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Summary 

This bachelor thesis deals with methods of public transport accessibility evaluation. 

Transport accessibility is an important, but hardly definable geographical term and there are 

various kinds of methods that can be used for the evaluation of accessibility. The thesis 

covers a review of literature, which is dedicated to the problems of public transport 

accessibility. This part is followed by a description of chosen methods of evaluation 

and of the data that are used for the evaluation. The next part describes the use of chosen 

methods with the processed data from time tables for the Czech Republic in the year 2014. 

In conclusion of the thesis, the results are evaluated, compared and visualized using map 

outputs. 

Keywords: transport accessibility, public transport, time tables, map outputs 

Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá metodami hodnocení dopravní dostupnosti 

veřejnou hromadnou dopravou. Dopravní dostupnost je významný, ale obtížně 

definovatelný geografický pojem, pro jehož hodnocení lze použít různé typy metod. Práce 

zahrnuje rešerši literatury, která se problematice dopravní dostupnosti veřejnou hromadnou 

dopravou věnuje. Následuje popis vybraných přístupů hodnocení a popis dat, s nimiž je 

hodnocení provedeno. Další část popisuje aplikaci vybraných metod na zpracovaná data 

z jízdních řádů pro Českou republiku v roce 2014. V závěru práce jsou výsledky 

zhodnoceny, porovnány a vizualizovány prostřednictvím mapových výstupů. 

Klíčová slova: dopravní dostupnost, veřejná hromadná doprava, jízdní řády, mapové 

výstupy 
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Seznam použitých zkratek 

České zkratky 

ČSÚ – Český statistický úřad 

ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální 

GA ČR – Grantová agentura České republiky 

GIS – Geografický informační systém 

IAD – Individuální automobilová doprava 

RSO – Registr sčítacích obvodů a budov 

S-JTSK - Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

ÚIR-ZSJ – Územně identifikační registr základních sídelních jednotek 

VHD – Veřejná hromadná doprava 

VŠB-TUO – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Cizojazyčné zkratky 

CSV – Comma Separated Values 

PTWAI – Public Transit and Walking Accessibility Index 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m_jednotn%C3%A9_trigonometrick%C3%A9_s%C3%ADt%C4%9B_katastr%C3%A1ln%C3%AD
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Úvod 

Doprava je neodmyslitelnou součástí každodenního života člověka už od počátku 

lidstva. Od vynálezu kola přes průmyslovou revoluci až do dnešní doby lidstvo urazilo 

obrovskou vzdálenost a stejně tak i v dopravě došlo k obrovskému rozvoji. Vzdálenosti, 

jejichž překonání bylo v minulosti nepředstavitelné, se dnes stávají zanedbatelnými, jsou-li 

k dispozici adekvátní dopravní prostředky. Přepravováno je obrovské množství osob, 

nákladu a především informací. Na efektivní dopravě a kvalitní dopravní infrastruktuře 

výrazně závisí ekonomiky moderních států, ale tyto faktory ovlivňují také kulturní a sociální 

aktivity lidstva, a v neposlední řadě i životní prostředí. 

Jednou z možností, jak ocenit kvalitu dopravy a dopravní sítě, je hodnocení 

dopravní dostupnosti území. Dopravní dostupnost je zpravidla mnohem vyšší v místech, kde 

je zajištěna dostatečná možnost využití veřejné hromadné dopravy jako alternativy 

k individuální automobilové dopravě, a naopak často velmi nízká v odloučených oblastech, 

v nichž je vzhledem k nižšímu počtu obyvatel veřejná hromadná doprava často ztrátová. 

Nízká dopravní dostupnost pak může mít negativní vliv na obyvatele těchto oblastí, kteří je 

opouštějí a dochází zde tak k vylidňování a jiným negativním následkům. 

Tato bakalářská práce má za cíl představit některé přístupy k hodnocení dopravní 

dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou. Zvolené přístupy jsou aplikovány na data 

z jízdních řádů a následuje vyhodnocení a vizualizace výsledků. K hodnocení a porovnání 

jsou použita i data pro individuální automobilovou dopravu. 

Výsledky práce mohou následně posloužit pro odhalení kritických míst na území 

České republiky a budou využity v rámci projektu GA ČR Prostorové simulační modelování 

dostupnosti (14-26831S). 
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1. Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení dopravní dostupnosti území České 

republiky veřejnou hromadnou dopravou, přičemž bude aplikováno několik různých metod 

hodnocení. Pro analýzu budou využita data z jízdních řádů ČR platná pro rok 2014. 

Výsledky mají být porovnány, vyhodnoceny a vhodně vizualizovány. 

Konkrétně se jedná o tyto úkoly: 

 seznámit se s pracemi o hodnocení dopravní dostupnosti s využitím jízdních 

řádů 

 zhodnotit další přístupy pro hodnocení dopravní dostupnosti veřejnou 

hromadnou dopravou v ČR a SR 

 zhodnotit vybrané přístupy pro hodnocení dopravní dostupnosti veřejnou 

hromadnou dopravou ve světě 

 aplikovat vybrané přístupy hodnocení na dodaná data za ČR 

 porovnat a vyhodnotit zjištěné výsledky 
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2. Základní pojmy 

V této kapitole bude uvedeno několik základních pojmů, souvisejících 

s problematikou dopravy a dopravní dostupnosti. Osobní doprava se dá podle Drdly [1] 

rozdělit na dva hlavní dopravní obory – dopravu hromadnou a dopravu individuální. 

Veřejná hromadná doprava je dále rozdělena do těchto druhů dopravy: 

 Železniční – hromadná přeprava osob na krátké a dlouhé vzdálenosti. 

 Hromadná silniční (autobusová) – přeprava menšího množství osob na 

krátké a střední vzdálenosti. 

 Letecká – přeprava menších proudů cestujících na dlouhé a velmi dlouhé 

vzdálenosti. 

 Vodní – krátké (vnitrozemská plavba) až velmi dlouhé vzdálenosti 

(oceánská plavba). 

 Městská – přeprava silných (metro, tramvaj) i slabých (trolejbus, autobus) 

proudů cestujících na území ohraničené sídelní jednotky. 

 Nekonvenční doprava – zvláštní druh dopravy, např. pohyblivé chodníky. 

 Ozubnicové a lanové dráhy – pro překonání velkých výškových rozdílů. 

Z oborů veřejné hromadné dopravy se tato bakalářská práce zabývá autobusovou 

a železniční dopravou, pro které jsou k dispozici data z jízdních řádů. 

Individuální doprava se člení na tyto obory: 

 Automobilová – vhodná alternativa k nedostačující nabídce veřejné 

dopravy. Pravidelné cestování na velké vzdálenosti je nežádoucí. 

 Taxislužba – doplňková služba k možnostem veřejné dopravy, přeprava je 

vhodná pro krátké vzdálenosti. 

 Motocyklistická – přeprava na krátké vzdálenosti, zatěžování životního 

prostředí je menší než u automobilové dopravy. 

 Cyklistická – přeprava na krátké vzdálenosti, možnost návaznosti na jiné 

obory veřejné dopravy, nezatěžuje životní prostředí. 
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 Pěší – přeprava na krátké vzdálenosti, navazuje na další opravní obory. 

 Statická – parkoviště a odstavné plochy pro dopravní prostředky [1]. 

Část výsledků této práce je vyhodnocena s použitím údajů získaných z dat 

o individuální automobilové dopravě. 

Geografický pojem dopravní dostupnosti nelze jednoznačně definovat, jelikož se 

na něj dá nahlížet různými pohledy. Dopravní dostupnost může být popsána jako „určitý 

ukazatel, který na základě přístupnosti nebo dosažitelnosti daného objektu k ostatním 

objektům určuje jeho postavení v rámci dané prostorové struktury“ [2]. Michniak považuje 

dostupnost za snadnost, s níž dosáhneme určitého místa nebo služby z ostatních míst. Tuto 

snadnost můžeme vyjádřit např. překonanou vzdáleností, časem trvání cesty nebo 

vynaloženými cestovními náklady [3]. Geurs a Ritsema van Eck dostupnost definují jako 

stupeň, ke kterému územní dopravní systém umožňuje osobám (případně skupinám osob) či 

zboží dosáhnout určitého cíle nebo aktivity prostřednictvím druhů dopravy či jejich 

kombinací. [4] Někteří autoři používají místo dopravní dostupnosti termín akcesibilita [2]. 

Podle Hudečka akcesibilita nejvíce odpovídá pojmu časové dostupnosti. Ta se zvyšuje 

v důsledku smršťování prostoru, k němuž dochází následkem zkvalitňování a rozšiřování 

dopravní infrastruktury a využíváním stále rychlejších dopravních prostředků [5]. 
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3. Rešerše literatury 

3.1 Česká a slovenská literatura 

 Dopravní hierarchie středisek v Česku: Vztah k organizaci osídlení [6] 

V této dizertační práci se Marada zaměřuje na studium dopravy v České republice 

ve vztahu k organizaci osídlení. Je zde diskutována problematika dopravní dostupnosti 

a obslužnosti dopravních uzlů. Dostupnost lokality, resp. regionu, je popsána jako možnost 

obyvatel se dopravit do lokality či do místa potřeby. Jako měřítko dopravní dostupnosti autor 

zmiňuje kvalitu dopravní obslužnosti lokality, resp. regionu. Základní dopravní obslužnost, 

která zaručuje minimálně dva páry spojů denně, je dána zákonem č. 194/2010 

Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. Při nedostačujícím 

rozložení spojů dochází k omezování dostupnosti. 

V rámci České republiky Marada dopravní dostupnost rozděluje do tří úrovní: 

a) Dostupnost v rámci střediska – nodální úroveň. 

b) Dostupnost střediska z jeho zázemí – mikroregionální úroveň. 

c) Mezistředisková dostupnost – mezoregionální úroveň. 

Pro nodální úroveň se cíle dojížďky v rámci města shodují s cíli dojížďky 

ve venkovských oblastech. Na mikroregionální úrovni jsou malá sídla značně závislá na 

dojíždění do za prací či službami do regionálních center, a to prostřednictvím veřejné 

hromadné či individuální automobilové dopravy. Je zde zmiňován „bludný kruh“, kdy 

nerentabilita veřejné hromadné dopravy vede ke zvýšení tarifů a snížení počtu spojů, což má 

za následek nárůst využití individuální automobilové dopravy a další ztráty dopravce. Na 

mezoregionální úrovni, kdy dochází k cestování mezi středisky vyššího řádu, se využívá 

dálková doprava. 

