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Anotace 

Tato diplomová práce řeší problematiku analýzy dostupnosti vybraných typů 

zařízení. V první řadě byla v práci soustředěna pozornost na sběr informací o jednotlivých 

zařízeních. Práce detailněji pojednává o dostupnosti individuální automobilové a veřejné 

hromadné dopravy. V této souvislosti jsou v práci definovány jednotlivé rezidenční lokality, 

jako počáteční destinace. Zároveň se v práci porovnává dostupnost individuální 

automobilové dopravy a veřejné hromadné dopravy. Cílem této práce bylo analyzovat 

dostupnost, časovou dostupnost, rozdílnost dostupnosti vybraných zařízení, tvorba více 

reálného modelu pro modelování dostupnosti.  

Annotation 

This thesis is dealing with problems of Analysis of accessibility of selected types of 

facilities. First, the thesis is focused on attention to collection of selected facilities. The thesis 

talks in details about accessibility of individual transportation and public transportation. Also 

the thesis is defying each residential location as origins. At the same time the thesis is 

comparing accessibility of individual transportation and public transportation. The goal of 

this thesis is to analyze the accessibility, time accessibility, and differences in accessibility 

of chosen equipment and especially making of more realistic model for a model of 

accessibility. 
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1 ÚVOD 

 Tato diplomová práce bude vypracována jako součást projektu GAČR. V rámci 

projektu GAČR je jeden z cílů vyvinout, zhodnotit a porovnat prostorové simulační modely 

analyzující dostupnost veřejnou dopravou pro regionální a lokální studie. Výsledky z nově 

sestavených simulačních modelů budou porovnány s běžně používanými mírami 

dostupnosti. Projekt poskytne procedury pro rozlišení dopravního a geografického faktoru 

v hodnocení dostupnosti, pro podporu dalšího výzkumu v této oblasti a pro měření reálné 

výkonnosti veřejné dopravy. Hlavním cílem této práce je vytvořit modely dostupnosti, které 

lze porovnat s prostorově simulačními modely z projektu GAČR. Cílem je analyzovat 

dopravní dostupnost ve vybraném území, rozdíly dostupnosti vybraných typů zařízení  

a především vytvořit více reálný model pro modelování dostupnosti. Dostupnost bude 

analyzována pro veřejnou hromadnou dopravu a individuální automobilovou dopravu. 

Cílem práce bude také prokázat, že je důležité se zabývat dopravní dostupnosti veřejné 

hromadné dopravy a individuální automobilové dopravy. Důvodem je především mnoho 

vlivů dopravy na kvalitu života, socioekonomickou úroveň regionu, prostorovou interakci 

ve společnosti, rozvojový potenciál oblasti, hospodářské aktivit regionu a cestovní ruch. 

V první fázi práce bude nutné zvolit vhodné ukazatele pro dopravní dostupnost a inspirovat 

se některými technikami při analýze dopravní dostupnosti. Tato fáze se týká především 

rešeršní části, kde bude poukázáno na metody řešení analýz dostupnosti a také budou 

vybrány vhodné ukazatele dostupnosti. V druhé fázi bude práce zaměřena na metodiku 

zpracování, kde bude popsán obecný postup zpracování. V další části bude popsán použitý 

software, který bude v práci použit. V další části budou popsány zdroje dat pro popis zdrojů 

mobility a cílů mobility. Následující část bude zaměřena na sběr informací ve vybraných 

školských a zdravotnických zařízeních, dále u zaměstnavatelů a institucí. V další fázi se bude 

práce zabývat posouzením dopravní dostupnosti zařízení z rezidenčních lokalit Ostravy 

prostřednictvím individuální automobilové dopravy. Další část diplomové práce bude 

zaměřena na posouzení dopravní dostupnosti vybraných typů zařízení z rezidenčních lokalit 

Ostravy prostřednictvím veřejné hromadné dopravy. Následně budou oba typy analýz 

dostupnosti (IAD a VHD) patřičně vyhodnoceny, porovnány a konstruktivně zkritizovány. 
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2 PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ DOSTUPNOSTI A VOLBA 

VHODNÝCH UKAZATELŮ 

2.1 Míry dopravní dostupnosti 

Dostupnost odpovídá anglickému slovu accessibility. Tento výraz je složen ze dvou 

slov: access (přístup) a ability (schopnost). Po překladu tento výraz znamená, schopnost 

přístupu. Dopravní dostupnost bývá někdy spojována s možností využití území v daném 

regionu. Využití území je definováno jako vztah činností a hmotných objektů k území,  

na němž jsou umístěny. Využití ovlivňují zejména takové parametry jako je kvalita, 

charakter a aktivita dané lokality (El-Geneidy a Levinson, 2006). Dostupnost v daném místě 

je především posuzována vůči N cílům. V základní analýze dostupnosti je použito N+1 cílů. 

Důležitými prvky při analýze dostupnosti jsou vzdálenost, cestovní náklady, cestovní čas, 

druh dopravy, přestupy, doba odjezdu a například čekací doba. Dostupnost pochopitelně 

ovlivňuje volba dopravního prostředku. Na tu mají vliv například přeplněnost dopravních 

prostředků, hluk, mikroklimatické podmínky uvnitř vozu, nepříjemné pachy, povětrnostní 

podmínky, časté přestupy, zmeškaná spojení, zpoždění či dlouhá dojížďka. Při analýze 

dopravní dostupnosti je zapotřebí zahrnout co nejvíce významných faktorů, protože mohou 

negativně ovlivnit výsledky analýzy dostupnosti. 

Geurs a Wee (2004) tvrdí, že ukazatele pro hodnocení dostupnosti vybraných typů 

zařízení, jak z hlediska individuální automobilové dopravy, tak veřejné hromadné dopravy, 

lze klasifikovat do čtyř skupin měr dostupnosti: míry založené na infrastruktuře 

(infrastructure-based measures), míry založené na geografické poloze (location-based 

measures), míry založené na osobních potřebách (person-based measure) a míry 

prospěšnosti (utility-based measure). 

Lampart et al. (2013) uvádějí míry založené na infrastruktuře, které slouží 

k hodnocení výkonnosti a úrovně služeb dopravní infrastruktury. Tyto míry se především 

využívají pro plánování dopravy. Mezi hlavní ukazatele patří například úroveň kongesce, 

průměrná rychlost jízdy v silniční síti, fyzická dostupnost zastávek městské dopravy nebo 

počtu zastávek ve vybrané oblasti. U veřejné hromadné dopravy je časová dostupnost 

zastávky chápána jako „spotřeba času pro dosažení nejbližší stanice hromadné dopravy  

od bydliště nebo zaměstnání po veřejné komunikaci“. 
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Míry založené na geografické poloze slouží především pro analýzu dostupnosti 

v určitých rezidenčních lokalitách. Tyto míry pracují s úrovní spojení mezi vybranou 

rezidenční lokalitou a každým vybraným zařízením v analýze dostupnosti. Příkladem jsou 

analýzy dostupnosti nákupních středisek, kde dochází k vyhledání nákupních středisek 

v dosahu 5 km od vybrané rezidenční lokality. Drdla (2005) popisuje, že časy na dosažení 

nejbližšího zařízení lze zařadit do skupiny měr geografické polohy. Mezi vybrané ukazatele 

pro časovou dostupnost lze jmenovat například: průměrnou spotřebu času z rezidenční 

lokality do vybraného typu zařízení, a to jak z hlediska individuální automobilové dopravy 

IAD, tak z hlediska veřejné hromadné dopravy VHD. V rámci VHD, může být dodatkově 

vybrán ukazatel pro průměrnou spotřebu času k pěšímu dosažení stanic VHD od rezidenční 

lokality. Tudíž celkový čas do cílové stanice by byl delší o průměrnou délku času k pěšímu 

dosažení zastávky VHD. Mezi další ukazatele patří časové rozmezí dopravní špičky ve městě 

a variabilita cestovního času. Mezi další ukazatele měr založených na geografické poloze 

patří ukazatele potenciálu a konektivity lokality. Ukazatele potenciálu lokality hodnotí 

vzájemné vztahy lokalit v systému, kde se k tomuto zhodnocení využívají především  

tzv. gravitační modely. Podle Baradarana (2001) jsou tzv. míry gravitace založeny  

na prostorových příležitostech, aktivitách, které lze uskutečňovat v dané lokalitě. Gravitační 

modely hodnotí především vzájemné vazby mezi rezidenčními lokalitami a vybranými typy 

zařízení. Mezi výhody gravitačních modelů patří především jednoduchost výpočtů 

v základním vzorci a nízké nároky na vstupní data. Mezi nedostatky gravitačních modelů 

patří například silná závislost na vhodném výběru lokality a individualita výsledků  

na základě výběru lokalit jednotlivci s různými zájmy. Geurs a Wee (2004) zjistili,  

že konektivita mezi lokalitami v dané oblasti hodnotí především geografickou polohu 

lokalit. Pokud je vybraná lokalita závislá na geografické poloze zařízení, tak dochází 

k výraznému ovlivnění analýz dostupnosti a efektivity dopravního systému. Mezi základní 

ukazatele tohoto druhu dostupnosti patří například frekvence dopravních spojení. Souběžně 

s gravitačním modelem je nutné počítat také s tzv. indexem přístupu, který vzniká jako 

součet všech měrných frekvencí spojů. Tento index přístupu se využívá jako indikátor 

fyzické dostupnosti místa a řadí se mezi míry založené na geografické poloze. Indexem 

přístupu je zjišťováno, jak snadno či jak obtížně může člověk dosáhnout daného místa. Index 

přístupu ukazuje celkové rozmístění a identifikaci služeb v rámci lokality. Mezi tyto služby 

patří například sociální služby, nemocnice, kliniky, domovy důchodců, parky, školy a další 
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různé typy zařízení. Indexem přístupu se hodnotí individuální automobilová doprava i VHD. 

Ukazatele dostupnosti vybraných typů zařízení může ovlivnit řada významných faktorů. 

Mezi tyto faktory patří například hustota zalidnění; počet pracovních příležitostí na hektar; 

konstrukční vlastnosti vozovek; možnosti parkování; řízení poptávky po dopravě; 

zabezpečení dopravy pro všechny dny v týdnu do školských, zdravotnických a například 

kulturních zařízení; sociální indikátory, což jsou sociální ukazatele jako například očekávaná 

délka života, míra úmrtnosti a míra nezaměstnanosti a například tvar dopravní sítě. 

Hägerstrand (1970) uvádí, že mezi míry založené na osobních potřebách obyvatel 

hodnotí dopravní dostupnost na individuální úrovni. V mírách založených na osobních 

potřebách obyvatel je nutné uspokojit potřeby transportu člověka s využitím konceptu 

časoprostorové geografie. V těchto mírách založených na osobních potřebách obyvatel 

mohou být například hodnocena navštívená místa. V tomto hodnocení dochází k sledování 

doby trvání aktivit v jednotlivých místech. Důležité je, v hodnocení navštívených míst,  

také zahrnout prvky kapacity a rychlosti dopravního systému. Folkesson (2001) tvrdí,  

že míry založené na osobních potřebách, jsou založeny na principu, ve kterém se člověk 

snaží získat maximální užitek z volby daného zařízení či služby v určité vymezené lokalitě. 

Tento systém hodnocení lokalit funguje tak, že každý jednotlivec ohodnotí danou lokalitu, 

podle svého uvážení, a zároveň ji porovná s jinou lokalitou, podle užitečnosti. Všechna 

hodnocení jsou shromážděna a následně vyhodnocena. Potom jsou každé lokalitě přiřazeny 

atributy: atraktivita lokality, cestovního odporu nebo jiné sociálně-ekonomické 

charakteristiky. Kwan (1998) vysvětluje, že dopravní dostupnost je ovlivněna atraktivitou 

lokality. V Kwanově analýze jsou tyto lokality vztaženy ke školským zařízením. Atraktivita 

místa se odvíjí od toho, jak jsou například vybraná školská zařízení vybavena. Například 

počítačovou učebnou nebo mírou úspěšnosti přijetí na střední školu. Kwan (1998) 

poukazuje, že atraktivita místa je závislá na třech prvcích. Prvním prvkem je bod (počátek 

cesty), který je zdrojem (dopravní aktivity), nese informaci o poloze a je propojen s jedním 

nebo více přístupnými místy. Druhým prvkem jsou cílová místa (destinace), která jsou 

v městském prostředí definována jako místa s větší přitažlivostí. Třetí prvek znázorňuje vliv 

vzdálenosti zdrojového bodu (počátku) k cílovému místu (destinaci). Jde tedy o aplikaci 

gravitačního modelu. Obecně to znamená, že pro spotřebitele je atraktivnější ta lokalita, 

která má vyšší počet obyvatel, a to především vzhledem k větší pravděpodobnosti počtu 

obchodů a služeb ve vyšší kvalitě a případně i s nižší cenou. 
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Geurs a Wee (2004) uvádějí, že míry založené na prospěšnosti řeší především 

analýzy ekonomických přínosů při dopravní dostupnosti zařízení. Obyvatelé dané lokality 

mohou volit mezi IAD či VHD například na základě jejich ekonomických přínosů. 

Ekonomické přínosy se často kombinují s mírami založenými na osobních potřebách, 

důvodem je dosažení adekvátního ekonomického zhodnocení individuálního chování  

a potřeb. 

Čadil (2010) vysvětluje, že při analyzování dostupnosti zařízení je nutné definovat 

náklady na přepravu. Náklady jsou finanční výdaje související s přepravou do dané lokality 

a čas strávený cestováním. Pokud by chtěl spotřebitel navštívit lokalitu, je potřeba,  

aby atraktivita převýšila náklady. Často rozhodujícím prvkem je limit nákladů na dopravu  

i přes významnost atraktivity místa. 

Litman (2008) uvádí, že dopravní dostupnost ovlivňují také sociální faktory  

a ekonomické prostředky obyvatelstva. Analýzy sociální míry dostupnosti se především 

zabývají zjišťováním přístupu u lidí, kteří jsou fyzicky, ekonomicky nebo sociálně 

znevýhodněni. Mezi negativní faktory dopravy lze zařadit také náklady na VHD či IAD  

a úroveň přístupu k příležitostem, například v rámci periferie města. 

Dalším příkladem měr dopravní dostupnosti podle Baradarana (2001) jsou 

kompozitní míry dostupnosti, které bychom mohli zařadit do měr založených na osobních 

potřebách obyvatel. Kompozitní míry jsou založeny na předpokladu jednotné cestovní 

rychlosti a vykonávání různých aktivit pro vlastní potřebu, vzhledem k povinným 

činnostem, jako je práce. Negativní stránkou těchto měr dostupnosti jsou velké nároky  

na dostupná data. 

 

2.2 Vztah VHD a IAD 

Kraft, Halás a Vančura (2014) tvrdí, že na základě analýze dostupnosti zařízení  

je důležité rozvinout rozvoj dopravní infrastruktury, blíže specifikováno jako plánování 

městské dopravy. V současné době je mnohdy dopravní infrastruktura špatně rozvinutá,  

že obyvatele města většinou odráží využit VHD. Plánování VHD může zlepšit a urychlit 

dojížďku do vybraného typu zařízení z rezidenční lokality.  
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V dokumentu Ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací SR (Rozvoj verejnej 

osobnej dopravy, 2008) se uvádí, že mezi hlavní ovlivňující kritéria při výběru módu 

dopravy patří: doba dojížďky, tedy čas strávený v dopravním prostředku a mimo něj, čas  

na přestup, dostupnost a počet zastávek VHD; přímé linky nebo spoje s přestupem, které 

pokrývají celé území v dostatečné kvalitě a za přijatelnou cenu; využitelnost VHD  

pro cestující se sníženou schopností pohybu a orientace; pohodlí, kvalita a rozsah 

doplňkových služeb; kvalitní dopravní prostředek; spolehlivost dopravního prostředku; 

dobrá informovanost cestujících o možnostech a podmínkách využití VHD; cestovné VHD 

v porovnání s cenou IAD; vnější podmínky jako parkování, zpoplatnění infrastruktury  

a vnitřní bezpečnost. Drdla (2005) dokladuje, že průměrná mezistaniční vzdálenost v síti 

VHD je důležitým ukazatelem pro posouzení rozdílu mezi IAD a VHD. 

Transport Research and Innovation Portal (2015) uvádí, že hlavního pokroku  

v dostupnosti a obslužnosti VHD bylo dosaženo ve městech, zatímco ve venkovských 

oblastech zůstává dostupnost VHD často špatná či méně rozvinutá. Výsledky výzkumu 

ukazují, že důležitým klíčem ke zlepšení přístupu do daného typu prostředku VHD  

je odstranění fyzických překážek, například rozšířením dveří vozidel, použití 

nízkopodlažních autobusů a vytváření úložných prostorů pro kočárky. 

Na základě analýzy využití dopravních prostředků, klesá využití VHD vůči využití 

IAD, což s sebou přináší řadu negativních dopravních, ekonomických či environmentálních 

problémů. Seidenglanz (2007) nebo Van Vugt, van Lange, Meertens (1996) zjistili,  

že nejsilnějším faktorem, který ovlivňuje volbu mezi IAD a VHD je čas cesty a variabilita 

doby dojížďky. 

Currie (2004) prokazuje, že rostoucí ceny pohonných hmot a zvýšení finančních 

výdajů zhoršuje socioekonomické poměry lidí a dochází k sociálnímu znevýhodnění  

při výběru módu doprav. Při porovnání VHD a IAD lze říci, že z ekonomického hlediska  

je IAD mnohonásobně nákladnější, ale za to komfortnější. Při ekonomickém znevýhodnění 

vůči obyvatelům lokality, kteří daný prostředek nevyužívají, dochází k sociálnímu vyloučení 

či znevýhodnění. Tento fakt podněcuje rozdělení obyvatel podle dojížďky do daného 

zařízení na dvě rozdílné skupiny. Poskytování VHD pro zajištění přístupu pro sociálně 

znevýhodněné skupiny bylo dlouho vnímáno jako negativní vliv služby VHD. 
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2.3 Posuzování dopravní dostupnosti do různých typů zařízení 

2.3.1 Dopravní dostupnost do obchodní středisek 

Jedna z nejdůležitějších analýz dostupnosti je dostupnost obchodních středisek. 

Analýzou se zjišťuje například počet lidí cestujících do obchodních středisek a cestovní čas 

z hlediska VHD i IAD. Miller a O'Kelly (1983) nebo Scott a He (2012) zjistili, že k nejvíce 

rozsáhlým analýzám patří především cestování do maloobchodů. Nakupování  

v maloobchodních prodejnách je jedna ze základních časoprostorových lidských činností. 

Dnešní dojížďka do maloobchodních středisek tvoří významnou součást denních pohybů 

obyvatel v rámci města. Dojížděním do obchodních středisek lze studovat dostupnost  

ke konkrétním nákupním místům. V posledních letech ovšem získávají stále silnější 

postavení víkendové a nepravidelné nákupy v nákupních centrech na městské periferii. 

Centrum města již není primárním cílem při nákupu potravin a pozici ztrácí také pro nákupy 

nepotravinářského zboží. Bezák (2000) se zmiňuje, že česká společnost se velmi rychle 

přizpůsobila inovacím v oblasti maloobchodu a rozhodným způsobem změnila své nákupní 

zvyklosti. Szczyrba (2006) dokladuje, že rozsah a směr dojíždění jsou ovlivněny v závislosti 

na typu a umístění maloobchodních jednotek v městské struktuře. Bezák (2000) prokazuje, 

že cíle dojíždění jsou často určeny jen dvěma dominantními faktory: vzdáleností a cenou 

dojížďky, a to zejména pokud jde o rozsah nákupních středisek, dodání zboží a souvisejících 

služeb. Mezi další změny patří například frekvence nakupování, která ovlivňuje samotnou 

dojížďku, a která určuje základní rytmus denního městského systému. Ve výsledku  

lze rozdělit dojížďku podle nákupní frekvence na tři základní typy: denní nákupy, týdenní 

nákupy (1xtýdně) a nepravidelné (specializované) nákupy. Kunc a kol. (2012) tvrdí,  

že frekvence nakupování v nákupních centrech také souvisí s ekonomickou situací 

domácností, což v důsledku také ovlivňuje samotnou dojížďku do nákupních zón  

a obchodních středisek. 

Křižan (2008) popisuje dostupnost potravinových prodejen v Bratislavě pomocí sady 

měr dostupnosti a také definuje tzv. potravinové pouště, které vznikají v důsledku 

nerovnoměrnosti lokalizace potravinových prodejen z hlediska výběru sortimentu  

a cen potravin. Výsledkem analýzy dostupnosti potravinových prodejen je prostorové 

rozložení obchodů ve městě, a to tak, že dochází k prostorové nespravedlnosti  
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a neefektivnosti pro různé skupiny spotřebitelů. Tyto potravinové pouště byly identifikovány 

pomocí aplikace sedmi následujících měr dostupnosti v síti VHD: 

 

 Binární dostupnost 

bjabiai dddDst 1  

Dst1i – míra binární dostupnosti 

dia - vzdálenost mezi výchozím uzlem (rezidenční lokalitou) a výchozí zastávkou 
dab – vzdálenost mezi výchozí a cílovou zastávkou 

dbj – vzdálenost mezi cílovou zastávkou a cílovým uzlem 

i; j - uzly 

 

o tato míra dostupnosti se ukázala jako jedna z nejvhodnějších a je ji možné 

považovat za základní míru, protože vícero měr dostupnosti vychází právě 

z binární míry dostupnosti 

o binární dostupnost vyjadřuje kvantitativní údaj o vzdálenosti, časové 

dosažitelnosti uzlu z jiného uzlu ve zvolené dopravní síti 

o například výchozí uzel může být urbanistický obvod a cílový uzel 

supermarket či hypermarket 

o pro danou oblast je stanovena hodnota binární míry dostupnosti 

o pokud je hodnota binární míry dostupnosti dané podoblasti vyšší než 

průměrná hodnota binární míry dostupnosti vybrané oblasti, tak tato 

podoblast spadá do tzv. potravinové pouště 

 

 Metrická dostupnost 


m

j

yiy cDst2  

Dst2y – míra metrické dostupnosti 
y – uzel 

i; j - uzly 

 

o je vyjádřena kumulativně jako suma vzdáleností, případně času či nákladů, 

které je třeba překonat, aby se cestující dostal do každého uzlu v dané síti 

o čím menší číslo tato míra dosahuje, tím je daný uzel lépe dostupný, je to tedy 

tzv. negativní míra dostupnosti 
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 Topologická dostupnost  


j

pi SDst3  

Dst3i – míra dostupnosti uzlů na základě počtu přímých spojení 

Sp – počet přímých spojení 
i; j - uzly 

 

o je dostupnost vyjádřená pomocí celkového počtu přímých spojení 

o metoda počítá v zkoumané síti dostupnosti celkový počet přímých spojení 

z uzlu i do všech cílových uzlů j 

o topologická přímá dostupnost patří k tzv. pozitivně definovaným mírám 

dostupnosti 

 

 Topologická vážená dostupnost 


j

i
t

L
Dst4  

Dst4i – vyjádřena míra dostupnosti pomocí celkového počtu linek 

L – celkový počet linek z uzlu i do uzlu j 

t – jednotka času (24 hodin) 
i; j – uzly 

 

o je míra vyjadřující dostupnost pomocí celkového počtu linek 

o tato míra zlepšuje výpovědní hodnotu dostupnosti uzlů vyjádřených pomocí 

celkového počtu přímých spojení (Dst3)i, a proto je vhodné aplikovat obě 

současně 

o řadí se k pozitivně definovaným mírám dostupnosti 

 

 Topologická nepřímá dostupnost 


j

jii TDst5  

Dst5i – míra dostupnosti na základě počtu hran 

Tji – z uzlu i všechny hrany do uzlu j 

 

o je dostupnost určená na základě počtu hran potřebných na překonání 

o vyjadřuje dostupnost, aby se cestující z uzlu i dostal do všech ostatních uzlů 

j v dané síti VHD 
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o dostupnost je hodnocena pro nejmenšího počet přestupů 

o řadí se k negativně definovaným mírám dostupnosti 

 

 Dostupnost příležitostí 





iklMj

jkikl ODst6  

Dst6ikl – dostupnost jednotlivce i z hlediska aktivity k a dopravní síti 

Ojk – počet příležitostí pro aktivitu k v místě j 
Mikl – aktivity míst považovány za dostupné 

i; j – uzly 

 

o je míra založená na příležitostech 

o tzv. opportunity-based, které se vztahuje na množství příležitostí dostupných 

v rámci určité vzdálenosti z daného místa 

o míra patří mezi pozitivně definované míry dostupnosti 

 

 Míra dostupnosti jednotlivých zařízení vyjádřené pomocí škály známek 











n

i

i

n

i

ii

w

xw

Dst

1

17
 

 
Dst7 – vážený průměr výsledků hodnocení zařízení respondenty 
n – počet hodnot 

x – soubor n hodnot 

w – váha hodnoty 

 
o každé zařízení je hodnoceno respondenty 

o klasifikace 1 = nejlepší dostupnost a 5 nejhorší dostupnost 

o ze všech hodnocení respondenty je nutné udělat vážený průměr 

o výstupem této míry dostupnosti jsou mapy v podobě kartogramů vykreslující 

dostupnost vybraných zařízení v síti VHD 

o otázky pro respondenty jsou obdobné dotazníkovému průzkumu 

 

 

Zařazení do 

intervalu 

hodnocení zařízení 

(škály známek) 

Výsledky 

hodnocení 

respondenty 
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 Křižan (2008) při interpretaci identifikovaných potravinových pouští zjistil,  

že dochází k velké diferenciaci nákupních zón v daném regionu. Důležitá je různá 

přitažlivost nákupních zón, protože v rámci nabídky a poptávky musí být obě strany 

uspokojeny. Další příčinou vzniku potravinových pouští může být stupeň loajality 

spotřebitelů k vybrané síti, která ale může být lokalizovaná ve větší vzdálenosti od bydliště 

nebo vžitými návyky či spokojeností se službami. Podstatným zjištěním studie je fakt,  

že různé míry dostupnosti vykazují v mnoha případech velmi odlišné výsledky. 

