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ANOTÁCIA 

Diplomová práca sa zaoberá skúmaním a možnosťami dynamického modelovania 

rozmiestnenia obyvateľstva. Práca sa opiera o možnosti programového nástroja 

MOROZOB (MOdel ROZmiestnenia OByvateľstva) pre modelovanie distribúcie 

obyvateľstva. Hlavným cieľom je vytvorenie dynamického modelu pre územie mesta 

Ostrava, ktorý v reálnom čase zobrazuje odhadované aktuálne rozmiestnenie obyvateľstva. 

Ďalej sa práca zaoberá výberom najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú výskyt 

obyvateľstva, zberom a implementáciou dát z rôznych zdrojov a formátov do programu 

MOROZOB. Posledná časť práce sa venuje vizualizácií výsledkov pomocou tematických 

máp a overeniu ich vierohodnosti (verifikácia).  

Kľúčové slová: GIS, dynamický model, dátový model, geodatabáza, záchranné zložky, 

tematické mapy 

SUMMARY 

Diploma thesis deals with examining the possibilities of dynamic modeling of 

population. The work is based on the possibility of programming instrument MOROZOB 

(model of population distribution) for modeling of distribution of the population. The main 

objective is to create a dynamic model for the city of Ostrava, which displays estimated 

current distribution of people in real-time. The work deals with selecting the most 

important factors affecting the occurrence of population and the collection and 

implementation of data from different sources and formats to MOROZOB program. Last 

part of the work is dedicated to visualization of results using thematic maps and verify 

their credibility (verification).  

Key words: GIS, dynamic model, data model, geodatabase, rescue services, thematic maps 
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ÚVOD 

Katastrofy a iné situácie, ktoré ohrozujú životy ľudí, poprípade ich majetok, sa 

vyskytujú v každom meste. Výnimku netvorí ani mesto Ostrava. Pri každej krízovej 

situácií hrá veľmi dôležitú úlohu čas rozhodovania. V prípade, že ľudia, ktorí zachraňujú 

ľudské životy či majetok majú k dispozícií niečo, čo môže urýchliť ich rozhodovanie, 

straty sa minimalizujú. Veľmi nápomocným môže byť model rozmiestnenia obyvateľstva. 

Na touto témou sa pred časom zamyslel Ing. Antonín Krejčíř, ktorý vytvoril aplikáciu 

umožňujúcu efektívne riadiť krízové situácie. Aplikácia zvaná Aktualizačný stroj (inak 

MOROZOB) dokáže vytvárať rôzne analýzy, podľa ktorých je možné rýchlo a s veľkou 

presnosťou usúdiť záver pre danú situáciu. 

Tento program sa pokúsim aplikovať na omnoho väčší celok a to na mesto Ostrava. 

Preto bude potrebné venovať zberu aj spracovaniu dát viac času. Hlavným bodom v tejto 

časti práce, bude výber vhodných zdrojov týchto dát.  

 

Obrázok 1. Ostrava – mapa (Mapy.cz, 2009) 
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1 ROZBOR A ZHODNOTENIE ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH 

ZO ZADANIA PRÁCE 

1.1 Názov práce 

Implementácia dynamického modelu  rozmiestnenia obyvateľstva 

1.2 Obsah zadania 

Zoznámiť sa s programovou aplikáciou  MOROZOB poskytnutou bývalým študentom 

VŠB, Ing. Antonínom Krejčířom. Zber a spracovanie údajov a mapových podkladov mesta 

Ostrava. Prispôsobenie získaných dát pre prácu v aplikácií MOROZOB a následne 

realizácia práce. 

Využite modelu mieri do krízového centra Ostravy, prípadne iných inštitúcií. Mal by 

byť plne použiteľný a pracovať bez komplikácií. 

1.3 Úlohy 

• Zoznámte sa s problematikou rozmiestnenia obyvateľstva v priestore a čase. 

V nadväznosti na uvedenú problematiku sa zoznámte aj s funkčnosťou programového 

nástroja MOROZOB (MOdel ROZmiestnenia OByvateľstva) pre modelovanie 

distribúcie obyvateľstva. 

• Vyberte najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú výskyt obyvateľstva modelového 

územného celku v priestore a čase a vyjadrite tieto faktory vo forme prepočítaných 

koeficientov použiteľných v programe MOROZOB. 

• Pre vhodné modelové územie spravte implementáciu dynamického modelu 

rozmiestnenia obyvateľstva v programe MOROZOB. 

• Presnosť modelu, pri stanovení počtu obyvateľov vo vymedzenom priestore v určenej 

dobe, verifikujte na základe vlastného šetrenia. 

• Výsledky modelovania vizualizujte vo forme tematických máp. 
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1.4 Cieľ práce 

Cieľom práce je aplikovať overené metódy a postupy pre získanie údajov o rozložení 

obyvateľov mesta, o ich migrácií či už za prácou, vzdelaním alebo rôznymi záujmami. 

Podstatným cieľom je zistiť, odkiaľ je možné získať požadované dáta a ako ich upraviť, 

aby bolo možné ich implementovať do aktualizačného stroja. Toto zistenie by malo  

eventuálnym užívateľom aktualizačného stroja urýchliť zber dát a prácu s nimi (v prípade 

využitia aktualizačného stroja pre iné územie). Ďalším krokom bude vytvárane rôznych 

analýz  so spracovanými údajmi, prihliadnuc na potenciálne ohrozenie obyvateľov a ich 

majetku. Analýza sa bude opierať o faktory a aspekty, ktoré priamo vstupujú do príčiny 

pohybu obyvateľov.  

Výsledný model bude dynamický  a bude schopný podávať informácie kedykoľvek 

v reálnom čase. To znamená, že užívateľovi programu po zadaní potrebných kritérií model 

zobrazí tabuľku a digitálnu mapu s výsledným rozmiestnením obyvateľov. Predošlá práca 

bola prevedená v prostredí Geomedia. Ak získané dáta budú vo formáte, ktorý toto 

prostredie nepodporuje, bude potrebné tieto dáta transformovať.  

Výsledkom práce bude tiež zhodnotenie využiteľnosti daného riešenia pre modelovanie 

dynamického modelu rozmiestnenia obyvateľstva a posúdenie jeho vierohodnosti. 

1.5 Možnosti uplatnenia 

Dynamické modelovanie môže slúžiť pre zisťovanie rozmiestnenia nielen obyvateľov, 

ale všetkých javov a objektov, ktorých pohyb sa dá odhadovať v závislosti na našich 

poznatkoch alebo štatistických šetreniach. 

Táto práca je primárne spracovaná pre potreby Centra tiesňového volania v Ostrave. 

Overením využiteľnosti predkladaného spôsobu dynamického modelovania môže práca 

prispieť k rozhodnutiu vytvorenia podobnej aplikácie, avšak pracujúcej nielen s produktmi 

Intergraphu, ale aj ESRI a teda podporujúcej formáty tohto typu.  
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1.6 Zameranie práce – prečo vytvárame model 

Náš každodenný život sa neustále zakladá na vnímaní. Vnímaní javov, dejov 

jednoducho informácií, z ktorých v spojení s energiou je zložená celá existencia – reálny 

svet. Budovaním údajovej bázy GIS stojíme pred neľahkou úlohou, a to verne zachytiť 

objekty reálneho sveta, ich polohu a priestorové vzťahy do digitálnej formy. Táto časť 

tvorby a budovania GIS patrí k jednej z najťažších. Ľudské vnímanie pripúšťa nejasnosti, 

protiklady, dokáže sa plynule prispôsobiť rôznym situáciám, stavom. Ak však majú byť 

údaje spracovávané počítačmi, musia byť po formálnej stránke bez akýchkoľvek 

nejasností, ich štruktúra musí spĺňať prísne pravidlá logiky. 

Na úplné zachytenie reality nemáme nielen technologické, ale ani vedomostné znalosti. 

Jedinou možnosťou je postupné zjednodušovanie reality a ju tvoriacich objektov do 

rozsahu, v ktorom môžeme zachytiť princípy logiky a následne ich transformovať do 

digitálnej podoby. Zjednodušovanie je prevádzané na základe abstrakcie požadovaných, 

nevyhnutných údajov – vytváranie konceptuálneho modelu, ktorého rozsah, presnosť a 

komplexnosť je volená podľa potrieb riešenej úlohy. Model je teda najlepšou cestou 

k tomu ako získať informácie o pohybe obyvateľov reálnom svete, keďže dokáže 

simulovať túto skutočnosť. Môže byť využitý napríklad pre Hasičský zbor v Ostrave alebo 

Krízové centrum v Ostrave. Všetko záleží na funkčnosti a spoľahlivosti aplikácie. 

Najčastejšie sa pohyby obyvateľov zoskupujú do troch typov, ktorými sú prirodzený 

pohyb, mechanický pohyb a socioekonomický pohyb. Objektom záujmu bude mechanický 

pohyb obyvateľstva. Tvorí ho priestorový pohyb obyvateľstva, čo sú všetky typy jeho 

premiestňovania. Ide o veľké množstvo typov pohybu, ktoré sa odlišujú podľa dĺžky 

trvania, vzdialenosti, organizácie, príčin, početností skupín. Na základe týchto znakov 

rozlišujeme[3]: 

• Migrácia (sťahovanie) obyvateľstva: sú také priestorové presuny, pri ktorých     

obyvateľ mení trvalé bydlisko 

• Dočasná zmena pobytu: obyvateľ zmení bydlisko na určitý vymedzený čas, pričom 

miesto jeho trvalého pobytu sa nemení. 
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• Dochádzka do zamestnania a do škôl: pravidelný pohyb na rovnakej trase 

a v rovnakom čase. 

• Nepravidelné dočasné pohyby (turbulencia): sú za účelom cestovného ruchu, 

rekreácie, aj služobné cesty, cesty do zahraničia. Pre modelovanie bude potrebné 

dokonale spracovať pravidelný pohyb a nepravidelné dočasné pohyby, akými sú 

dochádzka do zamestnania alebo školy, rekreácia a podobne. 