Autor práce použil pro vyhodnocení významu železniční a autobusové dopravy 

počet spojů odjíždějících ze střediska, a to ve všední den, čímž byly eliminovány výjimky 

v jízdních řádech pro pátky a víkendy. Data byla získána z elektronické verze jízdních řádů 

IDOS. Zvlášť byly vyhodnoceny počty dálkových spojů za účelem kvalitativního hodnocení 

dopravy ve střediscích. Označení RYCHLIK bylo použito pro dálkové vlakové spoje 
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a znamenalo sumu počtu expresních, rychlíkových a spěšných vlakových spojů. Kategorie 

dálkových autobusových spojů DALBUS obsahovala autobusové spoje nadokresního 

dosahu. Ostatní spoje s lokálním charakterem byly označeny jako NERYCHLIK 

a NEDALBUS pro místní vlakové, resp. autobusové spoje. S ohledem na větší váhu 

dálkových spojů v hierarchii dopravních středisek, na kapacitu a také na menší počet 

vlakových spojů byly pro stanovení celkových významových charakteristik použity rozdílné 

váhy spojů, kdy byl definován agregát osobní železniční dopravy VLAK a agregát 

autobusové dopravy BUS. Celkovou dopravní hierarchizaci středisek pak Marada provedl 

souhrnným dopravním agregátem DOPRAVA. 

 𝑉𝐿𝐴𝐾 = 3 ∗ 𝑅𝑌𝐶𝐻𝐿𝐼𝐾 + 𝑁𝐸𝑅𝑌𝐶𝐻𝐿𝐼𝐾 Rovnice 1 

 𝐵𝑈𝑆 = 3 ∗ 𝐷𝐴𝐿𝐵𝑈𝑆 + 𝑁𝐸𝐷𝐴𝐿𝐵𝑈𝑆 Rovnice 2 

 𝐷𝑂𝑃𝑅𝐴𝑉𝐴 = 3 ∗ 𝑉𝐿𝐴𝐾 + 𝐵𝑈𝑆 Rovnice 3 

 Akcesibilita a dopady její změny v Česku v transformačním období: Vztah 

k systému osídlení [5] 

Tématem dizertační práce je vztah mezi dostupností (akcesibilitou) středisek 

a organizací systému osídlení v České republice. Hudeček zde provádí analýzu dostupnosti 

a jejích dopadů na organizaci osídlení a věnuje se změně těchto vztahů během 

transformačního období v 90. letech 20. století. V práci jsou rozlišeny tři úrovně – národní, 

kdy je sledován vztah nejvýznamnějších sídelních center; dále mezoregionální úroveň, kde 

je zkoumán vztah těchto center a jejich zázemí; a poslední částí je případová studie Prahy 

jakožto nejvýznamnějšího sídelního centra. Ačkoliv je zde vyhodnocována dopravní 

dostupnost individuální automobilovou dopravou, práce nabízí některé zajímavé přístupy 

ke studiu dostupnosti. 

Je zde uvedeno toto rozdělení: 

a) Akcesibilita místa – snadnost dosažení místa. 

b) Akcesibilita obyvatel – snadnost dosažení místa určité aktivity skupinou 

obyvatel v závislosti na času, vzdálenosti a jiných faktorech. 

c) Osobní akcesibilita – množství aktivit v okolí člověka. 
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V práci jsou uvedeny i dopady změn dopravní dostupnosti. Hudeček zmiňuje, že 

vznik nové dopravní infrastruktury sice způsobí snížení vzdálenosti, ale ekonomický 

potenciál není příliš ovlivněn, jako je tomu u míst k sobě blízkých. Nově postavená dálnice 

může vytvořit pracovní místa, ale může také dojít ke snížení atraktivity oblasti. 

Vyhodnocení bylo v práci provedeno pouze časovou dostupností individuální 

automobilovou dopravou, kdy byl vytvořen model časové dostupnosti na základě časově 

nejrychlejší cesty. V prvé řadě musel autor transformovat vzdálenost na čas, pak provedl 

tvorbu vzdálenostní matice. Hodnocení změn dopravní dostupnosti bylo provedeno na 

základě takzvaného indexu zlepšení: 

 𝑖𝑧𝑙[%] = 100 −  
𝑡2001

𝑡1991
∗ 100 Rovnice 4 

Kde 𝑡1991 je časová vzdálenost mezi středisky v roce 1991 v minutách a 𝑡2001 je 

časová vzdálenost v roce 2001. Kladné hodnoty indexu značí zlepšení časové dostupnosti 

o daný počet procent oproti roku 1991, záporné poukazují na nárůst dojezdové doby 

z jednoho města do druhého. 

 Dopravní dostupnost a regionální význam krajských měst [7] 

Článek Roberta Rölce si kladl za cíl zhodnotit dostupnost krajských center České 

republiky veřejnou dopravou v roce 2000, kdy ke stávajícím centrům územní administrativy 

přibylo dalších šest center. Pro zhodnocení byla použita data z elektronických jízdních řádů, 

přičemž mezi ně byly zahrnuty také linky městské hromadné dopravy. 

Autor prováděl dopravní regionalizaci na základě dvou ukazatelů. Prvním z nich 

byla časová dostupnost. Zde byla zjišťována nejkratší vzdálenost z obvodů pověřených 

obecních úřadů do krajských center a dle tohoto kritéria byly celé obvody pověřených 

obecních úřadů přiřazeny k časově nejbližšímu krajskému centru, čímž byly vymezeny 

dopravní regiony typu D1. Z důvodu nedostatku informací nemohl autor použít např. 

cenovou či kapacitní dostupnost. Použití průměrné časové dostupnosti bylo autorem 

zamítnuto, jelikož by nastaly otázky, zda společně průměrovat vlaky a autobusy nebo 

dálkové a lokální spoje. 

Druhým ukazatelem byla frekvence spojů. U každého sídla pověřeného obecního 

úřadu bylo zjištěno, do kterého krajského města směřuje nejvíce spojů. Tímto došlo 
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k vymezení dopravních regionů typu D2. Pokud mezi dvěma směry existovala rovnost, byl 

zjištěn počet nepřímých spojů ve dni s nejvyšší frekvencí spojů. Spoje s jedním přestupem 

byly váženy hodnotou 0,5, spoje se dvěma přestupy hodnotou 0,25 atd. Díky krátké 

vzdálenosti získaly Karlovy Vary hned dva nové obvody mimo své administrativní 

vymezení (okres Chomutov a obvod Podbořany), nejvíce ztratilo Ústí nad Labem (čtyři 

obvody). 

Rölc provedl syntetické hodnocení časové dostupnosti bývalých a nově vzniklých 

regionálních center pro obyvatelstvo zázemí, jehož výsledky určily zlepšení časové 

dostupnosti v důsledku vzniku nových center. Výrazné zlepšení zaznamenaly Karlovarsko 

a Chomutovsko, naopak pro Šumavu, Osoblažsko či oblast Rychlebských hor nenastala 

téměř žádná změna. Hodnocení bylo provedeno podle následujícího vzorce: 

 𝐷𝑑 =  
𝐴 + 0,8𝐵 + 0,6𝐶 + 0,4𝐷 + 0,2𝐸

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸
 Rovnice 5 

Kde 𝐷𝑑 je syntetická charakteristika výsledné dopravní dostupnosti, 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸 

jsou počty obyvatel v zónách časové dostupnosti vymezených hranicemi 30, 60, 90 a 120 

minut. Ukazatel 𝐷𝑑 může nabývat hodnot od nejhorší dostupnosti (0,2) po dostupnost 

nejlepší (1,0). 

 Dostupnosť ako geografická kategória a jej význam pri hodnotení územno-

správneho členenia Slovenska [3] 

Tato dizertační práce se věnuje analýze pojmu dostupnosti jako jedné ze základních 

kategorií socioekonomické geografie. Michniak poukazuje na význam kritéria dostupnosti 

při hodnocení existujícího a při tvorbě nového územně-správního členění Slovenské 

republiky, a v poslední části hodnotí územně-správní členění na úrovni okresů za pomoci 

dostupnosti. Následně jsou navrženy změny, které by měly přispět ke zlepšení dostupnosti 

na úrovni okresů. 

Michniak při nahlížení na pojem dostupnosti určuje tři prvky. Prvním z nich je 

subjekt dostupnosti (osoby, skupiny osob), který se nachází na určitém místě a z jehož 

pohledu je dostupnost hodnocena. Dalším prvkem je objekt dostupnosti neboli cíl (aktivita, 

služba), jehož dostupnost chceme zjistit. Prostorovou separaci mezi subjektem a objektem 

lze překonat pomocí spojení – transportním prvkem. 
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V práci je dále zmiňován výzkum Ingrama [8] z roku 1971, kdy jsou rozlišovány 

vzájemná a integrovaná dostupnost. Vzájemná dostupnost značí stupeň propojení dvou 

míst na jediném povrchu, integrovaná dostupnost pak značí stupeň propojení jednoho místa 

se všemi ostatními místy. Michniak dále upozorňuje na využití teorie grafů a potenciálu. 

Prostor je věnován také pojmu vzdálenosti – euklidovské, skutečné, časové, 

ekonomické, virtuální aj. Pro hodnocení dostupnosti okresních měst je využita cestní síť, 

která se transformuje na ohodnocený graf a následně na vzdálenostní matici. Vzdálenosti 

byly získány z vojenského autoatlasu. Dostupnost okresních měst byla následně hodnocena 

šesti mírami dostupnosti. K některým z nich autor uvádí pro lepší přehlednost vzorce 

(viz níže). Všechny míry jsou sestaveny tak, aby nízké hodnoty signalizovaly dobrou úroveň 

dostupnosti okresního města a rostoucí hodnoty naopak upozorňovaly na zhoršující se 

dostupnost. 

a) Průměrná vážená vzdálenost do okresního města. 

 𝑥𝑖𝑘̅̅ ̅̅ =  
∑ 𝑃𝑗𝑘𝑑𝑖𝑗𝑘𝑗

∑ 𝑃𝑗𝑘𝑗
 Rovnice 6 

Kde 𝑃𝑗𝑘 je počet obyvatel obce 𝑗 a 𝑑𝑖𝑗𝑘 je vzdálenost z obce 𝑗 do centra 𝑖 v okresu 

𝑘. 

b) Procentuální odchylka hodnoty průměrné vážené vzdálenosti do 

okresního města od hodnoty průměrné vážené vzdálenosti do 

optimálního centra okresu. 