 V jednotlivých metodách bylo zjištěno, že skutečnou úroveň, kvalitu a výkonost 

maloobchodních zařízení může nejlépe zhodnotit obyvatelstvo, jehož potřeby by měly být 

uspokojovány. Současně bylo ověřeno, že mnoho obyvatel města využívá na nákup běžného 

potravinářského produktu VHD. 

 

2.3.2 Dopravní dostupnost do školských zařízení 

Dopravní dostupnost do školských zařízení je důležitá z hlediska dopravní 

obslužnosti města. Dostupnost školských zařízení může ovlivnit plánování výstavby škol  

a způsob přepravy studentů do škol a ze škol. Vybírání konkrétních školských zařízení rodiči 

žáků a samotnými studenty může ovlivnit dostupnost škol a také vzdálenost přepravy 

studentů do škol. Je nutné tyto aspekty analyzovat, protože mohou být rozhodující  

při rozhodování volby školského zařízení. Currie (2004) uvádí, že zpravidla je zvoleno 

školské zařízení s dopravní dostupností v rozmezí od 15 do 30 minut VHD včetně docházky. 

Mezi zásadní faktory dostupnosti školských zařízení může patřit také indikátor omezení 

dojížďky do daného školského zařízení například pro handicapované lidi procento autobusů 

VHD s nízko položenou podlahou. 

Müller (2011) poukazuje na studii, kde pojednává především o demografických 

procesech ve východních oblastech Německa, kde od roku 1992 do roku 2002 byly 

zaznamenány poklesy studentů. Problematika ve studii je zaměřena především  

na vyhodnocení dostupnosti při cestování VHD. Cílem bylo zjistit, z jakého důvodu ubývají 

studenti ve školách, a zároveň navrhnout jednotlivá opatření, která mohou pomoci 

rozhodnout o uzavírání škol. Pro analýzu dojíždění byla použita analýza nejkratší cesty 

s kritériem optimalizace délky cestovního času z domova do školy. Metoda předpokládá,  
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že studenti, kteří dojíždějí do školy VHD, zvolili nejkratší cestu. Pro stanovení nejkratší 

cesty, lze použít Dijkstrův algoritmus nejkratší cesty (Mareš, 2015). 

Müller (2011) uvádí, že doba jízdy je váženým průměrem hrany nejkratší cesty. 

V modelu je zahrnuta doba nástupu a výstupu z vozidla, čekací doba, harmonogram všech 

autobusových, tramvajových a železničních linek, výměna mezi různými linkami 

v dopravním uzlu. Do grafu dopravní sítě byly vloženy všechny zastávky do 800 metrů  

od školy. Důvodem je skutečnost, že studenti dojíždí do školy z různých směrů za použití 

různých linek VHD, které mohou končit na různých zastávkách v blízkosti příslušné školy. 

Dále byla použita vrstva bariér, kterými byly náspy řek, říční koryto či jiné  

fyzicko-geografické objekty. Jako průměrná cestovní rychlost chůze byla použita 1,49 metrů 

za sekundu. Posledním požadovaným údajem bylo nalezení domova jednotlivých studentů, 

aby mohla být připočtena doba cesty (dopravy) od zastávky k domovu. Z důvodu, že nebyly 

zjištěny přesné údaje o adresách studentů, byly použity souhrnné počty studentů v určitém 

statistickém obvodu (dále SO), případně údaje v základních sídelních jednotkách (dále ZSJ). 

Do každého SO nebo ZSJ, které má alespoň jednu zastávku, je přiřazeno těžiště, odkud byla 

vypočítána doba strávená docházkou k nejbližší zastávce. Pro tuto analýzu dostupnosti 

školských zařízení byla použita maximální čekací doba na linku VHD 8 minut  

za předpokladu, že studenti mají přesné informace o harmonogramu VHD. 

 

2.3.3 Dopravní dostupnost do zaměstnání 

Peňáz a Horák (2004) uvádějí, že mezi velmi důležité atributy trhu práce je zařazeno 

umístění zaměstnavatelů a výskyt disponibilní pracovní síly, zejména z hlediska dopravní 

dostupnosti do zaměstnání. Jak zaměstnavatelé, tak pracovní síly jsou vázáni k určitým 

geografickým objektům, nacházejícím se v odpovídající lokalitě. Hampl (2005) zjistil,  

že mezi ovlivňujícími faktory dopravní dostupnosti do zaměstnání patří kvalita dopravní 

infrastruktury mezi centry městských částí a periferními částmi města. Rogers (1997) 

vysvětluje, že dostupnost pracovních míst z rezidenčních lokalit musí brát v úvahu 

prostorové rozložení jednotlivých pracovních míst a vzdálenosti nebo přístupové náklady  

na jejich dosažení. Kraft, Halás, Vančura (2014) vyjadřují intenzitu dojíždění do práce jako 

procentuální podíl denních dojíždějících pracujících do města ve vztahu k počtu 

zaměstnaných lidí žijících v konkrétních obcích nebo regionu. 
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Město Ostrava z hlediska dostupnosti má velmi silnou vazbu mezi centry městských 

částí a obcemi v oblasti Ostravy. Kraft, Halás, Vančura (2014) zjistili, že velikost těchto 

městských částí předurčuje jejich silné dopravní vztahy se svými centry a obcemi. Důležité 

je, aby tato centra měla dostatečné množství pracovních příležitostí, a také, aby se tato centra 

stala atraktivnější pro lidi žijící mimo tuto část či místní obyvatele. V těchto centrech musí 

být významná poptávka po pracovních příležitostech, aby byla přímo úměrná dojížďce. 

Čekal (2006) upozorňuje na pokles denních dojezdových cest z 90,5 % v roce 1991 

na 83,1 % v roce 2001 z celkového počtu dojíždění. To vysvětluje poklesem průměrné 

výjezdové doby v rámci okresu a zároveň výrazným nárůstem intenzity meziokresní  

a mezikrajské vyjížďky. Také upozorňuje, že osobním automobilem za prací mimo obec 

bydliště dojíždělo pouze necelých 5 % vyjíždějících v roce 1991 a v roce 2001 to bylo již 

více než 30 % vyjíždějících. 

Mattisson, Hakansson a Jakobsson (2015) zjistili, že v mnoha městech ovlivňuje 

zvýšení celkového dojíždějících do práce rozšíření oblasti trhu práce. Ve Švédsku byla 

provedena studie, kde bylo zjištěno, že průměrná vzdálenost dojíždění se zvýšila z 10 km  

v roce 1970 na 15,6 km v roce 2005. Tato studie byla prokázána i v jiných městech Evropy. 

White (2002) upozorňuje na fakt, že pokud má jedinec k dispozici svůj automobil, 

bude ho velmi pravděpodobně využívat i tehdy, pokud to nebude příliš výhodné a VHD 

využije pouze v krajním případě, jako je např. cesta do centra města. Zároveň upozorňuje, 

že ostatní členové rodiny začnou osobní automobil využívat jako pasažéři, například rodiče 

při cestě do práce vezou dítě do školy, a tak pokles cest s využitím VHD bude vyšší  

než pouze v případě jednoho člověka. 

 

2.3.4 Dopravní dostupnost do zdravotnických zařízení 

Dopravní dostupnost do zdravotnických zařízení je jedním z kritérií kvality 

zdravotnické péče. Dopravní dostupnost do zdravotnických zařízení lze spojovat s možností 

včasného poskytnutí pomoci nebo jiného typu výkonu. V současném počtu poskytovatelů 

zdravotní péče, nelze zajistit dostatečnou a kvalitní přepravu hospitalizovaných pacientů. 

Ivan (2010) uvádí, že dopravní dostupnost ovlivňuje zdravotní péči v rámci města. 

Především rychlost dojezdu k zdravotnickým zařízením a počet zdravotnických zařízení 
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ovlivňuje zdravotní péči. Studie také prokázala, že lidé, kteří žijí dále od zdravotních služeb, 

jsou vystaveni většímu stresu a větším psychickým problémům. Je nutné, aby zdravotnická 

střediska nebyla jen centralizována, ale také rovnoměrně rozmístěná v rámci města. Jones  

a kol. (2008) vysvětlují, že delší cestování do zdravotnických zařízení má vliv na psychiku 

člověka, především na psychicky regulované chování člověka ve specifických dopravních 

podmínkách, které jsou dány individuálními vlastnostmi člověka, druhem a charakterem 

dopravy. Studie byla analyzována na vzdálenosti větší než 30 minut jízdy IAD nebo VHD. 

 

2.4 Intermodalita 

Dojížďka do vybraného typu zařízení je spjatá také s intermodalitou. Intermodalita 

je podle Burckharta a Kerstina (2009) definována jako charakteristika dopravního systému, 

který umožňuje využít alespoň dva různé druhy dopravního prostředku, které mají být 

použity v integrovaném systému dostupnosti od počáteční destinace do cílové destinace. 

Intermodalita je klíčovým prvkem v městské přepravě lidí. Propojení VHD může mít 

významný vliv na volbu využití dopravního prostředku. Intermodalita má asi 50% podíl  

na celkové přepravě v rámci města.  

 

2.5 Volba nejlepší zastávky 

Dopravní dostupnost do určitého typu zařízení pomocí VHD je spjatá s volbou 

nejlepší zastávky. Právě možnost volby je při analýze dostupnosti v geografii často 

opomíjeným faktorem a častokrát se tak analýzy koncentrují na vzdálenost k nejbližší 

zastávce VHD. Nicméně bylo prokázáno, že je vhodnější využít některou ze vzdálenějších 

a dopravně významnějších zastávek. Lidé jsou ochotni docházet na vzdálenější zastávku, 

pokud poskytuje lepší služby, o čemž rozhodují jak objektivní tak také subjektivní faktory. 

Tyto faktory se dají rozdělit do tří základních skupin: infrastrukturní, prostorová  

a psychologická. 

Haynes, Lovett a Sünnenberg (2003) zjistili, že mezi infrastrukturní faktory výběru 

zastávky patří například frekvence vhodných dopravních spojení z dané zastávky, rychlejší 

dopravní spojení k cíli, kvalitnější povrch cesty na zastávku, zastřešení zastávky, blízkost 
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obchodu či trafiky a například bezpečnost lokality. Mezi prostorové pak lze zařadit 

vzdálenost docházky k dané zastávce či výškový profil cesty. Psychologickými faktory jsou 

pak myšleny především osobní preference určité zastávky či cesty, sraz pro společnou cestu 

se spolupracovníky, ale také například cesta příjemnějším prostředím jako je les, podél 

vodního toku, krásnou zástavbou, krásnými výhledy na okolní krajinu nebo naopak nevole 

jít přes zdevastovanou krajinu či část obce. Některé psychologicky kladně hodnocené 

faktory se ale mohou rychle změnit naopak v negativní. Ve večerních, nočních a brzkých 

ranních hodinách budou dojíždějící raději volit osvětlenou cestu podél silnice než cestu jinak 

krásným lesem. 

Ivan (2010) potvrzuje, že výběr zastávky ovlivňuje mnoho faktorů a dojíždějící může 

při dojíždění využít i vzdálenější zastávku VHD a stejně tak i při příjezdu k zaměstnání. Bylo 

vybráno pět nejbližších zastávek do cestovní vzdálenosti pěti kilometrů a následně byla 

vypočtena vzdálenost docházky na tuto zastávku. Čas docházky na zastávku byl určen  

pro průměrnou rychlost chůze 4,8 km/hod. Dále byly vyhledány spoje mezi pěti nejbližšími 

zastávkami od počáteční destinace v daném kraji a pěti nejbližšími zastávkami k vybranému 

zaměstnavateli. Maximální počet možných přestupů byl stanoven na 5 a zároveň na spojení 

kratší než 90 minut. Téměř z poloviny budov byla využita ta nejbližší jako finální zastávka. 

První dvě nebližší zastávky využily téměř tři čtvrtiny obyvatel. V případě zastávek  

u pracoviště je potvrzena významnost dvou nejbližších zastávek v Moravskoslezském kraji, 

které mají významně vyšší četnost výskytu. V průměru se doba docházky pohybuje kolem 

18 minut a v procentuálním vyjádření tak docházka tvoří 24–30 % celkové dojížďkové doby 

do zaměstnání. Tudíž vliv docházky na zastávku nemůže být opomíjen. Zastávka může také 

fungovat jako přestupní uzel z jednoho dopravního prostředku na jiný dopravní prostředek 

stejného nebo rozdílného typu. U přestupního uzlu se ve většině případů nejedná o skutečné 

dopravní terminály, spíše dvě sousední zastávky, které jsou obsluhovány prostředky VHD. 

Surovec (2002) stanovil docházku z obytných budov na zastávku VHD ve špičce na 1,5 km 

a maximální vzdálenost docházky na 2 km. 

 

2.6 Vizualizace dopravní dostupnosti 

Currie (2004) uvádí, že vizualizace dopravní dostupnosti do daného zařízení je  

ve většině případů znázorněna pomocí kartografického výstupu. Pro vizualizaci dopravní 
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dostupnosti se využívají například mapy přístupnosti, spádové mapy srovnávající rozložení 

obyvatelstva z hlediska časových limitů a ceny. Jako informující či znázorňující prvky 

v mapě mohou být využívány grafy či diagramy. 

 

2.7 Shrnutí 

V jednotlivých mírách dostupnosti bylo vybráno několik variant analyzování 

dopravní dostupnosti. Z hlediska výběru ukazatelů dostupnosti byly posouzeny články  

a publikace, ze kterých lze vybrat vhodné ukazatele pro analýzu dostupnosti. Byly 

zhodnoceny použitelné míry dostupnosti a vztah VHD a IAD. Mezi hlavní ovlivňující 

kritéria volby IAD a VHD lze zahrnout i docházku na zastávku a režijní časy. V analýzách 

lze především využít zhodnocení posuzování dopravní dostupnosti do zdravotnických 

zařízení, školských zařízení, obchodních středisek a zaměstnání. V analýzách dopravní 

dostupnosti k obchodním střediskům lze použít metody hodnocení pro identifikování 

potravinových pouští a poptávky. V rámci analýzy dopravní dostupnosti do školských 

zařízení budou využity metody geografické polohy školského zařízení a z hlediska VHD 

ovlivňující faktory vzdálenosti zastávky od školského zařízení. Z hlediska dopravní 

dostupnosti do zaměstnání lze použít metody, které se věnují především poloze 

zaměstnavatelů a poptávce po pracovních příležitostech. V dopravní dostupnosti 

zdravotnických zařízení lze použít metody ze studií, které se věnují centralizaci  

a rovnoměrnosti rozmístění zdravotnických zařízení. Předcházející vybrané metody budou 

použity do analýz dostupnosti a do hodnocení výsledků analýz dostupnosti. V rámci výběru 

použitých metod bylo poukázáno na důležitost intermodality jako významného faktoru při 

volbě dopravního prostředku. V neposlední řadě lze v rámci analýzy dostupnosti hodnotit  

i volbu nejlepší zastávky, kde budou zhodnoceny vlivy volby zastávky, a to zejména polohy, 

vybavení a nabídky jednotlivých spojů VHD na zastávce. Po zhodnocení metod vzdálenosti 

zastávky od zařízení byly vybrány tři zastávky do vzdálenosti 2 km chůze, přičemž průměrná 

rychlost chůze byla zvolena jednotně na 4,8 km/hod. Jako hlavní preference analýzy 

dostupnosti budou tyto vybrané metody, které budou předloženy na základě vybraných 

ukazatelů dostupnosti. 

Z jednotlivých zdrojů byl pro analýzu dopravní dostupnosti vybrán ukazatel časové 

dostupnosti k nejbližšímu vybraného typu zařízení od rezidenční lokality, především 
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z důvodu navázání na míry geografické polohy. Mělo by jít především o hodnocení 

vzájemných vztahů lokalit v systému dopravní dostupnosti a potenciálu zařízení. Mezi další 

vybrané ukazatele patří počet vybraných typů zařízení ve vybrané lokalitě do určitého času, 

počet vybraných typů zařízení ve vybrané lokalitě do určité vzdálenosti, porovnání časové 

dostupnosti a potřeby obyvatel v rámci jednoho vybraného typu zařízení. Všechny tyto 

ukazatele patří do měr geografické polohy. V rámci hodnocení analýz dopravní dostupnosti 

budou použity i míry založené na infrastruktuře a to především z hodnocení fyzické 

dostupnosti zastávek a počtu zastávek ve vybrané oblasti. Hodnocení analýz dopravní 

dostupnosti budou do určité míry také ovlivněna mírami založenými na osobních potřebách 

a prospěšnosti. Měr, faktorů a ukazatelů dostupnosti je mnoho, ale je důležité si správně 

zvolit, tak aby byla analýza dostupnosti co nejkvalitnější, splnila účel a správně zhodnotila 

situaci dopravní dostupnosti. Po vyhodnocení jednotlivých ukazatelů lze určit úroveň 

dostupnosti v lokalitách a porovnat dostupnost jak z hlediska IAD, tak VHD. 
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3 POSTUP ZPRACOVÁNÍ 

3.1 Sběr informací o lokalizaci, kapacitě a časovém režimu vybraných 

zařízení 

Důležitou částí metodiky byl sběr informací o vybraných zařízení. Mezi hledané 

informace patřila lokalizace, kapacita a časový režim vybraných zařízení. Lokalizace 

vybraných zařízení byla buď poskytnuta, nalezena pomocí internetových portálů nebo 

získána geokódováním z nepřímé lokalizace. Mezi další poskytnuté informace patří počet 

zaměstnanců a počet návštěvníků. Všechny nalezené informace byly nalezeny pomocí 

internetových portálů, a to tak, že byly vyhledány informace ke konkrétnímu zařízení. 

Dalším krokem při sběru informací bylo zjištění informací o časovém režimu 

vybraných zařízení. Časový režim byl zjišťován především z důvodu reálnější tvorby 

modelu analýzy dostupnosti k zařízením. Celkový počet zařízení v datech zdrojů mobility 

byl 3046. Vzhledem k tomuto počtu bylo zřejmé, že není reálné získat informace o každém 

z nich. Proto se aplikovala výběrová metoda, kdy se pro každý typ zařízení náhodně vybral 

vzorek, u kterého se provedlo šetření a zjištění časového režimu a následně se průměrné 

hodnoty aplikovaly i u zbývajících zařízení. Celkem je ve zdrojích mobility obsaženo  

46 typů zařízení, avšak tento počet byl později zredukován na konečných 15 typů zařízení. 

Minimální podíl zařízení, u kterých byla zjištěna otevírací doba, byl stanoven na 20 %. 

Všechna zařízení byla exportována do formátu MS Excel, ve kterém bylo využito funkce 

náhodné číslo pro výběr zařízení, u kterých byl zjišťován časový režim. V případě malého 

počtu zařízení v daném typu byl zjištěn časový režim všech zařízení. 

Při sběru časových režimů se vyzkoušela a upravila metodika pro zjišťování  

a aproximaci otevírací doby. Při zjištění 20 % a více časových režimů byla odečtena nejvyšší 

a nejnižší hodnota a odstraněny případné další výrazné odchylky. V případě zjištění výrazné 

heterogenity časových režimů, byla zařízení rozdělena do samostatných subkategorií.  

Na základě takto upravených dat byl vypočten aritmetický průměr časového režimu pro daný 

typ zařízení. Příklad použití výpočtu lze vidět v tabulce č. 1 a v tabulce č. 2, kde lze vidět 

úpravu časových režimu pro významné obchody. 
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Tabulka č. 1: Časové režimy pro vybrané významné obchody 

Zařízení 

Otevírací 

doba od - 

pracovní 

dny 

 Otevírací 

doba do - 

pracovní 

dny 

Otevírací 

doba od - 

víkend 

 Otevírací 

doba do - 

víkend 

Albert Tylova 7,00 21,00 7,00 21,00 

Baumarkt Opavská 8,00 21,00 8,00 21,00 

Baumax Rudná 8,00 20,00 8,00 20,00 

Billa Masarykovo náměstí 7,00 20,00 7,00 19,00 

Coop Antošovická 7,00 17,00 6,50 10,50 

Coop Československých tankistů 7,00 17,00 7,00 10,50 
(Zdroj: vlastní) 

 

Významné obchody byly rozděleny do 10 kategorií (A – I), protože byla zjištěna 

výrazná heterogenita jejich časových režimů. V každé kategorii byl jeden významný obchod, 

kde byl zjišťován časový režim. 

 

Tabulka č. 2: Výpočet aritmetického průměru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: vlastní) 

 

Výsledky lze zhodnotit následovně: 

Významné obchody byly rozděleny do 10 kategorií od A až po I. Ve skupině A byl 

obchod Albert s průměrnou otevírací dobou od 7:00 do 21:07, a to i o víkendech. Ve skupině 

B byl obchod Coop s průměrnou otevírací dobou od 6:58 do 17:30 a o víkendu od 6:51  

do 11:14. Ve skupině C byl obchod DM drogerie s průměrnou otevírací dobou od 8:12  

D 

Hruška 

výpočet otevírací doby od - pracovní dny 

7,00 

výpočet otevírací doby do - pracovní dny 

18,00 

výpočet otevírací doby od – víkend 

7,00 

výpočet otevírací doby do – víkend 

12,00 

G 

Penny market 

výpočet otevírací doby od - pracovní dny 

7,00 

výpočet otevírací doby do - pracovní dny 

20,00 

výpočet otevírací doby od - víkend 

7,00 

výpočet otevírací doby do - víkend 

20,00 
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do 19:48 a o víkendu od 8:12 do 17:24. Ve skupině D byl obchod Hruška s průměrnou 

otevírací dobou od 7:00 do 18:00 a o víkendu od 7:00 do 12:00. Ve skupině E byl obchod 

Lidl s průměrnou otevírací dobou od 7:00 do 21:00, a to i o víkendu. Ve skupině F byl 

obchod Okay s průměrnou otevírací dobou od 9:20 do 19:00 a o víkendu od 9:00 do 18:40. 

Ve skupině G byl obchod Penny market s průměrnou otevírací dobou od 7:00 do 20:00,  

a to i o víkendu. Ve skupině H byl obchod Tesco s průměrnou otevírací dobou od 7:00  

do 20:00, a to i o víkendu. Ve skupině CH byl obchod Teta drogerie s průměrnou otevírací 

dobou od 8:15 do 18:30 a o víkendu od 8:15 do 12:30. Ve skupině I byly všechny ostatní 

obchody, které neměly vysokou četnost výskytu. U nich byla průměrná otevírací doba  

od 8:20 do 20:23 a o víkendu od 8:20 do 20:07). Do této skupiny patří obchody Baumax, 

Billa, Globus, Electro world, Giga Computer, Ikea, Kaufland, Makro, Mountfield, Sconto. 

Skupina I by se mohla dále kategorizovat, ale pro další zpracování to nebylo potřebné. 

Vzorek významných obchodů v této kategorii byl 145 a u všech se podařilo zjistit otevírací 

doby. Takto probíhal sběr a úprava časových režimů u všech vybraných typů zařízení. 

Celkem bylo zjištěno 2470 otevíracích dob k 1184 zařízením. 

 

3.2 Výběr počátečních a cílových destinací 

Pro analýzu dostupnosti bylo nutné stanovit počáteční a cílové destinace. Počáteční 

destinace byly vytvořeny z poskytnuté čtvercové sítě 100x100 metrů a adresních bodů.  

Ze čtvercové sítě 100x100 metrů byly vybrány pouze čtverce, kde byl aspoň jeden adresní 

bod. Těžiště čtverců byla použita jako počáteční destinace. Tímto způsobem vzniklo 7108 

počátečních destinací. V databázi Original_DB byly počáteční body uloženy v tabulce 

ORIGINS. 

Pro cílové destinace byly použity lokalizace jednotlivých zařízení. Identifikace  

a popis cílových destinací byly uloženy v tabulce CILE. Klasifikace typů cílů byla uvedena 

v tabulce CILEKLAS, celkově jde o 15 typů zařízení. Pro analýzu dostupnosti byly vybrány 

následující kategorie zařízení: mateřské školy, základní školy, gymnázia, vysoké školy, 

ambulance, lékárny, lékaři pro dospělé, lékaři pro děti a dorost, nemocnice, zubař, významný 

obchod, odbor dopravně správních činností, Úřad práce České republiky, úřady městských 

obvodů Ostravy a zaměstnavatelé. Tato zařízení byla vybrána na základě zadání diplomové 

práce a poskytnutých dat. Základním problémem byla lokalizace všech míst, kde se uvedená 
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zařízení nacházejí. V případě VŠ byly jako jednotlivá místa vybrány fakulty vysokých škol, 

u kterých je dobře známa jejich adresa a je i snadnější zjišťování počtu zaměstnanců a počtu 

studentů. Významné obchody byly vybírány podle počtu poboček obchodů a významnosti 

obchodů v rámci Ostravy-města. Ze školských zařízení sekundární úrovně vzdělávání byla 

vybrána gymnázia, u jiných specializovaných škol by převládal výběrový efekt (dojíždění 

do dané specializace bez ohledu na vzdálenost). Jako cíle u zaměstnavatelů byly vybrány 

firmy s více než 250 zaměstnanci a jejich pobočky. V případě obchodů bylo plně využito 

znalosti otevírací doby, kdy se při analýze dostupnosti vybíralo pouze z obchodů otevřených 

v daný čas. 

