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The author attempts the formation of a špatia) model of passenger transport in 
Czechoslovakia. This model, prepared by the author and Mr. Dráäil, consists in the 
simple gravity formula (see in the text) and in the graph conception of the transport 
network. Simulations of some theoretical situations are used. The author deals with the 
environmental consequences of the simulations, which are especially important for the 
territory of northem Slovakia.

Jen málo oborů lidské činnosti vyžaduje pro svůj další rozvoj tolik prozíravosti jako právě 
doprava. Jakákoli změna v prostorovém uspořádání dopravního systému má dlouhodobé, ne-li 
trvalé důsledky, někdy v regionálním měřítku, ale takřka vždy v lokálním měřítku.

Dosavadní přístupy k prognózování dopravy stavějí především na odhadu a následné sumarizaci 
předpokládaných nároků na přepravu. Takový přístup však v současném přelomovém období musí 
nutně selhávat. Ukazuje se však, že je možno i zcela nezávisle na detailní inventarizaci předpoklá
daných [tožadavků zajistit v podstatné míře onu žádoucí předvídavost, a to i v prostorovém pojetí. 
Přispívají k tomu snahy o formalizaci dopravního fenoménu, zejména s využitím aparátu teorie 
grafů (viz např. [3,6, 8, 10,17]) a široký nástup modelových úvah, zvláště užití gravit ačního vztahu 
v geografických a dopravně geografických pracích, jakož i v obecné dopravnické literatuře (viz. 
např. [4, 7,8,9, 10, 16]). Metodika zpracovaná v Geografickém ústavu ČSAV [12, 13, 14] vychází 
zatím z představy Československa jakožto izolovaného území, ovšem principielně je možno toto 
omezení odstranit vcelku snadno budoucím doplněním alespoň rozhodujících aglomerací soused
ních zemí do vstupů k řešení úloh tohoto typu. Smysl nynějšíkonstrukce sídelně dopravn ího modelu 
tkví tedy v tom, že taková cesta je v našich podmínkách vlastně možná.

Abychom byli schopni lépe odhadnout budoucí stav naší dopravy, zvláště v jejím prostorovém 
aspektu, je třeba respektovat odlišnosti osobní a nákladní dopravy. Nejen věcná, ale i prostorová 
podmíněnost obou je totiž dosti odlišná. Teoreticky snazší je ovšem modelování dopravy osobní, 
což je ostatně výlučným obsahem zkonstruovaného sídelně dopravního modelu ČSFR a současně 
i tohoto příspěvku. Jedná se tedy o další závažné zjednodušení, protože těžiště intenzity dopravy a 
konec konců i nejzávažnější negativní důsledky dopravního provozu bývají spojeny s dopravou 
nákladní.
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ťro prostorový model osobní dopravy existují ovšem relativně korektní vstupní data, kterými 
jsou údaje o rozmístění populace, včetně koncentrace obyvatelstva do rozhodujících středisek a 
aglomerací.

Vezmeme-li v úvahu tezi, že každý obyvatel je potenciálně účasten ve všeobecné mobilitě 
zabezpečované osobní dopravou jakéhokoliv druhu, pak můžeme též soudit, že největší koncen
trace obyvatel jsou v prostorovém průmětu rovněž nejvýznamnějšími zdroji a cíli cest v osobní 
dopravě. Rovněž symetrie (cestující se zpravidla vrací po téže trase zpět) přispívá ke snadnějšímu 
formálnímu modelování celého jevu. Úhrnná doprava (ať již reálná či na úrovni teoretických 
simulovaných hodnot) je vždy souhrnem několika podsystémů dopravy, přičemž v každém z nich 
je zavedena jistá typická (či dominující) dopravní vzdálenost. K teoretickému rozboru je nutno 
vyšetřovat tyto podsystémy zcela samostatně. Formálně se toho dosahuje volbou různých hodnot 
parametru r ve vzorci níže uvedeném.

Hlavním předpokladem simulace prostorových aspektů dopravnilto fenoménu je ovšem tvrzení, 
že určitá prostorová konstelace středisek a určitá konfigurace dopravních sítí spolu objektivně 
determinují základní rysy prostorové organizace dopravních vazeb v daném území.