1.7 Záujmové územie 

Ostrava je tretie najväčšie mesto v Česku na hraniciach Moravy a Sliezska, pri 

hraniciach s Poľskom a Slovenskom, v Ostravskej panve na sútoku Odry, Opavy a 

Ostravice. Ide o aglomeráciu pôvodne 33 samostatných obcí (postupne zlúčené 1924, 

1941, 1957, 1960 a 1976). 

 

Obrázok 2. Mestské obvody v Ostrave (Zdroj: www.ostrava.cz. [online]. [Citované 

2009-03-01]. Dostupné na: < http://amo.ostrava.cz/jahia/Jahia/lang/cs/pid/6511>) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Morava
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sliezsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%BEsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Odra
http://sk.wikipedia.org/wiki/Opava
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ostravica&action=edit
http://sk.wikipedia.org/wiki/1924
http://sk.wikipedia.org/wiki/1941
http://sk.wikipedia.org/wiki/1957
http://sk.wikipedia.org/wiki/1960
http://sk.wikipedia.org/wiki/1976
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1.7.1 Stav populácie v Ostrave od r. 1971 - 2002 

Tabuľka 1. Stav populácie v Ostrave 

Počet obyvateľov (k 31.12.2002) 314102 
Hustota osídlenia (osoby na km2) 1 466 
Rozloha 214,21 km2 
Počet mestských obvodov 23 
Počet pôvodných obcí 34 
Plocha verejnej zelene 1056 ha 
Dĺžka miestnych komunikácií 828 km 
Dĺžka od severu na juh (Antošovice – Nová Bělá) 20,5 km 
Dĺžka od východu na západ (Bartovice – Kr. Pole) 20,1 km 
 

1.7.2 Ekonomika (k 30.8.2001) 

Tabuľka 2. Ekonomika obyvateľstva v Ostrave 

počet právnických osôb 6504 
počet fyzických osôb 45862 
počet bank 20 
počet poisťovní 19 
miera nezamestnanosti 16,9% = 26362 osôb 
počet voľných pracovných miest 1088 
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2 ROZBOR A ZHODNOTENIE ÚLOH  

Jednotlivé úlohy pri spracovaní mojej diplomovej práce je najlepšie simulovať 

prostredníctvom jednoduchej schémy. 

 

Obrázok 3. Schéma postupu 

Ako prvé je potrebné dôkladne preštudovať postupy a praktiky predchodcu tejto práce 

Ing. Antonína Krejčířa. Je dôležité zoznámiť sa  s metódami získavania a spracovania dát, 

snažiť sa poučiť z chýb a nájsť vhodné zdroje informácií. 
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Na začiatku zberu informácií je dôležité dobre si rozvrhnúť čas a naplánovať ktoré 

časti mesta a z nich ktoré objekty budú najlepšie spracovať ako prvé. Predpokladám, že 

budem postupovať od veľkých celkov ku menším, pretože z hľadiska samotnej analýzy 

bude hrať väčšiu rolu objekt alebo časť, v ktorej je kumulovaný väčší počet obyvateľov. 

Eventuálnym zdrojom pre získanie potrebných informácií o trvalom bydlisku, zamestnaní 

či školskej dochádzke by mohlo byť Krizové centrum Ostrava, ďalej Hasičský zbor 

Ostrava, Český štatistický úrad a Mestský úrad v Ostrave.  

Tak ako Ing. Krejčíř budem záujmové územie rozdeľovať na množinu(skupinu) 

objektov, ktoré majú približne rovnaký režim výskytu obyvateľov. Najskôr bude 

najschodnejšou cestou vytvorenie hlavných skupín (obydlia, zamestnanie a oddych) 

a postupom času ich “rozkúskovanie“ na menšie, aby sa spresnil výsledok modelu. 

Napríklad skupinu zamestnanie môžem rozdeliť na viacero skupín ako práca, základné 

školy, stredné školy, univerzity a podobne, pretože aj keď majú podobný režim výskytu 

obyvateľov. Podobne môžem rozdeliť skupinu oddych na kultúrne strediská, športové 

strediská, obchodné centrá a podobne.  

Ďalej je potrebné využívať faktory a aspekty, ktoré vplývajú na pohyb a koncentráciu 

obyvateľov (ročná doba, denná doba, počasie). Samozrejme aj tie je možné   o niečo 

rozšíriť, aby bol výsledok analýzy ešte presnejší (teplota, druh zrážok a pod.), no stanovené 

faktory Ing. Krejčířom sú podľa môjho názoru dostatočné.  

Aplikácia pracuje na jednoduchom, ale logickom princípe. Užívateľ vyberie ročnú 

dobu (napr. leto), dennú dobu (napr. deň voľna) a počasie (napr. slnečno). Tieto tri faktory 

sa “sčítajú“ a aktualizačný stroj tak vypočíta počty obyvateľov v každom objekte. Treba 

brať do úvahy, že model nebude nikdy presný na 100%,  no skvalitnením spomínaných 

vecí, by sa mohol tomuto číslu aspoň priblížiť. Obecne sa dá povedať, že čím viac skupín a 

faktorov nadefinujeme, tým bude model presnejší[3].  

Digitálne spracovanie modelu je možné vytvárať dvomi spôsobmi – rastrovou alebo 

vektorovou reprezentáciu. Pod slovom raster sa rozumie sieť geometrických útvarov, 

ktorá pokryje celý spracovávaný obraz. Rozoznávame pravidelný raster, ktorý je tvorený 

sieťou pravidelných útvarov (štvorec, trojuholník, šesťuholník) alebo nepravidelný, 

tvorený nepravidelnými n – uholníkmi, najčastejšie trojuholníkmi. Pre zobrazenie disperzie 
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tento model vyhovuje, no pre zobrazenie jednotlivých objektov budem používať 

vektorový model. 

Celková práca  je tvorená 90 % z napĺňania databázy (dostať údaje do systému) a 

tvorby výstupu (dostať údaje zo systému) a len zvyšných 10 % tvorí samotná práca GIS – 

analýzy, syntézy a pod. Rozdeliť uvedených 90 % na príslušné časti pre vstup a výstup nie 

je možné, nakoľko sa dynamicky mení v závislosti od riešeného problému. Nič to však 

nemení na skutočnosti, že zber údajov – naplnenie databázy je jedným z časovo 

najnáročnejších etáp práce v GIS. Od nej závisí správnosť a presnosť riešení jednotlivých 

riešených úloh.  

2.1 Návrh zberu dát 

Táto fáza bola jednoznačne najnáročnejšia na čas. Bolo potrebné nájsť vhodný zdroj 

dát, pričom bolo nutné dbať na to, aby boli čo najpresnejšie.  Zber údajov je možné podľa 

druhu schematicky rozdeliť: 

 

Obrázok 4. Schéma zberu dát podľa druhu 

Dáta je teda možné rozdeliť do dvoch skupín: 

• Priestorové dáta (obsahujú priestorové vlastnosti). 

• Referenčné dáta (obsahujú popisné vlastnosti). 
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2.1.1 Priestorové dáta 

Priestorové dáta sú dáta, ktoré sa vzťahujú k určitým miestam v priestore a pre ktoré 

sú na potrebnej úrovni rozlíšenia známe polohy týchto miest. Môžeme ich nazývať 

geoprvky. Tak ako predchodca tejto práce, k realizácií dynamického modelu rozmiestnenia 

obyvateľstva využijem hlavne dve zložky geoprvkov a to: 

• geometrickú zložku popisu geoprvku – táto zložka je nutná k lokalizácií geoprvkov 

a vytváraní rôznych priestorových analýz, 

• popisnú zložku popisu geoprvku – tieto dáta sú zdrojom informácií pre rozdelenie 

do skupín s rôznym režimom výskytu obyvateľov. 

Pre zostavenie modelu je možné použiť rôzne priestorové dáta. Pri ich výbere hrá 

hlavnú rolu to, akú presnosť výstupu potrebujeme a ktoré dáta je možné získať. Na 

začiatok uvádzam dáta, ktoré sú použiteľné: 

• Digitálna technická mapa intravilánu. 

• Digitálna katastrálna mapa. 

• Územný plán. 

• ZABAGED. 

• Adresné body. 

• Ortofoto. 

Pri voľbe vhodného mapového podkladu sa zdali byť najlepšou cestou dáta 

ZABAGED. Je to digitálny geografický model územia ČR, ktorý svojou presnosťou 

a podrobnosťou zobrazenia geografickej reality odpovedá presnosti a podrobnosti 

Základnej mapy ČR v mierke 1:10 000 (ZM 10). Jeho obsah tvorí 106 typov geografických 

objektov zobrazených v databáze vektorovým polohopisom a príslušnými popisnými 

a kvalitatívnymi atribútmi. Obsahuje mnoho informácií, ktoré však nie sú pri tejto práci 

potrebné, ako o produktovodoch, rozvodných sieťach, vegetácii a podobne. K hlavným 

zložkám patrí najmä informácia o sídlach. Tieto dáta spravuje Český úrad zememeračský a 
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katastrálny a sú poskytované za poplatok. Výnimku netvoria ani študentské projekty či 

diplomová práca ako je to v tomto prípade.  

Lepšou voľbou bolo použiť dáta s menšou presnosťou, ktorá je však v tomto prípade 

dostačujúca. Jedná sa o dáta DMU 25, ktoré vlastní VŠB k tvorbe študentských projektov 

a pri výučbe. Ide o digitálne mapové dielo, ktoré je predstavované súborom geografických 

informácií uchovaných, organizovaných a poskytovaných vo vektorovej forme. Dáta sú 

organizované do siedmych logických vrstiev, z ktorých som použil len niektoré 

(podčiarknuté): 

• Vodstvo. 

• Komunikácie. 

• Potrubné, energetické a telekomunikačné trasy. 

• Rastlinný a pôdny kryt. 

• Sídla, priemyslové a iné topografické objekty. 

• Hranice a ohrady. 

• Terénny reliéf. 

Tieto dáta mi poskytol Ing. Tomáš Peňáz, PhD. Ja som ich následne generalizoval 

a uložil ako podklad.mdb (resp. podklad.gdb). 