 

3.3 Zpracování dostupnosti vybraných zařízení IAD 

3.3.1 Nastavení OD nákladové matice 

Pro propojení, vyhledání časů a vzdáleností mezi počátečními a cílovými 

destinacemi jízdy IAD byla použita metoda síťových analýz. Podle ArcGIS Help 10.2 jsou 

v GIS síťové analýzy reprezentovány vektorově a lze je popsat jako ohodnocený graf, který 

se skládá z uzlů a hran. Liniové objekty vytvářející sítě obsahují několik důležitých 

charakteristik: délku, směr a konektivitu. V rámci síťových analýz lze dále řešit úlohy typu 

hledání konektivity, strom minimálního rozpětí, modelování zatížení sítě, hledání optimální 

trasy, hledání cesty do nejbližšího zařízení a alokace zdrojů. V rámci programu ArcGIS 10.3 

jsou metody síťových analýz, kde byla vybrána konkrétní metoda OD nákladové matice. 

Tato metoda se používá pro měření nelevnější, v tomto případě nejkratší cesty v celé síti  

pro kombinaci několika počátečních a cílových destinací. Výstupem je tedy vzdálenost  

či čas od každého počátku ke každému cíli. 
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Obr. č. 1: Graficky znázorněna vzdálenost mezi rezidenční lokalitou a zařízením (Zdroj: vlastní) 

 

 Rozdíl mezi OD nákladovou maticí a analýzou nejbližšího zařízení je ve výpočetní 

rychlosti a ve výstupu. OD nákladová matice generuje výsledky rychleji, ale nedokáže 

následně vrátit skutečný záznam trasy, pouze ohodnotí impedanci mezi počáteční a cílovou 

destinací. Naopak analýza nejbližšího zařízení poskytuje nejkratší trasy, kdy je jejím cílem 

nalezení nejkratší spojnice z počáteční do cílové destinace. Pro správné nastavení OD 

nákladové matice je nutné nastavit silniční síť. Silniční síť se používá pro propojení silnic, 

ulic, které před nastavením nemají jasnou konektivitu mezi sebou a vytváří celkové 

propojení všech silnic ve vybrané vrstvě. Vytvoření silniční sítě se provádí ArcCatalog,  

kde se vybere příslušná vrstva dopravní sítě a vytvoří se vygenerovat silniční síť. V silniční 

síti byla vybrána data dle typu komunikace. Mezi vybrané typy komunikací patří dálnice, 

silnice pro motorová vozidla, ostatní víceproudé komunikace, jednoproudá komunikace, 

kruhový objezd, parkoviště, (vícepodlažní) kryté parkoviště, nájezd, sjezd, obslužná 

komunikace, vjezd/výjezd z parkoviště a vjezd/výjezd z nákupní/servisní zóny. Dále byl 

vybrán směr dopravního provozu. Zde byla vybrána data provozu povoleného v obou 

směrech, provozu povoleného pouze v negativním směru digitalizace úseku komunikace  

a provozu povoleného pouze v pozitivním směru digitalizace úseku komunikace. Mezi další 

nastavení patřil typ povrchu komunikace, kde byl zahrnutý zpevněný povrch/asfalt, dlažba, 

beton, udržované komunikace – nezpevněný povrch nebo zpevněný štěrkem, štěrkopískem 

apod. (komunikace sjízdná osobními vozy). Posledním nastavením pro jízdu IAD byla 

funkční kategorizace silnic. Z funkčních kategorizací byly vybrány dálnice, hlavní silnice 

(zejm. mezinárodně významné silnice – evropské tahy E), ostatní významné silnice, silnice 

regionálního významu, spojovací silnice lokálního významu, významné spojnice v rámci 
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sídel, ostatní významné komunikace v rámci sídel a místní komunikace. V menu nastavení 

silniční sítě byl nastaven cestovní mód. Pro zjištění analýzy dostupnosti byly do cestovních 

módů vybrány parametry cestovního času, Drive_time, a délku trasy, Length_route.  

Pro atribut Drive_time jsou jednotky v sekundách a pro Length_route jsou jednotky metry. 

V datech StreetNet CZE byly poskytnuty atributy vzdálenosti a průměrné rychlosti  

za jednotlivé úseky komunikací. Rychlost na jednotlivých úsecích byla v km/h. Pro další 

zpracování bylo nutné dodržet jednotky SI, z důvodu původního nastavení  

v datech Drive_time a Length_route, tudíž data byla převedena na rychlost v m/s.  

Do výpočtu byly zahrnuty i jednosměrné komunikace. Poslední krok je import počátků 

(Origins) a cílů (Destinations) do OD nákladové matice. Po tomto nastavení lze spustit 

výpočet, který může trvat i několik hodin, v závislosti na počtu počátků a cílů. Data byla 

následně uložena do databáze. V databázi byla následně vybrána data, pro IAD analýzy 

dostupnosti. 

 

3.4 Jittering dat 

Jitter neboli kolísání udává rozdíl v příchodu dat od zdroje k cíli. V rámci prvního 

vzorku dat totiž nemusí data přicházet k cílovému účastníkovi se stejným intervalem hodnot 

a tím pádem dojdou data v rozdílném pořadí. K prvnímu vzorku dat může být přičten 

konstantní interval hodnot tak, aby data byla co nejvíce porovnatelná s daty druhého vzorku. 

Metoda jitteringu dat zpřesňuje statistické analýzy. Jittering dat lze využít jak pro velké 

soubory dat, tak i pro malé soubory dat. 

 

3.5 Zpracování dostupnosti vybraných zařízení VHD 

3.5.1 Volba nejlepší zastávky 

Pro VHD byla použitá jiná metodika než v případě analýzy IAD. Pro analýzu 

dostupnosti VHD je nutné propojit počáteční destinaci s příslušnou zastávkou a rovněž 

zastávku u cílové destinace a cílovou destinaci. Nevybírá se však pouze nejbližší zastávka. 

Podle studie (Ivan, 2010) bylo prokázáno, že k nejbližší zastávce dochází pouze 52,6 % lidí 
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v Moravskoslezském kraji (tabulka 3). Proto se vybíraly ke každému počátku a cíli tři 

zastávky do vzdálenosti 2 km. 

 

Tabulka č. 3: Preferované zastávky při „door-to-door“ dojížďce v krajích (Ivan, 2010) 

Kraj 
Preference zastávky u bydliště v % Preference zastávky u pracoviště v % 

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 

Moravskoslezský 52,6 19,7 11,9 8,5 7,4 48,6 24,6 12,3 10,9 3,5 

Ústecký 49,1 21,6 12,6 9,2 7,5 47,0 14,3 22,1 8,5 8,1 

Vysočina 56,3 19,3 10,5 7,7 6,2 39,5 22,0 13,4 19,2 6,0 

(Zdroj: http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/2010/12/g10-4-3ivan.pdf) 

 

Pro výběr třech nejbližších zastávek do vzdálenosti 2 km docházky byl použit 

poskytnutý filtr v programu Microsoft Visual Basic for Applications, který poskytl doc. Jiří 

Horák. V rámci výběru třech nejbližších zastávek do vzdálenosti 2 km je nutné přepočítat 

čas na chůzi člověka a především započítat režijní čas. Pro chůzi byla zvolena rychlost 4,8 

km/h, což je 1,33 m/s (Ivan, 2010). Dále byl připočten konstantní režijní čas 5 minut, což je 

čekací doba na daný spoj na zastávce a dopočet reálné docházky na zastávku. Přepočet 

vzdálenosti na čas a přičtení režijního času byl proveden i ze zastávky k cílové destinaci. 

Režijní čas byl pro tuto trasu konstantně určen na 1 minutu, aby se lépe přiblížil realitě 

docházky ze zastávky do cílové destinace. Důležité je, aby byly vymazány nejbližší 

zastávky, které jsou dále než docházka z počáteční destinace do zařízení. 

 

3.5.2 Dopravní spojení VHD 

Databáze dopravního spojení VHD, která byla poskytnuta, obsahuje všechna spojení 

mezi zastávkami v Ostravě a Olomouci na určitou hodinu. Data obsahovala záznamy  

ze všech hodin dojezdu VHD. Jednotlivá spojení VHD byla zjišťována pro dojížďku na 1., 

2., 3., …až 24. hodinu. Dopravní spojení bylo zjišťováno na určitou hodinu. Databáze byla 

omezena pouze na záznamy, kde některý z časových údajů „doba“ je kratší než 90 minut. 

Tabulka obsahuje celkem 32 atributů. Pro napojení ke geografickým datům je připraven 

atribut KODOD, KODDO, který obsahuje kód analyzované zastávky. Tato data byla použita 

pro stanovení dostupnosti VHD. 
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3.6 Metodika hodnocení analýz porovnání 

3.6.1 Metoda Access Areas Ratio 

V porovnání dostupných oblastí IAD a VHD byla použita metoda od Benenson et al. 

(2011). Byla použita metoda Access Area Ratio, v českém překladu poměr dostupných 

oblastí za určitý čas. Tato metoda byla modifikována podle Horák et al. (2017). Modifikace 

spočívala v úpravě původní plochy dostupných cílových destinací na počet dostupných 

cílových destinací. Pro výpočet poměru počtu dostupných oblastí (AA0) je nutný ukazatel 

dostupná oblast, vypočtený zvlášť pro IAD (CAA0) a VHD (BAA0). Ukazatel dostupná 

oblast je definován podle Ivan (2017) pro počátek cesty O, dopravní mód M a cestovní čas  

t a je tvořen plochou (modifikace počtem), která obsahuje všechny cíle, které mohou být 

dosaženy z počátku cesty O dopravním módem M během cestovního času ≤ t. Tento ukazatel 

je vhodný pro posouzení relativní dostupnosti z místa bydliště.  

Použitý vzorec:  𝐴𝐴0(𝑡) =
𝐵𝐴𝐴0(𝑡)

𝐶𝐴𝐴0(𝑡)
 

Ukazatel dostupná oblast vypočtený zvlášť pro VHD a IAD je možné následně 

porovnat a kvantifikovat rozdílem v dostupných oblastech za cestovní čas t. Například  

při hodnotě 0,5 dosahuje počet dostupných zařízení při cestě VHD pouze 50 % počtu 

dostupných zařízení při využití IAD. 

 

3.6.2 Metoda benchmarking 

Mezi další použité metody porovnání dostupných oblastí IAD a VHD patří  

benchmarking. Pro účely použití v analýzách dostupnosti se metoda benchmarkingu používá 

pro relativní srovnání jednotlivých analýz. Jedná se o srovnání výsledku vůči jinému 

výsledku, který se použije jako etalon (benchmark). V tomto případě se za benchmark vybral 

výsledek analýzy dostupnosti do ZŠ, protože patří k nejlépe dostupným a rozmístěným 

zařízením. Analýza porovnává průměrné časy cesty do nejbližších zařízení. 
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3.7 Volba třídění při tvorbě tematických map 

3.7.1 Natural Breaks 

Při tvorbě tematických map analýzy počtu zařízení byla při volbě intervalů hodnot  

v histogramu použita Jenskova metoda přirozených zlomů (Natural Breaks). Jedná  

se o metodu, která pracuje konkrétně tak, že hledá minimální průměrnou odchylku každé 

třídy od střední hodnoty. Zároveň hledá maximální odchylku každé třídy. Jinými slovy, tento 

způsob se snaží snížit rozptyl v třídách a naopak maximalizovat odchylky mezi třídami 

(Jones, 2010). Do výsledku jsou zahrnuty počty tříd, které jsou voleny s ohledem  

na statistický výskyt dat v histogramu. 
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4 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 

Při zpracování diplomové práce bylo použito několik programů. Programy byly 

použity pro sběr, přípravu, zpracování a vizualizaci analýzy dostupnosti. Mezi použité 

programy lze zařadit především Microsoft Access, Microsoft Excel a ArcGIS 10.3. 

Microsoft Access byl použit pro uložení dat a zpracování analýzy dostupnosti. 

V Microsoft Access byla vytvořená databáze, kde byla uložená data o lokalizaci, kapacitě  

a časovém režimu vybraných zařízení. Byla také uložená data cílových, počátečních 

destinací, výsledky z OD nákladové matice a všechna poskytnutá data. Po uložení dat  

či výsledků analýzy dostupnosti byly vytvořeny filtry pro výběr dat a zpracování vybraných 

ukazatelů. Po výběru dat pro dané ukazatele byly hodnoty uloženy a následně exportovány 

do Microsoft Excelu. Při zpracování dat v databázi Microsoft Access byl použitý jiný postup 

pro VHD a IAD. Více o přípravě a zpracovaní v kapitole 6. Program Microsoft Access byl 

zvolen především z důvodu vybírání jednotlivých dat pro další zpracování například pomocí 

jazyka SQL. V rámci programu Microsoft Access byl použitý programovací jazyk Microsoft 

Visual Basic for Application pro výběry tří nejbližších zastávek od vybrané počáteční  

či cílové destinace.  

Dále byl použit program Microsoft Excel, který byl konkrétně použitý především pro 

import dat do programu ArcGIS 10.3. Microsoft Excel byl také použitý pro porovnání časů 

z vybraných tras OD nákladové matice a Google Maps z důvodu použití funkce náhodné 

číslo a pro analyzování časových režimů vybraných zařízení z důvodu statistických výpočtů. 

Pro kontrolu času OD nákladové matice a Google Maps byl také použitý statistický program 

STATGRAPHICS 5.1. pro statistické porovnání časů cestování. 

V programu ArcGIS 10.3 byly zpracovány síťové analýzy k vybraným zařízením 

z hlediska dostupnosti IAD, upravena výsledná data analýzy dostupnosti a následně byly 

výsledky analýzy dostupnosti vizualizovány. Z hlediska analýzy dostupnosti k VHD sloužil 

tento program především k vizualizaci a tvorbu mapových výstupů. 

 

 

 



Bc. Roman Jedlička: Analýza dostupnosti vybraných typů zařízení v Ostravě 

2017  28 

 

5 ZDROJE DAT 

5.1 Zdroje mobility 

Pro zdroje mobility byly použity vrstvy čtvercové sítě  100x100 metrů a adresní 

body. U čtvercové sítě 100x100 metrů jsou uvedeny informace o souřadnicích X a Y čtverců 

a rozměry čtverců Shape_Length a Shape_Area. U adresních bodů jsou uvedeny informace 

o zdroji dat, lokalizaci (XY, číslo popisné, ulice, PSČ, KOD obce, název městského obvodu, 

KOD kraje a například číslo parcely). 

 

Čtvercová síť 100x100 metrů 

 popis: čtvercová síť, která pokrývá území města Ostravy 

 souřadnicový systém: S-JTSK / Krovak East North – 5514 

 poskytnul: doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D. 

 aktualizace: 7. 9. 2015 

 oblast: Ostrava 

 počet buněk: 22042 

 geometrický typ: polygony 

 

Adresní body 

 popis: body, které obsahují lokalizaci adresních míst 

 souřadnicový systém: S-JTSK / Krovak East North - 5514  

 autor: RÚIAN 

 aktualizace: 1. 1. 2014, verze 01012014 

 oblast: Česká republika 

 počet: 31566 

 geometrický typ: body 
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5.2 Cíle mobility 

V databázi „Original_DB“ byla uložena data pro cíle mobility. Pro cíle mobility byla 

poskytnuta data CILE, CILEKLAS a POI. V tabulce CILE jsou atributy souřadnic X a Y, 

lokalizace (okres, město, ulice, PSČ, adresa, číslo popisné), IČO, počet zaměstnanců, 

původní zdroj a ID propojení s POI. V tabulce CILEKLAS jsou atributy o typu cíle, ID cílů, 

podtyp cílů a klasifikace CZ_NACE. V tabulce POI jsou atributy ID POI, název POI, 

souřadnice X a Y, lokalizace (okres, město, ulice, PSČ, adresa, číslo popisné), IČO, www 

stránky, email a datum aktualizace. Také bylo poskytnuto ID na propojení s tabulkou CILE. 

Pro propojení POI a CILE byla poskytnuta tabulka CILEPOI. CILEPOI obsahuje kombinaci 

atributů ID cílů a ID POI. 

CILE, CILEKLAS 

 popis: poskytnutá data cílových destinací a klasifikace cílových destinací 

 souřadnicový systém: S-JTSK / Krovak East North - 5514  

 autor: interní databáze VŠB-TUO (studentské projekty a hospodářská činnost) 

 aktualizace: 2014 – 2015 

 oblast: Moravskoslezský kraj 

 počet: CILE – 12958, CILEKLAS - 12278 

 geometrický typ: body 

 

CEDA POI – CEDA a. s. 

 popis sady: ucelená sada obsahující lokalizované zájmové objekty, informace  

o názvech objektů, kódy okresu, obce, adres, ulic a částí obce dle RÚIAN 

 souřadnicový systém: S-JTSK / Krovak East North - 5514  

 popis dat: POI – „Point of Interest“ – bod zájmu, slouží zejména pro aplikace typu 

„vyhledávání nejbližšího objektu požadované kategorie“ (local based services) 

 referenční měřítko: 1 : 10 000 

 aktualizace: 2014, verze 1406 

 oblast: Ostrava 

 počet: 3046 

 geometrický typ: body 
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Data jednotlivých cílů (všechny z oblasti Moravskoslezského kraje): 

 ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

o popis: informace o názvech, lokalizaci (XY, okres, město, ulice, číslo 

popisné, PSČ) a typu zařízení, aktualizace 

o obsah: FULLZZ – ambulance, lékárna, nemocnice, lékař pro děti a dorost, 

lékař pro dospělé, zubař 

o souřadnicový systém: S-JTSK / Krovak East North – 5514 

o aktualizace: 2015 

o počet: 4144 

o geometrický typ: body 

 

 ÚPČR – Úřad práce České republiky 

o popis: informace o názvech, lokalizaci (XY, okres, město, ulice, číslo 

popisné, PSČ) a typu zařízení, aktualizace 

o obsah: ÚŘADY – úřady práce ČR, odbor dopravně správních činností, úřady 

městských obvodů 

o souřadnicový systém: S-JTSK / Krovak East North – 5514 

o aktualizace: 2014 

o počet: 364 

o geometrický typ: body 

 

 MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

o popis: informace o názvech, lokalizaci (XY, okres, město, ulice, číslo 

popisné, PSČ) a typu zařízení, aktualizace 

o obsah: FULLSKOLY – Mateřské školy, Základní školy, Gymnázia, Vysoké 

školy 

o souřadnicový systém: S-JTSK / Krovak East North – 5514 

o aktualizace: 2015 

o počet: 820 

o geometrický typ: body 
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 MMO – Magistrát města Ostravy 

o popis: informace o názvech, lokalizaci (XY, okres, město, ulice, číslo 

popisné, PSČ) a typu zařízení, aktualizace 

o obsah: ÚŘADY – odbor dopravně správních činností, úřady práce ČR, úřady 

městských obvodů 

o souřadnicový systém: S-JTSK / Krovak East North – 5514 

o aktualizace: 2014 

o počet: 364 

o geometrický typ: body 

 

 MO – Městské obvody města Ostravy 

o popis: informace o názvech, lokalizaci (XY, okres, město, městský obvod, 

ulice, číslo popisné, PSČ) a typu zařízení, aktualizace 

o obsah: ÚŘADY – úřady městských obvodů, odbor dopravně správních 

činností, úřady práce ČR 

o souřadnicový systém: S-JTSK / Krovak East North - 5514  

o aktualizace: 2014 

o počet: 364 

o geometrický typ: body 

 

 INCOMA GfK – GfK Czech s. r. o. 

o popis: informace o názvech, lokalizaci (XY, okres, město, ulice, číslo 

popisné, PSČ) a typu zařízení, aktualizace 

o obsah: Databáze obchodních center a obchodních řetězců od Incoma gfk – 

Významný obchod – Albert hypermarket, supermarket, Billa, Centro Ostrava 

Nákupní park, Globus, Kaufland, Lidl, Nákupní park Ostrava, NC Karolina, 

Penny market 

o souřadnicový systém: S-JTSK / Krovak East North – 5514 

o aktualizace: 2015 

o počet z původních dat: 206 

o geometrický typ: body 
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 CEDA a. s. (2015) 

o popis: informace o názvech, lokalizaci (XY, okres, město, ulice, číslo 

popisné, PSČ) a typu zařízení, aktualizace 

o obsah: CEDA – Významný obchod – Hruška, Tesco 

o souřadnicový systém: S-JTSK / Krovak East North – 5514 

o aktualizace: 2015 

o počet z původních dat: 433 

o geometrický typ: body 

 

5.3 Silniční síť 

V databázi nebyla uložená data StreerNet CZE. Pro silniční síť byla data využita jen 

ke zpracování síťové analýzy v ArcGIS 10.3. 

StreetNet CZE – CEDA a. s. 

 popis: struktura datového modelu, označení prvků a atributů a použité kódy 

vycházejí  

ze specifikace GDF 5.0 

 obsah: ucelená sada StreetNet CZE obsahuje komunikace, administrativní členění, 

železnice, osídlení, využití půdy, ochranu přírody, vodstvo, úsekové komunikace, 

dálniční exit, kilometráž, lanovky, vleky, metro, zastavěnou plochu sídel, centrum 

osídlení, průmyslové zóny, parky, zahrady, letiště, těžby nerostů, areál vysoké školy, 

nákupní centrum, areál nemocnice, golfové hřiště, bažiny, hřbitov, stadiony, lesy, 

chráněné území, vodní plochy, vodní toky 

 oblast: vrstva silniční sítě v rozsahu Ostrava-město + oblast 10 km kolem Ostravy-

město 

 přesnost dat: < 5m intravilán, dálnice, silnice I.-III. třídy a významné místní 

komunikace 

 souřadnicový systém: S-JTSK / Krovak East North – 5514 

 aktualizace: 12. 5. 2014, verze 1406 

 počet úseků: 73810 

 geometrický typ: body, linie, polygony 
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Použité jiné vrstvy: 

RÚIAN: 

 vrstva: administrativní členění Ostrava-město (OVA.shp) 

 vrstva: administrativní členění městských obvodů (MO.shp) 

 

5.4 Vyhledaná spojení VHD 

Pro analýzu dostupnosti VHD byla poskytnuta data dopravních spojení 

„DojezdTRAM14C01“, zastávek „Zastavky_2014_komplet“ a původní seznam zastávek 

„seznam_2014_C3“. Bližší informace o zpracování dat v kapitole 6. 

 

DojezdTRAM14C01 

V databázi dopravních spojení jsou atributy KODOD a KODDO, což jsou kódy 

počátečních a cílových zastávek VHD. Dále atributy PRIMEKM, což je přímá (Euklidovská 

vzdálenost) v km mezi zastávkami, VEREJNEKM vzdálenost v km mezi zastávkami 

s využitím VHD, DOBA (hodina) – doba dojížďky vybraného spojení na určitou hodinu  

ve formátu hodiny:minuty, PRESTUP – počet přestupů pro vybrané spojení na určitou 

hodinu, CENA – cena (plná) vybraného spojení na určitou hodinu, CENAZ – cena zlevněná 

vybraného spojení na určitou hodinu, POČET – počet spojení mezi určitou hodinou tzn. 

například mezi 7. a 8. hodinou, vždy v návaznosti na předchozí hodinu, DATUMHLED – 

datum, ke kterému bylo vyhledání spojeni provedeno a URL – URL řetězec potřebný  

pro vyhledání seznamu spojení mezi uvedenými 2 zastávkami. 

 

Jízdní řády databáze dopravního spojení – CHAPS spol. s. r. o. 

 popis: jízdní řády mezi všemi zastávkami podle určitých parametrů spojení 

 zpracování: VŠB-TU Ostrava Institut geoinformatiky a UPOL 

 omezení: časové údaje „doba“ je kratší než 90 minut, jednotlivá spojení jsou 

zjišťována pro dojížďku na 1., 2., 3., …až 24. hodinu, maximálně 5 přestupů 

 rozsah vyhledávání v čase: 00-23.59 



Bc. Roman Jedlička: Analýza dostupnosti vybraných typů zařízení v Ostravě 

2017  34 

 

 aktualizace 15. 4. 2014 

 oblast: dopravní spojení mezi všemi zastávkami VHD v Ostravě 

 počet kombinací: 1 743 720 

 formát: databáze (*csv) 

 

Zastavky_2014_komplet 

Pro účely práce byly poskytnuty zastávky VHD pro Ostravu-město a Olomouc. 

Základem jsou data zastávek od společnosti CHAPS s. r. o., která byla, pro Ostravu, 

zpracována VŠB-TUO v Ostravě. Byla také poskytnuta tabulka „seznam_2014_C3“,  

kde byly všechny původní klíče zastávek. V datech „Zastavky_2014_komplet“ byly klíče 

zastávek pro Ostravu-město smíšeny se zastávkami v Olomouci, a proto bylo nutné zastávky 

roztřídit podle tabulky „seznam_2014_C3“. 

 

Zastávky – CHAPS spol. s. r. o. 

 popis: data zastávek, obsahují atributy klíč, což je ID zastávky, název zastávky, 

skutečný název zastávky, souřadnice X a Y 

 souřadnicový systém: Pulkovo 1942(83) / Gauss-Kruger zone 3 – 3835 

 aktualizace: 2014 

 oblast: Ostrava-město, Olomouc 

 počet: 1321 (Ostrava-město: 532) 

 geometrický typ: body 
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6 PŘÍPRAVA ANALÝZY 

6.1 Návrh datové struktury 

Pro uložení poskytnutých dat bylo nutné vytvořit databázi. Základní struktura 

databáze zahrnovala poskytnutá data pro IAD i VHD. Na data z tabulky POI_main_page 

byla navázána další poskytnutá či získaná data lokalizace, kapacity a časových režimů. 

Databáze zahrnovala počty návštěvníků, počty zaměstnanců, kapacitu zařízení, data 

propojení cílů a bodů zájmu, cíle, klasifikaci cílů, adresní body, počty obyvatel v Ostravě, 

zastávky a vyhledaná spojení VHD. Byla vytvořena tabulka Oteviraci_doba pro ukládání 

jednotlivých otevíracích dob zařízení a tabulka Typ_den, kde bylo označení všedního dne 

nebo víkendu. K datům v tabulce POI_main_page byly doplněny sloupce poznámky a datum 

aktualizace. Všechna poskytnutá data byla omezena pro oblast Ostrava-město, kde bylo  

ve výsledku 1274 zařízení. 