V každé dvojici středisek (středisko vždy reprezentuje obyvatelstvo sebe sama i svého blízkého 
okolí) se počítala teoretická dopravní vazba podle vztahu:

X,i M,. Mj
If, '

(1)

kde Mi, Mj jsou přepočtené počty obyvatel pro střediska i a j, Dij je přepočtená (viz dále) 
vzdálenost .středisek i a j po silnici (pro úlohy typu SU.) nebo železnici (úlohy typu ZEL),

r je parametr vztahující sc ke vzdálenosti typické pro danou úlohu.

Protože výpočet hodnot Ajy se provádí pro kteroukoli dvojici středisek (uzlů) daného grafu a 
protože se zároveň registruje, kudy prochází v daném případč tzv. nejkratší cesta v t omto grafu, je 
konečné vyhodnocení významu každé z konkrétních hran grafu takové: Konkrétní hrana je 
charakterizována sumou dílčích teoretických dopravních vazeb všech těch dvojic středisek, pro 
které je tato hrana součástí nejkratší cesty v grafu.

Pt)užitý vzorec gravitačního vztahu se v dostupné lileraiuře uvádí jako vcelku vhodný, postrádá 
sice .soustavu parametrů (opírá se o jediný parametr r), ale to i usnadňuje jeho použití. V této 
podobě jej doporučuje i respektovaný francouzský autor (1. Dupuy |4|.

Důležitými vstupními informacemi jsou souřadnice polohy zhruba 100 rozhodujících českoslo
venských středisek a aglomerací a počty obyvatel, které jsou těmito uzly reprezentovaný. Dále sc 
pracuje s délkami a kvalitou silnic a železnic, které představují hrany grafu. Silnice a železnice mají 
přitom .své délky násobeny koeficientem, přičemž nejkvaliinčjším ze současných silnic a železnic 
přísluší koeficient 1,0; tento se zvětšuje s poklesem kvality dopravní cesty. Tím sc po.siluje skuteč
nost, že jc pak nejkratší cesta v grafu přednostně vyhledávána po kvalitnějších komunikacích, což 
ostatně zároveň dobře odráží reálný stav.

Základem řešení každé dílčí úlohy jc zadání
- typu dopravní sítě (silniční nebo železniční),
- souboru údajů o uzlech grafu (poloha a počet obyvatel),
- souboru údajů o hranách grafu,
- pevně zvolené hcxlnoty parametru r (v našem zpracování nabývá těchto hodnot: 0,6, 0,8, 1,1,

1,6, 2,4, 3,6 3.5,4). ,

60



Byly řeSeny tylo úlohy (výpočet se všemi výše uvedenými hodnotami parametru r, graficky pro 
tyto hodnoty n 0,8, 2,4 a 3,6):

Název úlohy Soubor dat o uzlech Soubor dat o hranách

A SIL RE SIL UZLY I RE SIL HRANY 1
A ZEL RE ZEL UZLY 1 RE ZEL HRANY 1
BSIl. RE SIL UZLY 2 RE SIL HRANY I
B ZEL RE ZEL UZl.Y 2 RE ZELHRANY 1
C SIL RE SIL UZLY 2 RE SIL HRANY 2
C ZEL RE ZEL UZLY 2 RE ZEL HRANY 2
D SIL RE SIL UZLY 4 RE SIL HRANY 3
D ZEL RE ZEL UZLY 4 RE ZEL HRANY 3
E ZEL RE ZEL UZLY 2 REZEL HRANY4
F ZEl. RE ZEL UZLY 2 RE ZEL HRANY 5
G SIL RE SIL UZLY 2 RE SIL HRANY 4
I I ZEL RE ZEL UZLY 2 RE ZEL HRANY 6
J ZEL RE ZEL UZLY 2 RTE ZEL HRANY 7
K ZEl. RE ZEL UZLY 2 RE ZEL HRANY 8
LZEL RE ZEL UZLY 2 RE ZEL HRANY 9

Výše uvedené úlohy sloužily vcelku k simulováni sídelné dopravního modelu podle změn v 
konstelaci středisek a podle změn v konfiguraci jednotlivých dopravních sítí. Základními úlohami 
byly přitom úlohy A Sil, a A ZEL, které jsou výrazem fungování dopravní soustavy na počátku 80. 
let. Úlohy typu B (B SIL a B ZEL) slou/úly zase k ověření důsledků změny jen demografických 
vstupů. Vstupní údaje o uzlech korespondovaly jednak se situacík roku 1980 (soubory typu UZLY 
1) nebo k roku 2010 (soubory typů UZLY 2 a UZLY 4).