 𝑝𝑖𝑘 =  
𝑥𝑖𝑘̅̅ ̅̅ − 𝑥𝑟𝑘̅̅ ̅̅

𝑥𝑟𝑘̅̅ ̅̅
∗ 100 % Rovnice 7 

Kde 𝑥𝑖𝑘 je průměrná vážená vzdálenost pro okresní město 𝑖 a 𝑥𝑟𝑘 průměrná vážená 

vzdálenost pro optimální centrum 𝑟. 

c) Procentuální podíl obyvatel okresu žijících v obcích, které nejsou 

přiřazeny nejbližšímu okresnímu centru. 

d) Maximální vzdálenost z nejodlehlejší obce do okresního města. 
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e) Procentuální odchylka hodnoty maximální vzdálenosti z nejodlehlejší 

obce do okresního města od hodnoty maximální vzdálenosti 

z nejodlehlejší obce do optimálního centra. 

 𝑝𝑚
𝑘 =  

𝑑𝑎𝑘
𝑚 − 𝑑𝑒𝑘

𝑚

𝑑𝑒𝑘
𝑚 ∗ 100 % Rovnice 8 

Kde 𝑑𝑎𝑘
𝑚  je hodnota maximální vzdálenosti z nejodlehlejší obce do okresního města 

(tedy aktuálního centra územně správní jednotky k) a 𝑑𝑒𝑘
𝑚  je hodnota maximální vzdálenosti 

z nejodlehlejší obce do svého optimálního centra. 

f) Procentuální podíl obyvatel okresu, žijících v obcích se vzdáleností do 

okresního města větší nebo rovnu 30 km. 

3.2 Ostatní literatura 

 Accessibility measures: review and applications [4] 

Geurs a Ritsema van Eck nabízejí ve své práci tři základní přístupy k hodnocení 

dostupnosti: 

a) Infrastrukturní míry jsou založeny na pozorovaném nebo simulovaném 

výkonu dopravního systému, využití nacházejí v dopravě a v plánování 

infrastruktury. 

b) Aktivitní míry jsou založeny na časoprostorové distribuci aktivit. Jsou zde 

zařazeny geografické míry, které reprezentují dostupnost z místa do všech 

ostatních míst, a časoprostorové míry, které reprezentují potenciál aktivit, 

kterých se osoby mohou účastnit za daných časových omezení. 

c) Míry prospěšnosti jsou založeny na výhodách, které lidé odvozují 

z přístupu k prostorově distribuovaným aktivitám. Tyto metody se běžně 

využívají v ekonomických studiích. 

Podobně jako u Michniaka [3], i v této práci jsou definovány vzájemně závislé 

prvky, které určují dopravní dostupnost. Jsou jimi transportní prvky, odrážející čas, náklady 

a úsilí k cestování mezi počátečním a cílovým místem. Dále se jedná o územní prvky, které 

vyjadřují prostorovou distribuci aktivit (škol, zaměstnání atd.) a poptávku po nich. Následují 

časové prvky, označující časová omezení jedinců a dostupnost jednotlivých aktivit během 
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částí dne. Posledními z těchto prvků jsou osobní prvky, které reflektují potřeby, schopnosti 

a příležitosti jedinců. 

Autoři práce provádějí rozbor měr dostupnosti, posuzují jejich teoretickou 

a metodologickou neporušenost. Následně jsou použity míry aktivitní a míry prospěšnosti 

pro tři případové studie pro území Nizozemska. Jsou zde spočítány s cílem posouzení jejich 

schopností ocenit dopady dostupnosti v územních a dopravních proměnách. Pro tyto studie 

jsou míry dostupnosti aplikovány na individuální a veřejnou hromadnou dopravu, 

a objektem zájmu jsou zaměstnání. Byla použita data z jízdních řádů a různá územní data 

(počty domácností, počet obyvatel různých věkových skupin, zaměstnání dle ekonomického 

sektoru atd.). Pro případové studie bylo použito 5 typů metod hodnotících dopravní 

dostupnost: 

1. Izochronické (vrstevnicové) míry – popisují celkový počet cílů dostupných 

z počátku do 45, resp. 60 minut, což jsou časy, které bývají v Nizozemí 

akceptovány jako maximální přijatelné doby cestování z domova do 

zaměstnání. 

2. Míra potenciální dostupnosti – odhaduje celkový počet cílů v určitém dosahu, 

jako impedanční funkce je použita cestní vzdálenost nebo čas. Tato míra byla 

použita, jelikož dokáže eliminovat některé problémy vzniklé u izochronických 

měr Byl použit následující vzorec: 

 𝐴𝑖 = ∑ 𝐷𝑗𝐹(𝑐𝑖𝑗)

𝑗

 Rovnice 9 

Kde 𝑐𝑖𝑗 je zobecněná cena mezi 𝑖 a 𝑗 a 𝐹(𝑐𝑖𝑗) je impedanční funkce. Míra 

potenciální dostupnosti může dále být i vážená, např. počtem všech příležitostí v zóně 

počátku nebo průměrnou hodnotou dostupnosti celého zkoumaného území. 

3. Míra dostupnosti podle Josepha & Bantocka [9], která využívá potenciální 

dostupnost doplněnou o různé efekty soutěžení o cíle (tedy o zaměstnání). 

Ukazuje poměr mezi dostupnými pracovními možnostmi, které jsou v dosahu 

pracujících obyvatel. Je-li tento poměr roven 1, pak je počet prací a obyvatel 

vyvážený. Původní práce těchto autorů se zabývala mírou potenciální 

dostupnosti praktických lékařů: 
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 𝐴𝑖 = ∑ [
𝐺𝑃𝑗

∑ 𝑃𝑖𝐹(𝑑𝑗𝑖)
𝑚
𝑖=1

] 𝐹(𝑑𝑖𝑗)

𝑛

𝑗=1

 Rovnice 10 

Kde 𝐴𝑖 je potenciální dostupnost oblasti 𝑖 praktickým lékařům, 𝐺𝑃𝑗 je praktický 

lékař v oblasti 𝑗, která je v dosahu oblasti 𝑖, 𝑃𝑖 je velikost populace ve spádové oblasti lékaře 

a 𝐹(𝑑𝑖𝑗) je distance-decay funkce mezi oblastmi 𝑖 a 𝑗. 

4. Inverzní balanční faktor oboustranně omezeného prostorového interakčního 

modelu, který zahrnuje efekty soutěžení jak o cíle, tak o počátky (pracující 

populace). 

5. Míry prospěšnosti, které ohodnocují dostupnost na osobní úrovni, a to podle 

příjmů člověka a dalších demografických či dopravních proměnných (rychlost, 

cena jízdy). Je zkoumáno, jaký benefit bude člověk mít z využití služeb v daném 

místě a zda se mu vyplatí se přestěhovat za prací z důvodu průměrné ceny 

výdělku. 

 GIS based destination accessibility via public transit and walking in Auckland, 

New Zealand [10] 

Autoři článku poukazují na nedostatek prací věnujících se hodnocení dopravní 

dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou, které je ovšem nutné ze dvou důvodů. Prvním 

z nich je vysoká úroveň využívání osobních automobilů, což má negativní dopady na zdraví 

populace a na životní prostředí. Druhým důvodem je existence podstatného segmentu 

obyvatelstva, který nemá jinou možnost, než pro přepravu využívat prostředky veřejné 

hromadné dopravy. 

Předmětem zkoumání byly cíle dosažitelné využíváním hromadné či pěší dopravy. 

Zájmovou oblastí byl aucklandský region na Novém Zélandu. Byla vytvořena síť 

kombinující dopravní módy pěší a veřejné hromadné dopravy, součástí byly zastávky, trasy 

a údaje z jízdních řádů pro autobusy, vlaky a trajekty. Pro pěší komponentu sítě byla použita 

cestní síť, z níž byly odvozeny cestovní časy pro chodce. Dále byly zvoleny a kategorizovány 

cíle, které jsou běžně navštěvovány. Následovala tvorba spádových oblastí a cíle v nich byly 

poté dle cestovního času ohodnoceny skórem dostupnosti mezi 4 (vysoká dostupnost) a 0 

(nízká dostupnost). Výsledkem byl index PTWAI, což je míra potenciálního přístupu 

z parcel k cílům užitím veřejné hromadné dopravy či chůze. PTWAI byl spočítán pro každý 
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meshblock (nejnižší novo-zélandská jednotka využívaná při sčítání lidu) agregací skóre 

dostupnosti z jednotlivých parcel. Autoři dále spočítali i dopravní frekvenci na jednotlivých 

dopravních zastávkách. 

Podle předpokladů bylo PTWAI skóre značně vyšší pro městské oblasti, pro 

venkovské oblasti tomu bylo naopak. Městské meshblocky měly PTWAI medián roven 12,1 

(což odpovídá dostupnosti mezi 20 – 40 minutami), venkovské meshblocky měly medián 3,3 

(dostupnost za 60 a více minut). Byla nalezena i korelace mezi frekvencí dopravy a PTWAI 

pro městské oblasti. Meshblocky s vysokým PTWAI skóre měly i vysokou frekvenci 

dopravy, přičemž nejvyšší byla během časů využívaných pro dojíždění do zaměstnání či 

škol. S užitím dat z cenzu 2006 bylo zjištěno, že 94,4 % populace žije v oblastech se střední 

či vysokou hodnotou PTWAI skóre, a tedy s obstojnou dostupností. Po zahrnutí frekvence 

dopravy se ukázalo, že pouze 26,5 % obyvatel dosahuje středního či vysokého PTWAI skóre 

a alespoň dvou spojů za hodinu za zastávku. 

3.3 Shrnutí rešerše 

Byla provedena rešerše literatury, která se týkala dopravní dostupnosti a využití dat 

z jízdních řádů pro její hodnocení. Tato data použil např. Květoň a kol. [11]pro hodnocení 

vývoje dopravní obslužnosti v mikroregionech ČR, Boruta a Ivan [12] pro hodnocení 

dopravní obslužnosti Jesenicka a Horák [13] jejich analýzou zjišťoval počet dostupných 

pracovních pozic v okrese Bruntál. Michniak [14] zkoumal přímé dopravní propojení okresů 

Slovenska s cizími státy, Horňák a Pšenka [15] za pomoci jízdních řádů vyhodnocovali 

prostorové vazby a interakce mezi slovenskými městy a Ivan [16] použil vyhledaná spojení 

mezi zastávkami veřejné hromadné dopravy při hodnocení „door-to-door“ přístupu. 