 

Obr. č. 2: Spojení celkové datové struktury databáze (Zdroj: vlastní) 

 

 Dále byly připraveny filtry pro výběr získaných a poskytnutých dat. Byly vytvořeny 

filtry pro analýzy času dojezdu k nejbližšímu zařízení, analýzy počtu zařízení do 10 minut 

jízdy IAD, analýzy počtu zařízení do 5 km IAD, analýzu různých typů významných obchodů 
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do 15 minut IAD, analýzu spádových oblastí jednotlivých obchodních středisek podle 

dostupnosti IAD, analýzy času dojezdu k nejbližšímu zařízení VHD na 8:00, 16:00, 18:00  

a 20:00 a analýzy počtu zařízení do 25 minut jízdy VHD na 8:00, 16:00, 18:00 a 20:00. 

Vzhledem k množství získaných dat bylo nutné vytvořit 4 databáze. Hlavní databáze 

Original_DB byla použita pro uložení poskytnutých dat a použití filtrů. Databáze IAD byla 

použita pro ukládání získaných dat pro IAD. Databáze VHD byla použita pro ukládání 

získaných dat pro VHD. Poslední databáze vyber_cest_3_nejbliz_do_2km_MHD byla 

poskytnuta a zde se vybíraly tři nejbližší zastávky od zařízení nebo počáteční destinace  

do vzdálenosti 2 km docházky.  

 

6.2 Sběr informací o lokalizaci, kapacitě a časovém režimu vybraných 

zařízení 

Pro vytvoření analýzy dostupnosti nutné získat informace především o lokalizaci  

a časovém režimu vybraných zařízení. Více o metodice sběru informací k časovému režimu 

lze vidět v kapitole 3. Informace o lokalizaci byly získány především z geokódování nepřímé 

lokalizace a následně uloženy do vytvořené databáze. Všechna data byla převedena  

do souřadnicového systému S-JTSK / Krovak East North – 5514. Byla také poskytnuta  

a vyhledána data o kapacitě zařízení, počtu návštěvníků a počet zaměstnanců. Ke kapacitě 

bylo nalezeno 7 záznamů kulturních zařízení a bylo poskytnuto 203 záznamů školských 

zařízení. K počtu návštěvníků bylo zjištěno 23 záznamů kulturních zařízení a poskytnuto  

90 záznamů školských zařízení a k počtu zaměstnanců bylo poskytnuto 203 záznamů. 

Vzhledem k počtu nalezených kapacit jednotlivých zařízení byly zjištěné informace  

o kapacitě pouze uloženy do databáze a nebyly nijak využity v analýze dostupnosti. Všechna 

získaná data byla uložena do vytvořené databáze Original_DB. 

 

6.3 Příprava analýzy dostupnosti pro IAD 

Po sběru informací a získání počátečních a cílových destinací bylo nutné použít 

metodiku nastavení síťových analýz pro IAD, aby bylo možné připravit analýzu dostupnosti 
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pro IAD. Více o metodice sběru informací a získání počátečních a cílových destinací  

lze vidět v kapitole 3.  

Pro vytvoření síťových analýz, konkrétně OD nákladové matice, bylo nutné použít 

silniční síť. Pro silniční síť byla použitá data silniční sítě od společnosti CEDA a.s.,  

data StreetNet CZE. Data silniční sítě StreetNet CZE pro jízdu IAD musela být upravena 

podle přiložené dokumentace od CEDA a. s. Více o metodice silniční sítě v kapitole 3.  

Po importování dat počátku a cílů a připojení silniční sítě byla OD nákladová matice 

připravena. Po spuštění prvních analýz bylo zjištěno, že se nevytváří všechny spojení mezi 

počátečními a cílovými destinacemi. Chybové hlášení se objevilo v okně Network Analysis 

Messages po dokončení OD nákladové matice. Chyba byla zapříčiněna výběrem komunikací 

jen v Ostravě. Po vybrání 10 km komunikací mimo hranice Ostravy byly tyto problémy 

vyřešeny. Tato metodika byla použita u všech vybraných zařízení. Po použití metody u všech 

zařízení byla data exportována ve formátu *xlsx.  

Všechna exportovaná data z OD nákladové matice byla uložena do vytvořené 

databáze. Dále bylo nutné pro přípravu analýzy dostupnosti pro IAD vytvořit filtry a hranice 

časů analýz dostupnosti. Pro přípravu analýzy dostupnosti byly zvoleny hranice časů  

a vzdáleností do 10 minut a do 5 km jízdy IAD. V analýze různých typů významných 

obchodů byla zvolená hranice do 15 minut jízdy IAD. Tato vzdálenost byla zvolena  

pro lepšího posouzení analýzy pestrosti nabídky zařízení.  

První filtry byly vytvořeny pro analýzy dostupnosti času dojezdu k nejbližšímu 

zařízení IAD, které lze vidět v databázi IAD. Filtry navazovaly na získaná data ze síťových 

analýz z ArcGIS 10.3. Do filtrů byla importována data ze sítových analýz. Výsledek tohoto 

filtru byla data nejbližšího času dojezdu ze všech rezidenčních lokalit do vybraného zařízení. 

Pro analýzu počtu zařízení do 10 minut jízdy IAD byly vytvořeny filtry obdobným 

způsobem. V konečném důsledku byly vybrány počty zařízení do 10 minut jízdy IAD  

od rezidenční lokality. Stejným způsobem byly vytvořeny analýzy počtu zařízení do 5 km 

jízdy IAD. Výjimku tvoří zařízení významných obchodů, ke kterým byly vytvořeny další 

analýzy. Ve filtru analýzy počtu různých typů významných obchodů do 15 minut jízdy IAD 

se zjišťuje pestrost nabídky zařízení za předpokladu, že každý typ zařízení nabízí odlišné 

zboží a služby. Analýza sjednocuje zařízení se stejnými názvy, které se pak počítají pouze 

jedenkrát. Například pokud by se z rezidenční lokality vyskytovaly dva obchody s názvem 
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„Kaufland“ do 15 minut jízdy IAD byl by do analýzy počtu různých obchodů započítán 

pouze jako jeden. Další filtr byl vytvořen pro analýzu spádové oblasti jednotlivých 

významných obchodů podle dostupnosti IAD s maloobchodem Hruška a bez maloobchodu 

Hruška. Všechna získaná data z filtrů ke všem zařízením byla uložena do databáze  

a následně exportována. 

Exportovaná data byla importována do programu ArcGIS 10.3. V programu ArcGIS 

10.3 byla data připojena k ID číslům počátečních destinací. Po spojení dat mohla být data 

vizualizována. Bylo nutné do programu ArcGIS 10.3 importovat data cílových zařízení, 

administrativní členění a silnice StreetNet CZE. Silnice StreetNet CZE byly upraveny 

v rozsahu Ostravy-města a zároveň podle specifikace společnosti CEDA a.s. 

Při nastavení analýzy počtu zařízení do 10 minut jízdy IAD byla použitá metoda 

„Natural Jenks“. Tato metoda byla blíže specifikována v kapitole 3. Po nastavení všech 

kompozičních prvků a popisu jednotlivých administrativních částí byly analýzy dostupnosti 

exportovány ve formátu *png. 

  

6.4 Kontrola času nalezených tras 

Z hlediska kontroly časů analýzy dostupnosti bylo nutné porovnat časy nalezených 

tras IAD. Kontrola jednotlivých časů tras proběhla metodou jitteringu dat a v programech 

STATGRAPHICS a Excel. Vybrané trasy z ArcGIS 10.3 byly porovnávány s totožnými 

trasami z Google Maps. Trasy vedou z počátečního bodu „Origin“, který zastupuje 

rezidenční lokalitu, do cílové destinace „Destination“. Pro účely kontroly tras byla vybrána 

jako cílová destinace „Lékárna“. Počet lékáren byl 91 a počet počátečních bodů byl 7108. 

Pomocí síťové analýzy OD nákladové matice vzniklo 646 828 tras. Trasy pro kontrolu byly 

vybrány náhodně pomocí funkce „náhodné číslo“ v Excelu. Z celkového počtu bylo vybráno 

66 tras. 

Při posouzení rozdílů byla nutná statistická analýza. Při posouzením významnosti 

rozdílů, mezi časy určenými v Google Maps a časy tras v ArcGIS 10.3 ze síťové analýzy 

OD nákladové matice, byla při statistické analýze zjišťována normalita dat pomocí Shapiro-

Wilks testu. Při testu byla zjištěna velikost p-hodnoty, která hodnotí normalitu vybraných 
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dat. Pro data síťové analýzy OD nákladové matice byla zjištěna p-hodnota = 0,194  

a pro Google Maps p-hodnota = 0,205. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3: Histogram a Gaussova křivka rozdělení dat Google Maps (Zdroj: vlastní) 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4: Histogram a Gaussova křivka rozdělení dat síťové analýzy (Zdroj: vlastní) 

 

Po porovnání časů tras Google Maps a OD nákladové matice, za předpokladu 

normality dat, bylo vhodné použít jednovýběrový párový t-test. Párový test se používá 

k porovnání dat na stejném základě (stejné trasy), ale jinými hodnotami (různý čas tras). 

Vzhledem k tomu, že výsledná p-hodnota byla menší než 0,001, tak lze zamítnout nulovou 

hypotézu a přijmout alternativní hypotézu. Na hladině významnosti 0,05, tedy v intervalu 

spolehlivosti 95 % lze konstatovat, že rozdíly hodnot jsou statisticky významné. I přes 

významnost rozdílů byla provedena analýza na hladině spolehlivosti 95 %, kde se průměrná 

hodnota rozdílů pohybovala v intervalu od -19 sekund do 42 sekund, přičemž směrodatná 

odchylka byla v intervalu mezi -38 sekundami až 55 sekundami. 

Při této kontrole času nalezených tras bylo důležitým faktorem, že data z Google 

Maps byla v celých minutách a data ze síťové analýzy OD nákladové matice byla s přesností 
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na sekundu. V rámci přesnějšího hodnocení kontroly tras bylo vhodné upravit data  

z OD nákladové matice. Pro úpravu dat z OD nákladové matice byla využita metoda 

zaokrouhlení dat z OD nákladové matice. V prvním kroku byly hodnoty kategorizovány  

do intervalů četnosti. Pro kategorizování dat byly převedeny hodnoty z OD nákladové 

matice na celé minuty. Pro převedení hodnot OD nákladové matice byl použitý následující 

vzorec: 

 

=KDYŽ(SEKUNDA(„Hodnota OD nákladové matice“)<30;MINUTA 

(„Hodnota OD nákladové matice“)<);MINUTA(„Hodnota OD nákladové 

matice“)<)+1) 

 

Po úpravě dat z OD nákladové matice bylo možné vypočíst rozdíl jednotlivých dat. 

Všechny rozdíly byly v intervalu od -1 do +2 minut. Intervaly byly rozděleny do kategorií, 

které byly porovnány. V rámci co nejpřesnější kontroly času nalezených tras byl použit 

nejmenší možný interval od -1 minuty do 1 mnuty rozdílu hodnot. V intervalu od -1 minuty 

do 1 minuty bylo nalezeno 86,4 % všech hodnot.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5: Rozdělení hodnot podle počtu zastoupení v dané kategorii (Zdroj: vlastní) 

 

Pro podrobnější vyhodnocení rozdílů časů bylo vhodnější použití jitteringu dat. 

Metoda jitteringu dat byla blíže specifikována v kapitole 3. Jittering dat simuloval přesnější 

hodnoty OD nákladové matice k Google Maps. Google Maps využívá při výpočtu tras 

například rychlost ovlivnění aktuální dopravní situací, což byl jeden z důvodů,  
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proč docházelo k větším rozdílům časů nalezených tras. Metoda jitteringu dat byla 

provedena tak, že se k hodnotám času Google Maps připočetla náhodná hodnota od -29 

sekund do +30 sekund. Pro srovnání byla opět použita data z OD nákladové matice 

s přesností na sekundy. Tímto způsobem byly simulovány možné reálné doby cestování 

Google Maps. Výsledky statistické analýzy, i při použití jitteringu dat, byly podobné jako 

v předchozích analýzách. I přesto metoda jitteringu dat poskytla nejlepší hodnocení rozdílů. 

Na hladině spolehlivosti 95 % se pohybovala průměrná hodnota rozdílů v intervalu od -15 

sekund do 39 sekund. 

V konečném zhodnocení pokud se bude rozdílnosti dat pohybovat v intervalu  

od +-1 minuty, pak lze konstatovat, že ve více jak 86 % dochází k souměrnosti dat.  

V intervalu od -1 minuty do +1 minuty lze zhodnotit, že na intervalu spolehlivosti 95 % byla 

data rozdílů hodnot statisticky nevýznamná, tudíž jejich hodnoty se od sebe navzájem 

významně neliší. Po použití metody jitteringu dat bylo prokázáno, že data jsou daleko 

přesnější a vykazují menší rozdíly hodnot. V kontrole nalezených tras bylo nutné brát 

v potaz, že do časů z Google Maps bylo zahrnuto mnoho dalších aspektů jako například 

kongesci či různé uzavírky na komunikacích. V neposlední řadě jsou data z Google Maps 

denně aktualizované.  

Pro základní analýzu dostupnosti byla data síťové analýzy OD nákladové matice 

použitelná. Celkové výsledky porovnání časů z nalezených tras z Google byly více než 

uspokojivé. V konečném důsledku při použití metody kategorizování dat a jitteringu dat byla 

data srovnatelná. Pro kontrolu časů nalezených tras byly použity metody, ve kterých bylo 

zjištěno, přestože jsou časy rozdílné, tak jsou vhodné pro základní až pokročilou analýzu 

dostupnosti. 

 

6.5 Příprava analýzy VHD 

Pro přípravu analýz dostupnosti pro VHD bylo důležité vybrat počátky a cíle, 

zastávky a spojení mezi jednotlivými zastávkami. Více o metodice sběru informací, volbě  

a nastavení zastávek a získání počátečních a cílových destinací lze vidět v kapitole 3.  

Po výběru dat bylo nutné vybrat data z poskytnuté databáze dopravního spojení  

od společnosti CHAPS spol. s. r. o. Byla vybrána data jen pro dopravní spojení v Ostravě. 
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Byla smazána data s nulovou hodnotou, tzn. záznamy, které měly prázdné nebo nulové 

hodnoty. Metodiku sběru dat do databáze spojení lze vidět v kapitole 3. 

V přípravě analýzy dostupnosti VHD byl použit i zjištěný časový režim zařízení. 

Bohužel otevírací doba byla zjišťována k zařízení POI, ale jako cíle analýzy dostupnosti byla 

použita data z tabulky CILE. Mezi daty POI a CILE byla poskytnuta propojovací tabulka 

CILEPOI, která obsahovala 1828 propojení. Po propojení zjištěné otevírací doby, POI, 

CILEPOI a CILE vyšlo najevo, že bylo propojeno pouze 118 otevíracích dob z celkově 

nalezených 1286. V propojených 118 záznamech časových režimů bylo nalezeno  

98 otevíracích dob významných obchodů. Celkový počet významných obchodů byl 103. 

Bylo dopracováno 5 otevíracích dob k významným obchodům tak, aby byla zjištěna 100 % 

otevírací doba. K významným obchodům byly vytvořeny analýzy dostupnosti na 8:00  

a 20:00. Čas dostupnosti na 8:00 byl vybrán z důvodu vyššího počtu cestování  

do významných obchodů v ranních hodinách. Naopak čas dostupnosti na 20:00 byl vybrán 

především, aby se projevily významné rozdíly v naprosto odlišných hodinách dostupnosti. 

Jde tedy o nastolení metodik porovnání těchto časů dostupnosti a vzorových příkladů použití 

pro další zpracování. V analýze dostupnosti k významným obchodům na 8:00 bylo otevřeno 

101 významných obchodů a v analýze na 20:00 bylo otevřeno 28 významných obchodů. 

V analýzách na 20:00 byly vybrány jen ty významné obchody, které měly otevírací dobu 

delší než do 20:00, a to tak, aby daný spoj VHD dojel k nejbližší zastávce  

od významného obchodu a ten byl ještě otevřený. Do ostatních analýz dostupnosti nebyl 

časovým režim zahrnut. K ostatním zařízením byla zjišťována dostupnost ke všem zařízením 

na vybranou hodinu. 

Dále lze vidět na obrázku č. 6 příklad přípravy analýzy spojení třech nejbližších 

zastávek k počátečním destinacím, vybraná spojení VHD na 8:00 a spojení třech nejbližších 

zastávek s cílovými destinacemi. 

Obr. č. 6: Spojení mezi zastávkami a vybranými spojeními na 8:00 v VHD (Zdroj: vlastní) 
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Po této přípravě spojení zastávek a spojení VHD na určitou hodinu byla vybraná data 

nejkratšího spojení v čase mezi jednotlivými zastávkami na konkrétní hodinu. Na obrázku 

č. 6 lze vidět spojení zastávek a dopravního spojení na 8:00. Konkrétně spojení zastávek  

od počátečních destinací, dopravního spojení na 8:00 a zastávek u cílových destinací. 

V tomto případě byly známy všechny nejkratší trasy od třech nejbližších zastávek  

od počáteční destinace do třech nejbližších zastávek od cílové destinace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7: Spojení nejkratších dob, dostupnosti na 8:00 mezi zastávkami, zastávkami u rezidenčních lokalit  

a zastávkami u cílových destinací v VHD (Zdroj: vlastní) 

 

Dalším krokem bylo vytvoření propojení celkových časů dostupnosti VHD. Celková 

doba obsahovala docházku a režijní čas z počáteční destinace na zastávku, čas ze zastávky 

na zastávku, docházku a režijní čas do cílového zařízení. Tyto úpravy a výpočty musely být 

provedeny hned několikrát, protože dostupnost byla zjišťována na 8:00, 16:00, 18:00  

a 20:00. Všechny časy spojení mezi zastávkami a režijní časy byly propojeny a připraveny 

pro další zpracování. Stejně jako u přípravy analýzy dostupnosti IAD byly vytvořeny filtry 

a vhodné hranice časů analýz dostupnosti VHD. Pro analýzy dostupnosti VHD byly 

vytvořeny filtry času dojezdu k nejbližšímu zařízení VHD na 8:00, 16:00, 18:00 a 20:00  

a filtry počtu zařízení do 25 minut jízdy VHD na 8:00, 18:00 a 20:00. Všechna získaná data 

z filtrů ke všem zařízením byla uložena do databáze a následně exportována. 

Exportovaná data byla importována do programu ArcGIS 10.3. V ArcGIS 10.3 byla 

data připojena ID číslům k datům počátečních destinací. Po spojení dat mohla být data 

vizualizována. Bylo nutné do ArcGIS 10.3 importovat data cílových zařízení, 
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administrativního členění a silnic StreetNet CZE. Silnice StreetNet CZE byly upraveny 

v rozsahu Ostravy-města a zároveň podle specifikace společnosti CEDA a.s. Výjimku tvoří 

analýzy významných obchodů, kde v analýze VHD na 8:00 byly vybrány jen významné 

obchody otevřené od 8:00 a v analýze VHD na 20:00 byly vybrány jen významné obchody 

otevřené do 20:00. 

Při nastavení analýzy počtu zařízení do 25 minut jízdy VHD byla použitá metoda 

„Natural Jenks“. Tato metoda byla blíže specifikována v kapitole 3. Po nastavení všech 

kompozičních prvků a popisu jednotlivých administrativních částí byly analýzy dostupnosti 

exportovány ve formátu *png. 

 

6.6 Příprava pro analýzu porovnání IAD a VHD 

Při přípravě analýz porovnání bylo nutné získat data pro analýzu dostupnosti jízdou 

IAD na určitý čas. Vzhledem k získaným datům o otevírací době významných obchodů, bylo 

nejvhodnější vytvořit síťovou analýzu OD nákladovou matici k vybraným významným 

obchodům na 8:00 a na 20:00, podle časového režimu obchodu. Zpracování OD nákladové 

matice IAD s určitým časovým režimem probíhalo stejně jako podle metodiky IAD bez 

omezení časových režimů v kapitole 3. Dále byly vytvořeny filtry, kde byla vybrána data 

k porovnání analýz dostupnosti. Byla vyfiltrována data pro analýzu času dojezdu 

k nejbližšímu významnému obchodu IAD na 8:00 a 20:00 a analýzu počtu významných 

obchodů z dostupných oblastí do 10 minut jízdy IAD na 8:00. Pro většinu analýz porovnání 

byla použita data významných obchodů, především z důvodu nejlepšího předpokladu 

zpracovaných dat. Po tomto zpracování byly vytvořeny filtry pro porovnání analýz IAD  

a VHD. Mezi tyto filtry patřily rozdíly časů dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu 

mezi VHD a IAD na 8:00 a 20:00, rozdíly časů dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu 

mezi VHD na 8:00 a 20:00 a IAD na 8:00 a 20:00. Výpočet ve filtrech probíhal tak, že byly 

navzájem odečteny vybrané analýzy dostupnosti. Po této přípravě dat pro porovnání analýz 

dostupnosti byla data uložena do databáze a následně exportována. Dále byla data 

importována do programu ArcGIS 10.3. Data byla připojena ID číslům k datům počátečních 

destinací a následně vizualizována. Byla vložena data cílových zařízení, administrativního 

členění a silnic StreetNet CZE. Po nastavení všech kompozičních prvků a popisu 

jednotlivých administrativních částí byly analýzy dostupnosti exportovány ve formátu *png. 
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6.6.1 Příprava Benchmarking 

Pro přípravu metody benchmarkingu byla použitá data z analýz časů dojezdů 

k nejbližšímu významnému obchodu a nejbližší základní škole IAD a VHD na 8:00. Tato 

data byla upravena ve vytvořeném filtru pro benchmarking, tj. podíl časů dojezdu 

k nejbližšímu významnému obchodu a nejbližší základní škole IAD a VHD na 8:00. Výpočet 

ve filtru pro metodu benchmarking byl nastaven tak, že vydělil získaná data časů dojezdu 

k nejbližšímu obchodu vůči časům dojezdu k nejbližší základní škole. Konečný výsledek 

výpočtu byl vynásoben 100, tak aby vzniklo relativní porovnání dat. Data z analýz 

dostupnosti základních škol byla zvolena z důvodu nejlepšího pravidelného rozmístění  

a nejlepších časů dojezdu téměř do všech částí Ostravy. Tyto analýzy dostupnosti základních 

škol byly vyhodnoceny jako jedny z nejlepších. Vybraná data byla uložena do databáze  

a exportována. Dále byla data importována do programu ArcGIS 10.3. a následně byla 

přidělena k ID číslům z počátečních destinací. Po vložení potřebných dat a kompozičních 

prvků byly vytvořeny analýzy benchmarkingu a exportovány ve formátu *png. 

 

6.6.2 Příprava Access Areas Ratio 

Pro vytvoření této analýzy bylo nutné vytvořit analýzu počtu významných obchodů 

do 10 minut jízdy VHD na 8:00. Tento výběr dat byl stejný jako pro vytvořenou analýzu  

do 25 minut jízdy VHD na 8:00, jen byl zkrácený čas ve výběrovém filtru. Pro přípravu 

metody Access Areas Ratio byla použita data z analýz počtu významných obchodů 

dostupných do 10 minut jízdy VHD a IAD na 8:00. Byl vytvořen filtru, který vybral data  

pro metodu Access Areas Ratio, tedy analýzu podílu počtu významných obchodů 

dostupných do 10 minut jízdy VHD a IAD na 8:00. Výpočet ve filtru probíhal tak, že vybraná 

data počtu dostupných významných obchodů do 10 minut jízdou VHD na 8:00 byla vydělena 

počtem dostupných obchodů do 10 minut jízdou IAD na 8:00. Následně byla data uložena 

do databáze a exportována. Dále byla data importována do programu ArcGIS 10.3.  

a následně byla přidělena k ID číslům z počátečních destinací. Po vložení potřebných dat  

a kompozičních prvků byla vytvořena analýza Access Areas Ratio a exportována ve formátu 

*png. 
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7 POSOUZENÍ DOSTUPNOSTI ZAŘÍZENÍ PROSTŘEDNICTVÍM 

IAD 

7.1 Analýzy dostupnosti pro IAD 

V síťové analýze musí být definovány tři vrstvy: Origins, Destinations a datová síť. 

Origins jsou v této práci rezidenční lokality a Destinations budou vybírány podle zájmového 

typu zařízení. Dostupnost je analyzována ze 7108 rezidenčních lokalit do vybraných 

zařízení. Tento počet, respektive rozsah území je specifikován v kapitole 6. Mezi vybraná 

cílová zařízení patří školy, zdravotnická zařízení, významné obchody, zaměstnavatelé jako 

velké podniky a instituce. Bližší informace o zpracování analýzy dostupnosti jsou podány  

v přípravě analýzy dostupnosti v kapitole 6. Byly vybrány analýzy dojezdu k nejbližšímu 

zařízení IAD v Ostravě, analýzy počtu zařízení do 10 minut jízdy osobním automobilem 

v Ostravě a analýzy počtu zařízení do 5 km jízdy osobním automobilem v Ostravě. Dále byla 

vytvořena jedna analýza spádových oblastí jednotlivých významných obchodů, bez řetězce 

Hruška v Ostravě, podle dostupnosti osobním automobilem (bez ohledu na velikost  

a sortiment významného obchodu), analýza spádových oblasti jednotlivých významných 

obchodů včetně řetězce Hruška v Ostravě podle dostupnosti osobním automobilem (bez 

ohledu na velikost významného obchodu) a analýza počtu různých typů významných 

obchodů do 15 minut jízdy osobním automobilem v Ostravě. Tyto vybrané analýzy 

dostupnosti jsou blíže specifikovány v metodice v kapitole 3. Po vybrání všech druhů analýz, 

sběru informací, nastavení parametrů, zpracování dat byly vytvořeny mapové výstupy. Tyto 

mapové výstupy vizualizují výsledky vybraných analýz dostupnosti. V rámci kapitoly budou 

mapové výstupy náležitě popsány a kriticky zhodnoceny. 