Podľa štúdií, ktoré spracovala pražská firma Arcdata, sú svojou podrobnosťou, 

rozsahom sledovaných prvkov a ich atribútov a aktuálnosťou dát ZABAGED a DMÚ 25 

prakticky zrovnateľné. Nevýhodou DMÚ 25 môže byť vyššia miera generalizácie 

niektorých objektov, hlavne budov. Ide o generalizáciu tých istých objektov, napríklad 

obytných domov alebo priemyselných budov. To v mojom prípade nevyvoláva nežiaduci 

efekt[6]. 

 Eventuálne dáta, ktoré môžu byť použité pri modelovaní sú adresné body (adresné 

miesta). Jedná sa o geografickú vrstvu lokalizujúcu adresné miesta, vymedzené číslom 

domovým formou ich definičného bodu. Tieto dáta vlastní Český štatistický úrad a sú 

spoplatnené. Jediným spôsobom ako sa k dátam dostať je pomocou inštitúcií, ktoré majú 

k takýmto dátam prístup. 
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2.1.2 Referenčné dáta 

Sú to údaje vo formalizovanej podobe z rôznych zdrojov, ktoré sú nositeľom 

doplňujúcich informácií. Jedná sa hlavne o typ objektu, jeho využitie a o počte osôb, ktoré 

sa ku nemu viažu. Majú nepriamu lokalizáciu, možnosť relačného prepojenia pomocou 

kľúča, alebo tieto dáta môžu byť lokalizované “ručne“ užívateľom. Väčšinou ide o dáta 

z rôznych zdrojov, rôznych formátov a podobne. Pre prácu je potrebné, aby dáta boli vo 

formáte Microsoft Access (*.mdb), z ktorým pracuje MOROZOB, resp. Geomedia, ktorá 

umožňuje vytvárať relačné prepojenia s priestorovými dátami. 

Je možné využiť množstvo referenčných dát. Podstatné je aby boli prevedené do 

formátu MS ACCESS a aby ich presnosť bola čo najvyššia. Takýmito dátami môžu byť 

dáta z registrov.  

Dáta z registrov obyvateľov, čo je kompletná a pravidelne aktualizovaná databáza 

všetkých obyvateľov s trvalým pobytom v územnom celku. Tieto dáta sú zdrojom 

informácií o rozmiestnení obyvateľov za predpokladu, že sa nachádzajú v mieste svojho 

trvalého bydliska.  

Dáta z registrov žiakov na ZŠ a MŠ, ktoré sú evidované na mestských úradoch a nesú 

informácie o počtoch žiakov a študentov vo všetkých vzdelávacích zariadeniach.  

Dáta z registru firiem a organizácií, ktoré môžu pochádzať z rôznych zdrojov 

a významne napovedajú rozmiestnenia obyvateľstva v produktívnom veku v období 

pracovnej aktivity. Tieto dáta spravujú úrady práce.  

Nápomocné môžu byť aj rôzne štatistické údaje, z ktorých možno odvodiť množstvo 

cenných informácií. Významnou mierou k tvorbe modelu prispieva aj vlastný zber dát, 

ktorý pomáha tam, kde dáta nie je možné získať.  

Je nutné počítať s tým, že niektoré dáta, respektíve údaje o počtoch obyvateľov mi 

nikto neposkytne a tak si ich budem musieť zadovážiť sám a to vlastným zberom 

prostredníctvom sčítaní ľudí. Jedná sa hlavne o areály ako sú obchodné domy, parky, 

detské ihriská a podobne. Vytipoval som si niekoľko lokalít, na ktorých budem sledovať 

počet ľudí v prípade dobrého aj zlého počasia, v dopoludňajších aj popoludňajších 

hodinách. 
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2.2 Návrh vhodných zdrojov dát 

Cenné informácie ohľadom rozloženia obyvateľstva je možné získať hlavne na 

Českom štatistickom úrade, ktorý má k dispozícii množstvo publikácií o obyvateľstve ako 

sú: 

• Stav a pohyb obyvateľstva v ČR. 

• Demografická ročenka Českej republiky. 

• Vekové zloženie obyvateľstva. 

• Iné. 

Je potrebné brať do úvahy, že sa v prevažnej časti jedná o údaje, ku ktorým je veľmi 

ťažký prístup, pretože nemôžu byť poskytnuté tretej osobe. Ide o tzv. “citlivé “ informácie, 

ktorých publikovanie na nesprávnych miestach by mohlo viesť k ich zneužitiu a tým 

k ohrozeniu obyvateľov a ich majetku. Jedná sa hlavne o miestach  s trvalým bydliskom 

osôb (obydlia), školy a zamestnania. Prístup k informáciám môžu samozrejme uľahčiť 

potreby, ktoré sú pre štát významnejšie ako pre potrebu diplomovej práce. Typickým 

príkladom sú záchranné zložky, ktoré sa starajú o bezpečnosť obyvateľov(polícia, hasiči, 

nemocnice a pod.).  

Pri získavaní informácií som kontaktoval niekoľko možných zdrojov. Išlo prevažne 

o inštitúcie, ktoré mi odporučil vedúci práce, intuitívne vybrané inštitúcie a taktiež o zdroje 

na ktoré ma odporučili už kontaktované osoby. Väčšinou som  narazil na rovnaký problém 

a to, že dáta mi nemôžu byť poskytnuté.  

Oslovené inštitície: 

• Centrum tiesňového volania v Ostrave. 

• Český štatistický úrad. 

• Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej Republiky. 

• Ústav pre informácie vo vzdelávaní. 

• Dopravný podnik v Ostrave. 

• Úrad práce v Ostrave. 
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3 ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU RIEŠENIA 

PROBLEMATIKY 

Literatúra s tematikou dynamického modelovania je situovaná skôr na modelovanie 

systémov a ekonomických procesov. Ohľadom modelovania ľudí, resp. živých tvorov sa 

len ťažko hľadá vhodná literatúra. Nápomocné však môžu byť rôzne študentské projekty 

alebo diplomové práce, ako to bolo aj v mojom prípade. 

Informácie ohľadom riešenia podobných problémov sú teda strohé. Takmer všetky 

informácie som čerpal z webových stránok. Porovnával som metódy používané vo svete, 

pokiaľ boli dostupné. Hlavným východiskom pre mňa bola práca Ing. Antonína Krejčířa, 

ktorý sa touto otázkou zaoberal a dodnes vytvorený model využíva. Práca niesla názov: 

„Dynamický model rozmístění obyvatelstva územního celku“. 

V tejto diplomovej práci, nebolo cieľom len riešenie problematiky rozmiestnenia 

obyvateľstva, ale aj vytvorenie modelu, ktorý je schopný modelovať situácie automaticky, 

po zadaní rôznych kritérií (aspektov). Výsledok bolo možné si prezerať vo forme 

excelovskej tabuľky alebo prostredníctvom GIS softwaru GeoMedia, kde bola priamo 

zobrazená rozanalyzovaná  mapa územného celku.  

 

Obrázok 5. Výstupná mapa po výpočte aktuálneho stavu obyvateľov (Zdroj: [3]) 
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Nápomocná mi bola aj bakalárska práca spracovaná na Univerzite Palackého 

v Olomouci Václavou Kopečkovou pod vedením Mgr. Emila Kudrnovského s názvom: 

„Analýza rozloženia obyvateľstva a jeho potenciálne ohrozenie prírodnými 

katastrofami na území mesta Olomouc“. 

Táto práca si kládla za cieľ zistiť a zhodnotiť rozloženie obyvateľstva na území mesta 

Olomouc a jeho ohrozenie prírodnými katastrofami. Pri spracovaní práce boli použité 

rozmanité metódy GIS. Projekt je však zameraný na jedno rázové analýzy a chýba mu 

dynamika rozmiestnenia obyvateľstva. 

Možno úplne iný pohľad na riešenie problému modelovania pohybu obyvateľstva 

môžu priniesť stále sa rozvíjajúce technológie. V dnešnom svete bezdrôtových zariadení 

vytvára mobilná komunikácia nové rozmery na prepojiteľnosť medzi ľuďmi. Toto 

pripojenie je možné pozorovať v reálnom čase, prostredníctvom agregovaných záznamov 

zozbieraných z komunikačných sietí.  Rím sa stal jedným z prvých pokusných miest, kde 

prostredníctvom signálu z mobilných telefónov bol vykresľovaný život v meste a pohyb 

obyvateľov na mape. Toto zobrazenie samozrejme rešpektovalo súkromie ľudí. Boli teda 

použité len súhrnné údaje.   

 

Obrázok 6. “Živá“ mapa Ríma (Zdroj: http://senseable.mit.edu/realtimerome/. [online]. [Citované 
2009-03-015]. Dostupné na: <http://senseable.mit.edu/realtimerome/images/IMG_0013.jpg>) 
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Výskumníci zo Senseable City Laboratory v Massachusettskom technologickom 

inštitúte začali v spolupráci s operátormi experimentálne sledovať aktivitu mobilných 

telefónov v Ríme, Amsterdame a Kodani. Aplikácia WikiCity, ktorú vyvíjajú, verne  

odráža každodennú rutinu obyvateľov: kedy chodia najviac do práce, kam sa chodia 

zabávať,  napríklad aj to, kde zlyháva mestská infraštruktúra. Tieto vedomosti prispievajú 

k lepšiemu pochopeniu dynamiky miest v reálnom čase. Dynamické modelovanie 

rozmiestnenie obyvateľstva takýmto spôsobom navyše počíta s ľuďmi, ktorí nežijú v meste 

a pri tom v modeli vážne zaťažujú určité miesta. Jedná sa hlavne o turistov, ktorí 

navštevujú rôzne historické pamiatky a podobne. Taktiež je možné zachytiť počty 

obyvateľov na nárazových akciách, akými sú hudobné festivaly a športové podujatia. 

 

Obrázok 7. Objekty, ktoré je možné sledovať (Zdroj: http://senseable.mit.edu/realtimerome/. [online]. 
[Citované 2009-03-015]. Dostupné na: <http://senseable.mit.edu/realtimerome/images/IMG_0014.jpg>) 

Real-Time Rím kombinuje rôzne formáty dát v jednom rozhraní: real-time dáta, GIS 

dáta a rastrové obrázky.    