Prostudovány byly i rešeršní publikace Scheurera a Curtise [17] či Bhat a kol. [18], 

jež pokrývaly široké spektrum metod pro hodnocení dopravní dostupnosti, nicméně často 

využívajících teorii grafů nebo gravitační modely, což neodpovídalo možnostem, které 

poskytovala dostupná data z jízdních řádů. Pro hodnocení dopravní dostupnosti nakonec 

byly použity metody převzaté z prací Allena a kol. [19] a Leakeho a Huzayyina [20]. Další 

metody byly upraveny podle Horáka [2]. Jejich popisem pokračuje následující kapitola. 
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4. Zvolené metody a jejich zhodnocení 

V této kapitole je uveden přehled metod, které byly zvoleny jako vhodné pro 

splnění cílů této bakalářské práce. Část metod byla upravena podle [2] a ostatní byly převzaty 

z rešeršní publikace [18], kdy byly vyhodnoceny jako proveditelné vzhledem k dostupným 

datům (viz kapitola 6). Rešeršní publikace nabízela mnohem více metod, které ale nemohly 

být použity z důvodu nedostupnosti dat, jež byly pro jejich výpočet potřebné. 

4.1 Celková dostupnost území (overall accessibility) 

Zdroj: [19] 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
1

𝑁 (𝑁 − 1)
∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖≠𝑗

 Rovnice 11 

Kde 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 je celková dostupnost území, 𝑁 je počet všech uzlů a 𝑎𝑖𝑗 je cestovní čas 

mezi lokacemi 𝑖 a 𝑗. Výsledek je ovlivněn především počtem uzlů. Lze tedy usoudit, že čím 

více se výsledná celková dostupnost blíží nule, tím je dostupnost lokace 𝑖 lepší. S nižším 

počtem uzlů, které v tomto případě tvoří centroidy obcí, se dostupnost obce zhoršuje. Je-li 

současně s nízkým počtem uzlů nízká i suma cestovních časů, dostupnost může být 

přijatelná. Značný rozdíl v těchto ukazatelích se ve výsledku projeví jako špatná úroveň 

dostupnosti. Např. odlehlé horské obce s malým počtem spojení veřejnou hromadnou 

dopravou budou mít větší cestovní čas a dopravní dostupnost tak bude jednoznačně na 

nedostačující úrovni. 

4.2 Dostupnost A3 

Zdroj: [20] 𝐴3 = 1/ ∑ 𝑡𝑖𝑗

𝑗

 Rovnice 12 

Kde 𝑡𝑖𝑗 je minimální celkový čas potřebný k cestování mezi centroidy zón 𝑖 a 𝑗. 

Označení této metody𝐴3 bylo převzato od autorů. Opět se zde pracuje se sumou cestovních 

časů spojů veřejné hromadné dopravy. Interpretace je podobná jako v předchozím případě – 

čím větší je suma cestovních časů, tím je výsledná hodnota menší (blížící se nule) a dopravní 

dostupnost je lepší. Oproti celkové dostupnosti není tato metoda hodnocení dostupnosti 

standardizována počtem uzlů (zde obcí), což se může projevit v odlehlých oblastech, v nichž 

je k dispozici spojení s větším cestovním časem. 
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4.3 Dostupnost A4 

Zdroj: [20] 𝐴4 =
1

𝑛 − 1
∑

𝑎𝑖𝑗

𝑑𝑖𝑗
𝑗

 Rovnice 13 

Kde 𝑛 je počet uzlů, 𝑎𝑖𝑗 je euklidovská vzdálenost mezi centroidy zón 𝑖 a 𝑗 a 𝑑𝑖𝑗 je 

nejkratší cestovní vzdálenost mezi centroidy zón 𝑖 a 𝑗. Označení této metody 𝐴4 bylo 

převzato od autorů. Tato míra dopravní dostupnosti bere v potaz odchylku cestní vzdálenosti 

od euklidovské. S větší odchylkou narůstá i cestovní čas a dostupnost tak klesá. V ideálním 

případě by byl podíl těchto dvou parametrů roven číslu 1, tedy euklidovská i cestní 

vzdálenost by měly stejné hodnoty. To je však v reálném světě pro velké vzdálenosti zhola 

nemožné. Nejlepší dostupnost značí hodnoty blížící se jedné, špatnou dostupnost značí 

hodnoty blížící se nule. 

4.4 Podíl přímé dostupnosti euklidovské a cestní dostupnosti 

Upraveno 

podle [2] 
𝐷

𝑖

𝑃
𝐶 =

∑ 𝑑𝑖𝑗
𝑣

𝑗

∑ 𝑑𝑖𝑗
𝑐

𝑗
 Rovnice 14 

Kde 𝐷
𝑖

𝑃

𝐶 je podíl přímé (euklidovské) a cestní vzdálenosti veřejnou hromadnou 

dopravou v místě 𝑖, 𝑑𝑖𝑗
𝑣  euklidovská vzdálenost mezi místy 𝑖 a 𝑗, 𝑑𝑖𝑗

𝑐  délka nejkratší cesty z 

místa 𝑖 do 𝑗 a 𝑗 je index cíle. Tato metoda porovnává odchylku cestní vzdálenosti veřejnou 

hromadnou dopravou od euklidovské vzdálenosti. Odchylka odpovídá pojmu deviatilita 

dopravní sítě, kdy je hodnocena odchylka dopravní cesty od ortodromy (přímé vzdálenosti) 

[21]. Hodnoty blížící se nule značí špatnou dopravní dostupnost, hodnoty blížící se jedné 

pak vynikající dopravní dostupnost. Je-li cestní vzdálenost výrazně odlišná od vzdálenosti 

přímé, dostupnost bude na nižší úrovni. 

Oproti předchozí metodě spočívá význam v tom, že tato metoda není 

standardizovaná počtem uzlů. To se může projevit v případech, kdy existuje enormní 

množství spojení z jednoho uzlu do dalších. Standardizace má tento jev eliminovat. 
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4.5 Míra cestní dostupnosti 

Upraveno 

podle [2] 
𝐷

𝑖

𝐶𝐼
𝐶𝑉 =

∑ 𝑑𝑖𝑗
𝑐𝐼

𝑗

∑ 𝑑𝑖𝑗
𝑐𝑉

𝑗

 Rovnice 15 

Kde 𝐷
𝑖

𝐶𝐼
𝐶𝑉 je podíl cestních vzdáleností individuální automobilové a veřejné 

hromadné dopravy v místě 𝑖, 𝑑𝑖𝑗
𝑐𝐼 délka nejkratší cesty z místa 𝑖 do 𝑗 individuální 

automobilovou dopravou, 𝑑𝑖𝑗
𝑐𝑉 je délka nejkratší cesty z místa 𝑖 do 𝑗 veřejnou hromadnou 

dopravou a 𝑗 je index cíle. V ideálním případě by se cesty veřejnou a individuální dopravou 

nelišily. Metoda slouží k nalezení lokací, u nichž je výrazný rozdíl mezi nejkratšími cestami 

těchto dvou dopravních módů. Výsledky blížící se jedné signalizují excelentní úroveň 

dopravní dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou, kdy prostředky veřejné hromadné 

dopravy využívají stejných či přibližně stejných tras jako automobily. Vysoké hodnoty pak 

znamenají špatnou úroveň dopravní dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou. 

4.6 Časová míra dostupnosti 

Upraveno 

podle [2] 
𝐷

𝑖

𝑡𝐼
𝑡𝑉 =

∑ 𝑡𝑖𝑗
𝐼

𝑗

∑ 𝑡𝑖𝑗
𝑉

𝑗

 Rovnice 16 

Kde 𝐷
𝑖

𝑡𝐼
𝑡𝑉  je podíl časů individuální automobilové a veřejné hromadné dopravy 

v místě 𝑖, 𝑡𝑖𝑗
𝐼  doba nejkratšího přesunu z místa 𝑖 do 𝑗 individuální automobilovou dopravou, 

𝑡𝑖𝑗
𝑉  doba nejkratšího přesunu z místa 𝑖 do 𝑗 veřejnou hromadnou dopravou a 𝑗 je index cíle. 

Podobně jako u cestní míry dostupnosti, nízké hodnoty (blížící se jedné) značí vysokou 

úroveň dopravní dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou, a naopak. 
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5. Použité programové prostředky 

5.1 Microsoft Access 2013 

Microsoft Access je nástroj pro tvorbu a správu relačních databází, bývá součástí 

kancelářského balíku Microsoft Office. Umožňuje vytvářet tabulky, dotazy, formuláře 

a tiskové sestavy. Nabízí vícero možností pro import dat a jejich export do jiných databází 

a umožňuje třídění a filtraci dat. V prostředí Microsoft Access je implementován dotazovací 

jazyk SQL a také jazyk VBA, který uživatelům umožňuje tvořit vlastní makra, funkce 

a aplikace. Nevýhodou může být omezená velikost databáze, což může vést k problémům 

při práci s velkými objemy dat. 

Microsoft Access byl při práci použit pro zpracování dat z jízdních řadů, 

vzdálenostní matice a pro tvorbu dotazů potřebných ke spočítání měr dopravní dostupnosti 

(více o datech v kapitolách 6 a 7). 

5.2 ArcGIS 10.2.2 

ArcGIS je geografický informační systém vyvíjený společností Esri, který zahrnuje 

několik desktopových aplikací pro operační systém Windows, z nichž nejvýznamnější je 

ArcMap. ArcMap umožňuje práci s širokou škálou geodat, tvorbu a správu geodatabází, 

provádění prostorových analýz a tvorbu kartografických výstupů. ArcMap zvládá práci jak 

s vektorovými, tak s rastrovými daty. Pro software existuje mnoho extenzí, které dále 

rozšiřují funkčnost programu. 

Network Analyst – tato extenze ArcMapu je potřebná pro provádění síťových analýz. 

Pomocí Network Analyst uživatel může uživatel provádět klasické analýzy, kterými jsou 

hledání nejkratší cesty a optimální trasy, či tvořit spádové oblasti nebo vzdálenostní matici. 