 

7.2 Výsledky analýzy dostupnosti IAD 

Výsledky analýzy dostupnosti IAD jsou popisovány na základě mapových výstupů 

výsledků práce. 
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7.2.1 Školská zařízení 

Z hlediska školských zařízení byly vybrány čtyři podtypy zařízení - mateřské školy, 

základní školy, gymnázia a vysoké školy. Všechny typy školských zařízení byly hodnoceny 

v těchto analýzách: 

1) Čas dojezdu k nejbližšímu školskému zařízení osobním automobilem 

2) Počet školských zařízení do 10 minut jízdy osobním automobilem 

3) Počet školských zařízení do 5 km jízdy osobním automobilem 

 

A) Mateřská škola 

 V analýze dostupnosti bylo zahrnuto 26 mateřských škol. V mapovém výstupu  

v příloze 1 se vyskytuje nejvíce mateřských škol v oblasti Ostravy-Jih, přesně v Hrabůvce. 

Z analýz je zřejmé, že rezidenční lokality s nejlepší dostupností jsou podle očekávání 

v blízkosti samotné mateřské školy. Oblasti s nejlepší dostupností se dále vyskytují v téměř 

celé Ostravě-Jih, ve střední části Poruby a v téměř celých Třebovicích. V těchto dobře 

dostupných oblastech se čas pohybuje do čtyř minut jízdy IAD k nejbližší mateřské škole. 

Naopak oblasti nejhorší dostupností jsou v severní části Polanky nad Odrou, Antošovicích, 

jižní části Kunčic, jižní části Hrabové, východní části Heřmanic, Radvanicích a Bartovicích 

a v téměř celých Michálkovicích. V těchto oblastech s nejhorší dostupností je čas dojezdu 

osm a více minut. Z výsledku analýzy lze usoudit, že místa se špatnou dostupností 

mateřských škol se vyskytují především v celé východní části Ostravy, což je dáno 

především počtem mateřských škol. Výsledek ovlivňuje fakt, že nebyla zkoumána 

dostupnost do mateřských škol za hranicí Ostravy. Analýzu mohou tedy ovlivňovat 

například blízké mateřské školy v Rychvaldě, Petřvaldě a v Šenově. Rezidenční lokality 

z oblasti Polanky nad Odrou mohou být lépe dostupné k mateřské škole například do města 

Klimkovice, protože se mateřská škola nachází na ulici 28. října č. p. 89 a ulici J. Glazarové 

č. p. 203, které jsou vzdáleny 2,5 km od centra obce Polanky nad Odrou. Čas dojezdu z této 

oblasti by se mohl pohybovat do 10 minut jízdy IAD. Vnitřní oblasti Ostravy jsou v analýze 

ovlivněny především počtem a rozmístěním mateřských škol v rámci města Ostravy.  

Ve výsledku analýzy je zajímavostí, jak již bylo zmíněno, že téměř v celé východní oblasti 

Ostravy se nenachází žádná mateřská škola. Vzhledem k velikosti a počtů obyvatel 

v oblastech Slezské Ostravy, Michálkovic, Radvanic a Bartovic a Kunčiček, což může 
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v celkové dostupnosti být značným problémem. Nerovnoměrné rozložení mateřských škol 

má za následek horší dostupnost z východní oblasti Ostravy a dobré dostupnosti z oblasti 

Ostravy-Jih. 

 V příloze 2 v analýze počtu mateřských škol do 10 minut jízdy IAD se vyskytuje 

nejvíce dostupných mateřských škol v oblasti jižní části Mariánských Hor a Hulváků, severní 

části Výškovic, Zábřehu, severní části Hrabůvky a v téměř celé části Vítkovic. Naopak 

nejméně dostupných mateřských škol se vyskytuje v Antošovicích, téměř celých 

Radvanicích a Bartovicích a ve východní části Michálkovic. Dalším typem analýzy  

je analýza počtu mateřských škol do 5 km jízdy IAD (příloha 3). Na rozdílech mezi touto  

a předchozí analýzou se ukážou rozdíly způsobem dopravní infrastruktury. V analýze počtu 

mateřských škol do 5 km jízdy IAD byly odhaleny nové oblasti s menším počtem 

dostupných mateřských škol. Mezi ně patří západní část Polanky nad Odrou, severní část 

Plesné a jižní část Kunčic. Výsledek ovlivňuje fakt, že tyto oblasti mají horší dopravní 

infrastrukturu. Z těchto oblastí s menším počtem dostupných mateřských škol se pomocí 

IAD ve většině případů nelze dostat ani do jednoho zařízení mateřské školy do 5 km jízdy. 

V rámci analýzy je nutné brát v potaz, že se některé mateřské školy mohou vyskytovat  

i za hranicí Ostravy. Mimo území města Ostravy se například vyskytují mateřské školy 

v Rychvaldě, Šenově, Petřvaldě, Klimkovicích nebo v Děhylově. Výskyt či nabídka 

mateřských škol může být také ovlivněna populací dětí v dané oblasti. Výsledek ovlivňuje 

fakt, že je větší počet mateřských škol v centru města než v periferii. Celkovou dostupnost  

a poptávku mateřských škol může ovlivnit umístění mateřské školy v blízkosti pracoviště 

rodičů. 

 

B) Základní škola 

 V analýze dostupnosti bylo zahrnuto 74 základních škol. V analýze času dojezdu 

k nejbližší základní škole IAD (příloha 4) se projevuje téměř dokonalé pravidelné rozmístění 

základních škol v Ostravě. Z analýzy lze usoudit, že z více jak 85 % rezidenčních lokalit  

se lze dostat do 6 minut jízdy IAD k nejbližší základní škole. Mezi několik míst s horší 

dostupností lze zařadit severní a severozápadní část Plesné, severní a východní část Polanky 

nad Odrou, severní část Nové Vsi, jihovýchodní část Kunčic, jižní a východní část Radvanic 

a Bartovic a Antošovic. Horší dostupnost v Antošovicích může být kompenzována bližší 
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základní školou v obci Šilheřovice nebo ve městě Bohumín. Z jihovýchodní části Kunčic  

je nejbližší základní škola v obci Horní Datyně, což může ovlivnit výsledek analýzy 

dostupnosti. Hodnocení dostupnosti IAD z jižní a východní části Radvanic a Bartovic  

do nejbližší základní školy může být zkresleno existencí nahrnuté blízké základní školy 

v obci Petřvald a ve městě Šenov. Na rozmístění základních škol může mít vliv počet dětí 

v dané oblasti. Ve většině případů lze horší dostupnost vysvětlit tím, že se některé základní 

školy mohou vyskytovat i za hranicí Ostravy. Zajímavá je oblast severní části Nové Vsi  

a severní část Mariánských Hor a Hulváků, kde se čas dojezdu pohybuje od čtyř do šesti 

minut jízdy IAD. Tyto oblasti jsou velice dobře napojeny na dobrou dopravní infrastrukturu 

a i přesto je zde dostupnost průměrná. Důvodem je především absence bližší mateřské školy 

v této oblasti. Z celkového výsledku analýzy vyplývá, že základní školy, vzhledem k jejich 

počtu a lokalizaci, jsou velmi dobře dostupné IAD. Ve srovnání s analýzou mateřských škol 

je lepší dostupnost základních škol, a to především z důvodu většího počtu a lepšího 

rozmístění základních škol. V porovnání jsou všechny oblasti lépe dostupné k nejbližší 

základní škole než k mateřské škole.  

Z výsledků analýz počtu základních škol do 10 minut jízdy IAD (příloha 5) je nejvíce 

dostupných základních škol z rezidenčních lokalit v oblasti Vítkovic, Nové Vsi, 

Mariánských Hor a Hulváků, severní části Ostravy-Jih a pár oblastí v lokalitě Svinov. Mezi 

oblasti s nejhorší dostupností patří Antošovice. Mezi další oblasti s horší dostupností  

lze zařadit Hošťálkovice, Lhotku, téměř celé Michálkovice, Radvanice a Bartovice, jižní 

části Kunčic, Proskovice, Polanky nad Odrou a Krásné Pole a severozápadní části Plesné. 

Z těchto oblastí s horší dostupností se lze dostat do 10 minut jízdy IAD nanejvýš  

k 11 základním školám. Výjimku tvoří Antošovice, kde se nachází několik rezidenčních 

lokalit, ze kterých se nelze dostat ani do jedné základní školy do 10 minut jízdy IAD. Avšak 

tento fakt může být ovlivněn blízkou základní školou v obci Šilheřovice nebo ve městě 

Bohumín. V analýze počtu základních škol do 5 km jízdy IAD (příloha 6) je nejvíce 

dostupných základních škol z rezidenčních lokalit v oblasti Vítkovic a v téměř celé Ostravě-

Jih. Z těchto oblastí se dostaneme do 10 minut jízdou IAD přinejmenším k 20 a více 

základním školám. Mezi další oblasti s dobrou dostupností lze také zařadit severní části 

Poruby, jižní části Moravské Ostravy a Přívozu a jižní části Mariánských Hor a Hulváků. 

Naopak mezi oblasti s horší dostupností patří Antošovice. Mezi další oblasti s horší 

dostupností je možné zařadit Hošťálkovice, Lhotku, téměř celé Michálkovice, Radvanice  
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a Bartovice, jižní části Kunčic, Hrabovou, Proskovice, Polanku nad Odrou a Krásné Pole. 

Z těchto oblastí s horší dostupností je možné se dostat opět nanejvýš k 11 základním školám. 

Ve výsledku analýzy je znát, že téměř ze všech částí města Ostravy jsou základní školy velmi 

dobře dostupné. V analýze dostupnosti do 10 minut jízdy IAD se kromě několika 

rezidenčních lokalit, dostaneme minimálně k jedné základní škole ze všech rezidenčních 

lokalit. 

 

C) Gymnázium 

 V analýze dostupnosti bylo zahrnuto 16 gymnázií. V mapovém výstupu času dojezdu 

k nejbližšímu gymnáziu IAD (příloha 7) se oblasti s nejlepší dostupností vyskytují v Porubě, 

Pustkovci, Třebovicích, jižní části Moravské Ostravy a Přívozu, severní části Slezské 

Ostravy, jižní části Mariánských Hor a Hulváků, západní části Vítkovic a v téměř celé 

Ostravě-Jihu. Tyto oblasti s dobrou dostupností mají velmi dobré napojení na rychlejší 

silnice, a proto je možné se z těchto oblastí dostat k více jak jednomu gymnáziu. Naopak 

mezi oblasti s horší dostupností patří Polanka nad Odrou, jihozápadní části Krásného Pole, 

Hošťálkovice, Lhotka, severní části Petřkovic, Antošovice, jižní části Kunčic a téměř celé 

Radvanice a Bartovice. Za předpokladu, že by byla analýza rozsáhlejší a byla by do analýzy 

přidružena i gymnázia za hranicí Ostravy, tak by některé oblasti s horší dostupností zanikly. 

Takový případ by mohl nastat například v Polance nad Odrou, kde se v blízkosti vyskytuje 

gymnázium v Klimkovicích. Další takový případ by mohl nastat v Radvanicích  

a Bartovicích, kde se poblíž nachází gymnázium ve městě Šenov. Zajímavostí jsou oblasti 

severní části Svinova, severní části Moravské Ostravy a střední části Vítkovic, kde se i přes 

dobré napojení na rychlejší silnice a dálnici lze dostat k nejbližšímu gymnáziu od čtyř  

do šesti minut. Důvodem je především rozmístění a počet gymnázií v Ostravě. Výskyt 

gymnázií může být ovlivněn počtem žáků v dané oblasti. V porovnání s mateřskými školami 

jsou gymnázia lépe dostupná z oblastí střední části Slezské Ostravy a jižní části Mariánských 

Hor a Hulváků. Naopak v porovnání jsou gymnázia hůře dostupná z oblastí Lhotky, 

Hošťálkovic a Krásného Pole. V porovnání se základními školami jsou gymnázia lépe 

dostupná pouze v severozápadní oblasti Mariánských Hor a Hulváků. 

V analýze počtu gymnázií do 10 minut jízdy IAD (příloha 8) se nachází největší 

počet gymnázií především ve Vítkovicích, jižní části Mariánských Hor a Hulváků, severní  
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a západní části Ostravy-Jih a Nové Vsi. Z těchto oblastí s dobrou dostupností je možné  

se dostat až k 11 a více gymnáziím do 10 minut jízdy IAD. Mezi oblasti s horší dostupností 

patří Hošťálkovice, téměř celá Lhotka, Antošovice, střední a východní část Polanky nad 

Odrou a jižní část Radvanic a Bartovic. Zajímavostí je Polanka nad Odrou, protože západní 

části jsou lépe napojené na dopravní infrastrukturu, a tudíž se z této oblasti lze dostat IAD 

do jednoho až čtyř gymnázií. Tento fakt lze vysvětlit blízkým napojením na dálnici 

v Ostravě. Naopak obec Hošťálkovice, i když se nachází v blízkosti dálnice, tak na dálnici 

je možné se napojit nejblíže až v Petřkovicích, a proto tato oblast patří do oblastí s horší 

dostupností. V mapovém výstupu počtu gymnázií do 5 km jízdy IAD (příloha 9) je vidět,  

že téměř z každé rezidenční lokality z oblasti Poruby je možné se dostat přibližně do tří  

až čtyř gymnázií pomocí IAD. V rámci analýzy je nutné zahrnou fakt, že gymnázia nejsou 

v rámci Ostravy pravidelně rozmístěna. 

 

D) Vysoká škola 

 V analýze dostupnosti bylo zahrnuto 14 fakult vysokých škol. Do analýzy byly 

zahrnuty jednotlivé fakulty vysokých škol z poskytnuté databáze, a to z Ostravské univerzity  

a Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Z hlediska dostupnosti 

jednotlivých fakult je ve většině částí Ostravy čas dojezdu z rezidenčních lokalit k nejbližší 

fakultě větší jak čtyři minuty. V analýze času dojezdu k nejbližší vysoké škole IAD  

(příloha 10) je možné zařadit do oblastí s dobou dostupností západní části Poruby, západní 

části Pustkovce, jižní části Nové Vsi, téměř celé Mariánské Hory a Hulváky, jižní části 

Moravské Ostravy a Přívozu a jihozápadní části Ostravy-Jihu. V analýze se vyskytují 

především oblasti s dobrou dostupností v blízkosti samotné fakulty vysoké školy. Mezi 

oblasti s horší dostupností patří Hošťálkovice, Lhotka, severní část Petřkovic, Antošovice, 

východní část Michálkovic, téměř celé Radvanice a Bartovice, jižní části Kunčic, Hrabová, 

jižní části Ostravy-Jihu, východní části Nové Běly a Polanka nad Odrou. V analýze 

dostupnosti vysokých škol je důležitým faktorem, že jednotliví studenti vysokých škol jsou 

daleko více mobilní než studenti na gymnáziích a základních školách. Studentům vysokých 

škol nezáleží příliš na vzdálenosti dané fakulty, ale především na zaměření programu studia.  

Z hlediska analýzy počtu vysokých škol do 10 minut jízdy IAD (příloha 11)  

je největší počet dostupných fakult vysokých škol v oblasti Vítkovic, severní části Ostravy-
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Jihu, Třebovic, jižní části Mariánských Hor a Hulváků, východní části Poruby, jižní části 

Moravské Ostravy a Přívozu. V analýze je možné si povšimnout, že mezi Vítkovicemi  

a severní části Ostravou-Jih je velmi dobrá dostupnost a především velmi dobré napojení  

na rychlejší silnice. V analýze počtu vysokých škol do 10 minut jízdy IAD se vyskytují 

oblasti s menším počtem dostupných fakult vysokých škol, a to především v jižní části 

Polanky nad Odrou, Hošťálkovicích, téměř celé Lhotce, Antošovicích, jižní části Radvanic 

a celých Bartovicích a téměř celé Hrabové. Naopak tyto oblasti nejsou příliš dobře napojeny 

na hlavní silnice. V porovnání se základními školami a gymnázii jsou fakulty vysokých škol 

lépe dostupné z oblastí západní části Poruby a jižní části Plesné. V porovnání dostupnosti je 

nutné brát zřetel na velikost a rozmístění zařízení. V analýze počtu vysokých škol do 5 km 

jízdy IAD (příloha 12) se oproti analýze do 10 minut jízdy IAD značně změnily oblasti 

s dobrou dostupností či oblasti s horší dostupností. Mezi nové oblasti s dobrou dostupností 

lze zařadit například střední část Mariánských Hor a Hulváků, severní a střední část 

Moravské Ostravy a Přívozu či Pustkovec. Naopak mezi nové oblasti s horší dostupností lze 

zařadit severní části Petřkovic, Michálkovice, Hrabovou, jižní části Ostravy-Jih, východní 

části Nové Běly a celou Polanku nad Odrou. Z těchto oblastí se nelze dostat do 5 km jízdy 

IAD ani k jedné fakultě v rámci Ostravy. Fakulty vysokých škol jsou především 

koncentrované do center městských části Ostravy. Z důvodu špatného napojení rychlejších 

cest z okolních obcí na centra městských částí, dochází k horší dostupnosti do jednotlivých 

fakult vysokých škol. V rámci analýzy je nutné uvést, že lidé, kteří studují na vysokých 

školách, se příliš nezabývají dostupností či vzdáleností vysokých školy, ale především  

se zajímají o osobní priority studia na vysoké škole, jako je zájem o daný obor, kvalita studia 

a například technické zázemí školy. 

 

7.2.2 Zdravotnická zařízení 

Z hlediska zdravotnických zařízení bylo vybráno šest podtypů zařízení - ambulance, 

lékárna, nemocnice, lékař pro děti a dorost, lékař pro dospělé a zubař. Všechny typy 

zdravotnických zařízení byly hodnoceny v těchto analýzách: 

1) Času dojezdu k nejbližšímu zdravotnickému zařízení osobním automobilem 

2) Počet zdravotnických zařízení do 10 minut jízdy osobním automobilem 

3) Počet zdravotnických zařízení do 5 km jízdy osobním automobilem 
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A) Ambulance 

 V analýze dostupnosti bylo zahrnuto 25 ambulancí. V mapovém výstupu času 

dojezdu k nejbližší ambulanci IAD (příloha 13) se vyskytují oblasti s dobrou dostupností  

v Porubě, jižní části Martinova, západní části Třebovic, střední části Petřkovic, téměř celé 

Moravské Ostravě a Přívozu, střední a východní části Slezské Ostravy, severní části 

Radvanic a Bartovic, Mariánských Horách a Hulvákách, severní části Vítkovic a ve střední 

části Ostravy-Jih. Dostupnost je značně ovlivněna větším počtem ambulancí v jižní oblasti 

Moravské Ostravy a Přívozu, přesně na ulicích Bohumínská, Českobratrská a Poděbradova. 

Vyskytuje se zde v blízkosti hned šest ambulancí z celkového počtu dvacet pět ambulancí. 

V analýze dostupnosti je překvapením, že jako území s dobrou dostupností ambulancí jsou 

hodnoceny Petřkovice a Martinov. Tyto oblasti s dobrou dostupností jsou ovlivněny 

především výskytem ambulancí na ulici Martinovská v Martinově a Hlučínská 

v Petřkovicích. Naopak mezi oblasti s horší dostupností je možné zařadit jižní a severní části 

Hošťálkovic, Antošovice, jižní části Radvanic a Bartovic, jižní části Hrabové, východní části 

Nové Běly, západní části Staré Běly, Proskovice a téměř celou Polanku nad Odrou. Výsledky 

v těchto oblastech by mohly být lepší zahrnutím dojezdu do ambulancí ve městě Klimkovice, 

v obci Stará Ves nad Ondřejnicí nebo ve městě Paskov. Zajímavé jsou oblasti jihozápadní  

a západní části Ostravy-Jih, kde se čas dojezdu k nejbližšímu zařízení pohybuje od čtyř  

a více minut. Tato oblast je dobře napojena na dopravní infrastrukturu, ale z důvodu absence 

ambulance je dostupnost z této oblasti spíše podprůměrná. V porovnání se školskými 

zařízeními, bez základních škol, jsou ambulance lépe dostupné z oblasti Radvanic a Bartovic 

a východní části Slezské Ostravy.  

V analýze dostupnosti počtu ambulancí do 10 minut nebo do 5 km jízdy IAD (příloha 

14 a 15) lze hodnotit jako oblasti s nejhorší dostupností především východní části Polanky 

nad Odrou, Proskovice, západní části Staré Běly, jižní části Hrabové a severní části 

Antošovic. V analýze bylo zjištěno, že z většiny rezidenčních lokalit se lze dostat do 10 

minut jízdy IAD aspoň k jednomu ambulantnímu zařízení na území Ostravy. V analýze  

do 5 km jízdy IAD oproti analýze do 10 minut jízdy IAD přibyly nové oblasti s horší 

dostupností jako Hošťálkovice, jižní části Kunčic, střední části Hrabové, jižní a severní části 

Krásného Pole a celá Polanka nad Odrou. V těchto analýzách jsou zajímavé výsledky 

nepoměru dostupnosti z rezidenčních lokalit k ambulantním zařízením mezi částmi (Poruby, 

Třebovic, Pustkovce) a (Moravské Ostravy a Přívozu, Mariánských Hor a Hulváků a Slezské 
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Ostravy). V první skupině je možné se dostat téměř ze všech rezidenčních lokalit pouze 

k čtyřem až šesti ambulančním zařízením do 5 km jízdy automobilem, a tudíž lze tyto oblasti 

hodnotit jako území s horší až středně dobrou dostupností. Naopak v druhé skupině lze 

hodnotit dostupnost jako velmi dobrou až výbornou IAD do 5 km jízdy. Tyto části Ostravy 

byly vybrány z důvodu velkého počtu lidí v těchto oblastech, a tudíž je zde předpoklad 

vysoké poptávky po ambulančních zařízeních. Další zajímavé zjištění bylo, že v jižní části 

Ostravy (Hrabůvky a Dubiny), kde žije největší počet lidí, se nachází pouze dvě ambulance, 

což zde značně omezuje dostupnost těchto služeb. 

 

B) Lékárna 

 V analýze dostupnosti bylo zahrnuto 91 lékáren. Lékárny v Ostravě jsou zastoupeny 

především firmou Dr. Max, která zde má jedenáct poboček. Navíc její lékárny mají velice 

dobré rozmístění po celé Ostravě a lze říci, že v oblasti Ostravy vznikl určitý monopol. 

Dobrá dostupnost lékáren z rezidenčních lokalit je na většině území Ostravy. I přesto  

se (příloha 16) zde nachází hůře dostupné oblasti, mezi které patří Antošovice a jižní části 

Radvanic a Bartovic. Rezidenční lokality z oblasti Radvanic a Bartovic mají lépe dostupné 

lékárny ve městě Šenov nebo ve městě Vratimov, které ale nebyly součástí hodnocení. 

Tentýž případ platí i pro Antošovice, kde se nejbližší lékárna vyskytuje ve městě Bohumín. 

V celkovém hodnocení je dostupnost lékáren v Ostravě velmi dobrá. V porovnání 

s ambulancemi jsou lékárny hůře dostupné z oblastí Radvanic a Bartovic. Naopak lépe 

dostupné jsou lékárny z oblastí Hošťálkovic, Polanky nad Odrou a Staré Běly. 

Největší počet lékáren se vyskytuje ve třech oblastech. První oblastí je Poruba, 

Pustkovec a Třebovice. Druhá významná oblast se rozkládá ve Vítkovicích, Ostravě-Jih, 

severní části Hrabové a severní části Staré Běly. Třetí významná oblast je v severní části 

Slezské Ostravy, Moravské Ostravy a Přívozu a v Mariánských Horách a Hulvákách. 

V rámci analýzy počtu lékáren do 10 minut jízdy IAD (příloha 17) od rezidenční lokality 

bylo zjištěno, že téměř ze 100 % rezidenčních lokalit se lze dostat, aspoň k jedné lékárně  

do 10 minut jízdy IAD. Mezi výjimečné rezidenční lokality, ve kterých je malý počet lékáren 

dostupných do 10 minut jízdy IAD k lékárně, patří oblasti na severu Antošovic a na jihu 

Radvanic a Bartovic, což již bylo výše komentováno. V  analýze počtu lékáren do 5 km jízdy 

IAD (příloha 18) nebyly zjištěny jiné špatně dostupné oblasti než Antošovice a Radvanice  
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a Bartovice. Z analýzy dostupnosti lékáren v Ostravě je nutné konstatovat, že tato zařízení 

jsou velice dobře dostupná IAD a nevyskytují se zde žádné špatně obsloužené oblasti. 

 

C) Nemocnice 

V analýze dostupnosti bylo zahrnuto 7 nemocnic. Důležitým aspektem  

pro dostupnost nemocnic je zákon o zdravotnických záchranných službách, kdy je nutné, 

aby místo události na území jednotlivých obcí a městských částí bylo dosažitelné z nejbližší 

výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut. K tomu, ale slouží i jiná zařízení mimo 

nemocnice, například již zmíněné dojezdové základny. 

V analýze času dojezdu k nejbližší nemocnici IAD (příloha 19) se vyskytují oblasti 

s dobou dostupností, mezi které patří jižní a střední části Mariánských Hor a Hulváků, jižní 

části Moravské Ostravy a Přívozu, severní a střední části Vítkovic, malé části Ostravy-Jih, 

pouze v okolí pobočky nemocnice, dále severní a západní části Poruby a západní části 

Třebovic. Naopak mezi oblasti s horší dostupností lze zařadit téměř celé východní části 

Ostravy, Hošťálkovice, Lhotku, Petřkovice, Antošovice, téměř celou Polanku nad Odrou, 

severní části Plesné, Proskovice, Starou Bělou, Novou Bělou a Hrabovou. V těchto oblastech 

je čas dojezdu k nejbližší nemocnici větší než osm minut jízdy, ale zároveň méně než 

osmnáct minut. V analýze dostupnosti je nutné brát na zřetel, že jednotlivé oblasti mohou 

být lépe dostupné do pomocných zařízení nemocnic, jakožto do již zmíněné výjezdové 

základny. Při porovnání například s vysokými školami jsou nemocnice lépe dostupné 

s oblastí Vítkovic, střední části Ostravy-Jih a střední části Poruby. Naopak horší dostupnost 

je z oblastí Moravské Ostravy a Přívozu a Nové Vsi. V porovnání s ambulancemi jsou 

nemocnice lépe dostupné především z oblastí střední části Ostravy-Jih a hůře dostupné 

například z oblastí Slezské Ostravy, a to z důvodu absence výskytu nemocničního zařízení. 