 

Obrázok 8. Kombinácia rozdielnych dát (Zdroj: http://senseable.mit.edu/realtimerome/. [online]. 
[Citované2009-03-015]. Dostupné na: <http://senseable.mit.edu/realtimerome/images/IMG_0015.jpg>) 
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Ďalším zo spôsobov ako zistiť počet ľudí v danom objekte a tým možnosť 

modelovania pohybu by mohla byť možnosť pomocou čipových kariet, resp. 

bezkontaktných čipových kariet. Tento spôsob zaznamenávania ľudí je rozšírený najmä 

u väčších firiem, ktoré týmto sledujú dochádzku zamestnancov. Navyše pri návšteve do 

firmy je možné zapísať sa čipom z občianskeho preukazu a tým okrem svojej legitimácie 

prispieť k informácií o aktuálnom počte ľudí v objekte. V poslednej dobe sa rozmáha 

využitie bezkontaktných čipových kariet aj v bytových domoch, kde to je primárne určené 

na náhradu kľúča.  Čítačka týchto čipových kariet môže byť napojená na server, čím by 

bolo možné sledovať priechody obyvateľov. Po vybudovaní kvalitnej infraštruktúry 

takýchto čítačiek a pripojení na spoločný server by sa otvorila nová možnosť získavania 

informácií o počte obyvateľov v objektoch.  
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4 STANOVENIE HARMONOGRAMU 

So stanovením harmonogramu som sa poradil hlavne s Ing. Krejčířom, ktorý ma 

vystríhal pred chybami, ktorých by som sa mohol dopustiť. Konečná podoba 

harmonogramu: 

• Získavanie dát – v tejto fáze je potrebné získať čo najväčšieho počtu dát s čo 

najlepšou presnosťou. 

• Spracovanie dát – konvertovanie získaných dát, geokódovanie. 

• Implementácia dát – úprava dát pre potreby práce v MOROZOB. 

• Nastavenie MOROZOB – vytvorenie modelu. 

• Tvorba modelov – výpočet aktuálneho stavu obyvateľov v jednotlivých 

objektov, tvorba máp. 

Samozrejme tieto úlohy nie je možné riešiť sekvenčne. Znamená to nezamerať sa na 

len napríklad na zber dát a čakať kým budú kompletné, ale postupné spracovanie 

dostupných dát a ich implementácia. V prípade čakania na dáta sa dá čas využiť na 

nastavenie MOROZOB. To znamená vytvorenie nového modelu, zadanie skupín, aspektov 

a koeficientov.  
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5  ZÍSKANIE A SPRACOVANIE DÁT 

V tejto fáze práce som oslovil mnoho eventuálnych zdrojov, ktoré som spomenul 

v predchádzajúcich kapitolách. Podstatné bolo zistiť počty obyvateľov všade tam, kde sa 

zdržiavajú v priebehu dňa, tieto dáta spracovať a všetky konvertovať do rovnakého 

formátu (Gemedia Access warehouse). Všetky dáta som spracoval v prostredí ArcMap ako 

geodatabázu pocty_samostatne.gdb resp. pocty_spolocne.gdb. Jednotlivé skupiny objektov 

sú reprezentované ako Feature class v týchto geodatabázach. 

Podľa spôsobu získania môžem dáta rozdeliť na: 

• Dáta poskytnuté inštitúciami. 

• Dáta zistené na webe a v literatúre. 

• Dáta vlastného zberu. 

5.1 Dáta poskytnuté inštitúciami 

Celkovo je veľký problém získať dáta, ktoré nesú informáciu o počte ľudí. Či už je to 

z hľadiska ochrany súkromia, zdravia (obydlia, firmy) alebo na druhej strane obava 

o marketingové zneužitie týchto dát (obchodné centrá, kiná). Existujú však spôsoby, ako sa 

k týmto dátam dostať, ak pomôžu pri ochrane zdravia a majetku ľudí.  

5.1.1 Informácie o počte osôb v mieste ich bydliska 

Vedúci práce Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. mi pomohol skontaktovať sa s Centrom 

tiesňového volania v Ostrave. CTV vlastní dáta, ku ktorým bežný človek nemá prístup. 

Takýmito dátami sú adresné body, ktoré mi po konzultácií s Ing. O. Rennerom boli  

poskytnuté na účely diplomovej práce v rozsahu celého Moravsko-slezského kraja vo 

formáte *.shp(shapefile). 
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Obrázok 9. Adresné body pre Moravskoslezský kraj 

Získané adresné body nesú informáciu o počte obyvateľov na jednotlivej adrese 

územného celku. To boli viac menej jediné dáta, získané v ucelenej forme, použiteľné bez 

väčších úprav. Pre prácu som dáta orezal vrstvou hraníc Ostravy a exportoval do formátu 

Geomedia Access warehouse.  

Samozrejme tieto informácie nepostačujú na modelovanie rozmiestnenia obyvateľstva, 

pretože s týmito dátami by sme museli predpokladať, že všetci sa nachádzajú v mieste 

svojho trvalého bydliska.  

5.1.2 Informácie o počtoch žiakov na školách na území Ostravy  

Oslovil som Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej Republiky, ktoré mi 

podalo správu, že údaje z oblasti školstva sú v kompetencii Ústavu pre informácie vo 

vzdelávaní. Po tomto zistení som sa obrátil na spomínaný ústav. Nebolo možné mi dáta 

sprístupniť, nakoľko školy sú samostatné právne subjekty a počty o ich žiakoch sú interné. 

Ponúkli mi však riešenie a to “dohladanie“ si týchto informácií v Rozcestníku datových 

serverov, kde sú uvedené názvy škôl, ich adresa a kapacita školy. Pre porovnanie 

skutočného počtu žiakov na školách  s uvedenou kapacitou som oslovil viacero škôl, 

z ktorých mi odpovedalo 20 škôl. Požiadal som ich o uvedenie presného stavu žiakov 
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k 1.9.2008 a teda začiatku školského roka 2008/2009. Výsledok určil, že školy sú naplnené 

v priemere na 60%. Tento údaj mi dopomohol pri stanovení koeficientov (bližšie 

o koeficientoch v časti 7). 

 

Obrázok 10. Ukážka Rozcestníka dátových serverov (Zdroj: Register škôl. [online]. [Citované 
2008-10-01]. Dostupné na: < http://rejskol.msmt.cz/>) 

Keďže som mal k dispozícií len Register škôl na webe, najschodnejším riešením bolo 

vytvorenie vlastnej vrstvy školských zariadení. Vychádzal som z predstavy, že vrstva bude 

bodová, priestorovo lokalizovaná a každému bodu bude pridelený počet žiakov podobne 

ako je to u vrstvy adresných bodov.  

 

Obrázok 11. Schéma vytvorenia vrstvy škôl 

V prvom rade bolo potrebné dáta priestorovo lokalizovať pomocou adresy – tzv. 

geokódovanie. Vhodným riešením sa mi javilo využitie webovej služby Google maps, kde 

je možné po zadaní adresy získať súradnice miesta v georeferenčnom systéme WGS 84. 

Samozrejme na získanie súradníc je možné využiť aj inú webovú službu, ako napríklad 

mapy.cz, alebo v neposlednom prípade vlastné meranie pomocou GPS. 

http://rejskol.msmt.cz/
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Obrázok 12. Vyhľadanie súradníc objektu podľa adresy (Zdroj Google Maps. [online]. [Citované 
2008-10-01]. Dostupné na: < http://maps.google.com/ >) 

Nakoľko dáta neboli v ucelenej forme, bolo potrebné ich samostatne priestorovo 

lokalizovať. Znamenalo to postupné zobrazovanie jednotlivých škôl prostredníctvom 

Rozcestníka dátových serverov, zistenie ich súradnic X, Y a napokon digitalizácia, resp. 

vektorizácia objektov s pridávaním potrebných atribútov. Jednalo sa o časovo náročnú časť 

práce. Výsledkom však bola vrstva všetkých školských zariadení v Ostrave spolu 

s atribútom udávajúcim kapacitu, čo je veľmi dôležitý zdroj dát pri modelovaní 

rozmiestnenia obyvateľstva. 

 

Obrázok 13. Vytvorená vrstva školských zariadení 

http://maps.google.com/
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5.1.3 Informácie o počtoch zamestnancov firiem a organizácií  

Pre čo najpresnejšie zobrazenie počtu obyvateľov v priebehu dňa nestačí poznať počty 

obyvateľov len v obydliach a školách, ale taktiež aj poznať počty ľudí v zamestnaní. To so 

sebou nesie niekoľko komplikácií: 

• Rôzny pracovný čas u firiem. 

• Viaczmenná prevádzka. 

• Zamestnanci môžu pracovať v teréne. 

• Iné. 

Všetky tieto faktory ovplyvňujú aktuálny počet zamestnancov na adrese pracoviska 

firmy. Tieto informácie by bolo možné spresniť pre malý územný celok, niekoľko násobne 

menší než je Ostrava. Pri výsledkoch tohto modelu bude nutné počítať s tým, že model 

bude najmenej presný v pracovných dňoch a to najmä dopoludnia, keďže tieto informácie 

nebolo možné zistiť v takom rozsahu. Model počíta s tým, že všetci zamestnanci sú 

v mieste sídla na adrese firmy zapísanej v obchodnom registri a majú klasickú 8 hodinovú 

prevádzku. 

Ohľadom získania čo najvhodnejších dát som sa pokúsil kontaktovať Úrad práce 

v Ostrave. Osobne som sa zoznámil sa s Ing. Vladanou Piskořovou, vedúcou oddelenia 

analýz a prognóz na Úrade práce v Ostrave. Nahliadol som k súhrnným informáciám 

ohľadom štatistík zamestnanosti, resp. nezamestnanosti v Ostrave. Tieto informácie sú 

súhrnné a teda sú pre mňa iba informatívne. Úrad práce eviduje  firmy nad 26 

zamestnancov a ostatné firmy s ktorými prišiel do kontaktu, či to už bolo pri nahlásení 

počtu voľných miest, rôznych sankciách. Po vzájomnej dohode mi bola poskytnutá 

databáza s atribútmi: 

• ID. 

• Adresa firmy. 

• Počet zamestnancov. 

Viac informácií mi nemohlo byť poskytnutých, avšak pre modelovanie boli 

postačujúce aj tieto. Adresa ma zaujímala z dôvodu zistenia súradníc a teda lokalizácie 
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jednotlivých firiem. Počet zamestnancov bol potrebný pre zistenie maximálneho počtu 

osôb v objekte. 