Právě pro tvorbu této matice byla extenze při práci použita (viz kapitola 7). ArcMap byl 

využit pro vizualizaci výsledků hodnocení dopravní dostupnosti a pro tvorbu 

kartografických výstupů. 
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5.3 EmEditor 14.9.3 

EmEditor je textový editor, který oproti běžným editorům dokáže pracovat 

s enormně velkými textovými soubory (až do velikosti 248 GB), přičemž umožňuje 

uživateli, aby sám kontroloval, jak velký objem dat bude otevřen. Využití EmEditoru je 

mnoho: rozdělování a kombinování souborů, porovnávání dokumentů a zvýraznění rozdílů 

mezi nimi nebo úpravy při vícenásobném výběru [22]. 

Při práci byl EmEditor využit pro snadné upravování objemných textových dat, 

především pro rozdělení textového souboru vzdálenostní matice do menších částí, které 

umožnily snadnější import do databáze. 
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6. Použitá data 

Jak lze vyčíst z kapitoly 4, vyhodnocení dopravní dostupnosti veřejnou hromadnou 

dopravou bude probíhat za použití dat jak pro veřejnou dopravu (data z jízdních řádů), tak 

i z dat pro individuální automobilovou dopravu (vzdálenostní matice – viz kapitola 7). Na 

následujících řádcích jsou všechna použitá data popsána. 

 Soubor správních hranic a hranic katastrálních území ČR 

Jedná se o vektorová data pocházející z Registru osob a sčítacích obvodů (RSO), 

spravovaného Českým statistickým úřadem. Registr obsahuje různé územní celky České 

republiky, aktuální k 1. lednu 2015. Je zde celkem 6 355 polygonů obcí, jelikož některé 

nejsou celistvé a sestávají z více polygonů. Souřadnicový systém je S-JTSK. Každý polygon 

obsahuje následující atributy: 

Tabulka 1: Struktura číselníku obcí 

Název atributu Datový typ Popis 

KOD_OBEC_P String Kód obce 

NAZ_OBEC_P String Název obce 

NAZ_STATM String Název statutárního města 

KOD_POU String Kód pověřeného obecního úřadu 

NAZ_POU String Název pověřeného obecního úřadu 

KOD_ORP String Kód obce s rozšířenou působností 

NAZ_ORP String Název obce s rozšířenou působností 

LAU1_P String Kód LAU1 

KOD_OKRES String Kód okresu 

NAZ_LAU1_P String Název LAU1 

CZNUTS3 String Kód NUTS3 

KOD_KRAJ String Kód kraje 

NAZ_CZNUTS3 String Název NUTS3 

 Definiční body obcí 

Tato data představují bodovou vrstvu, která určuje místa s nejvyšší hustotou 

zalidnění v obci. Každá obec tak má jeden definiční bod. Data pocházejí z Územně 

identifikačního registru základních sídelních jednotek (ÚIR-ZSJ), spravovaného ČSÚ. 

 Silniční síť Data200 

Z databáze Data200 od ČÚZK byla použita vrstva silniční sítě, pokrývající celé 

území České republiky. Souřadnicový systém je S-JTSK. Silniční síť je tvořena uzly 
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a jednotlivými liniovými segmenty. Data obsahují údaje o průměrné rychlosti na každém 

segmentu silnice v kilometrech za hodinu a vypočtený čas v minutách, tyto hodnoty byly 

vypočteny vedoucím práce [23]. Průměrná rychlost na segmentech odpovídá údajům 

v tabulce níže. Data jsou platná pro 13. únor 2013. 

Tabulka 2: Průměrná rychlost silničních segmentů. Zdroj: [23] 

Silniční segment + počet pruhů Průměrná rychlost 

Dálnice a rychlostní silnice 105 km/h 

Silnice I. třídy s 3 a více pruhy 75 km/h 

Silnice I. třídy s 2 pruhy 65 km/h 

Silnice II. třídy s 3 a více pruhy 55 km/h 

Silnice II. třídy s 2 pruhy 45 km/h 

Silnice III. třídy s 3 a více pruhy 45 km/h 

Silnice III. třídy s 2 pruhy 35 km/h 

Uliční segment s 3 a více pruhy 35 km/h 

Uliční segment s 2 pruhy 30 km/h 

 Zastávky VHD 

Jedná se o bodové vrstvy hlavních vlakových a autobusových zastávek obcí České 

republiky, s přesahem za hranice státu. Souřadnicový systém je S-JTSK. Každý bod 

obsahuje určité atributy (viz tabulka). Některé obce ovšem na svém území nemají žádnou 

z těchto zastávek. Data jsou platná pro 14. prosinec 2014 a pochází z jízdních řádů IDOS od 

CHAPS s.r.o. 

Tabulka 3: Struktura číselníku zastávek VHD 

Název atributu Datový typ Popis 

Klic Double Klíč zastávky 

Nazev String Název obce 

Stanice String Název zastávky / stanice 

X Double Souřadnice X 

Y Double Souřadnice Y 

Region String Region 

 Data z jízdních řádů 

Původní data ve formátu CSV byla naimportována do databáze Microsoft Access. 

Databáze obsahuje spojení veřejnou linkovou dopravou s platností od 14. prosince 2014, 

data jsou tedy platná i pro rok 2015. Spojení byla vyhledávána za následujících podmínek:  

- euklidovská vzdálenost je maximálně 150 kilometrů, 
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- maximální počet přestupů je 5, 

- příjezd do cíle nejdříve 60 minut před plánovaným začátkem směny, 

- příjezd do cíle nejpozději v 6:00, 7:00 a 8:00 (ranní směna), v 14:00 

(odpolední směna) nebo ve 22:00 (noční směna), 

- odjezd z počátku nejdříve 120 minut před plánovaným začátkem směny, 

- doba cestování pro cestu tam či zpět nesmí překročit 90 minut. 

Vyhledávání dat provádí Institut geoinformatiky VŠB-TUO v rámci Databáze 

dopravních spojení, kterou od roku 2006 vyvíjel pro Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Přístup k datům a vyhledávacímu mechanismu poskytla CHAPS s.r.o. Následující tabulka 

uvádí strukturu dat z jízdních řádů: 

Tabulka 4: Struktura dat VHD. Zdroj: [24] 

Název atributu Datový typ Popis 

KODOD String Kód výchozí obce 

KODDO String Kód cílové obce 

PRIMEKM Integer Euklidovská vzdálenost mezi obcemi (km) 

VEREJNEKM Integer Vzdálenost mezi obcemi s využitím VHD (km) 

D6 String Doba dojížďky spojení na 6. hodinu ve formátu 

hodiny:minuty 

DOBA6 Integer Doba dojížďky spojení na 6. hodinu v minutách 

PRESTUP6 Integer Počet přestupů pro spojení na 6. hodinu 

CENAP6 Integer Plná cena spojení na 6. hodinu 

CENAZ6 Integer Zlevněná cena spojení na 6. hodinu 

POCET5_6 Integer Počet spojení mezi 5. a 6. hodinou 

D7 String Doba dojížďky spojení na 7. hodinu ve formátu 

hodiny:minuty 

DOBA7 Integer Doba dojížďky spojení na 7. hodinu v minutách 

PRESTUP7 Integer Počet přestupů pro spojení na 7. hodinu 

CENAP7 Integer Plná cena spojení na 7. hodinu 

CENAZ7 Integer Zlevněná cena spojení na 7. hodinu 

POCET6_7 Integer Počet spojení mezi 6. a 7. hodinou 

D8 String Doba dojížďky spojení na 8. hodinu ve formátu 

hodiny:minuty 

DOBA8 Integer Doba dojížďky spojení na 8. hodinu v minutách 

PRESTUP8 Integer Počet přestupů pro spojení na 8. hodinu 

CENAP8 Integer Plná cena spojení na 8. hodinu 

CENAZ8 Integer Zlevněná cena spojení na 8. hodinu 

POCET7_8 Integer Počet spojení mezi 7. a 8. hodinou 

D14 String Doba dojížďky spojení na 14. hodinu ve formátu 

hodiny:minuty 
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DOBA14 Integer Doba dojížďky spojení na 14. hodinu v minutách 

PRESTUP14 Integer Počet přestupů pro spojení na 14. hodinu 

CENAP14 Integer Plná cena spojení na 14. hodinu 

CENAZ14 Integer Zlevněná cena spojení na 14. hodinu 

POCET13_14 Integer Počet spojení mezi 13. a 14. hodinou 

D22 String Doba dojížďky spojení na 22. hodinu ve formátu 

hodiny:minuty 

DOBA22 Integer Doba dojížďky spojení na 22. hodinu v minutách 

PRESTUP22 Integer Počet přestupů pro spojení na 22. hodinu 

CENAP22 Integer Plná cena spojení na 22. hodinu 

CENAZ22 Integer Zlevněná cena spojení na 22. hodinu 

POCET21_22 Integer Počet spojení mezi 21. a 22. hodinou 

DATUMHLED Datetime Datum dne, kdy bylo hledání provedeno 

URL String URL adresa pro vyhledání spojení mezi obcemi 

SPOJT6 String Číslo spoje na 6. hodinu 

SPOJZ6 String Číslo spoje zpět 

SPOJT7 String Číslo spoje na 7. hodinu 

SPOJZ7 String Číslo spoje zpět 

SPOJT8 String Číslo spoje na 8. hodinu 

SPOJZ8 String Číslo spoje zpět 

SPOJT14 String Číslo spoje na 14. hodinu 

SPOJZ14 String Číslo spoje zpět 

SPOJT22 String Číslo spoje na 22. hodinu 

SPOJZ22 String Číslo spoje zpět 
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7. Popis zpracování dat 

Kapitola se věnuje praktické části této práce, v níž byla zpracovávána data za 

účelem získání výsledků o stavu dopravní dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou 

v obcích České republiky. 

7.1 Přímé vzdálenosti do 100 kilometrů 

V této části bylo cílem vytvořit matici přímých vzdáleností mezi zastávkami VHD 

jednotlivých obcí do 100 kilometrů vzdušnou čarou. Kapitola 6 představila bodové vrstvy 

hlavních vlakových a autobusových zastávek. Tyto zastávky byly vybrány jako počátek a cíl, 

a to vždy jedna zastávka v obci. 