V analýze dostupnosti počtu nemocnic do 10 minut IAD (příloha 20) lze vidět 

charakter centralizace nemocnic a poboček nemocnic do center městských částí. Mezi 

oblasti s menším počtem dostupných nemocnic lze zařadit především periferie center 

městských částí. Mezi oblasti s největším počtem nemocnic dostupných do 10 minut IAD 

patří jižní části Mariánských Hor a Hulváků, Nová Ves, severní části Svinova, střední  

a severní části Ostravy-Jih a Vítkovic. V analýze počtu nemocnic do 5 km jízdy IAD  

(příloha 21) jsou oblasti téměř celého pohraničí, ze kterých je menší počet dostupných 
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nemocnic. Dalo by se říci, že se pouze rozšířily oblasti s menším počtem dostupných 

nemocnic z předchozí analýzy do 10 minut jízdy IAD. Oblasti s větším počtem dostupných 

nemocnic lze zaznamenat na jihu Moravské Ostravy a Přívozu, Mariánských Horách  

a Hulvákách a Vítkovicích. Důležitým faktorem analýzy dostupnosti je, že i když oblast 

Poruby nepatří mezi nejlépe dostupné lokality, je nutné brát zřetel, že se zde vyskytuje 

fakultní nemocnice a ta je brána jako největší nemocniční zařízení v Ostravě. Celkově jsou 

nemocnice pro IAD dobře dostupné z centra města a severozápadní oblasti. Naopak špatně 

dostupné jsou z východní oblasti Ostravy například Michálkovic, Bartovic, Radvanic, 

Heřmanic a jiných. 

 

D) Lékař pro děti a dorost 

V analýze dostupnosti bylo zahrnuto 105 lékařů pro děti a dorost. Z analýzy času 

dojezdu k nejbližšímu lékaři pro děti a dorost IAD (příloha 22) vyplývá, že dostupnost lékařů 

pro děti a dorost je velmi dobrá. Především v oblastech jako jsou Poruba, Třebovice, jižní 

části Pustkovce, Mariánské Hory a Hulváky, severní části Slezské Ostravy, Vítkovice, 

severní části Petřkovic, střední části Plesné, střední části Krásného Pole, střední části 

Polanky nad Odrou, Proskovice, Ostrava-Jih, severní části Radvanic a Bartovic, severní části 

Hrabové a západní části Michálkovic. Naopak mezi oblasti s nejhorší dostupností patří 

Hošťálkovice, západní části Lhotky, Antošovice a jižní části Radvanic a Bartovic. 

V oblastech s dobrou dostupností se nejvíce ordinací lékařů pro děti a dorost vyskytuje  

do šesti minut od rezidenční lokality. Výskyt špatně dostupných oblastí je především 

zapříčiněny menším počtem ordinací lékařů pro děti a dorost a jejich rozmístěním v těchto 

oblastech. Nejvíce ordinací lékařů pro děti a dorost se vyskytuje v oblasti Moravské Ostravy 

v ulicích Českobratrská a Nádražní, dále také v Porubě a Ostravě-Jih. Špatné podmínky 

v oblastech s nejhorší dostupností mohou být způsobeny především špatnou dopravní 

infrastrukturou, ale také existencí jiných bližších ordinací lékařů pro děti a dorost vně hranic 

Ostravy. Například z rezidenčních lokalit obce Antošovice je nejbližší ordinace lékaře  

pro děti a dorost v nedalekém městě Bohumín. V porovnání dostupnosti například  

se základními školami jsou ordinace lékařů pro děti a dorost lépe dostupné z oblastí Plesné, 

východní části Polanky nad Odrou a jižní části Kunčic, ale například v porovnání 
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s lékárnami jsou ordinace lékařů pro děti a dorost hůře dostupné z oblastí Hošťálkovic, Nové 

Vsi a Krásného Pole. 

V analýze počtu lékařů pro děti a dorost do 10 minut jízdy IAD (příloha 23) bylo 

zjištěno, že se zde nachází pouze deset rezidenčních lokalit v severních Antošovicích,  

ze kterých se v rámci Ostravy nelze dopravit do 10 minut k lékaři pro děti a dorost. Z těchto 

několika rezidenčních lokalit je ale výhodnější dojíždět do nedalekého města Bohumína, kde 

jsou ordinace v ulici Nerudova a Čáslavská. V analýze počtu lékařů pro děti a dorost do  

5 km jízdy IAD (příloha 24) bylo zjištěno, že se oblasti s menším počtem dostupných lékařů 

pro děti a dorost pouze rozšířily oproti analýze do 10 minut jízdy IAD. Mezi nové oblasti 

s menším počtem lékařů pro děti a dorost patří celé Antošovice, Hošťálkovice a jižní části 

Radvanic a Bartovic. Významné rozdíly mezi výsledky analýzy do 10 minut a analýzy  

do 5 km jízdy IAD nastaly v oblastech s větším počtem dostupných lékařů pro děti a dorost. 

V obou analýzách jsou dobře dostupné oblasti v Ostravě-Jih, Vítkovicích, jižní části 

Mariánských Hor a Hulváků a jižní části Moravské Ostravy a Přívozu. Mezi tyto oblasti patří 

jižní části Poruby, Svinova a Nové Vsi, především z důvodu velmi dobrého napojení  

na rychlejší komunikace. V těchto oblastech s větším počtem lékařů pro děti a dorost  

se lze dostat až k 68 a více lékařům pro děti a dorost. Při celkovém porovnání  

lze konstatovat, že lékařská zařízení pro děti a dorost jsou velmi dobře dostupná v rámci celé 

Ostravy. Zejména v analýze do 10 minut jízdy IAD se ukazuje až ideálního rozmístění těchto 

zařízení v rámci Ostravy. 

 

E) Lékař pro dospělé 

 V analýze dostupnosti bylo zahrnuto 156 lékařů pro dospělé. V mapovém výstupu 

času dojezdu k nejbližšímu lékaři pro dospělé IAD (příloha 25) se vyskytují oblasti s nejlepší 

dostupností téměř ve všech částí Ostravy. Nicméně by bylo vhodné zmínit oblasti se špatnou 

dostupností, mezi které patří Antošovice, jižní části Radvanic a Bartovic a popřípadě severní 

části Plesné. V analýze dostupnosti k nejbližšímu lékaři pro dospělé lze zjistit, že ve více jak 

80 % případů se lze dopravit do takového zařízení v čase kratším než čtyři minuty  

od rezidenční lokality. Lékaři pro dospělé patří k nejpočetnějším zařízením z celkové 

analýzy dostupnosti vybraných typů zařízení. Nejvíce lékařů pro dospělé se vyskytuje 

v oblasti Mariánských Hor a Hulváků, Ostravy-Jih, jižní části Moravské Ostravy a Přívozu 
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a v Porubě. Často jsou lépe dostupné zařízení mimo hranici Ostravy. Například je tomu tak 

v oblasti Antošovic, kde se vyskytuje bližší zařízení lékařů pro dospělé v blízké obci 

Šilheřovice. V porovnání například s gymnázii jsou ordinace lékařů pro dospělé lépe 

dostupné z oblastí Staré Běly, Nové Běly, Polanky nad Odrou či Petřkovic. V porovnání 

s analýzou lékáren jsou lékárny často koncentrované v blízkostí lékařů pro dospělé. 

V celkovém porovnání dostupnosti je dostupnost lepší k lékařům pro dospělé než 

k lékárnám. 

Další poznatky lze najít v analýze počtu lékařů pro dospělé do 10 minut jízdy IAD 

(příloha 26). Zde bylo zjištěno, že nejvíce dostupných ordinací je z oblasti Mariánských Hor 

a Hulváků, jižní části Moravské Ostravy a Přívozu, Nové Vsi, severní části Svinova, severní 

části Vítkovic a severní části Ostravy-Jih. Zajímavostí je, že jen z dvanácti rezidenčních 

lokalit se nelze dostat do 10 minut jízdy IAD do zařízení lékařů pro dospělé. Těchto dvanáct 

rezidenčních lokalit se nachází v obci Antošovice. Z analýzy počtu lékařů pro dospělé  

do 5 km jízdy IAD (příloha 27) lze zjistit, že se pouze rozšířily oblasti s menším počtem 

dostupných lékařů pro dospělé. Mezi tyto oblasti s menším počtem zařízení patří opět 

Antošovice a jižní části Radvanic a Bartovic. Naopak zajímavostí je, že oproti analýze lékařů 

pro děti a dorost je více dostupných zařízení z oblasti Hošťálkovic, což je způsobeno 

umístěním ordinace lékaře pro dospělé přímo v obci Hošťálkovice. Z většiny rezidenčních 

lokalit v Porubě se lze dostat minimálně k 28 až 44 lékařům pro dospělé, což je z hlediska 

dostupnosti dobrý výsledek, ale z hlediska počtu obyvatel v této lokalitě je to spíše průměrný 

výsledek. Jako v předešlém případě je nutno konstatovat, že lékařská zařízení pro dospělé 

jsou velmi dobře dostupná v rámci Ostravy. Opět se v analýze do 10 minut jízdy IAD 

ukazuje ideální rozmístění těchto zařízení v rámci Ostravy. 

 

F) Zubař 

V analýze dostupnosti bylo zahrnuto 562 zubařských zařízení. Zubařské zařízení 

patří k nejpočetnějším zařízením zkoumaným v analýze dostupnosti a nemusí tudíž tolik 

záviset na zubních ordinacích vně Ostravy, proto se zde mohou lépe projevit místa 

se špatnou dostupností. Z analýzy času dojezdu k nejbližšímu zubaři IAD (příloha 28)  

lze určit, že nejlepší dostupnost zubařů je v jižní části Moravské Ostravy a Přívozu, 

Mariánských Horách a Hulvákách, dále v téměř celé Slezské Ostravě, severní části 
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Michálkovic, střední a severní části Radvanic a Bartovic, Vítkovicích, Ostravě-Jih, severní 

části Hrabové, střední a severní části Staré Běly, střední části Polanky nad Odrou, severní 

části Poruby, Třebovicích, Pustkovci a v Krásném Poli. Ze všech těchto oblastí se lze dostat 

k nejbližšímu zubaři do dvou minut jízdy IAD. I přes vysoký počet zubařů se v rámci města 

Ostravy najdou místa, kde z rezidenční lokality nelze dojet do nejbližšího zubařského 

zařízení do osmi minut IAD. Mezi tyto nejhorší oblasti patří Antošovice, severní části 

Lhotky a Hošťálkovice i přes původní předpoklad, že analýzu nejspíše neovlivní zubařské 

zařízení mimo hranici Ostravy. Například z Antošovic je bližší zařízení buď v obci 

Šilheřovice nebo ve městě Bohumín. Z Hošťálkovic a Lhotky je nejbližší zařízení  

až ve městě Hlučín, a to se projeví horší dostupností z těchto oblastí, kde se čas dojezdu 

pohybuje od osmi a více minut. V analýze lze zjistit, že špatná dostupnost je typická pro 

celou severní část Ostravy. To může být způsobeno horší dopravní infrastrukturou v oblasti 

severní části Petřkovic, Lhotky a Hošťálkovic. V porovnání například se základními školami 

jsou zubařské ordinace hůře dostupné z oblastí Proskovic, jižní části Hrabové, Lhotky nebo 

Hošťálkovic. Naopak v porovnání například s lékárnami jsou zubařské ordinace lépe 

dostupné z oblastí Radvanic a Bartovic, Kunčic nebo z Krásného Pole. 

Při analýze počtu zubařů do 10 minut jízdy IAD (příloha 29) se zjistilo, že největší 

počty zubařských zařízení jsou ve třech oblastech. První oblast s největším počtem 

dostupných zubařských zařízení je v jižní část Moravské Ostravy a Přívozu. Druhá oblast  

se rozkládá v jižní části Mariánských Hor a Hulváků a třetí oblast v severní části Poruby. 

K nejvíce zařízením z rezidenční lokality se lze dostat ze severní části Vítkovic, Nové Vsi  

a jižní části Mariánských Hor a Hulváků. Naopak mezi oblasti s nejmenším počtem 

dostupných zubařských ordinací patří opět Antošovice a Hošťálkovice. V těchto oblastech 

s nejmenším počtem zařízení jsou rezidenční lokality, ze kterých nelze do 10 minut jízdy 

IAD dojet ani do jedné zubařské ordinace. Dochází zde ke zkreslení hodnot především bližší 

zubařskou ordinací v Hlučíně nebo Bohumíně. V analýze dostupnosti počtu zubařů do 5 km 

IAD (příloha 30) přibyla další oblast s menším počtem dostupných zubařských zařízení, 

kterou je obec Lhotka. Nové oblasti s větším počtem zubařských zařízení vznikly v oblasti 

Moravské Ostravy a Přívozu, severozápadu Slezské Ostravy a jižní části Mariánských Hor 

a Hulváků. Z těchto oblastí se lze dostat do 5 km k nejméně 247 zubařským zařízením,  

což ukazuje na šíři nabídky. V celkovém hodnocení analýzy dostupnosti zubařů  
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lze konstatovat, že je velmi dobrá, což je dáno především jejich množstvím. Až na výjimky 

v severní části Ostravy je počet a dostupnost zařízení více než uspokojující.  

 

7.2.3 Velké podniky 

V analýze dostupnosti bylo zahrnuto 67 velkých podniků. Byly vybrány jen podniky, 

které mají více jak 250 zaměstnanců a jsou tedy klasifikovány jako velké podniky, podle 

nařízení Evropské unie č. 800/2008 pro rozdělení podniků do kategorií dle velikosti.  

U velkých podniků byly analyzovány: 

1) Čas dojezdu k nejbližšímu velkému podniku osobním automobilem 

2) Počet velkých podniku do 10 minut jízdy osobním automobilem 

3) Počet velkých podniku do 5 km jízdy osobním automobilem 

 

V rámci obecné charakteristiky rozmístění podniků lze v Ostravě vymezit tzv. 

průmyslové zóny. Mezi tyto oblasti patří Hrabová, technologický park v Porubě, dolní 

oblasti Vítkovic, Kunčice a oblasti Moravské Ostravy a Přívozu. Mezi největší 

zaměstnavatele v Ostravě patří ArcelorMittal Ostrava, a. s. a Tieto Czech, s. r. o. 

V mapovém výstupu pro čas dojezdu k nejbližšímu velkému podniku IAD  

(příloha 31) se ukazuje, že oblasti s nejlepší dostupností se vyskytují v Moravské Ostravě  

a Přívozu, Mariánských Horách a Hulvákách, severní části Ostravy-Jih, téměř celých 

Vítkovicích, západní části Hrabové, severní části Poruby, západní části Třebovic, Martinově, 

jižní části Plesné, jižní části Slezské Ostravy a severní části Radvanic a Bartovic. Kromě 

výše zmiňovaných oblastí s dobrou dostupností, se velké podniky vyskytují, jen zřídka. Mezi 

oblasti s nejhorší dostupností k nejbližšímu velkému podniku IAD lze zařadit Hošťálkovice, 

Antošovice, východní části Heřmanic, jižní části Radvanic a Bartovic, téměř celou Polanku 

nad Odrou, Proskovice a západní části Staré Běly. Je zřejmé, že v těchto lokalitách je malá 

koncentrace velkých podniků. Výsledky analýzy dostupnosti jsou ovlivněny špatnou 

dopravní infrastrukturou například do obce Hošťálkovice i výskytem jiných podniků mimo 

hranice Ostravy. Takovým podnikem je například Varroc Lighting Systems, s. r. o.,  

který leží v Rychvaldu, tudíž z rezidenčních lokalit východní části Heřmanic je dojíždění 

lepší do tohoto podniku. Dalším podnikem je ŽDB Drátovna, a.s. v Bohumíně, která leží 
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v blízkosti Antošovic nebo podnik KES - kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o., který 

leží ve městě Vratimov. Tento podnik může ovlivnit dojíždění z jižní části Radvanic  

a Bartovic. V porovnání například se základními školami jsou velké podniky lépe dostupné 

z oblastí Plesné a jižní části Kunčic. V porovnání například s lékaři pro dospělé jsou hůře 

dostupné z oblastí Michálkovic, Polanky nad Odrou, Hošťálkovic či Krásného Pole. 

Z analýzy počtu velkých podniků do 10 minut IAD (příloha 32) vyplývá, že největší 

počet velkých podniků je dostupných z oblastí Moravské Ostravy a Přívozu, Mariánských 

Hor a Hulváků, střední a severní části Ostravy-Jih, Vítkovic, západní a jižní části Slezské 

Ostravy a v Nové Vsi. Z těchto oblastí se lze do 10 minut dostat k nejméně 47 velkým 

podnikům. Naopak oblasti s nejmenším počtem dostupných podniků se nachází ve východní 

části Polanky nad Odrou, jižní části Proskovic, severní a jižní části Hošťálkovic  

a Antošovicích. V analýze počtu velkých podniků do 5 km IAD (příloha 33) vznikly nové 

oblasti s nejmenším počtem dostupných zařízení mezi které patří celé Hošťálkovice, 

východní části Heřmanic, celá Polanka nad Odrou, celé Proskovice, západní části Staré Běly 

a jihozápadní části Krásného Pole. Faktor, který může ovlivnit analýzy dostupnosti, je již 

zmiňovaná velká koncentrace velkých zaměstnavatelů do průmyslových zón. Velké podniky 

nejsou rovnoměrně lokalizovány v rámci Ostravy, ale tvoří shluky v průmyslových zónách. 

Rozdíly v dostupnosti vznikají také situováním průmyslových zón do blízkosti rychlostních 

či významnějších komunikací. Častý problém velkých podniků nastává při ukončení 

pracovní směny, kdy daný podnik opouští mnoho osobních automobilů a vznikají tak kolony 

a kongesce, které ovlivní celkový čas, například návrat do rezidenční lokality. V celkovém 

hodnocení analýzy velkých podniků lze konstatovat, že všechny analýzy mohou být značně 

ovlivněny špatnou dopravní infrastrukturou, podniky mimo hranici Ostravy a koncentrací 

velkých podniků do průmyslových zón. 

 

7.2.4 Významné obchody 

V analýze dostupnosti bylo zahrnuto 103 významných obchodů. Byly vybrány 

významné obchody řetězců Albert hypermarket a supermarket, Billa, Globus, Hruška, 

Kaufland, Lidl, Penny Market, Tesco Expres a hypermarket a významné obchody 

z nákupních parků a zón Nákupní park Ostrava, NC Karolina a Centro Ostrava. 

Z významných nákupních parků a zón byly odebrány významné obchody, tak aby 
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nedocházelo k duplicitám výskytu významného obchodu. Bylo odebráno sedm významných 

obchodů. U významných obchodů byly analyzovány: 

1) Spádové oblasti jednotlivých významných obchodů bez řetězce Hruška v Ostravě 

podle dostupnosti osobním automobilem (bez ohledu na velikost obchodu) 

2) Spádové oblasti jednotlivých významných obchodů s řetězcem Hruška v Ostravě 

podle dostupnosti osobním automobilem (bez ohledu na velikost obchodu) 

3) Čas dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu osobním automobilem 

4) Počet významných obchodů do 10 minut jízdy osobním automobilem 

5) Počet významných obchodů do 5 km jízdy osobním automobilem 

6) Počet různých typů významných obchodů do 15 minut jízdy osobním automobilem 

 

 Při analýze spádové oblasti jednotlivých významných obchodů podle dostupnosti 

IAD bylo zjištěno, že na hodnocení dostupnosti má velký vliv maloobchodní řetězec Hruška, 

proto byly vytvořeny pro spádové oblasti dva mapové výstupy - jeden se zahrnutím 

maloobchodního řetězce Hruška a jeden bez něj. V příloze 34 lze tedy zaznamenat, že téměř 

všechny rezidenční lokality východní a severní části Ostravy spadají do oblasti obchodního 

řetězce Penny Market. K tomuto obchodnímu řetězci spádují oblasti Hošťálkovic, Lhotky, 

Petřkovic, Antošovic, severní části Moravské Ostravy a Přívozu, Slezské Ostravy, 

Michálkovic, Heřmanic, Radvanic a Bartovic a téměř celých Vítkovic. Tyto spádové oblasti 

májí vliv na celkovou nabídku maloobchodu v dané oblasti. V Ostravě má také velice 

významný vliv obchodní řetězec Lidl, Albert supermarket a Kaufland. K obchodům řetězce 

Lidl především spádují oblasti západní části Poruby, jižní části Třebovic, západní části 

Vítkovic, severní části Ostravy-Jih, střední a severní části Staré Běly a západní části Polanky 

nad Odrou. Spádová oblast obchodního řetězce Albert supermarket zahrnuje oblasti střední 

a jihozápadní části Ostravy-Jih, západní části Staré Běly, Proskovic, střední části Moravské 

Ostravy a Přívozu, severní části Poruby, Pustkovce, Martinova a jižní části Krásného Pole. 

K obchodům řetězce Kaufland spádují na území Ostravy oblasti jihovýchodní, severní  

a západní části Moravské Ostravy a Hulváků, severní části Nové Vsi, západní části Ostravy-

Jih, severní a východní části Polanky nad Odrou a severní části Svinova. Naopak nejmenší 

spádové oblasti byly nalezeny u obchodních center Centro Ostrava Nákupní park, Globus, 

NC Karolína, Nákupní park Ostrava, Albert hypermarket a Billa. V analýze spádovosti je 
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nutné brát v potaz, že v jednotlivých obchodních centrech jako jsou Centro Ostrava Nákupní 

park, NC Karolína a Nákupní park Ostrava se nachází více obchodů s jiným zbožím, proto 

bude velký zájem o tyto obchodní centra a rozhodně to může mít vliv na celkovou spádovost 

obchodních středisek v Ostravě. V rámci druhé analýzy spádovosti, kde byl zahrnut  

i maloobchodní řetězec Hruška (příloha 35), se potvrdilo, že tento řetězec má největší pokrytí 

a proto většina lokalit v Ostravě spáduje právě k němu. Vedle řetězce Hruška se teritoriálně 

prosazuje již jen obchodní řetězec Penny Market, pod který spádují oblasti severozápadní, 

střední a jižní části Slezské Ostravy, střední části Vítkovic a jižní části Radvanic a Bartovic. 

Vliv ostatních obchodních řetězců je zanedbatelný, pokud nevezmeme v úvahu jejich 

atraktivnost, velikost a sortiment. V této analýze je velké množství obchodních řetězců dobře 

napojených na rychlejší silnice, což může mít za efekt, že obchodní řetězce spádují k jiným 

rezidenčním lokalitám než by se očekávalo. Bylo zjištěno, že analýzy spádovosti by nebyly 

významně ovlivněny i po zahrnutí obchodních řetězců mimo hranice Ostravy. 

 V analýze času dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu IAD (příloha 36)  

se v téměř 90 % Ostravy vyskytují oblasti s dobrou dopravní dostupností. Z těchto oblastí 

s dobou dostupností je možné dojet k nejbližšímu významnému obchodu do šesti minut. 

Naopak mezi oblasti s horší dostupností patří Hošťálkovice, Antošovice a jižní části 

Radvanic a Bartovic, kde jsou nejbližší významné obchody vzdáleny více než osm minut 

jízdy IAD. Z rezidenčních lokalit obce Antošovice jsou bližší významné obchody mimo 

hranice Ostravy například ve městě Bohumíně, kde se vyskytuje například maloobchod 

Hruška. Z jižní části Radvanic a Bartovic je nejbližší významný obchod Hruška ve městě 

Šenov. Z obce Hošťálkovice je opět nejbližší významný obchod Hruška ve městě Hlučín. 

S těmito fakty je nutno počítat v hodnocení dostupnosti, protože se mohou vyskytovat i jiné 

významné obchody mimo hranice Ostravy. Analýza je koncipována pouze na území 

Ostravy, a tudíž do analýzy dostupnosti nebyly započítány významné obchody mimo hranice 

Ostravy. Za předpokladu doplnění významných obchodů mimo hranice by byla analýza 

dostupnosti značně ovlivněna. Oblasti s horší dostupností lze nazývat tzv. potravinové 

pouště. Podle Křižan (2008) jsou to místa, kde se nachází menší nabídka významných 

obchodů s potravinami nebo je špatná dostupnost k jednotlivým maloobchodům 

s potravinami. Potravinové pouště mohou také vzniknout v důsledku nerovnoměrnosti 

lokalizace potravinových prodejen z hlediska výběru sortimentu a cen potravin. Řešením 

těchto potravinových pouští je buď započtení významných obchodů mimo hranice Ostravy, 
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zlepšení dopravní infrastrukturu nebo propojení jednotlivých části Ostravy, tak aby čas 

k nejbližšímu významnému obchodu byl kratší.  