 

Obrázok 14. Výrez dát z Úradu práce 

Keďže objektov, ktorých geografickú polohu je potrebné zistiť je veľké množstvo, bolo 

nemysliteľné prevádzať tento úkon zvlášť na každý objekt ako to bolo prevedené pri vrstve 

škôl. Tieto dáta mali však výhodu v tom, že boli v ucelenej forme a teda adresu 

jednotlivých firiem nebolo nutné vyhľadať, pretože bola obsiahnutá v tabuľke. 

Geografické informačné systémy nám pomáhajú spájať informácie z rôznych zdrojov 

založených na priestorovej referencii. Častokrát sa stretneme s dátami, v ktorých je miesto 

objektu zadané len adresou (napr. Libišina 8, Provozní 1).  Transformovať tento druh 

informácie do súradníc X,Y je proces známy ako zosúladenie alebo geokódovanie. 

Geokódovanie je možné vytvoriť aj pomocou aplikácie ArcMap v niekoľkých krokoch. Je 

však potrebná databáza ulíc. Samozrejme je potrebný správny zápis adresy aby mohlo 

fungovať prepojenie s touto databázou. 

Iným spôsobom je vytvorenie programového kódu, ktorý by činnosť geokódovania 

zautomatizoval napr. pomocou webovej služby. Pre tento účel som vytvoril jednoduchý 

program v aplikácií Visual Studio, ktorý využíva  webovú službu Google maps, s ktorou 

som, ale manuálne, geokódoval súradnice pri vrstve škôl.  

 

Obrázok 15. Form programu pre geokódovanie 
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Program obsahuje iba jedno tlačidlo pomocou ktorého sa spúšťa. Databáza na 

pripojenie musí byť v správnom formáte a v tom istom adresári ako spúšťací súbor 

aplikácie.  

Program je napojený na databázu MS ACCES 2007 cez OLEDB. V databáze je 

tabuľka, v ktorej sú uložené potrebné údaje. Tabuľku som vytvoril pomocou dát, ktoré mi 

poskytol Úrad práce v Ostrave. Údaje ktoré som dostal sa mi nepodarilo znormalizovať 

podľa mojich predstáv. Preto tabuľka obsahuje len stĺpec adresa. Tento stĺpec by sa mal 

rozčleniť do viacerých stĺpcov napr. (obec, ulica, okres, č.p. atď.).  Pre potreby programu 

a geokódovania som do tabuľky pridal stĺpec ID ako jednoznačný identifikátor, LAT 

a LONG ako zemepisnú šírku a dĺžku.   

Stručný popis behu programu: 

1. Program načíta postupne po jednom všetky záznamy z databázy formátu Access 

2007. 

2. Program si každý riadok ktorý načíta rozdelí na jednoznačný identifikátor Id 

a na Adresu. 

3. Zoberie adresu a odstráni z nej diakritiku a medzery nahradí znakom +. 

4. Zoberie adresu bez diakritiky a vytvorí s nej špeciálny reťazec ktorý, ak zadáme 

do webového prehliadača, tak vráti webovú stránku ktorá obsahuje polohu 

danej adresy. Jedná sa o službu Google. 

5. Zoberiem informácie z tejto stránky ktorá je výsledkom poskladaného reťazca 

a upraví záznam v tabuľke, kde pridá zem. šírku a dĺžku do tabuľky. 

6. Takto program pokračuje kým neprejde všetky záznamy z databázy. Konečná 

podoba tabuľky je na obrázku č.16. 

 

Obrázok 16. Dáta po procese geokódovania 
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Aby dáta bolo možné importovať do prostredia ArcMap, je nutné dáta upraviť do 

formátov *.gen a *.txt. Súbor formátu *.gen  obsahuje ID firmy a súradnice . Naproti tomu 

druhý súbor nesie informáciu o adrese firmy a počte pracovníkov. Samozrejme musí 

obsahovať aj ID, pomocou ktorého sú dáta v prostredí ArcMap spojené. Oba formáty 

musia dodržať presný zápis (čiarky, bodky, úvodzovky a pod.). 

 

Obrázok 17. Súbor formátu *.gen 

 

 

Obrázok 18. Súbor formátu *.txt 
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Obrázok 19. Vytvorená vrstva firiem  
 

Informácií o počte zamestnancov jednotlivých firiem je dostatok, no je nutné brať ich 

s nadhľadom. Existuje množstvo firiem, ktoré majú svoje pobočky, no zamestnanci sú 

hlásený na jednu centrálnu firmu. Z tohto dôvodu je počet zamestnancov skôr zavádzajúci. 

Taktiež existujú nedostatky ako viaczmenná prevádzka, pracovníci v teréne a ďaľšie, ktoré 

významne ovplyvňujú skutočný stav pracovníkov zdržiavajúcich sa  v objekte firmy. 

5.2 Dáta zistené na webe a v literatúre 

Po zistení počtov obyvateľov na primárnych miestach ich pobytu, je  potrebné pristúpiť 

k získaniu počtu obyvateľov na sekundárnych miestach. Informácie o ostatných objektoch 

pochádzajú prevažne z vlastného zberu a zisťovania. Jedná sa o : 

• Kiná 

• Divadlá  

• Športoviská 

• Ubytovacie zariadenia 
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Išlo o podobný spôsob vytvorenia databázy ako pri vrstve škôl, avšak s tým rozdielom, 

že adresy jednotlivých objektov som dohľadal na portály ostrava.cz. Rovnako ako pri 

vrstve škôl som počítal s kapacitou týchto objektov. 

5.3 Dáta získané vlastným zberom 

• Vybrané obchodné domy. 

• Vybrané rekreačné zóny(detské ihriská, parky). 

Tieto objekty však nemajú určený presný počet ľudí, ktorí sa v nich eventuálne 

nachádzajú.  Pre zistenie presných počtov by bolo potrebné spraviť štatistický prieskum 

doby predstavení (športových podujatí) spolu s priemerným počtom divákov. Aj v takomto 

prípade by boli počty nepresné, lebo sa jedná o nepredvídateľný pohyb ľudí a navyše doby 

predstavení nie sú na toľko pravidelné aby bolo možné s určitosťou ich definovať. Bolo by 

nutné zahrnúť aj skutočnosť aj fakt,  že premiéry majú vyššiu návštevnosť atď. Väčšina 

z týchto objektov je zdigitalizovaná, no obsahuje len odhadované počty ľudí, poprípade 

atribút je vyplnený kapacitou objektu. Pri využití dát napríklad Centrom tiesňového 

volania by nebol problém tieto počty zistiť a následne vyplniť priamo v databáze. 

Vlastné meranie prebiehalo podľa vopred stanoveného plánu. Merania sa zúčastnilo 5 

dobrovoľníkov a bolo sledovaných 5 lokalít. Pre meranie som vybral 2 obchodné domy, 2 

menšie parky a jedno ihrisko. Plán zberu bol koncipovaný tak, aby boli zachytené 

pracovné dni ráno aj popoludnie v dobrom aj zlom počasí. Pritom bolo potrebné zachytiť 

aspoň 2 dni s rovnakými podmienkami, aby bolo možné lepšie stanoviť skutočný počet.  

Čas merania bol dohodnutý na 9:00 dopoludnia a 16:00 popoludní. Neplánovali sa 

konkrétne dni z toho dôvodu, že bolo potrebné zachytiť 2 dni s dobrým počasím a 2 dni 

s nepriaznivým počasím. Nakoniec boli merania spravené v dňoch 11.3.2009 a 7.4.2009 

v prípade priaznivého počasia a v dňoch 25.2.2009 a 3.3.2009 

5.3.1 Obchodné domy 

 Pre malý počet dobrovoľníkov boli vybrané obchodné domy, ktoré majú len jeden 

vchod, alebo len jeden momentálne využívajú. Stanovište pre meranie bolo volené tak, aby 

okolo neho zaručene prešiel každý nakupujúci. Na dobre zvolenom stanovišti stál jeden 

dobrovoľník, ktorý začiarkoval do označeného štvorčekového papiera, každého človeka 



Bc. Peter Babčan: Implementácia dynamického modelu rozmiestnenia obyvateľstva 
 

2009  29 
 

prechádzajúceho okolo neho smerom dnu. Interval merania bol stanovený na 30 minút. 

Aby sa zistil počet ľudí v objekte napríklad o 9:00, meralo sa 30 minút pred a 30 minút po 

deviatej hodine (8:30 – 9:30).  

   

Obrázok 20. Obchodný dom Interspar   Obrázok 21. Obchodný dom Tesco zahrádky 
 

Celkom tak pre každý obchodný dom bolo vyplnených 8 hárkov. Ako som už 

spomínal, pre rovnaké podmienky boli vybrané 2 dni, z ktorých sumy sa potom spravil 

priemer. Pre lepšiu prácu s dátami boli počty z hárkov prepísané do programu Microsoft 

Excel. Toto meranie svojim rozsahom určite neodpovedalo potrebám, ktoré by viedli pre 

získanie presných údajov, no s nimi máme aspoň nejaký odhad o počtoch ľudí 

v nákupných centrách.  Viedlo ma taktiež k približnému odhadu koeficientov, keďže pri 

spočítavaní bolo vidieť, aký je rozdiel medzi počtom nakupujúcich v dopoludňajších 

hodinách a popoludňajších hodinách, taktiež v dobrom aj zlom počasí. 

Pri stanovení intervalu merania mi dopomohol dotazník, ktorý okrem iného zisťoval aj 

priemerný čas človekom strávený v obchodnom centre. 