V programu ArcMap bylo zjištěno, že obě vrstvy zastávek přesahují hranice území 

České republiky, proto byly nejprve výběrem dle lokace ořezány na území státu. Užitím 

funkce Merge došlo ke spojení obou ořezaných vrstev. Do projektu byla nahrána 

i polygonová vrstva obcí, které byly funkcí Dissolve podle kódu obce agregovány, čímž 

vzniklo 6 253 obcí (některé tvořeny multipolygony). Dále byla načtena vrstva definičních 

bodů obcí. Každé obci tak náležel jeden definiční bod, kromě obce Radošovice, jejíž 

definiční bod ležel na území obce Strýčice (tato obec dosud nemá dořešen zákon č. 128/2000 

Sb. o obcích). Toto bylo vyřešeno manuálním přesunutím definičního bodu Radošovic do 

centra osídlení, které bylo odhadnuto s využitím ortofotomapy. 

Dalším krokem bylo vyhledání vhodných zastávek. Jako vhodná zastávka byla 

určena taková zastávka, která byla nejblíže definičnímu bodu obce. K vyhodnocení byla 

použita funkce Point Distance, kde vstupem byly definiční body a jako cíle byly načteny 

zastávky VHD. Rádius měl hodnotu 10 kilometrů. Výsledná tabulka byla importována do 

databáze Access. Zde byly provedeny dva dotazy s cílem získat pro každou obec nejbližší 

zastávku k jejímu definičnímu bodu. 

První dotaz seskupil obce a vybral ty z nich, které měly nejmenší vzdálenost 

k zastávkám VHD. 

SELECT ptdist.INPUT_FID, Min(ptdist.DISTANCE) AS MinOfDISTANCE 

FROM ptdist 

GROUP BY ptdist.INPUT_FID 

ORDER BY ptdist.INPUT_FID; 
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Výsledný dotaz, kdy byly zvolené obce připojeny k zastávkám VHD, je uveden níže. 

Výsledkem bylo 6 266 záznamů, protože některé zastávky byly vzhledem k nejnižší 

vzdálenosti použity vícekrát. 

SELECT MinDistance.INPUT_FID, MinDistance.MinOfDISTANCE, ptdist.NEAR_FID 

FROM MinDistance INNER JOIN ptdist ON MinDistance.MinOfDISTANCE = 

ptdist.DISTANCE 

GROUP BY MinDistance.INPUT_FID, MinDistance.MinOfDISTANCE, ptdist.NEAR_FID 

ORDER BY MinDistance.INPUT_FID; 

V programu ArcMap byl výsledek dotazu napojen přes atribut NEAR_FID k FID 

zastávek VHD. Po vyřazení záznamů, které se neshodovaly, bylo výsledkem 6 191 zastávek. 

Zastávky, které byly vyřazeny, neodpovídaly zastávkám získaným z dotazu a tak nemohly 

být použity jako vhodné. Pomocí funkce Spatial Join (tato funkce mj. dokáže připojovat 

atributy geoprvků k jiným geoprvkům na základě prostorového vztahu) byla následně 

získána statistika počtu zastávek v jednotlivých obcích. 174 obcí nemělo na svém území 

jedinou vhodnou zastávku VHD. Ve 111 obcích byly naopak vhodné zastávky dvě, na území 

Prahy pak tři. 

Cílem bylo mít pro každou obec jednu zastávku co nejblíže definičnímu bodu obce. 

Bylo však nutné, aby zastávky pokud možno ležely na území obce. Nemálo zastávek bylo 

funkcí Point Distance přiřazeno k definičnímu bodu jiné obce, jelikož k němu byly blíže, 

než zastávky vzdálenější, byť náležící území oné obce. Toto bylo vyřešeno manuálním 

způsobem, kdy byly vyexportovány obce bez zastávek a obce se dvěma zastávkami. 

Nevyhovující zastávky byly ručně odstraněny a nahrazeny vhodnějšími, zastávkám ležícím 

mimo obec byl do atributu přiřazen kód dané obce. Kontrola byla provedena přes Spatial 

Join, kdy bylo výsledkem 6 253 unikátních obcí s 6 253 zastávkami. 

S existencí vhodných zastávek bylo možné přistoupit k tvorbě matice přímých 

vzdáleností do 100 kilometrů. Opět byla využita funkce Point Distance, vstupem a cílem 

bylo 6 253 zastávek, rádius byl nastaven na 100 kilometrů. K výsledné atributové tabulce 

byly dále připojeny atributy klíčů a názvů zastávek, čímž byl výsledek hotový. 

7.2 OD matice 

Další částí byla tvorba OD matice (vzdálenostní matice). Jedná se o síťovou 

analýzu, kdy jsou počítány vzdálenosti a případně časy mezi uzly (v tomto případě mezi 
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zastávkami VHD) do uživatelem stanovené cestní či časové vzdálenosti. Pro OD matici je 

potřebná extenze ArcMapu Network Analyst. 

Jak již bylo zmíněno, pro síťovou analýzu byla použita silniční síť Data200, jež 

byla doplněna o průměrné rychlosti na jednotlivých segmentech. Jako počátek byla opět 

použita bodová vrstva 6 253 zastávek. Tyto zastávky byly použity zároveň i jako destinace. 

Při tvorbě OD matice byla akumulována jak cestní vzdálenost, tak i čas. Limit na 

přichytávání zastávek vůči silniční síti byl ponechán 5 kilometrů, prahová hodnota byla 180 

kilometrů cestní vzdálenosti, a to z toho důvodu, že cestní vzdálenost nebude nikdy menší 

než přímá a pravděpodobně bude vždy větší. Do výpočtu tak byly zahrnuty i zastávky ležící 

ve vzdálenosti do 100 kilometrů vzdušnou čarou, ale s mnohem delší cestní vzdáleností. 

Po načtení počátků a cílů, kdy byl oběma přiřazen atribut kód obce, mohlo 

generování OD matice proběhnout. Výsledkem bylo 22 639 095 záznamů. Následovala 

úprava v EmEditoru, kdy byl soubor kvůli značné velikosti rozdělen na 6 souborů, které 

umožňovaly snazší zpracování. To zahrnovalo odstranění přebytečných desetinných čárek 

generovaných při tvorbě matice u některých atributů s datovým typem Double a nahrazení 

desetinné tečky desetinnou čárkou. Každý z výsledných souborů byl importován do databáze 

Access. V databázi došlo na rozdělení lokalizačního atributu za pomoci dotazu (funkce Left 

a Right), výsledkem byly kódy počátečních a cílových obcí, a vzdálenosti a časy mezi nimi. 

SELECT IADfinal.Total_Length, IADfinal.Total_cas, Left([Name],6) AS 

KODOBSTART, Right([Name],6) AS KODOBCIL 

FROM IADfinal; 

Vzhledem k velikostem souborů, především matice přímých vzdáleností, byla data 

z OD matice rozdělena do dvou databází ODmatice a ODmatice2. Obě tyto databáze byly 

importovány do dvou identických databází 100kmprimaODm a 100kmprimaODm2. V obou 

byl proveden dotaz, který vybral pouze ty kombinace, kdy mezi zastávkami existovala přímá 

vzdálenost do 100 kilometrů. Vytvářecím a přidávacím dotazem pak vše bylo importováno 

do finální databáze vzdálenostní matice ODFinal. 

Vytvářecí dotaz (vytvořil novou tabulku, v níž byly záznamy do 180 kilometrů cestní 

vzdálenosti a 100 kilometrů přímé vzdálenosti): 
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SELECT [100kmprima].KODOBSTART, [100kmprima].KODOBCIL, 

OD180.Total_Length, OD180.Total_cas, [100kmprima].EUCLIDEAN_DIST INTO 

IADCestVzdalenosti IN 'C:\Users\Hynek\ODFinal.accdb' 

FROM 100kmprima INNER JOIN OD180 ON ([100kmprima].KODOBCIL = 

OD180.KODOBCIL) AND ([100kmprima].KODOBSTART = OD180.KODOBSTART); 

Přidávací dotaz (přidal záznamy splňující kritéria max. 180 kilometrů cestní vzdálenosti 

a max. 100 kilometrů přímé vzdálenosti do již existující tabulky): 

INSERT INTO IADCestVzdalenosti ( KODOBSTART, KODOBCIL, Total_Length, 

Total_cas, EUCLIDEAN_DIST ) IN 'C:\Users\Hynek\ODFinal.accdb' 

SELECT [100kmprima].KODOBSTART, [100kmprima].KODOBCIL, 

OD180.Total_Length, OD180.Total_cas, [100kmprima].EUCLIDEAN_DIST 

FROM 100kmprima INNER JOIN OD180 ON ([100kmprima].KODOBCIL = 

OD180.KODOBCIL) AND ([100kmprima].KODOBSTART = OD180.KODOBSTART); 

Výsledkem byla vzdálenostní matice s 12 516 110 záznamy. Z databáze ODFinal 

ještě byly exportovány IAD složky pro cestní a časovou míru dostupnosti, a to následujícími 

dotazy. U cestní došlo ještě k dělení 1000, jelikož údaje byly oproti VHD složce v metrech. 

Dotaz pro IAD složku míry cestní dostupnosti 𝐷
𝑖

𝐶𝐼
𝐶𝑉 (byla získána suma IAD cestních 

vzdáleností): 

SELECT IADCestVzdalenosti.KODOBSTART, Sum([Total_Length]/1000) AS IADDelky 

FROM IADCestVzdalenosti 

GROUP BY IADCestVzdalenosti.KODOBSTART; 

Dotaz pro IAD složku časové míry dostupnosti 𝐷
𝑖

𝑡𝐼
𝑡𝑉  (byla získána suma IAD časů): 

SELECT IADCestVzdalenosti.KODOBSTART, Sum(IADCestVzdalenosti.Total_cas) 

AS SumOfTotal_cas 

FROM IADCestVzdalenosti 

GROUP BY IADCestVzdalenosti.KODOBSTART; 

7.3 Data z jízdních řádů 

Posledním krokem byl import CSV souborů s daty z jízdních řádů do nové databáze 

vytvořené v prostředí Microsoft Access. Soubory měly dohromady objem cca 4,21 GB 

a jejich zpracování import do databáze značně ulehčil. Při samotném procesu byly k importu 

zvoleny pouze sloupce, které měly smysl pro další zpracování, tedy kódy počátečních 

a cílových obcí, euklidovské a cestní vzdálenosti a časy dojížďky všech spojení pro vybrané 

hodiny. Tímto objem dat značně poklesl. Databázi celkem tvořilo 22 246 486 záznamů. 

Následovalo filtrování dat podle zadaných kritérií. Ačkoliv byla data Institutem 

geoinformatiky vyhledávána pro euklidovské vzdálenosti do 150 kilometrů, pro zpracování 
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bylo rozhodnuto, že se bude pracovat jen se spojeními do 100 kilometrů vzdušnou čarou. 