Kromě úlohy typu A (stav k roku 1980), R (dopravní síť k roku 1980 - poté již beze změn, 
demografické údaje se vztahují k roku 2010) a C (údaje se vztahují k roku 2010: demografické 
údaje jsou odvozovány z projekcí ČSÚ a SŠÚ, změny dopravních sítí dle [5]) byly zařazeny i čelné 
další .scénáře, vesměs s demografickými vstupními údaji pro rok 2010, ale s různými představami 
možných změn v železniční a silniční síti. Stručně je lze popsat takto:

1. L) ZEL, D SIL - preferována byla výstavba dopravních magistrál jižním Slovenskem (spolu s 
lim byla respektována i vyšší než se strany SŠÚ předpokládaná dynamika růstu středisek na jižním 
Slovensku).

2. E. ZEL, I' ZEL, II ZEL, J ZEL, K ZEL a I, ZEL - různé verze vnitrostátní československé 
rychlostní železnice, proztiiím s koncovými body Prahou, Ostravou, Bratislavou, cvent. Žilinou a 
Nitrou. Pro tylo úlohy je korektním sledováním výsledků především v úlohách s velmi nízkou 
hodnotou parametru r, neboť předmětem zájmu je zde právě doprava na velké vzdálenosti, ktorá 
je ve vzorci [ 11 reprezentována velmi nízkými hodnotami r.

3. G SIL - úloha testující alternativní vedení dálnice D 1 přes moravskoslovenské pomezí (místo 
plánované trasy Brno - Uherské Hradiště - Trenčín je zkoušena alternativa Brno - Kojetín - 
Vizovice - Beluša).

Smysl vlastní srovnávací práce byl dvojí:
a/ ověřit změny navozené novou konkrétní situací (tedy prosté porovnání dané úlohy se základní 

úlohou typu A),
b/\'yhodnocením charakteru všech reakcí na jednotlivé změny přispět k poznání chování celého 

sídelně dopravnilio modelu jakožto flexibilního objektu.
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Práce byly prováděny na počítači (realizoval RNDr. M. Drášil, CSc., z Geografického ústavu 
ČSAV), bohužel však ve dvou ftostupných krocích: výpočty pro jednotlivé úlohy (archiv Geogra
fického ústavu ČSAV) a grafika (kresby nejvíce zatížených hran, viz [14]).

Vzhledem k protáhlému tvaru československého státního území bylo možno dobře posoudit 
důsledky volby různě velkých hodnot parametru r. Čím nižSí hodnotu jsme volili, tím více se 
prosazovala osová linie státního území, předurčená pro spojení na dlouhé vzdálenosti. Naopak vyšší 
hodnoty tohoto parametru znamenaly prosazení prostorových vazeb existujících uvnitř význam
ných československých aglomerací a mezi blízkými z nich.

Manipulace samotnými demografickými údaji (úlohy typu B, částečně i typu D) ukazují, že už 
i tímto izolovaným faktorem lze výrazně měnit prostorové schéma, jinými slovy, očekávané změny 
v rozložení československého obyvatelstva výrazně zvýší objektivní tlak pro uspokojování doprav
ních potřeb na Slovensku, zvláště ve Východoslovenském kraji.

Někdy může docházet k podstatnějším změnám v prostorové organizaci dopravy už po relativně 
malém zásahu do prostorového schématu dopravní sítě. Příkladem může být dopravníspojení mezi 
Brnem a Zlínem v silniční síti, neboť po dokončení dálničního úseku z Brna do Vyškova dojde 
(alesfxtň v modelu) k nové preferenci spojení přes Vyškov (dosud přes Uherské Hradiště) a ke 
značnému nárůstu dopravního tlaku na méně kvalitní silnice východně od Vyškova.