5.3.2 Parky a ihrisko 

Pre zvolenie týchto lokalít som spravil prieskum po časti Ostrava – Poruba, kde som 

vyhliadol 2 menšie parky a jedno ihrisko. Danú časť Ostravy som uprednostnil, pre dobrú 

dostupnosť k týmto lokalitám, keďže tu mám ja aj ostatní dobrovoľníci prechodné bydlisko 

(Koleje VŠB).  
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Obrázok 22. Vybrané lokality (Zdroj: Google Earth) 

 

Meranie prebiehalo odlišným spôsobom ako to bolo u obchodných domov. Postup 

spočíval v spočítaní ľudí v parku alebo ihrisku presne v danú hodinu, keďže otvorené 

areály do dovoľujú. Rovnako bolo vyplnených 8 hárkov pre každý areál a následne 

spravený priemer zo zistených sčítaní. Pri skúmaní týchto exteriérových lokalít bolo 

potvrdené, že v prípade zlého počasia (dážď) sa nevyskytoval takmer nikto, až na pár 

výnimiek (ľudia so psami). 
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6 IMPLEMENTÁCIA DÁT 

Aby modelovanie bolo dynamické, všetky dáta musia byť implementované do 

programového nástroja MOROZOB, ktorý spraví potrebné prepočty, resp. vypočíta 

aktuálny počet obyvateľov. Implementácia sa nedá zovšeobecniť na všetky dáta. Je to 

z dôvodu, že dáta pochádzajú z rôznych zdrojov a najmä sú v rozdielnych formátoch. 

Podstatné je všetky dáta transformovať do formátu Geomedia Access warehouse.  

Drvivá väčšina GIS firiem pracuje s produktmi ESRI, teda využívajú geografické údaje 

prostredníctvom ArcMap. Najlepším riešením by bolo program prispôsobiť tomu, aby 

pracoval aj s formátmi tohto typu, napríklad jazyku Python, ktorý je určený napríklad pre 

prácu so Shapefile. Jedná sa o čítanie a zapisovanie do atribútovej tabuľky jednotlivých 

vrstiev.  

Z ohľadom na tieto skutočnosti som sa rozhodol prípravu všetkých dát uskutočniť 

v prostredí ArcMap. Vznikla tak mapa, ktorá obsahuje viacero vrstiev, z ktorých niekoľko 

nesie informáciu o počte obyvateľov. Tieto sú využívané pri modelovaní. Takto pripravené 

dáta je možné jednoduchým spôsobom exportovať do formátu Geomedia Access 

warehouse, pomocou Data Interoperability Tools.  

Pred samotným modelovaním je potrebné dáta upraviť, resp. rozšíriť tabuľku o nové tri 

atribúty, z ktorými aktualizačný stroj pracuje: 

• Skupina (Skupina) 

• Maximálne obyvateľov (Max_obyvatel) 

• Aktuálne obyvateľov (Aktual_obyvatel) 

Nakoľko som túto problematiku s Ing. Krejčířom prebral už na začiatku, prispôsoboval 

som tomu dáta už pri ich vytváraní. 

Je možné využiť aj možnosť, že tieto atribúty vytvorí, ale nevyplní samotný 

aktualizačný stroj. K vyplneniu atribútov slúžia formuláre MS ACCESS, kde pomocou 

dotazov zadávame, aká hodnota atribútu danému objektu prislúcha. Po upravení dát 

môžeme pristúpiť k ich implementácií.  
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Ak chceme, aby sa výsledky práce zobrazovali v grafickej podobe, musíme mať 

pripravené prostredie v programe Geomedia. Je nutné brať v úvahu fakt, že v prvom rade 

je potrebné mať založený geoworkspace s napojeným warehousom, teda databázou 

s ktorou pracujeme. Aby sa zmeny prejavovali, je potrebné mať nastavené zobrazovanie 

pomocou aktuálneho počtu obyvateľov, keďže tento atribút sa mení. Pretože modelovanie 

zahŕňa niekoľko skupín objektov s rozdielnym počtom obyvateľov sa v ňom 

nachádzajúcich, je vhodné vytvorenie tematickej mapy. Potom napríklad pomocou sýtosti 

farby je možné sledovať rozloženie obyvateľstva, prípadne zmeny ktoré nastávajú.  
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7 NASTAVENIE A PRÁCA S MOROZOB 

Pre prácu s programovým nástrojom MOROZOB je nutné nastaviť ho a prispôsobiť 

dátam, ktoré doň vstupujú. Celé nastavenie sa skladá z niekoľkých krokov. Môže sa zdať, 

že ide o triviálnu záležitosť, no nesprávna konfigurácia by viedla k nevierohodnému 

modelu. Problematike nastavenia MOROZOB sa venuje práca Ing. Krejčířa, autora 

programu[3]. 

7.1 Založenie nového modelu 

Po spustení aktualizačného stroja je potrebné založenie nového modelu, ak už tento 

úkon nebol vykonaný. V takom prípade stačí zvoliť model s ktorým sa bude pracovať. 

Založený model sa automaticky ukladá do priloženej databázy DAS.mdb, ktorú je potrebné 

pri inštalácií aktualizačného stroja zaregistrovať v ODBC. Túto databázu je možné 

premenovať. Vytvorený model pre modelovanie dynamického rozmiestnenia obyvateľov 

v Ostrave je na priloženom CD ako Model_Ostrava.mdb.  

7.2 Konfigurácia modelu 

Po založení modelu sa pristúpi ku nastaveniu modelu. Znamená to nastavenie skupín 

s ktorými sa bude pracovať a faktorov, ktoré vplývajú na pohyb obyvateľov. 

7.2.1 Definícia skupín 

Užívateľ si môže zvoliť vlastné typy skupín. Ing. Krejčíř si zvolil skupiny tri a to: 

obydlia, zamestnanie a rekreácia. Jednotlivé objekty boli potom zahrnuté do týchto troch 

skupín.  

Po zvážení som sa rozhodol definovať viacero skupín, pretože sa mi nezdalo vhodné 

zlučovať zamestnanie so školami a podobne, aj keď majú podobný režim výskytu. Vo 

svojom modeli som definoval skupiny: 

• Obydlie. 

• Zamestnanie. 

• Školy. 
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• Vysoké školy. 

• Športoviská. 

• Kultúra. 

• Obchodné centrá. 

• Oddych. 

• Nemocnice. 

• Ubytovanie. 

Jedná sa o objekty so špecifickým režimom výskytu a každé z nich má tento režim 

odlišný od ostatných. Môže sa zdať, že rozdelenie škôl na dve skupiny je zbytočné, no 

výučba na základných školách prebieha len v dopoludňajších hodinách, no na vysokých 

a stredných školách aj v popoludňajších. Samozrejme ak by sme chceli, mohli by sme 

definovať každú skupinu objektov samostatne. To by bolo ale veľmi náročné a vyžadovalo 

by si to veľa času. 

7.2.2 Definícia faktorov a aspektov 

Ďalšou dôležitou časťou sú faktory, ktoré ovplyvňujú pohyb obyvateľov. Faktorov 

a aspektov, je možné použiť naozaj široké spektrum. Len je potom otázne, či naozaj 

spresnia výstupný model. Môže nastať prípad, že spresníme výskyt v jednej skupine 

objektov, no v druhej skupine ho môžeme naopak zhoršiť. Preto je naozaj dobré voliť čo 

najjednoduchšie, ktorých vyplnenie je jednoduché.  Priklonil som sa k rovnakým faktorom 

ako použil už Ing. Krejčíř, pričom som spravil úpravu pri definícií aspektov. Definované 

faktory a aspekty: 

• Denná doba 

o  Dopoludnie pracovný deň (6:00 – 14:00). 

o  Noc pracovný deň. 

o  Popoludnie pracovný deň (14:00 – 21:00). 

o  Dopoludnie deň voľna (6:00 – 14:00). 

o  Noc deň voľna. 
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o  Popoludnie deň voľna (14:00 – 21:00). 

• Ročná doba 

o  Jar. 

o  Leto. 

o  Jeseň. 

o  Zima. 

• Počasie 

o  Dážď.  

o  Slnečno. 

o  Oblačno. 

o  Sneženie. 

7.2.3 Zadanie koeficientov 

Koeficienty určujú percento pravdepodobnosti s akou sa pri danom faktore obyvateľ 

nachádza na tom ktorom mieste. Pri stanovení koeficientov mi boli nápomocné rady 

a skúsenosti Ing. Krejčířa. K stanoveniu koeficientov sa pravdepodobne nevenuje žiadna 

publikácia a preto ich stanovenie záleží hlavne na logickom úsudku. Napríklad uvažujeme, 

že ráno v pracovné dni, je väčšina obyvateľov v práci a škole. Samozrejme je nutné počítať 

so skutočnosťou, že v prípade choroby zamestnanec nie je v práci a takisto žiak nie je 

v škole. Preto koeficient nemôžeme nastaviť na 100% ale napríklad na 95%. Takýmto 

úsudkom je možné vyplniť všetky potrebné koeficienty. 

Na to aby sme mohli čo najlepšie pochopiť pohyb ľudí, by sme potrebovali sledovať 

správanie každého jednotlivca určitú dobu a z toho odvodiť čo ovplyvňuje jeho činnosti 

v priebehu dňa. Ak by sme to chceli zjednodušiť, nemuseli by sme samozrejme sledovať 

každého jednotlivca, ale celé skupiny ľudí s podobným alebo rovnakým výskytom. Takéto 

sledovanie je takmer nereálne z dôvodu nedostatku prostriedkov, ktoré by to umožnili. 

Preto som sa rozhodol pre vytvorenie dotazníka, ktorý mi aspoň z časti dopomohol pri 

tvorbe koeficientov, popri logickom úsudku. Dotazník je zostavený z otázok, týkajúcich sa 

aktivít. Vzor dotazníku je v prílohe č.1.  Otázky sa týkajú aktivít, ktoré vykonávajú ľudia 
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každodenne. Dotazník som vytvoril prostredníctvom služby Google Documents, ktorý sa 

mi javil z pomedzi dostupných ponúk najvhodnejší. Bolo to najmä vzhľadom na 

skutočnosť, že dotazník som šíril elektronickou formou(e-mail). Z celkovo 137 

dotazníkov, ktoré mi boli doručené, som vybral 100 riadne vyplnených. Odpovede som 

analyzoval pomocou histogramu, kde na jednu os som vynášal variantu premennej a na 

druhú os ich početnosť. Jednotlivé hodnoty početností sú zobrazené ako stĺpce(obdĺžniky). 

V niektorých otázka bolo možné zaškrtnúť aj viac možností, v grafoch uvádzam počete 

respondentov. Aby táto anketa bola vierohodná, potreboval som pokryť širšiu skupinu 

ľudí. Preto ma zaujímalo, čo je respondent zamestnaný, študent, nezamestnaný alebo 

dôchodca. Ak by som mal podchytených napríklad iba dôchodcov, skreslilo by to výsledky 

ďalšej analýzy. 