V analýze počtu významných obchodů do 10 minut jízdy IAD (příloha 37) bylo 

zjištěno, že v celé Ostravě se vyskytuje pouze devět rezidenčních lokalit v Antošovicích,  

ze kterých se nelze dostat IAD do 10 minut ani do jednoho významného obchodu. Tento 

výsledek však lze jednoduše vyvrátit při započtení významných obchodů mimo hranice 

Ostravy například město Bohumín. Mezi oblasti s největším počtem dostupných 

významných obchodů patří jižní části Mariánských Hor a Hulváků, Nová Ves, Vítkovice  

a severní části Ostravy-Jih. Z těchto oblastí s větším počtem dostupných významných 

obchodů se lze dostat minimálně k 61 významným obchodům. Z hlediska počtu dostupných 

významných obchodů lze v území vyčlenit tři významné lokality s nejlepší dostupností,  

kde se zároveň vyskytuje i nejvíce významných obchodů. První lokalita je v Mariánských 

Horách a Hulvákách a Moravské Ostravě a Přívozu. Druhá lokalita se nachází v Porubě, 

Pustkovci a Třebovicích. Třetí lokalita je ve Vítkovice a Ostravě-Jih.  

V analýze počtu významných obchodů do 5 km jízdy IAD (příloha 38) se oproti 

analýze do 10 minut jízdy IAD příliš nezměnily oblasti s větším počtem dostupných 

významných obchodů. Mezi oblasti s menším počtem dostupných významných obchodů 

patří Hošťálkovice, Antošovice a jižní části Radvanic a Bartovic. Z oblastí s větším počtem 

dostupných významných obchodů se lze dostat k více jak dvaceti sedmi významným 

obchodům. Důležitým poznatkem v analýze je celková nabídka obchodních řetězců  

ve východní a jihovýchodní oblasti Ostravy, kde se nachází nejmenší počet obchodů. 

V celkovém hodnocení je dalším faktorem horší napojení na rychlejší silnice z oblasti 

Michálkovic a východní části Slezské Ostravy. 

Analýza různých typů významných obchodů do 15 minut jízdy IAD (příloha 39) 

započítává každý typ obchodu (řetězec) právě jednou. Předpokládá se, že jednotlivé řetězce 

se liší nabízeným sortimentem, cenami a službami, a proto je výhodné mít ve svém okolí 

více různých druhů obchodů než více obchodů jednoho řetězce. V Ostravě v roce 2015 

působilo čtrnáct různých řetězců, které jsou uvedeny v legendě mapového výstupu. 

V analýze bylo zjištěno, že se lze téměř ze všech rezidenčních lokalit dostat k nejméně sedmi 

různým druhům obchodů. Nejhorší oblasti z hlediska pestrosti nabídky se nacházejí 

v severní části Antošovic, severní a jižní části Hošťálkovic, Proskovicích, střední části Staré 
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Běly a v jižní a jihovýchodní části Radvanic a Bartovic. Naopak mezi oblasti s největším 

počtem dostupných různých řetězců patří západní části Poruby, severní části Svinova, Nová 

Ves, severní a západní části Ostravy-Jih, Vítkovice, střední a západní části Mariánských Hor 

a Hulváků a severní části Moravské Ostravy a Přívozu. Z porovnání s analýzou dostupnosti 

počtu významných obchodů do 10 minut jízdy IAD, kde jsou zahrnuty všechny významné 

obchody od rezidenčních lokalit, vyplývá, že dochází k výrazným rozdílům pestrosti 

nabídky, a to především ovlivňuje maloobchodní řetězec Hruška. Ten má celkem  

64 obchodů na území Ostravy a je pravidelně rozmístěný, což výrazně ovlivňuje pestrost 

nabídky. Například v oblasti západní části Poruby se zde vyskytuje od 35 do 60 významných 

obchodů dostupných do 10 minut IAD. Avšak tento počet nezaručuje pestrost nabídky. 

Nabídka dostupných různých řetězců se zde pohybuje od 12 do 14 významných obchodů. 

Podobná situace platí například i pro západní části Ostravy-Jih. Jinak je tomu  

v severovýchodní části Vítkovic, kde se sice vyskytuje nejméně 60 významných obchodů, 

avšak pouze 7 až 13 různých řetězců při dojezdu do 15 minut. V celkovém zhodnocení bylo 

zjištěno, že velký vliv na pestrost nabídky a dostupnost významných obchodů má 

maloobchodní řetězec Hruška. Řetězec Hruška se nachází v téměř ve všech částí Ostravy. 

Významný vliv řetězce Hruška byl zaznamenán i za předpokladu, kdy se v analýze 

započítával každý typ obchodu právě jednou do 15 minut jízdy IAD.  

 

7.2.5 Instituce 

Pro analýzu dostupnosti institucí byly vybrány 3 typy úřadů - odbor dopravně 

správních činností MMO, Úřady práce České republiky a Úřad městského obvodu. Tyto 

úřady byly vybrány z důvodu časté návštěvnosti a nutnosti vyřízení potřebných dokladů  

na těchto úřadech. U těchto institucí byly analyzovány: 

1) Čas dojezdu k nejbližšímu úřadu osobním automobilem samostatně pro Odbor 

dopravně správních činností, Městský obvod, Úřad práce ČR 

2) Počet poboček Úřadů práce do 10 minut jízdy osobním automobilem 

3) Počet poboček Úřadů práce do 5 km jízdy osobním automobilem 
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A) Odbor dopravně správních činností MMO 

 V analýze dostupnosti (příloha 40) byl zahrnut odbor dopravně správních činností. 

Odbor dopravně správní činnosti je situován na Magistrátu města Ostravy v centru města 

Ostravy. Dostupnost tohoto úřadu byla zkoumána pomocí času dojezdu. Z důvodu výskytu 

pouze jednoho zařízení bylo nutné upravit intervaly času dojezdu. Tyto intervaly byly 

upraveny na 5 minut a méně, 5 – 10 minut, 10 – 15 minut, 15 – 20 minut a 20 minut a více. 

Úřad je nejlépe dostupný pochopitelně z centrální části Ostravy, konkrétně ze severní části 

Slezské Ostravy, Moravské Ostravy a Přívozu a jihovýchodní části Mariánských Hor  

a Hulváků. Naopak nejhůře je dostupný z Plesné, severní a jižní části Krásného Pole a jižní 

části Proskovic, kde je čas dojezdu větší než 20 minut. Díky rozdílné infrastruktuře,  

se ukazují zajímavé rozdíly - například střed obce Polanky nad Odrou leží od úřadu 21,1 km 

vzduchem, zatímco střed obce Proskovice pouze 18,1 km, a přesto je lepší dopravní 

dostupnost z Polanky nad Odrou než z Proskovic, což je dáno napojením na rychlejší silnice. 

 

B) Úřady městského obvodu 

 V analýze dostupnosti bylo zahrnuto všech 23 úřadů městských obvodů v Ostravě. 

Analýza probíhala pro každý městský obvod zvlášť. V analýze byla sledována dostupnost 

rezidenční lokality k územně příslušnému úřadu městského obvodu (tj. v rámci městského 

obvodu). Osoby s trvalým bydlištěm vyřizují svoje záležitosti na příslušném úřadu 

městského obvodu. V analýze času dojezdu k nejbližšímu úřadu městského obvodu IAD 

(příloha 41) byly kvůli velikostem městských obvodů upraveny intervaly času dojezdu na 

1,5 minuty a méně, 1,5 – 3 minuty, 3 – 4,5 minuty, 4,5 – 6 minut a 6 minut a více. 

Z významným vlivem velikosti městského obvodu na dostupnost byl také vytvořen mapový 

výstup (příloha 42), která ukazuje průměrný čas dojezdu z lokalit městského obvodu  

do příslušného úřadu městského obvodu IAD. V mapovém výstupu je předpokládaný 

nejvyšší průměrný čas dojezdu k úřadu městského obvodu IAD v městském obvodu Slezská 

Ostrava s hodnotou 5:33 minut. Mezi další průměrné časy dojezdu vyšší než 3 minut lze 

řadit městský obvod v Porubě, Radvanicích a Bartovicích, Ostravě-Jih a v Moravské Ostravě 

a Přívozu. Naopak nejnižší průměrný čas dojezdu IAD byl zaznamenán v městském obvodu 

Proskovice, kde hodnota činí 1:01 minut. Celkový průměrný čas dojezdu v Ostravě 

k městským úřadům je 2:20. V celkovém zhodnocení analýzy je na první zřetel znát,  
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že rozhodující je především velikost městského obvodu, excentricita úřadu městského 

obvodu a kvalita dopravní infrastruktury. 

 

C) Úřad práce České republiky 

 V analýze dostupnosti byly zahrnuty všechny čtyři kontaktní místa Úřadu práce 

České republiky. Ze zákona má nezaměstnaný právo volby se zaregistrovat na jakýkoliv 

kontaktní místo Úřadu práce v rámci kraje. Při analýze času dojezdu k nejbližšímu 

kontaktnímu místu Úřadu práce IAD (příloha 43) bylo zjištěno, že z většiny rezidenčních 

lokalit je dojížďka větší jak osm minut. V rámci analýzy lze zařadit mezi oblasti s dobrou 

dostupností do úřadů práce například Porubu, Třebovice, Mariánské Hory a Hulváky, 

Vítkovice a Moravskou Ostravu a Přívoz. Naopak mezi oblasti s nejhorší dostupností patří 

všechny oblasti na hranicích Ostravy - Antošovice, Koblov, Petřkovice, Lhotka, 

Hošťálkovice, Plesná, Krásné Pole, celá Polanka nad Odrou, Proskovice, Stará Bělá, Nová 

Bělá, Hrabová, jižní části Slezské Ostravy, jižní části Ostravy-Jih, Radvanice a Bartovice, 

Michálkovice a Heřmanice. Tyto oblasti se špatnou dostupností jsou ovlivněny špatným 

napojením na rychlejší silnice a dálnice.  

Další zajímavé výsledky byly získány při analýze počtu kontaktních míst Úřadů 

práce dostupných do 10 minut jízdy IAD (příloha 44). Mezi oblasti s největším počtem 

dostupných kontaktních míst Úřadů práce patří Nová Ves, Mariánské Hory a Hulváky  

a severní části Vítkovic. Zajímavé jsou výsledky v severní části Ostravy-Jih, odkud lze dojet 

do 10 minut ke dvěma pracovištím Úřadu práce, ale v její těsné blízkosti jsou rezidenční 

lokality, ze kterých je možné se dostat ke třem i až čtyřem pracovištím Úřadu práce. Na tento 

fakt má nejspíše vliv napojení jednotlivých ulic a silnic na větší dopravní silnice. Mezi 

oblasti s menším počtem dostupných kontaktních míst Úřadu práce patří Hošťálkovice, 

téměř celá Lhotka, Antošovice, východní části Michálkovic, střední a jižní části Radvanic  

a Bartovic, téměř celá Hrabová, Nová Bělá, Stará Bělá, Proskovice a Polanka nad Odrou. 

Při analýze úřadů do 5 km jízdy IAD (příloha 45) bylo zjištěno, že vznikly nové oblasti 

s menším počtem dostupných úřadů. Mezi tyto oblasti patří Krásné Pole, celé Michálkovice, 

Hrabová a části Svinova. Naopak největší počet dostupných úřadů je z oblastí Mariánských 

Hor a Hulváků přesně na střetu ulic Mariánskohorská, Plzeňská a 28. října, dále na ulici 

Klostermannova, dále na ulici U koupaliště a Varšavská. Po zhodnocení analýz bylo 
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zaznamenáno, že dostupnost IAD do úřadu v Ostravě je velice špatná. Největší vliv má 

počet, excentricita úřadů a napojení na rychlejší silnice a dálnice. V celé západní polovině 

Ostravy se nachází pouze jeden úřad práce v Porubě. Z oblastí Ostrava-Jih a Poruba, kde žije 

mnoho lidí, může být tedy dostupnost velmi problematická. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Roman Jedlička: Analýza dostupnosti vybraných typů zařízení v Ostravě 

2017  69 

 

8 POSOUZENÍ DOSTUPNOSTI ZAŘÍZENÍ PROSTŘEDNICTVÍM 

VHD 

8.1 Analýzy dostupnosti pro VHD 

V rámci provedení analýz dostupnosti VHD byly použity body, ze kterých byla 

dostupnost analyzována. Mezi počáteční body byly zvoleny rezidenční lokality. Jako body 

cílové destinace byla zvolena vybraná zařízení. V rámci analyzování dostupnosti VHD byly 

využity zastávky VHD. Byly vybrány jen tři nejbližší zastávky do vzdálenosti 2 km 

docházky od rezidenční lokality i jednotlivých zařízení. Dostupnost VHD byla analyzována 

ze zastávky na zastávku, kde byly dále přičteny docházkové a režijní časy. Mezi režijní časy 

lze započítat například čekací dobu na zastávce. Průměrná čekací doba na zastávce byla 

zvolena konstantně na 5 minut. V celkové dostupnosti byl spojen čas docházky na zastávku 

od rezidenční lokality, režijní čas na zastávce, dojezdová vzdálenost ze zastávky do nejbližší 

zastávky k vybranému zařízení a čas docházky do zařízení od zastávky. Byla použita 

metodika docházky do zařízení, a to tak, že pokud byla zastávka dále než docházka 

k vybranému zařízení, tak se počítal čas docházky jen do zařízení. Dle poskytnutých dat byla 

analyzována dostupnost na určitou hodinu do vybraného zařízení. Ke všem zařízením byla 

dostupnost analyzována na 8:00 a vybrané analýzy na 16:00, 18:00 a 20:00. Více o metodice 

analýzy dostupnosti VHD je uvedeno v kapitole č. 3. Byly zvoleny analýzy času dojezdu 

k nejbližšímu zařízení na 8:00 v Ostravě v roce 2015, analýzy času dojezdu k nejbližšímu 

zařízení na „vybraný čas“ v Ostravě v roce 2015, analýzy počtu zařízení do 25 minut jízdy 

VHD na 8:00 v Ostravě v roce 2015 a analýzy počtu zařízení do 25 minut jízdy VHD  

na „vybraný čas“ v Ostravě v roce 2015. Více informací o přípravě analýzy dostupnosti 

k VHD je v kapitole č. 6. Cílem analýzy dostupnosti VHD je především vytvořit více reálný 

model dostupnosti k vybranému typu zařízení VHD. 

 

8.2 Výsledky analýzy dostupnosti VHD 

Výsledky analýzy dostupnosti VHD jsou popisovány na základě mapových výstupů 

výsledků práce. 
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8.2.1 Školská zařízení 

Z hlediska školských zařízení byly vybrány čtyři podtypy zařízení - mateřské školy, 

základní školy, gymnázia a vysoké školy. Všechny typy školských zařízení byly hodnoceny 

v těchto analýzách: 

1) Čas dojezdu k nejbližšímu školskému zařízení VHD na 8:00 

2) Počet školských zařízení do 25 minut jízdy VHD na 8:00 

 

A) Mateřská škola 

 V analýze dostupnosti bylo zahrnuto 26 mateřských škol. V první analýze času 

dojezdu k nejbližší mateřské škole VHD na 8:00 (příloha 46) se oblasti s nejlepší dostupností 

nachází v Ostravě-Jih, severní části Svinova, střední části Poruby, Krásného Pole, 

Hošťálkovic, Lhotky, Moravské Ostravy a Přívozu, severní části Hrabové a Proskovic. 

V těchto oblastech je dobrá dostupnost ovlivněna napojením na rychlejší silnice a dálnice  

a velkou koncentrací mateřských škol v již zmiňované oblasti Ostrava-Jih. Naopak oblasti  

s nejhorší dostupností se nachází v Radvanicích a Bartovicích, východní části Slezské 

Ostravy, Michálkovicích, severní části Petřkovic, Antošovicích, severní části Martinova, 

Plesné, téměř celé Polance nad Odrou a střední části Nové Běly. Výsledky analýzy 

dostupnosti může ovlivňovat fakt zkreslení jinými zařízeními mimo Ostravu. Mezi oblasti, 

které nejsou ovlivněny faktorem zkreslení, patří jižní části Mariánských Hor a Hulváků  

a severní části Vítkovic. Tyto oblasti jsou dobře napojeny dopravní infrastrukturu a i přesto 

se zde čas k nejbližší mateřské škole pohybuje od 14 minut a více. Důvodem je především 

neexistence mateřské školy v této oblasti. V porovnání s analýzou IAD jsou oblasti z horší 

dostupností ve Staré Bělé, Vítkovicích a Porubě. Důvodem je především delší cestovní čas 

VHD a napojení na jednotlivé spoje VHD. 

V další analýze počtu mateřských škol do 25 minut jízdy VHD na 8:00 (příloha 47) 

se největší počet dostupných mateřských škol nachází v oblasti Ostrava-Jih a jižní části 

Vítkovic, ze kterých se lze dostat minimálně k 13 a více mateřským školám. Naopak mezi 

oblasti z nejmenší počtem dostupných mateřských škol patří Plesná, Martinov, severní části 

Petřkovic, Antošovice, Michálkovice, Radvanice a Bartovice, východní části Nové Běly, 

Polanka nad Odrou a i západní části Poruby. Velmi špatná dopravní dostupnost byla 
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vyhodnocena z téměř celé Slezské Ostravy, kde důvodem je špatné napojení některých částí 

Slezské Ostravy na dopravní infrastrukturu a menší počet mateřských škol. 

 

B) Základní škola 

V analýze dostupnosti bylo zahrnuto 74 základních škol. V analýze času dojezdu 

k nejbližší základní škole VHD na 8:00 (příloha 48) lze z většiny částí Ostravy dojet  

k nejbližší základní škole do 14 minut a méně jízdy VHD. Mezi oblasti s dobrou dostupností 

lze zařadit Ostravu-Jih, téměř celou Porubu, Svinov, Krásné Pole, Pustkovec, Hošťálkovice, 

Lhotka, Petřkovice, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice, 

střední části Slezské Ostravy, severozápadní části Radvanic a Bartovic, střední a severní 

části Hrabové, Novou Bělou, střední a severní části Staré Běly a Proskovice. V těchto 

oblastech s dobrou dostupností se čas dojezdu pohybuje maximálně do 7 a méně minut jízdy 

VHD. I přes celkově dobrou dostupnost základních škol a pravidelné rozmístění se v Ostravě 

nachází oblasti s horší dostupností. Mezi tyto oblasti patří jižní části Polanky nad Odrou, 

jihozápadní části Michálkovic, severozápadní části Plesné a jihozápadní části Krásného 

Pole. Tyto oblasti s horší dostupností jsou ovlivněny především napojením na rychlejší 

dopravní infrastrukturu a v některých případech i zkreslením nezahrnuté základní školy 

mimo hranice Ostravy. V porovnání s mateřskými školami jsou základní školy lépe 

dostupné z téměř celé východní části Ostravy, Polanky nad Odrou nebo Hrabové.  

V analýze počtu základních škol do 25 minut jízdy VHD na 8:00 (příloha 49)  

se nachází oblasti s větším počtem dostupných základních škol, mezi které patří téměř celá 

Ostravy-Jih, Vítkovice, Nová Ves, severní části Svinova a střední části Mariánských Hor  

a Hulváků. Při porovnání analýzy času dojezdu k nejbližší základní škole a počtu základních 

škol do 25 minut jízdy bylo zjištěno, že neplatí pravidlo hůře dostupných oblasti a zároveň  

i horší počet dostupných zařízení. Mezi tyto oblasti patří Nová Ves, kde se čas dojezdu 

k nejbližší základní škole pohybuje od 7 minut do 28 minut jízdy VHD, ale v analýze počtu 

základních škol do 25 minut jízdy VHD je velký počet dostupných základních škol,  

a to minimálně do 20 a více základních škol. I přes nadprůměrné oblasti s dobrou dostupností 

se v analýze nachází oblasti s menším počtem dostupných základních škol VHD. Mezi tyto 

oblasti patří například jižní části Polanky nad Odrou, jihozápadní části Krásného Pole, 

severozápadní části Plesné, východní části Heřmanic a některé části v Antošovicích. Některé 
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oblasti v Polance nad Odrou jsou hůře napojeny na dopravní infrastrukturou a především 

mají delší docházkou vzdálenost k nejbližší zastávce. V celkovém hodnocení patří základní 

školy k nejlépe dostupným zařízením. 

 

C) Gymnázium 

 V analýze dostupnosti bylo zahrnuto 16 gymnázií. V první analýze času dojezdu 

k nejbližšímu gymnáziu VHD na 8:00 (příloha 50) se ve velké míře vyskytují oblasti s časem 

dojezdu delším než 28 minut. Mezi tyto oblasti s horší dostupností lze zařadit střední části 

Nové Běly, střední části Staré Běly, jižní části Proskovic, téměř celá Polanka nad Odrou, 

Krásné Pole, severozápadní části Plesné, severní a jižní části Hošťálkovic, severní části 

Lhotky, severní a severovýchodní části Petřkovic, Antošovice, východní části Slezské 

Ostravy, jižní a východní části Radvanic a Bartovic a východní části Michálkovic. Důvodem 

horší dostupnosti z těchto oblastí je příliš velká vzdálenost od nejbližšího gymnázia, špatné 

napojení na dopravní infrastrukturu nebo špatná nabídka spojů VHD na danou hodinu. Další 

faktor, který může ovlivnit horší dostupnost, je příliš dlouhá docházková vzdálenost 

z některých rezidenčních lokalit k nejbližší zastávce. Zajímavostí jsou oblasti,  

kde se vyskytuje čas dojezdu například od 14 minut až do 21 minut a zároveň jsou dále  

od nejbližšího gymnázia oproti oblastem, které jsou blíže nejbližšímu gymnáziu, ale čas 

dojezdu je větší jak 28 minut. Tyto oblasti jsou především lépe napojeny na regionální  

a místní komunikace, ale také mají kratší docházkovou vzdáleností na nejbližší zastávku. 

Naopak oblasti s dobrou dostupností ke gymnáziu se vyskytují v oblastech jižní části 

Moravské Ostravy a Přívozu, střední časti Mariánských Hor a Hulváků, jihozápadní části 

Vítkovic, západní a východní části Ostravy-Jih, střední části Poruby, Třebovic a Pustkovce. 

V těchto lokalitách se čas dojezdu VHD k nejbližšímu gymnáziu pohybuje maximálně  

do 7 minut a méně. V porovnání s analýzou základních škol jsou gymnázia lépe napojená  

na rychlejší dopravní infrastrukturu. Naopak jsou gymnázia hůře dostupná oproti základním 

školám z oblastí Vítkovic, Svinova, celé severní části Ostravy, Poruby a Mariánských Hor  

a Hulváků. Lepší dostupnosti bylo dosaženo jen z oblasti Kunčic. Významný vliv  

na dostupnost má především počet základních škol oproti gymnáziím. 

Při druhé analýze počtu gymnázií do 25 minut jízdy VHD na 8:00 (příloha 51)  

je největší počet dostupných gymnázií v oblasti téměř celé Ostravy-Jih, Vítkovic, jižní části 



Bc. Roman Jedlička: Analýza dostupnosti vybraných typů zařízení v Ostravě 

2017  73 

 

Mariánských Hor a Hulváků, Moravské Ostravy a Přívozu, Třebovic, severní části Svinova 

a střední části Nové Vsi. V těchto oblastech jsou soustředěna všechna gymnázia, což ukazuje 

na fakt špatného pravidelného rozmístění na území Ostravy. Naopak mezi oblasti 

s nejmenším počtem gymnázií lze zahrnout Krásné Pole, severozápadní části Plesné, 

Hošťálkovice, Lhotka, severní části Petřkovic, severní a jižní a východní části Slezské 

Ostravy, Antošovic, východní části Michálkovic, téměř celé Radvanice a Bartovice, 

východní části Nové Běly, střední části Staré Běly, Proskovice a Polanky nad Odrou. 

V konkrétní analýze periferních oblastí Ostravy bylo zjištěno, že se nevyskytuje mnoho 

gymnázií v takové blízkosti, aby byla významně ovlivněna analýza dostupnosti v Ostravě. 

Hlavním vlivem v analýze dostupnosti je delší docházka na nejbližší zastávku z rezidenční 

lokality nebo kupříkladu délka jízdy spojení VHD. 

 

D) Vysoká škola 

 V analýze dostupnosti bylo zahrnuto 14 fakult vysokých škol. V analýze času 

dojezdu k nejbližší vysoké škole VHD na 8:00 (příloha 52) lze najít oblasti s horší 

dostupností v Krásném Poli, Hošťálkovicích, severní části Lhotky, severní části Petřkovic, 

Antošovicích, východní části Slezské Ostravy, východní části Michálkovic, jižní a východní 

části Radvanic a Bartovic, jižní části Kunčic, Hrabové, střední části Vítkovic, střední a jižní 

části Ostravy-Jih, téměř celé Nové Bělé a v Polance nad Odrou. Zvláštní paradox vznikl 

v oblasti Ostravy-Jih, i za předpokladu, že je tato oblast velmi dobře napojená na dopravní 

infrastrukturu, je čas dojezdu k nejbližší vysoké škole vyšší než 28 minut. Naopak  

v oblastech jihozápadní a severozápadní Ostravy-Jih je čas dojezdu menší než 14 minut. 

Naopak oblasti s dobrou dostupností se nachází v Pustkovci, západní části Poruby, střední 

části Mariánských Hor a Hulváků a střední části Moravské Ostravy a Přívozu. V porovnání 

s analýzou základních škol jsou fakulty vysokých škol lépe dostupné ze západní části Poruby 

a Pustkovce. Naopak oblasti s horší dostupností jsou v Ostravě-Jih, Vítkovicích  

a Třebovicích. Rozhodujícím vlivem dostupnosti je počet vysokých škol oproti základním 

školám. Významně se také projevil fakt, kdy jsou všechny vysoké školy dobře napojeny  

na nejbližší zastávku do vzdálenosti 2 km. 

V druhé analýze počtu fakult vysokých škol do 25 minut jízdy VHD na 8:00  

(příloha 53) je největší počet dostupných fakult vysokých škol ve střední a západní části 
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Poruby, západní části Pustkovce, severní části Svinova, Mariánských Hor a Hulváků, střední 

a západní části Moravské Ostravy a Přívozu a severní části Vítkovic. Překvapivě mezi oblasti 

s vyšším počtem dostupných fakult vysokých škol patří jihozápadní části Krásného Pole. 