Čím více je exponován jistý element dopravní sítě (hrana grafu), tím naléhavější je i po třeba 
kvalitativního zlepšení technických parametrů takové komunikace. Tím se ovšem daná cesta v 
grafu může stát "kratšf a zároveň způsobilou, aby na sebe soustředila ještě více vzájemných spojení 
jednotlivých dvojic středisek. Současně tak vzniká i tlak na adekvátní zlepšení dané komunikace a 
komunikací sou.sedících. Ve speciálních situacích se toto řetězení příčinné souvislosti může stát 
zdrojem konfliktních situací. Tak například spojení východního a západního Slovenska (ať již po 
dálnici nebo po železnici) se realizuje především údolím Váhu přes Žilinu. Tuto tras u není možno 
neomezeně rozšiřovat s ohledem na stavebně technické a ekologické podmínky reliéfu severního 
Slovenska. Navíc zásadní zlepšení těchto komunikací (magistrálou typu dálnice nebo separované 
rychlostní železnice) sem může přivést i tu dopravu, která se zatím realizuje jinými cestami. Na 
druhé straně simulace v modelu prokazují, že v blízkých časových horizontech a s přihlédnutím na 
vnitrostátní potřeby nelze počítat s tím, že by se míra využití teoretické jihoslovenské alternativy 
dopravního spojení východ-západ mohla stát dostatečně velkou pro zdůvodnění případné výs tavby 
magistrál vcelku méně náročným terénem.

V souvislosti s touto simulácia s jejími výsledky je však třeba mít na paměti, že je to především 
sám zkoumaný územní celek (v tomto případě ČSFR), který determinuje hodnotu výsledků 
jednotlivých simulací. Poněkud jinak by zřejmě testováníjihoslovenských magistrál vyznělo, pokud 
by referenčním územím bylo jen území Slovenské republiky (míra výhodnosti jižního tahu by se 
mohla v tomto rámci zvýšit i přes pravděpodobné zachování dominance tahu Bratislava-Žilina- 
Košice), naopak jistou rozpornost byv tomto případě patrně prokázaly analýzy širšího územístřední 
Evropy: Poloha Vídně v blízkosti Bratislavy, jakož i geografická orientace osy Vídeň-Linec- 
Mnichov by silně podporovaly existenci jihoslovenských magistrál, naopak vlivy Horního Slezska a 
Krakova na severu a Budapešti na jihu by význam nově generované dopravní linie omezovaly. 
Ovšem dopravní atraktivita dvojice středisek Užhorod-Mukačevo není sama natolik významná a 
naopak Lvov je již pro větší část střední Evropy lépe "přístupný" po severním obvodu karpatského 
oblouku. Každopádně je jasné, že simulace vjiných územních rámcích mohou přinést pozoruhodné 
výsledky.

Ovšem i sama představa logicky svázané prostorové struktury, která je plně funkční a flexibilní 
teprve ve své celistvosti a která navíc v sobě zahrnuje jak bodové koncentrace, tak i liniové spojovací 
prvky, je představou dosti universální, použitelnou například i pro přírodní sféru. Je též nesporné, 
že prostorové systémy těchto typů musí nezbytně koexistovat a nejen existovat samy o sobě. Přitom
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v historickém časovém pohledu jsou přírodní dannosti pevně územně lokalizovány, takže případné 
generování variantních pohledů na prostorovou koexistenci je možné například cestou manipulací 
se sídelně dopravním modelem (zde například úloha G SIL, která předpokládá přechod dálnice D 
1 do Považí nikoli v blízkosti Trenčína, ale Lyským průsmykem; eliminuje se tímto mj. silný 
potenciální tlak na silnici Valašské Meziříčí - Bytča).

Simulace obecně umožňuje zvýšit množství situací, které mohou být geograficky analyzovány, 
takže se může podstatně zvýšit i pravděpiodobnost nalezení těch variant rozvoje daného území, 
které by byly alespoň ke klíčovým faktorům přírodní sféry co nejšetrnější.

K budoucímu využití sídelně dopravního modelu lze dodat ještě toto: Model je možno rozšířit 
z měřítka jednoho státu na širší území (ale i izolovaně pro obě národní republiky). Teoreticky by 
bylo možné jít nejen směrem k simulaci stavů budoucích, ale i k rekonstrukci jednotlivých reálných 
stavů minulých. Lze mít za to, že např. v Čechách při někdejší daleko větší populačníváz e pohraničí 
by modelově rekonstruované prostorové schéma dopravních vazeb bylo nejen fakticky bohatší 
(obsahovalo by např. více tangenciálně orientovaných prvků), ale podstatně by přispělo k interpre
taci geneze dopravních sítí.