 

Obrázok 23. Početnosť odpovedí na otázku č.1 

Ako vidno na grafe, väčšinu z respondentov tvorili študenti(59%). Bolo to spôsobené 

tým, že dotazníky som rozposlal hlavne svojim spolužiakom a priateľom. Druhú početnú 

skupinu tvorili zamestnanci. 

Niektoré otázky som volil výhrade len zamestnancov, iné zas pre študentov. Čo sa týka 

zamestnancov, zisťoval som kedy a čo uprednostňujú vo voľnom čase. Preto som 

potreboval vedieť dĺžku pracovnej doby, aby bolo možné približne určiť čas, kedy už majú 

voľno. 
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Obrázok 24. Početnosť odpovedí na otázku č.2b 

Tak ako sa dalo predpokladať a aj ako to vyplýva zo zákona, väčšina respondentov má 

8-10 hodinovú pracovnú dobu, čo značí zníženie koeficientov pri poobedných hodinách 

pracovného dňa, ako aj víkendov a sviatkov, keďže vtedy pracuje minimum ľudí. Podľa 

výsledku dotazníka, ľudia čerpajú dovolenku takmer iba v lete, čiže musíme znížiť 

koeficient pri skupine zamestnanie najmä v letných mesiacoch.  

 

Obrázok 25. Početnosť odpovedí na otázku č.2d 

Ostatné súhrnné informácie sa nachádzajú v prílohe. U skupiny študentov ma taktiež 

zaujímalo, v ktorých hodinách sú najčastejšie v škole. Nezaujímali ma základné ani stredné 
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školy, ktoré majú prevádzku maximálne do 14:00. Zameral som sa na študentov vysokých 

škôl, keďže sa na nich vyučuje prakticky celý deň. Taktiež výučba nie je povinná, na čo 

treba prihliadať.  

 

Obrázok 26. Početnosť odpovedí na otázku č.3b 

Graf ukazuje na to, že študenti VŠ sú v škole po celý deň. Viac ich však chodí na 

výučbu v dopoludňajších hodinách(49 respondentov – cca 83%). Najviac zastúpenými 

vyučovacími dňami sú utorok až štvrtok. Najmenej študentov navštevuje školu v piatok, 

kde ale treba brať v úvahu aj externých študentov. 

 

Obrázok 27. Početnosť odpovedí na otázku č.3d 
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Ohľadom všetkých respondentov ma zaujímalo hlavne aké činnosti vykonávajú 

v priebehu dňa, či na to vplýva počasie a podobne. 

 

Obrázok 28. Početnosť odpovedí na otázku č.4 

Ako vidno na grafe, väčšina ľudí uprednostňuje vo voľnom čase nejaký spôsob 

exteriérovej aktivity. Čo ale neplatí v prípade zlého počasie, kedy sú exteriérové aktivity 

zastúpené najviac a väčšina ľudí ostáva doma. Tu vidno silný vplyv počasia na výber 

aktivity. 

 

Obrázok 29. Početnosť odpovedí na otázku č.5 

0 10 20 30 40 50 60

Obchodné centrum (nakupovanie)

Interiérové športy …

Vzdelávanie

Obchodné 
centrum 

(nakupova
nie)

Kultúru 
(kino, diva

dlo..)

Interiérové 
športy 

(tenis, pláv
anie..)

Exteriérov
é aktivity 

(bicykel, be
h, záhradk

a..)

Vzdelávani
e

Ostanem 
doma

Počet respondentov 13 16 12 50 7 2

Aké aktivity uprednostňujete vo voľnom 
čase?  

0 10 20 30 40 50 60 70

Obchodné centrum

Interiérové športy

Vzdelávanie

Obchodné 
centrum

Kultúra
Interiérové 

športy
Exteriérov
é aktivity

Vzdelávani
e

Ostanem 
doma

Počet respondentov 13 30 22 4 17 64

Čomu dáte prednosť v prípade zlého 
počasia



Bc. Peter Babčan: Implementácia dynamického modelu rozmiestnenia obyvateľstva 
 

2009  40 
 

 

Obrázok 30. Početnosť odpovedí na otázku č.9 

Ako som už spomínal v predošlom texte, spravil som vlastný prieskum, pri ktorom som 

spočítavaním zisťoval počet ľudí v obchodných centrách. Tak ako to vyplýva aj z grafu, 

najviac ľudí som narátal v poobedných hodinách v pracovný deň. Nešlo však až o takýto 

rozdiel, no bol znateľný. Keďže som mal len počet ľudí, ktorý vchádzajú, alebo 

vychádzajú z obchodného centra, potreboval som zistiť približnú dobu nákupu. 

 

Obrázok 31. Početnosť odpovedí na otázku č.10 
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Pri stanovení koeficientov som s pomocou analýzy nie len týchto otázok postupoval 

jednoduchým spôsobom: 

Kedy nakupujete najčastejšie?  

Tabuľka 3. Určenie koeficientov z dotazníku 

výsledky 
dotazníku konečné koeficienty 

Ráno pracovný deň 9% 30% 
Popoludnie pracovný deň 62% 95% 
Noc pracovný deň 0% 0% 
Ráno deň voľna 11% 40% 
Popoludnie deň voľna 18% 50% 
Noc deň voľna 0% 0% 

 

 

Obrázok 32. Ukážka zadaných koeficientov 

7.3 Práca s dátovými skladmi 

V tejto časti som do programu pripojil všetky databázy z ktorými budem pracovať. 

Jedná sa  o databázy obsahujúce informáciu o počte obyvateľov, resp. o databázy ktoré 

budú modifikované. Vytvoril som 2 súbory formátu Geomedia Access warehouse: 

• Pocty_samostatne.mdb 

• Pocty_spolocne.mdb 
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V databáze Pocty_samostatne.mdb sú všetky skupiny definované v samostatnej 

tabuľke(obr. 20). Výhoda takéhoto usporiadania je v tom, že v Geomedii je možné 

editovať každú vrstvu(skupinu)samostatne a taktiež všetky skupiny farebne odlíšiť pri 

vytváraní tematických máp. 

Pre účely rôznych analýz, ako zistenia počtu obyvateľov v obalovej zóne, počet 

ohrozených obyvateľov a pod., je lepšie voliť druhú databázu, pocty_spolocne.mdb. 

V tejto databáze sú v jednej tabuľke obsiahnuté všetky skupiny, ktoré majú však spoločné 

kľúčové atribúty. Preto je možné jednoducho dotazovať sa na atribút všetkých skupín 

spoločne. 

    

Obrázok 33. Štruktúra dát: Pocty_samostatne.mdb       Obrázok 34. Štruktúra dát: pocty_spolocne.mdb   

 Po pripojení MDB je potrebné ich načítať. Načítaním sa zobrazia tzv. “features“. Sú to 

jednotlivé atribúty databáz. Z nich sa len tie, ktoré nesú informáciu o počte obyvateľov 

upravia  pomocou poslednej voľby “upraviť DM“. Upravením sa pridajú ďalšie 3 atribúty, 

ako som sa už zmienil  v predošlom texte. Po tomto úkone je nutné program vypnúť 

a vyplniť príslušnými hodnotami atribúty skupina a max_obyvatel. Tým sa práca 
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s dátovými skladmi skončila. Ja som dáta pre implementáciu prispôsobil už pri spracovaní 

v ArcMap, tým že som vytvoril dané 3 atribúty a pri vektorizácii ich vypĺňal. 

7.4 MOROZOB - Aktualizačný stroj 

Po vyplnení novo vzniknutých atribútov je možné pristúpiť k hlavnej časti a to 

k modelovaniu. Užívateľ si vyberie faktory a aspekty podľa aktuálnych podmienok a spustí 

naplnenie databázy, inak povedané jej aktualizáciu. Pokiaľ má užívateľ informácie 

o zvýšení počtu obyvateľov v nejakých typoch objektu, môže tento počet zvýšiť taktiež 

v tejto záložke programu. Rovnaký úkon sa robí aj pri nižšom počte ľudí. 

Výstup teda tvorí tabuľka alebo mapa v Geomedii. 

 

Obrázok 35. Ukážka výstupu do tabuľky 

 

Obrázok 36. Ukážka mapového výstupu 
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8 TVORBA MODELOV 

Výstupom tejto práce sú vytvorené modely, ktoré znázorňujú rozmiestnenie 

obyvateľov podľa náhodne zvolených kritérií. Pre lepšie zobrazenie je možné využiť 

generalizované dáta DMÚ 25 – počty.mdb. 

8.1 Rozmiestnenie obyvateľstva podľa aktuálnych podmienok 

Keďže všetky vstupné dáta som si pripravil v prostredí ArcMap, na zobrazenie 

aktuálneho stavu rozmiestnenia obyvateľov sa pokúsim použiť práve tento program. 

Takéto zobrazovanie je prácnejšie, pretože upravenú databázu som musel najskôr 

importovať do ArcMap, čím sa vytvorí geodatabáza, z ktorou je ďalej možne pracovať. 

Následne som použil extensiu POINT DENSITY, ktorá vypočíta hustotu obyvateľov na 

mernú jednotku, v tomto prípade km2. Pre správne vymedzenie intervalov stupnice som 

volil rozdelením intervalov vyšších početností pravidelnými intervalmi a oblasti malých 

výskytov javov som zahrnul do menšieho počtu intervalov. Rozhodol som sa tak z dôvodu, 

že rozdelenie súboru je blízke exponenciálnemu.  

 

Obrázok 37. Mapa aktuálnej hustoty obyvateľov – pracovný deň 
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Obrázok 38. Mapa aktuálneho rozmiestnenia obyvateľov 

8.2 Plošné a lokálne ohrozenie obyvateľstva 

Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až 

vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky 

takýchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na 

vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a 

zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti 

nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou voľbou správania výrazne znížiť dopad jej 

následkov vo svojom okolí. K tomu aby sa znížil dopad následkov samozrejme 

dopomáhajú záchranné zložky. Použitím dynamického modelu rozmiestnenia obyvateľstva 

sa ich schopnosť rýchlejšie a presnejšie sa rozhodnúť.  