Dotazem byla tedy vybrána spojení do 100 kilometrů a spojení, u nichž byla cestní 

vzdálenost (VEREJNEKM) větší než 0 (v takových případech spojení mezi obcemi 

pochopitelně neexistovalo). Následující dotaz vybral ta data z tabulky všech spojení, která 

odpovídala zadaným kritériím. Výsledkem bylo 931 521 záznamů. 

SELECT DataVHD.* 

FROM DataVHD 

WHERE (((DataVHD.VEREJNEKM)>0) AND ((DataVHD.PRIMEKM)<=100)); 

Jelikož dopravní dostupnost měla být hodnocena pouze pro jediný čas, a to ten 

nejmenší, bylo potřeba získat pro všechna spojení sloupec, který obsahoval zvolený čas. 

Databáze obsahovala časy pro spojení na 6., 7., 8., 14. a 22. hodinu. Pro výpočet dopravní 

dostupnosti byl použit vždy nejmenší z těchto časů, bez ohledu na to, jaké hodině čas náležel. 

K tomu bylo nezbytné vytvořit funkci, která by našla minimum na řádku. Zvolený modul 

ovšem jako minimum naleznul vždy hodnotu 0, což bylo z hlediska pozdějšího zpracování 

dat nesmyslné. Jelikož byla maximální hodnota času rovna 90 minutám, pro zpracování 

stačilo, když byly nuly ve sloupcích DOBAX nahrazeny číslem větším než 90, např. 

hodnotou 555. Toto nahrazení bylo provedeno v Excelu. Výsledky dotazu tedy byly 

exportovány opět do CSV souboru a otevřeny v Microsoft Excelu, kde byly poté 0 ve 

sloupcích DOBAX nahrazeny hodnotou 555. 

Po nahrazení následoval opětovný import do databáze Microsoft Access. Byl 

vytvořen nový modul, do nějž byl vložen programový kód definující funkci pro hledání 

minimální hodnoty na řádku [25]. 

Function Minimum(ParamArray FieldArray() As Variant) 

   ' Declare the two local variables. 

   Dim I As Integer 

   Dim currentVal As Variant 

 

   ' Set the variable currentVal equal to the array of values. 

   currentVal = FieldArray(0) 

 

   ' Cycle through each value from the row to find the smallest. 

   For I = 0 To UBound(FieldArray) 

      If FieldArray(I) < currentVal Then 

         currentVal = FieldArray(I) 

      End If 

   Next I 

 

   ' Return the minimum value found. 

   Minimum = currentVal 

End Function 
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Tento modul definuje funkci Minimum. Po kompilaci modulu se přistoupilo 

k samotnému dotazu, který vybral požadované atributy a vytvořil nový atribut Minimum, 

v němž byly uloženy hodnoty nejnižšího času. 

SELECT VHD.KODOD, VHD.KODDO, VHD.PRIMEKM, VHD.VEREJNEKM, VHD.D6, VHD.D7, 

VHD.D8,VHD.D14,VHD.D22,Minimum([Doba6],[Doba7],[Doba8],[Doba14],[Doba22]) 

AS MinCas 

FROM VHD; 

Po provedení dotazu byla k dispozici nová tabulka MinCas s nejnižší hodnotou času 

pro každé spojení mezi obcemi. Následně byly vytvořeny dotazy, které poskytly VHD 

složku míry cestní a časové dostupnosti. 

Dotaz pro VHD složku míry cestní dostupnosti 𝐷
𝑖

𝐶𝐼
𝐶𝑉: (byla získána suma VHD cestních 

vzdáleností): 

SELECT MinCas.KODOD, Sum(MinCas.VEREJNEKM) AS SumOfVEREJNEKM 

FROM MinCas 

GROUP BY MinCas.KODOD; 

Dotaz pro VHD složku časové míry dostupnosti 𝐷
𝑖

𝑡𝐼
𝑡𝑉  (byla získána suma VHD časů): 

SELECT MinCas.KODOD, Sum(MinCas.MinCas) AS SumOfMinCas 

FROM MinCas 

GROUP BY MinCas.KODOD; 

7.4 Výpočet ukazatelů 

V této části jsou uvedeny dotazy, které sloužily k výpočtu finálních hodnot pro 

zvolené metody hodnocení dopravní dostupnosti. 

7.4.1 Dotaz pro celkovou dostupnost 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 a 𝐴3 (byly získány počty obcí a suma cestního 

času VHD): 

SELECT MinCas.KODOD AS KODOBCE, Count(MinCas.KODDO) AS PocetUzlu, 

Sum(MinCas.MinCas) AS [CestovniCas] 

FROM MinCas 

GROUP BY MinCas.KODOD; 

7.4.2 Dotaz pro dostupnost podle vzorce 𝐴4 (byly získány počty obcí a podíl sum přímých 

a cestních vzdáleností VHD): 

SELECT MinCas.KODOD AS KODOBCE, Count(MinCas.KODDO) AS PocetUzlu, 

Sum(([PRIMEKM]/[VEREJNEKM])) AS PrimeDelenoVerejne 

FROM MinCas 

GROUP BY MinCas.KODOD; 
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7.4.3 Dotazy pro podíl přímé dostupnosti euklidovské a cestní dostupnosti 𝐷
𝑖

𝑃

𝐶 (byly 

získány sumy přímých a euklidovských vzdáleností VHD): 

SELECT MinCas.KODOD, Sum(MinCas.PRIMEKM) AS EuklidovskaVzdalenost, 

Sum(MinCas.VEREJNEKM) AS CestniVzdalenost 

FROM MinCas 

GROUP BY MinCas.KODOD; 

Výsledný dotaz, v němž byly sumy poděleny: 

SELECT MezidotazMiraPrimeDost.KODOD, 

MezidotazMiraPrimeDost.[EuklidovskaVzdalenost]/[CestniVzdalenost] AS 

MiraPrimeDost 

FROM MezidotazMiraPrimeDost; 

7.4.4 Dalším krokem byla příprava dat pro vyhodnocení cestní míry dostupnosti v databázi 

CestniDostupnost, kdy byly poděleny složky cestních vzdáleností IAD a VHD, vypočtené 

v předchozích podkapitolách. Výsledkem byla míra cestní dostupnosti: 

SELECT SumaCestIAD.KODOBSTART, [IADDelky]/[SumOfVEREJNEKM] AS MCestPodil 

FROM SumaCestIAD INNER JOIN SumaCestVHD ON SumaCestIAD.KODOBSTART = 

SumaCestVHD.KODOD 

GROUP BY SumaCestIAD.KODOBSTART, [IADDelky]/[SumOfVEREJNEKM]; 

7.4.5 Stejně tak následovala příprava dat pro vyhodnocení časové míry dostupnosti 

v databázi CasovaDostupnost, kdy byly poděleny složky časových vzdáleností IAD a VHD. 

Výsledkem byla míra časové dostupnosti: 

SELECT SumaCasIAD.KODOBSTART, [SumOfTotal_cas]/[SumOfMinCas] AS PodilCas 

FROM SumaCasIAD INNER JOIN SumaCasVHD ON SumaCasIAD.KODOBSTART = 

SumaCasVHD.KODOD 

GROUP BY SumaCasIAD.KODOBSTART, [SumOfTotal_cas]/[SumOfMinCas]; 

Výsledky dotazů byly následně spojeny do jediné tabulky a napojeny k vrstvě obcí 

v ArcMapu. Dále byla provedena kalkulace finálních hodnot ve Field Calculatoru, a to dle 

vzorců v kapitole 4. Vrstva obcí tak získala šest nových polí datového typu Double, 

obsahující hodnoty. Užitím metody kvantitativních areálů bylo následně zhotoveno šest 

mapových výstupů vyhodnocujících dostupnost na úrovni obcí České republiky. Pro 

celkovou dostupnost 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 a dostupnost 𝐴3 byly navíc dopočteny výsledky v hodinách, 

které ale nebyly při zpracování použity. 

Tabulka 5: Struktura tabulky MiryDostupnosti 

Název atributu Datový typ Popis 

CelkovaAc Double Celková dostupnost (minuty) 

A3 Double Dostupnost A3 (minuty) 
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A4 Double Dostupnost A4 

MPDost Double Podíl přímé a cestní dostupnosti 

MCestDost Double Míra cestní dostupnosti 

MCasDost Double Míra časové dostupnosti 

CelkAcHo Double Celková dostupnost (hodiny) 

A3Hodiny Double Dostupnost A3 (hodiny) 

Při tvorbě kartografických výstupů byly dodrženy potřebné zásady pro zpracování [26]. 

Barevná škála použitá ve výstupech pochází z aplikace ColorBrewer 2.0 a měla by být 

vhodná pro tisk a pro barvoslepé [27]. Samotné stažení škály barev bylo umožněno díky 

skriptu pro ArcMap od Ryana Koehnena [28]. 

 

Obrázek 1: Atributová tabulka vrstvy obcí 
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8. Vyhodnocení výsledků 

Obsahem této kapitoly jsou mapové výstupy zobrazující výsledky použitých metod 

hodnocení dopravní dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou a jejich zhodnocení. Pro 

výpočet hranic třídních intervalů byla ve všech případech použita Jenksova optimalizační 

metoda. 

8.1 Celková dostupnost obcí veřejnou hromadnou dopravou 

Jak lze vidět na mapě na následující straně (viz Obrázek 2), výsledky pro celkovou 

dostupnost obcí byly rozčleněny do šesti tříd. Hodnoty ve světle žluté barvě jsou nejnižší 

a představují nejlepší úroveň celkové dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou. 

S rostoucími hodnotami u následujících tříd úroveň celkové dostupnosti postupně klesá 

a tmavě zelená barva pak představuje obce s nejslabší úrovní dopravní dostupnosti. 

Není překvapením, že výbornou úroveň dostupnosti si drží všechna krajská města, 

která figurují jako hlavní cíle dojížďky z okolních obcí a z toho důvodu je zde zajištěna 

dostatečná úroveň veřejné dopravy. Dostupnost podobné úrovně má většina obcí v kraji 

Jihomoravském, Pardubickém, Královéhradeckém, na Vysočině a částečně 

v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji. Ve Středočeském kraji je situace horší 

v jižní části, nepříliš příznivá je celková dopravní dostupnost v části Plzeňského 

a v Karlovarském kraji. 