Obrá/.ky 1 - 8, Schemaia prostorové organizace dopravy u vybraných úloh

Společná legenda: 1 - teoretická dopravní zátěž na úrovni 50,00 - 100,00 % maxima pro danou úlohu; 2 - 25,00 
- 49,99 % maxima: 3 - 12,50 - 24,99 %> maxima; 4 - 6,25 - 12,49 % maxima;

Komentář:
1/ Úlohy A ZHL 08, A ZLL 24 a A ZEL 36 ukazuji úlohu parametru r. Čím je tento menší (0,8 v úlo/.e A 

ZEL 08), tím více jsou zdůrazněny delší vzdáleností a osová linie v prostorovém schématu, čím je tento 
parametr větší (až 3,6 v úloze A ZliL 36), tím více jsou zdůrazněny kratší vzdálenosti a tím více vyniká vnitřní 
struktura aglomerací.

2/ /.porovnání úloh A ZEL36 a B ZEl, 36 vyplývá úloha vstupního souboru o uzlech. Tot ížpři nezměněné 
železniční síti jsou pro úlohu A ZEE 36 použity údaje odvozené ze sčítání v roce 1980, kdežto pro úlohu B 
ZEE .36 údaje odvozené z projekce obyvatelstva pro rok 2010.

3/ Srovnání úloh A SIE 24 a C SIL 24 dokumentuje pravděpodobnou změnu prostorového schématu 
vnitrostátní silniční dopravy mezi roky 1980 a 2010.

4/ Srovnání úloh C SIL 24, D SIL 24 a Cl Sil. 24 je příkladem různých pojetí budoucích scénářů rozvoje 
dálniční sítě. C SIL 24 se vztahuje k existujícím plánům (fakticky největší efekt na změny prostorového 
schématu má prodloužení dálnice od Prahy do blízkostí Hradce Králové). D SIL je odrazem hypotetické 
výstavby dálnice jižním Slovenskem (v úloze: Tmava-Šahy-Lučenec). G SIL 24 je zase odrazem hypotetické 
přeložky dálnice Bmo-Trenčín severněji (v úloze: Bmo-Kojetín-Vizovice). Z uvedeného je též zřejmé, že 
sídelně dopravní model může být vhodný i pro hodnocení jednotlivých fází výstavby určité magistrály.
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Obr. 1, Úloha A ZEL 08.
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Obr. 2. Úloha A ZEL 24.
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Obr. 3. Úloha A ZEL 36.
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Obr. 4. Úloha B ZEL 36.
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Obr. 5. Úloha A SIL 24.
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Obr. 6. Úloha C SIL 24.
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Obr. 7. Úloha D SIL 24.
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Obr. 8. Úloha G SIL 24.
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Stanislav Řehák

TRANSPORT MODEL OF CZECHOSLOVAKIA IN A GEOGRAPHICAL CON
TEXT

The transport model of Czechoslovakia is elaborated using great number of simulations. The input sets 
are following:
- demographical data - for the vertices of the graph,
- distances - for the edges of the graph (the magistra! routes háve their true distances, the other roads and 

railways háve their distances modified). '
The connected cartographical schemes represent the possibilities of the method. There are cases concer- 

ning the theoretical spatial relationships of the railway network (the type ZEL) and of the road network (the 
type SIL). The cases of the type A correspond with the state in 1980.

Jlie commentary for the schemes:
1/ The cases A ZEL 08, A ZEL 24 and A ZEL 36 demostrate the role of the exponent r of the distance 

(0.8, 2.4 and 3.6).
2/ The differěnce between the cases A and B (A ZEL 36 and B ZEL 36) demonstrate the role o f the 

demographical Input set (the cases of the type B correspond with the demographical prognosis for 2010, but 
without changes in the transport network configuration).

3/ The difference between A SIL 24 and C SIL 24 demonstrate the probable development of the spatial 
pattem of the inner transport in Czechoslovakia from 1980 to 2010.

4/ The comparison of the cases C SIL 24, D SIL 24 and G SIL 24 demonstrate different idea s for the future 
scenario of the motorway network development.

The numbers on the schemes are following:
1 from 50.00 % to 100.00 % of the maximum in the individual čase, 2 from 25.00 % to 49.99 % o f the 

maximum, 3 from 12.50 % to 24.99 % of the maximum, 4 from 6.25 % to 12,49 % of the maximum
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