Takýmto prípadom môže byť napríklad povodeň. Tento prípad je len čisto názorný, 

pretože aby bolo možné vykresliť presné územie, bolo by potrebné mať k dispozícii DMR 

model a taktiež mať vedomosti v danej problematike. 
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Obrázok 39. Plošné ohrozenie obyvateľstva 

Počet ohrozených obyvateľov je možné zistiť príkazom Select by location. Všetky 

podstatné informácie sú na obrázku č.40. 

 

Obrázok 40. Štatistika priestorového výberu 
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Iným prípadom môže byť lokálne ohrozenie, napríklad chemickým alebo biologickým 

terorizmom.  

• Použitím práškových biologických materiálov, zasielaných poštou 

v obálkach, balíkoch, podozrivých spôsobom ich balenia ( množstvom známok, 

neznámeho odosielateľa, prelepené viackrát páskou....). 

• Použitím aerosólov vznikajúcich výbuchmi munície, naplnenej chemickou 

alebo biologickou látkou, rozptýlením z lietadiel alebo balónov v priestoroch 

vysokej koncentrácie obyvateľstva ( prírodné kiná, amfiteátre, futbalové 

štadióny, dopravné uzly, obytné štvrte), pričom aerosóly sú jemné rozptýlené 

čiastočky nebezpečnej látky napríklad vo vzduchu, šíriace sa ako hmla a oblak 

v smere prízemného vetra na desiatky kilometrov. 

• Nasadením špeciálne vycvičených teroristov v objektoch a zariadeniach na 

hromadné zásobovanie obyvateľstva ( vodojemy, vodné zdroje, obilné silá, 

veľkosklady potravín a krmív, hračiek a iných tovarov). 

V takomto prípade sa lokalizuje miesto, kde sa zistilo ohrozenie a vytvorí sa tzv. 

obalová zóna okolo tohto miesta, ktorá špecifikuje kam sa môže prípadné ohrozenie šíriť. 

Aj v tomto prípade na šírenie vplýva viac faktorov, ako napríklad rýchlosť a smer vetra 

a podobne. Lokalizoval som miesto vybuchnutia munície, ktorou chceli útočníci poškodiť 

závod v Novej Huti. Okolo miesta výbuchu som spravil obalovú zónu, v ktorej mohol 

výbuch ohroziť majetok či život ľudí. 
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Obrázok 41. Lokálne ohrozenie obyvateľstva 

 

 

Obrázok 42. Štatistika priestorového výberu pre lokálne ohrozenie 

8.3 Pohyb obyvateľstva 

Programový nástroj MOROZOB je primárne určený na modelovanie rozmiestnenia 

obyvateľstva. Zadávaním rôznych faktorov môžeme výborne sledovať, ako sa mení 

rozmiestnenie ľudí počas dňa. Pre ukážku som simuloval dynamický proces pohybu 
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obyvateľstva na jednom z obvodov Ostravy, na Porube. Rozhodol som sa tak, pretože 

Poruba je mestský obvod určený hlavne na bývanie . Model by mal dokázať, že najväčšia 

koncentrácia ľudí je v noci a naopak najmenšia v pracovných dňoch, kedy ľudia 

odchádzajú za prácou.  

V prílohe 2 je zobrazený stav rozmiestnenia obyvateľstva Poruby v noci voľného dňa, 

pri typickom zimnom počasí akým je sneženie. Z mapy vyplýva predpokladaná 

skutočnosť, že obytné domy majú plné stavy a naopak školy sú prázdne. 

Príloha 3 poukazuje na rozmiestnenie obyvateľstva v pracovný deň dopoludnia, na jar 

pri oblačnom počasí. Aj táto mapa dokazuje, že obyvatelia sa v tomto čase premiestňujú do 

priemyselných zón mimo tohto obvodu. Treba však podotknúť, že naopak veľký prílev 

ľudí je do Porubských škôl.   

 



Bc. Peter Babčan: Implementácia dynamického modelu rozmiestnenia obyvateľstva 
 

2009  50 
 

9 OVERENIE VÝSLEDKOV 

Overenie výsledkov je v tomto prípade veľmi náročné. Takmer všetky dáta s počtom 

obyvateľov sú ohľadom uzavretých areálov(byty, firmy, rodinné domy a pod.). Na týchto 

miestach jednoducho nie je možné vykonať verifikáciu, respektíve veľmi zložité. Zameral 

som sa preto na objekty, ktoré dokážem overiť, ako napríklad menšie obchodné domy, 

parky, detské ihriská. Samozrejme verifikáciu som  vykonal na podstatne menšom území 

a to na časti Poruby v Ostrave.  

Pre verifikáciu som použil vytvorený model rozmiestnenia obyvateľstva v Porube, 

ktorý je v prílohe 2. Overoval som 3 areály, na ktorých som spolu so spolužiakmi vykonal 

vlastný zber dát sčítavaním. Vybral som teda jeden obchodný dom(Interspar), jeden 

park(Havlíčkovo nám.) a ihrisko na ul. Školní. Po vytvorení modelu som zistil, aktuálny 

vypočítaný stav pre dané miesto. Keďže   Postupoval som rovnakým spôsobom ako pri 

samotnom zbere dát. Keďže v modeli mám dni delené len na dopoludnie, popoludnie 

a noc, na overenie som stačil sám.  Zistený počet obyvateľov som porovnal 

s odhadovaným(vypočítaným). 

Čo sa týka parku na Havlíčkovom námestí, počet sa líšil minimálne. 

Z predpokladaných 40 ľudí bolo v parku 34. Mohlo to byť spôsobené tým, že matky 

s deťmi, ktoré majú v tomto parku najväčšie zastúpenie, pomaličky odchádzali domov na 

obed. Aj napriek tomu bol pre mňa výsledok uspokojujúci. O niečo horšie to bolo 

u ihriska, pretože som pri zostavovaní modelu nepočítal že v priebehu doobedia toto 

ihrisko na ul. Školní využívajú žiaci na hodinu telocviku a podobne. Čo sa týka 

obchodného domu Interspar, počet sa líšil v desiatkach ľudí. Nedalo mi to a pre 

zaujímavosť som zostal na stanovišti dlhšiu dobu, aby som zistil, či sa stav nakupujúcich 

bude meniť alebo nie. Tým som zistil, že pokiaľ by som prišiel o hodinu neskôr, počet 

skutočných ľudí a odhadovaných sa líšil minimálne.  

Znamená to, že najlepšie je, keď človek pozná územie ktoré modeluje naozaj dôverne 

a dlhšie sa v ňom pohybuje. Rozmiestnenie ľudí sa mení z hodiny na hodinu, čo nie je 

možné presne zachytiť. 
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ZÁVER 

Výsledkom práce sú hotové dátové sklady formátu Microsoft Access(MDB), s ktorými 

je možné pracovať pomocou programového nástroja MOROZOB a taktiež vytvorený 

model s nastavenými skupinami a faktormi. S týmito dátami je možné dynamicky 

modelovať rozmiestnenie obyvateľstva v Ostrave. Zhromaždené dáta sú pripravené 

v prostredí ArcMap, pre eventuálne prispôsobenie programového nástroja MOROZOB. 

Pri modelovaní dynamického rozmiestnenia obyvateľov som dospel k záveru, že 

myšlienka dynamického modelovania prostredníctvom zadávania faktorov a aspektov je 

veľmi dobrá. Takýto spôsob modelovania je veľmi dobre použiteľný, ale podľa môjho 

názoru skôr na malých územných celkoch. Napríklad malé obce, kde sa opakuje každý deň 

rovnaký stereotyp. Ráno odchádzajú ekonomicky aktívny obyvatelia za prácou, deti do 

škôl a večer prichádzajú späť. Taktiež obchody a služby sa väčšinou nemenia, prípadne 

túto zmenu je možné rýchlo zahrnúť do modelu. Preto je niekoľko dôvodov tvrdenia, prečo 

je tento model naozaj lepšie aplikovať na malé územia. Prvým dôvodom je už samotné 

získanie informácií, ktoré je pre veľké územia veľmi problematický. Pokiaľ ide o bydliská, 

cenzy nie sú také časté, aby bolo možné mať tieto dáta stále aktuálne. Každý rok sa stavia 

množstvo nových bytov či rodinných domov, ktoré potom nie sú v modely zachytené. 

Podobné je to aj u firiem, kde dnes jedna firma vznikne a druhá zanikne. Nehovoriac už 

o tom, že aj keď máme databázu s počtami zamestnancov firiem, nie sme schopní zistiť, 

koľko zamestnancov je v teréne a koľko sa nachádza na adrese firmy a mnoho ďalších 

potrebných informácií. Čiže ak dnes niečo zistíme, zajtra to už nemusí byť pravda. 

Modelovanie tým stráca dynamiku o ktorú vlastne v prvom rade ide. Dynamický model 

rozmiestnenia obyvateľstva v Ostrave nepočíta ani s rôznymi nárazovými akciami, ako 

napríklad rôzne festivaly, koncerty, tábory, športové akcie atď. V zásade sa hovorí, že 

poznanie aspoň približných počtov ľudí je lepšie ako nič, ale získanie klamlivých 

informácií je ešte horšie ako keby sme nemali žiadne.    

Pokiaľ krízové štáby, záchranné služby  a centrá tiesňového volania budú schopní 

zadovážiť si obsiahle dáta a dobre vyladia model, môže byť tento spôsob modelovania 

veľkou pomocou, ktorá neraz pomôže zachrániť ľudský život či majetok. Pokiaľ nie, budú 

musieť počkať na niektoré z črtajúcich sa spôsobov pre vytváranie dynamických modelov. 
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Dovtedy si musia vystačiť so systémami, ktorým chýba dynamiku a skúsenosťami 

získanými dlhoročnou praxou. 
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PROGRAMOVÉ PROSTRIEDKY PRE SPRACOVANIE 

• ESRI ArcMap 9.1 

 

• INTERGRAPH Geomedia 6.0 

     

• MS Visual Studio 2008 

 

• MS Office Professional 2007 
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Príloha 2: Mapa zobrazujúca aktuálny počet obyvateľov – noc deň voľna 
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