Oblast Jeseníků a Rychlebských hor je vzhledem k nepříliš vhodným geografickým 

podmínkám a celkové odloučenosti oblasti jednou z oblastí, v nichž je dopravní dostupnost 

nedostatečná. V podobné situaci jsou i Šluknovský, Frýdlantský, Broumovský, Ašský 

a Osoblažský výběžek. Vzhledem k tomu, že při práci nebyla použitá žádná data z jízdních 

řádů pro sousední státy, jsou pohraniční oblasti České republiky téměř bez výjimky zasaženy 

nižší úrovní dopravní dostupnosti. To je ovšem způsobeno i výskytem pohraničních pohoří. 

Dostupnost je nejnižší na území obcí pokrývajících Šumavu, nepatrně lepší je situace 

v Českém lese, Krušných horách, Krkonoších, Moravskoslezských Beskydech 

a Javornících. Bílé Karpaty jsou pohořím s nejlepší úrovní dopravní dostupnosti. 
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Obrázek 2: Celková dostupnost obcí České republiky v roce 2014 
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8.2 Dostupnost obcí veřejnou hromadnou dopravou (vzorec A3) 

V porovnání s celkovou dostupností obcí jsou výsledky vypočítané podle vzorce 

𝐴3 značně odlišné (viz Obrázek 4). Dopravní dostupnost se rapidně zlepšila na celém území 

České republiky, zlepšení je patrné i v pohraničních oblastech a ve výběžcích. Bílé Karpaty 

dosáhly výborné úrovně. Rozdílné výsledky oproti předchozí metodě jsou způsobeny tím, 

že zde není využita standardizace počtem uzlů. Lze však dojít k závěru o špatné situaci 

dopravní dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou na území výběžků a pohoří, které se 

sice při tomto vyhodnocení více či méně zlepšilo, ale z celkového pohledu je zde úroveň 

dostupnosti nedostatečná. 

8.3 Dostupnost obcí veřejnou hromadnou dopravou (vzorec A4) 

Vzorec 𝐴4 pracuje s euklidovskou a cestní vzdáleností. Už od pohledu na Obrázek 

5 je zřejmá jasná změna v intenzitě barev, tmavě zelená nyní signalizuje obce s nejlepšími 

výsledky dopravní dostupnosti. Budeme-li postupovat logicky, maximální hodnota by měla 

být rovna 1. Několik obcí, z nichž maximální hodnoty 1,17 dosáhla Horská Kvilda 

(následována Prahou a Ostravou) je totiž zřejmě zatíženo chybou v datech z jízdních řádů. 

Při průzkumu dat bylo odhaleno, že u těchto obcí existují spojení, pro něž je cestní 

vzdálenost menší než přímá, což může být způsobeno rozdílným způsobem měření 

vzdáleností. Přímé vzdálenosti mohly být měřeny mezi centroidy obcí a euklidovské mezi 

jejich hranicemi, a byly-li obce v minimální vzdálenosti od sebe, snadno mohlo dojít k této 

nepřesnosti. Nicméně tato chyba výsledek nijak zásadně pro Prahu a Ostravu neovlivňuje, 

jelikož zde je úroveň dostupnosti výborná. V případě Horské Kvildy a spoje zatíženého 

chybou by tato obec také stále spadala do intervalu nejlepších hodnot. Pro lepší pochopení 

problému uvádím obrázek níže, který jasně ilustruje případ, kdy může být euklidovská 

vzdálenost větší než vzdálenost cestní. 

 

Obrázek 3: Nejednotnost měření 
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Metoda sleduje rozdíly mezi euklidovskou vzdáleností a cestní vzdáleností spojů veřejné 

hromadné dopravy, větší cestní vzdálenost značí horší dopravní dostupnost. Oproti 

předchozím výsledkům je nyní dostupnost lepší v Karlovarském a Jihočeském kraji. 

Vojenské újezdy Libavá a Hradiště nyní spadají do oblastí s vysokou dopravní dostupností, 

a to z důvodu malého počtu existujících spojení a omezené možnosti pohybu v těchto 

oblastech. Oblast od Ostravy na východ a jih až po Jablunkovsko se také řadí mezi obce 

s nejvyšší dostupností, značné zlepšení vykazují tyto výsledky pro Jeseníky a Rychlebské 

hory. 
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Obrázek 4: Dostupnost obcí České republiky v roce 2014 podle vzorce A3 
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Obrázek 5: Dostupnost obcí České republiky v roce 2014 podle vzorce A4 
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8.4 Podíl přímé a cestní dostupnosti obcí veřejnou hromadnou 

dopravou 

Tato metoda je podobná metodě předchozí s tím rozdílem, že nebere ohled na počet 

uzlů. I bez této standardizace jsou výsledky při srovnání poměrně podobné. Na Obrázek 6 

lze zpozorovat situaci, kdy některé obce s vysokou dopravní dostupností od Prahy přes 

východní Čechy kopírují 3. tranzitní koridor až do Olomouce. Z Olomouce pak vede 

podobná struktura obcí na jih Moravy, kdy je sledován 2. tranzitní koridor do Břeclavi. Tento 

výsledek dává smysl, jelikož železniční koridory jsou vedeny co nejpříměji. 

Oproti předchozí metodě se situace opět částečně změnila k horšímu v oblasti 

Jeseníků a ve Šluknovském, Frýdlantském a Osoblažském výběžku. Broumovský výběžek 

výrazné změny nezaznamenal. Zlepšení nastalo v oblasti Znojma a Břeclavi, oblast 

Ostravska, Karvinska a Třinecka zůstala téměř totožná jako v minulém případě. 

8.5 Míra cestní dostupnosti obcí 

Tato metoda se věnuje odhalení největších rozdílů mezi cestami využívanými spoji 

veřejné hromadné dopravy a osobními automobily. Na rozdíl od předchozích metod můžeme 

pozorovat odlišné výsledky (viz Obrázek 7). 

Situace zůstává podobně nepříznivá v horských oblastech (Šumava, Český les, 

Jeseníky) i ve výběžcích. Dobrou úroveň dostupnosti lze pozorovat v oblasti Chebu a také 

v Podkrušnohoří – Most, Ústí nad Labem a Kadaň, z blízkých sousedů by měl být zmíněn 

Děčín. Výbornou úroveň si drží jižní části Jihomoravského a Jihočeského kraje, Zlínský kraj 

je v o něco horší situaci. Nepříliš dobrou dostupnost má kraj Plzeňský, Karlovarský, 

Středočeský, Pardubický, Olomoucký, Královéhradecký a Vysočina. 

8.6 Časová míra dostupnosti obcí 

Na Obrázek 8 můžeme vidět situaci, která se i přes blízký vztah časové a cestní 

dostupnosti ve všech krajích zhoršila. Zhoršila se dostupnost Prahy a také jižních částí 

Jihomoravského a Jihočeského kraje, které měly dobrou časovou dostupnost. Nejsilnější 

změny lze pozorovat na Vysočině a v Olomouckém kraji. Stejně jako u předchozí metody, 

oblast na jih od Ostravy se příliš nezlepšila.  
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Obrázek 6: Podíl přímé a cestní dostupnosti obcí České republiky v roce 2014 
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Obrázek 7: Podíl cestní dostupnosti IAD a VHD v obcích České republiky v roce 2014 
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Obrázek 8: Podíl časové dostupnosti IAD a VHD v obcích České republiky v roce 2014 
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Závěr 

V rámci této práce bylo provedeno hodnocení dopravní dostupnosti veřejnou 

hromadnou dopravou v obcích České republiky s platností pro rok 2014. Součástí byl 

i průzkum literatury na toto téma. Studium dopravní dostupnosti bývá poměrně častou 

záležitostí, ale zpravidla se jedná o dopravní dostupnost individuální automobilovou 

dopravou. Hodnocení dopravní dostupnosti veřejnou dopravou je přitom velmi důležité, 

protože zvýšené užívání osobních automobilů má negativní vliv na životní prostředí a jeho 

obyvatele. Některé skupiny lidí jsou navíc závislé na veřejné dopravě jako na jediném 

dostupném typu přepravy. 

 Pro hodnocení dopravní dostupnosti bylo vybráno či zkombinováno šest metod, 

které využívají jak data z kombinovaných jízdních řádů pro vlaky a autobusy, tak 

i vzdálenosti a časy pro individuální automobilovou dopravu. Zpracování dat zahrnovalo 

rozsáhlou práci v prostředí relační databáze a geografického informačního systému, který 

byl následně použit i pro vizualizaci výsledků. 

Výsledky hodnocení dopravní dostupnosti přinesly i přes rozdílnost použitých 

metod několik společných jmenovatelů. Vysoká dopravní dostupnost je zajištěna ve 

statutárních městech, kterými jsou Praha, Brno, Plzeň, Ostrava a Olomouc. Celkově je 

dopravní dostupnost nejvyšší v Jihomoravském a částečně Moravskoslezském, Zlínském 

a Pardubickém kraji, což je způsobeno dostatečnou dopravní obslužností tohoto území spoji 

veřejné hromadné dopravy, v případě Pardubického kraje také významným tranzitním 

koridorem, jenž vede přes jeho území. 

Odlehlé části území republiky, jimiž jsou výběžky Šluknovský, Frýdlantský, 

Broumovský a Osoblažský, mají neuspokojivou úroveň dopravní dostupnosti, která se příliš 

nemění ani v závislosti na použitých metodách hodnocení. Jako problematické byly 

vyhodnoceny i pohraniční, často horské oblasti. Nízkou dostupností trpí obce na území 

Šumavy, Jeseníků, Českého lesa a Rychlebských hor. Poměrně dobrou úrovní dopravní 

dostupnosti disponují obce, na jejichž území zasahují Moravskoslezské Beskydy a Bílé 

Karpaty. 

Mezi kraje s nejhorší situací lze zařadit kraj Středočeský, Karlovarský a kraj 

Vysočinu, situace není optimální ani v Plzeňském kraji. V Čechách je oproti Moravě vyšší 
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stupeň automobilizace, jsou preferovány osobní automobily a hromadná doprava se tak stává 

nerentabilní, což vede k postupnému snižování počtu spojů. Tato situace bývá označována 

jako „bludný kruh“ [6]. 

Výsledky hodnocení mohou být použity pro porovnání s běžně užívanými 

metodami či pro sledování vývoje dopravní dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou 

v České republice. 
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