Tento vyšší počet dostupných fakult z této oblasti je ovlivněn blízkou zastávkou, dobrými 

spoji VHD a především blízkostí vysoké školy v Porubě. V tomto se projevil významný vliv 

zahrnutí silnic i mimo hranici Ostravy. Po detailnější analýze bylo zjištěno, že v oblasti 

Krásného Pole je jediná nejbližší zastávka, ze které je dobré napojení spojů linek VHD 

k fakultám vysoký škol. Naopak mezi oblasti s nejmenším počtem dostupných fakult 

vysokých škol patří střední a severní části Krásného Pole, Hošťálkovice, Lhotky, severní 

časti Petřkovic, Antošovic, severní a východní a jižní části Slezské Ostravy, východní části 

Michálkovic, střední a jižní části Radvanic a Bartovic, střední části Vítkovic, jižní části 

Ostravy-Jih, Hrabová, Nová Běla a Polanka nad Odrou. V celkovém hodnocení mezi hlavní 

faktory dostupnosti patří nabídka jednotlivých spojů VHD, rozmístění fakult vysokých škol, 

počet fakult a napojení některých oblastí na rychlejší dopravní infrastrukturu. 

 

8.2.2 Zdravotnická zařízení 

Z hlediska zdravotnických zařízení bylo vybráno šest podtypů zařízení - ambulance, 

lékárna, nemocnice, lékař pro děti a dorost, lékař pro dospělé a zubař. Všechny typy 

zdravotnických zařízení byly hodnoceny v těchto analýzách: 

1) Čas dojezdu k nejbližším zdravotnickým zařízením VHD na 8:00 

2) Čas dojezdu k nejbližším lékárnám, nemocnicím VHD na 20:00 

3) Počet zdravotnických zařízení do 25 minut jízdy VHD na 8:00 

4) Počet lékáren, nemocnic do 25 minut jízdy VHD na 20:00 

 

A) Ambulance 

V analýze dostupnosti bylo zahrnuto 25 ambulancí. Při analýze času dojezdu 

k nejbližší ambulanci VHD na 8:00 (příloha 54) mezi oblasti s horší dostupností patří 

Polanka nad Odrou, Proskovice, západní části Staré Běly, východní části Nové Běly  

a některé části Antošovic. Z těchto oblastí s horší dostupností je čas dojezdu k ambulanci 

delší než 28 minut, což může být ovlivněno například bližší ambulancí ve městě Klimkovice, 
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v obci Stará Ves nad Ondřejnicí nebo ve městě Paskov, které se nacházejí mimo hranice 

Ostravy. Mezi další vlivy lze přičíst počet a rozmístění ambulancí. Naopak mezi oblasti 

s dobrou dostupností lze řadit Porubu, střední části Mariánských Hor a Hulváků, téměř celou 

Moravskou Ostravu a Přívoz a střední části Slezské Ostravy, kde se čas dojezdu pohybuje 

maximálně do 14 a méně minut. V porovnání s mateřskými školami jsou ambulance lépe 

dostupné na 8:00 z oblastí Vítkovic, Mariánských Hor a Hulváků, Moravské Ostravy  

a Přívozu, Slezské Ostravy a Poruby. Naopak horší dostupnost je z oblastí Ostravy-Jih, Nové 

Vsi, Svinova, Proskovic a Krásného Pole. Ambulance jsou celkově lépe napojené  

na dopravní infrastrukturu a také lépe rozmístěné v rámci Ostravy. 

V analýze počtu ambulancí do 25 minut jízdy VHD na 8:00 (příloha 55) mezi oblasti 

s největším počtem ambulancí patří Mariánské Hory a Hulváky, středozápadní části Slezské 

Ostravy, střední části Petřkovic a pouze pár lokalit ve střední části Vítkovic. Z těchto oblasti 

se lze dostat do 25 minut jízdy VHD minimálně ke 12 a více ambulancím, což ukazuje  

na faktor dobrého napojení na rychlejší silnice, významnější nabídku ambulancí a dobrou 

nabídku spojů VHD na 8:00 k ambulancím. Naopak mezi oblasti s menším počtem 

dostupných ambulancí do 25 minut jízdy VHD lze řadit Antošovice, jižní části Hošťálkovic, 

jižní části Plesné, severní a západní části Krásného Pole, Polanku nad Odrou, Proskovice, 

západní části Staré Běly, jihovýchodní části Nové Běly a východní části Heřmanic. 

Vzhledem k počtu a rozmístění ambulancí záleží především na konkrétním výběru oblastí 

při hodnocení dostupnosti k ambulancím. Z celkového hlediska je nejlepší dostupnost 

v severovýchodní části Ostravy. Značné zkreslení analýzy dostupnosti působí ambulance 

mimo hranice Ostravy. 

 

B) Lékárna 

V analýze dostupnosti bylo zahrnuto 91 lékáren. V analýze času dojezdu k nejbližší 

lékárně VHD na 8:00 (příloha 56) patří mezi oblasti s horší dostupností jižní části Radvanic 

a Bartovic, severní části Polanky nad Odrou a malé části v Krásném Poli. Naopak mezi 

oblasti s dobrou dostupností lze řadit Porubu, Pustkovec, Třebovice, Hošťálkovice, 

Mariánské Hory a Hulváky, Moravskou Ostravu a Přívoz, severní a západní části Slezské 

Ostravy, Heřmanice, severní části Vítkovic, Ostravu-Jih, severní části Hrabové, severní  

a střední části Staré Běly, Novou Bělou, východní části Polanky nad Odrou a střední části 
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Petřkovic. Z většiny oblastí z dobrou dostupností se lze dostat do 14 minut jízdy VHD 

k nejbližší lékárně. V porovnání s analýzou času dojezdu k nejbližší lékárně VHD na 20:00 

(příloha 57) bylo zjištěno, že došlo k mírnému zlepšení dostupnosti z oblastí severní části 

Slezské Ostravy, Antošovic, střední části Vítkovic a severní části Radvanic a Bartovic. 

Naopak k mírnému zhoršení dostupnosti z oblastí střední části Slezské Ostravy  

a Michálkovic. V porovnání analýz nelze vidět až tak markantní rozdíl, především z důvodu 

počtu, rozmístění a dobré dostupnosti lékáren z hlediska VHD na 8:00 i na 20:00. V této 

analýze může také dojít k mírnému zkreslení dostupnosti z důvodu existence jiných bližších 

lékáren vně hranic Ostravy. Z oblasti jižní části Radvanic a Bartovic je bližší lékárna  

ve městě Vratimov nebo Šenov. V porovnání s analýzou základních škol dostupných na 8:00 

bylo zjištěno, že lékárny jsou hůře dostupné z oblastí Radvanic a Bartovic, Krásného Pole  

a jižní části Vítkovic. Naopak lépe dostupné, oproti základním školám, jsou z oblasti Poruby, 

severní části Mariánských Hor a Hulváků a východní části Slezské Ostravy. Oproti 

základním školám mají lékárny horší rozmístění. 

 V analýze počtu lékáren do 25 minut jízdy VHD na 8:00 (příloha 58) jsou oblasti 

s větším počtem dostupných lékáren v Moravské Ostravě a Přívozu, Mariánských Horách  

a Hulvákách, Vítkovicích, severní části Ostravy-Jih, střední části Nové Vsi, střední části 

Třebovic a západní části Slezské Ostravy. Lékárny jsou rozmístěny ve třech významných 

oblastech. V první oblasti je Moravská Ostrava a Přívoz, v druhé oblasti je Ostrava-Jih  

a v třetí oblasti je Poruba. Například z oblastí Poruby se lze dostat k minimálně 19 a více 

lékárnám do 25 minut jízdy VHD. Mezi oblasti s nejmenším počtem dostupných lékáren 

patří severní a západní části Polanky nad Odrou, severní a západní části Krásného Pole, 

Antošovice a jižní části Radvanic a Bartovic. V analýze dostupnosti dochází k mírnému 

zkreslení dostupnosti existencí jiných lékáren mimo Ostravu. Například z oblasti Bartovic 

je bližší lékárna ve městě Šenov nebo ze západní části Polanky nad Odrou je bližší lékárna 

v Klimkovicích. Při porovnání analýzy počtu lékáren do 25 minut jízdy VHD na 20:00 

(příloha 59) s analýzou na 8:00 se nově rozšířily oblasti s menším počtem dostupných 

lékáren. Mezi nové oblasti lze například zařadit střední části Slezské Ostravy, jižní části 

Radvanic a Bartovic, jižní části Nové Vsi a severozápadní části Vítkovic. Naopak oblasti 

s větším počtem dostupných lékáren se nově rozšířily do Antošovic. Analýzy počtu lékáren 

na 8:00 a na 20:00 jízdou VHD se významně neliší, a to především z důvodu většího počtu, 

dobré dostupnosti lékáren a významné nabídce spojů VHD, a to jak na 8:00, tak na 20:00. 
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C) Nemocnice 

V analýze dostupnosti bylo zahrnuto 7 nemocnic. V analýze času dojezdu k nejbližší 

nemocnici VHD na 8:00 (příloha 60) se oblasti s horší dostupností nachází v severozápadní 

části Plesné, Hošťálkovicích, Lhotce, Petřkovicích, severní a východní části Slezské 

Ostravy, Michálkovicích, téměř celých Radvanicích a Bartovicích, jižní části Hrabové, jižní 

a severní části Nové Běly, severní a střední části Staré Běly, severní a jižní části Proskovic 

a v téměř celé Polance nad Odrou. Z těchto oblastí lze dojet k nejbližší nemocnici do 28  

a více minut. Hlavním důvodem horší dostupnosti s těchto oblasti je především neexistence 

bližšího nemocničního zařízení a horší napojení na rychlejší dopravní infrastrukturu. Naopak 

místa s lepší dostupností se vyskytují ve středu a jihu Mariánských Hor a Hulváků, západní 

části Moravské Ostravy a Přívozu, severní části Vítkovic, střední a západní části Poruby  

a střední části Ostravy-Jih. Podle očekávání jsou oblasti s dobrou dostupností v blízkosti 

nemocničního zařízení. V porovnání s analýzou času dojezdu k nejbližší nemocnici VHD  

na 20:00 (příloha 61) vznikly nové oblasti s horší dostupností v Plesné, Proskovicích, Staré 

Bělé, jihozápadní části Ostravy-Jih, Nové Vsi, severovýchodní části Moravské Ostravy  

a Přívozu a v Slezské Ostravě. Naopak nové oblasti s dobrou dostupností vznikly pouze  

v Radvanicích a Bartovicích a v západní části Ostravy-Jih. V porovnání  

s analýzou ambulancí na 8:00 bylo zjištěno, že nemocnice jsou lépe rozmístěny a napojeny 

na rychlejší silnice. Celková dostupnost je lepší k ambulancím. Zajímavým faktorem je lepší 

dostupnost nemocnic z oblasti Proskovic a západní části Staré Běly. Tento fakt je ovlivněný 

především lepší nabídkou spojů VHD a bližší a lépe napojenou ambulancí na rychlejší 

silnice. 

V analýze počtu nemocnic do 25 minut jízdy VHD na 8:00 (příloha 62) se oblasti 

s větším počtem dostupných nemocnic nachází ve Vítkovicích, severovýchodní části 

Ostravy-Jih, střední části Nové Vsi, severní části Svinova, jižní a střední části Mariánských 

Hor a Hulváků a jižní části Moravské Ostravy a Přívozu. Naopak mezi oblasti s menším 

počtem dostupných nemocnic patří východní a severní části Slezské Ostravy, Michálkovice, 

Radvanice a Bartovice, jižní části Hrabové, Nová Běla, Stará Běla, Proskovice, Polanka nad 

Odrou, Plesná, Hošťálkovice, Lhotka, Petřkovice a Antošovice. Podobně jako u analýzy 

IAD je důležitým faktorem analýzy dostupnosti, že i když oblasti Poruby nepatří mezi 

nejlépe dostupné lokality, je nutné brát zřetel, že se zde vyskytuje fakultní nemocnice a je 

brána jako největší nemocniční zařízení v Ostravě. V porovnání s analýzou počtu nemocnic 
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do 25 minut jízdy VHD na 20:00 (příloha 63) vznikly nové oblasti s menším počtem 

dostupných nemocnic ve střední části Moravské Ostravy a Přívozu, jižní části Nové Vsi, 

severozápadní a jihozápadní části Ostravy-Jih a západní části Martinova. Naopak se objevily 

nové oblasti, ze kterých se zvýšil počet dostupných nemocnic, například v jižní části Slezské 

Ostravy, severní části Radvanic a Bartovic, severní části Svinova a v Třebovicích. Z důvodu 

malého počtu nemocničních zařízení má velký vliv excentricita nemocnic. Mezi další vlivy 

dostupnosti k nemocnicím patří například nabídka spojů VHD a napojení některých oblastí 

na rychlejší dopravní infrastrukturu. 

 

D) Lékař pro děti a dorost 

V analýze dostupnosti bylo zahrnuto 105 ordinací lékařů pro děti a dorost. Při 

analýze času dojezdu k nejbližšímu lékaři pro děti a dorost VHD na 8:00 (příloha 64) bylo 

zjištěno, že z většiny částí Ostravy je dobrá dostupnost k lékařům. V těchto oblastech se čas 

dojezdu pohybuje do 21 a méně minut k nejbližšímu lékaři. I přes tuto dobrou dostupnost  

se nachází hned několik oblasti s horší dostupností, mezi které patří východní části 

Martinova, severozápadní části Lhotky, severní části Polanky nad Odrou a střední  

a východní části Nové Běly. V oblasti Nové Běly dochází ke zkreslení dostupnosti z důvodu 

bližšího lékaře pro děti a dorost ve městě Paskov. Z hlediska dostupnosti VHD lze vyčlenit 

tři oblasti s větším počtem lékařů pro děti a dorost. První oblastí je Poruba, druhou oblastí je 

Moravská Ostrava a Přívoz a Mariánské Hory a Hulváky a třetí oblastí je Ostrava-Jih. Vyšší 

koncentrace lékařů v těchto oblastech má značný vliv na dostupnost z periferních oblastí 

Ostravy. V porovnání s analýzou lékáren bylo předpokladem, že lékárny se často vyskytují 

v blízkosti ordinací lékařů. V analýze lékařů pro děti a dorost se nachází i oblasti, kde 

lékárny nenavazují na lékaře a tudíž dochází k horší dostupnosti. Mezi tyto oblasti patří 

Krásné Pole, Radvanice a Bartovice a Proskovice. Napojení a dostupnost zdravotnických 

zařízení je důležité zejména ze vzdálenějších oblastí. 

V analýze počtu lékařů pro děti a dorost do 25 minut jízdy VHD na 8:00 (příloha 65) 

se oblasti s největším počtem dostupných ordinací lékařů pro děti a dorost nachází v severní 

a západní části Ostravy-Jih, Vítkovicích, střední a jižní části Mariánských Hor a Hulváků, 

jižní části Moravské Ostravy a Přívozu, východní části Nové Vsi a jižní části Třebovic. 

V analýze bylo zjištěno, že navzdory velikosti Slezské Ostravy je možné se dostat aspoň 
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k jedné ordinaci lékaře téměř ze všech oblastí do 25 minut jízdy VHD. Naopak mezi oblasti 

s menším počtem dostupných lékařů pro děti a dorost se nachází v severní a jižní části 

Hošťálkovic, severní části Lhotky, téměř celých Antošovicích, jižní části Radvanic  

a Bartovic, severní a západní části Polanky nad Odrou a západní části Krásného Pole. 

V celkovém hodnocení dostupnosti jsou ordinace lékařů pro děti a dorost velmi dobře 

dostupné ze všech části Ostravy. Důvodem vzniku oblastí s nejhorší dostupností je 

především delší docházka k nejbližší zastávce do vzdálenosti 2 km a neexistence bližšího 

zařízení. 

 

E) Lékař pro dospělé 

V analýze dostupnosti bylo zahrnuto 156 ordinací lékařů pro dospělé. V analýze času 

dojezdu k nejbližšímu lékaři pro dospělé VHD na 8:00 (příloha 66) patří mezi oblasti 

s dobrou dostupností Mariánské Hory a Hulváky, střední a jižní části Moravské Ostravy  

a Přívozu, Poruba, Vítkovice a Ostrava-Jih. Velmi dobrá dostupnost k lékařům je překvapivě 

i z oblastí Michálkovic, Proskovic, Staré Běly a Polanky nad Odrou. Důvodem dobré 

dostupnosti v těchto oblastech je především situování ordinace lékaře pro dospělé v těchto 

lokalitách. Lékaři pro dospělé patří k nejlépe dostupným zařízením. Přesto se zde nachází 

oblasti s horší dostupností do 25 minut jízdy VHD v jihozápadní části Krásného Pole, severní 

části Lhotky, Antošovice a popřípadě jižní části Radvanic a Bartovic. Horší dostupnosti  

z oblasti severní části Slezské Ostravy a Antošovic lze vysvětlit především špatnou nabídkou 

spojů linek VHD nebo zkreslením bližších ordinací lékařů mimo hranice Ostravy. 

V porovnání s analýzou lékáren jsou lékárny v blízkosti ordinací lékařů, což usnadňuje 

dostupnost pro tato provázaná zařízení. V porovnání s lékárnami je lepší dopravní 

dostupnost lékařů pro dospělé v Polance nad Odrou, jižní části Vítkovic a Michálkovicích. 

Z těchto oblastí se čas dojezdu pohybuje do 14 a méně minut. 

V druhé analýze počtu lékařů pro dospělé do 25 minut jízdy VHD na 8:00  

(příloha 67) bylo zjištěno, že se lze z 99 % oblastí do 25 minut VHD dostat aspoň k jednomu 

lékaři pro dospělé. Například z oblastí Vítkovic a Moravské Ostravy a Přívozu se lze dostat 

až k 60 a více ordinacím lékaře pro dospělé. Naopak mezi oblasti s nejmenším počtem 

dostupných lékařů do 25 minut jízdy VHD patří severozápadní části Plesné, Antošovice, 

jižní části Radvanic a Bartovic a jihozápadní části Krásného Pole. Překvapivé je, že tyto 

oblasti se špatnou nabídkou lékařů pro dospělé jsou pouze minimálně zkresleny bližšími 
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zařízeními vně hranic Ostravy. Lékařské ordinace pro dospělé patří mezi pravidelně 

rozmístěná zařízení, kde je velmi dobrá dostupnost téměř ze všech oblastí a také velmi dobrá 

nabídka spojů linek VHD na 8:00. 

 

F) Zubař 

V analýze dostupnosti bylo zahrnuto 562 zubařských ordinací. V první analýze času 

dojezdu k nejbližšímu zubaři VHD na 8:00 (příloha 68) se zde i přes velký počet zubařů 

nalézají oblasti s horší dostupností k nejbližšímu zubaři VHD. Mezi tyto oblasti patří jižní  

a severní části Hošťálkovic, severozápadní části Lhotky, severozápadní a východní části 

Petřkovic, Antošovice a severní části Polanky nad Odrou. Horší dostupnosti s těchto oblastí 

jsou především z důvodu neexistence zubařských ordinací, horší nabídky jednotlivých spojů 

linek VHD na 8:00 a delší docházkové vzdálenosti k nejbližší zastávce do vzdálenosti 2 km. 

I přes negativní vlivy dostupnosti zubařských ordinací je čas dojezdu k nejbližšímu zubaři  

z více jak 80 % rezidenčních lokalit do 14 a méně minut. V porovnání například s analýzou 

základních škol jsou ordinace zubařů lépe dostupné z oblastí Poruby, Kunčic a Radvanic  

a Bartovic. Naopak horší dostupnost zubařských ordinací, oproti základním školám, jsou 

z oblastí Proskovic, Hrabové, Nové Běly a celé severní části Ostravy. V porovnání bylo 

zjištěno, že není rozhodující počet zařízení, ale především dobré rozmístění, spojení linek 

VHD a napojení zařízení na rychlejší silnice. 

V analýze počtu zubařů do 25 minut jízdy VHD na 8:00 (příloha 69) se oblasti  

s největší počtem dostupných zubařů nachází v Moravské Ostravě a Přívozu, západní části 

Slezské Ostravy, Mariánských Horách a Hulvákách, střední a severní části Nové Vsi, 

Vítkovicích, severní části Ostravy-Jih a v severozápadní části Radvanic a Bartovic. Z těchto 

oblastí se lze dostat minimálně k 186 a více ordinacím zubařů. Zajímavostí je, že se zubařské 

ordinace koncentrují ve třech oblastech. První oblast jsou Mariánské Hory a Hulváky  

a Moravská Ostrava a Přívoz. Druhá oblast je Poruba, Třebovice a Pustkovec a třetí oblast 

je Ostrava-Jih a Vítkovice. Díky koncentraci zubařů do třech oblastí dochází k menšímu 

počtu dostupných zubařů z oblastí severní a jižní části Hošťálkovic, severní části Lhotky, 

severní a východní části Petřkovic, Antošovic, severozápadní části Plesné a severní  

a západní části Polanky nad Odrou. Důvodem je také zkreslení bližších zubařských ordinací 

mimo hranice Ostravy a napojení na rychlejší silnice. Například z Antošovic je bližší 
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zubařská ordinace ve městě Bohumín nebo v obci Šilheřovice. Z celkového hlediska je 

zajímavý především nepoměr rozmístění zubařů, z důvodu neexistence zubařských ordinací 

v některých periferních oblastech Ostravy a naopak velký počet dostupných zubařů z centra 

města Ostravy. 

 

8.2.3 Velké podniky 

V analýze dostupnosti bylo zahrnuto 67 velkých podniků. U velkých podniků bylo 

analyzováno: 

1) Čas dojezdu k nejbližšímu velkému podniku VHD na 8:00 

2) Čas dojezdu k nejbližšímu velkému podniku VHD na 18:00 

3) Počet velkých podniků do 25 minut jízdy VHD na 8:00 

4) Počet velkých podniků do 25 minut jízdy VHD na 18:00 

 

V analýze času dojezdu k nejbližšímu velkému podniku VHD na 8:00 (příloha 70) 

se oblasti s dobrou dostupností vyskytují v Moravské Ostravě a Přívozu, Mariánských 

Horách a Hulvákách, severní části Vítkovic, západní a jižní části Slezské Ostravy, 

severozápadní a střední části Ostravy-Jih, západní části Hrabové, severozápadní části 

Radvanic a Bartovic, střední a západní části Poruby, Martinova a jihozápadu Plesné. Podle 

předpokladu je v těchto oblastech s dobrou dostupností i nejvíce velkých podniků. 

Z několika rezidenčních lokalit není nutné cestovat VHD, protože bližší je docházka  

do velkého podniku. V Ostravě se nachází, již zmíněné v kapitole 7.2.3, významné 

průmyslové zóny, které mají významný vliv na VHD i IAD. V oblasti Hrabové bylo v roce 

2016 zaměstnáno více jak 7000 lidí, tudíž existuje zde předpoklad dobré dostupnosti.  

Hrabovou lze hodnotit jako velmi dobře dostupnou oblast, především proto, že je možné  

se dostat z této oblasti k nejbližšímu velkému podniku v průměru do 21 minut jízdy VHD. 

Mezi další oblasti s dobrou dostupností patří Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz  

a Vítkovice. Naopak mezi oblasti s nejhorší dostupností velkých podniků patří Stará Bělá, 

Proskovice, Polanka nad Odrou, severní a západní část Krásného Pole a Antošovice. 

Vzhledem k počtu velkých podniků a existence průmyslových zón dochází k značným 

vlivům. V porovnání s analýzou času dojezdu k nejbližšímu velkému podniku VHD na 18:00 

(příloha 71) došlo překvapivě k mírnému zlepšení dostupnosti velkých podniků z oblastí 
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Hrabové, jižní části Antošovic a Staré Běly. Naopak ke zhoršení dostupnosti došlo z oblastí 

Polanky nad Odrou, Heřmanic, severní části Petřkovic a severní části Ostravy-Jih. 

V analýzách je zajímavé, že dostupnost je velice podobná jak na 8:00, tak 18:00, liší  

se především v periferních oblastech Ostravy a v Hrabové. V první analýze dostupnosti  

na 8:00 se časy dojezdu z oblasti Hrabové pohybovaly od 14 a více minut k nejbližšímu 

velkému podniku a v druhé analýze dostupnosti na 18:00 byly časy dojezdu jen 7 a více 

minut. V celkovém zhodnocení lze konstatovat, že v analýzách nedochází až tak 

k markantním rozdílům dostupnosti. V porovnání s analýzou lékáren na 8:00 jsou velké 

podniky lépe dostupné z oblastí Radvanic a Bartovic, Hrabové, Martinova a Kunčic. Naopak 

oblasti s horší dostupností než lékárny se nachází v Petřkovicích, Michálkovicích, východní 

části Slezské Ostravy a v Polance nad Odrou. V porovnání bylo zjištěno, že lékárny jsou 

lépe rozmístěny, ale naopak hůře napojeny na zastávky VHD a rychlejší silnice než velké 

podniky. 

 V analýze počtu velkých podniků do 25 minut jízdy VHD na 8:00 (příloha 72) lze 

mezi oblasti s největším počtem dostupných velkých podniků zařadit Moravskou Ostravu  

a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, severovýchodní části Vítkovic a střední, některé jižní 

části Slezské Ostravy. Z těchto oblastí se lze dostat minimálně k 26 a více velkým podnikům. 

Z oblasti Poruby a Hrabové je možné se dostat až k 8 velkým podnikům do 25 minut jízdy 

VHD, kde lze tento počet hodnotit jako průměrný. V analýze se také nachází oblasti 

s menším počtem dostupných oblastí, mezi které patří Stará Bělá, Proskovice, Polanka nad 

Odrou, některé části Krásného Pole, severní části Hošťálkovic, severozápadní části Lhotky, 

severní části Slezské Ostravy, Antošovice a jižní části Radvanic a Bartovic. V porovnání  

s analýzou počtu velkých podniků do 25 minut jízdy VHD na 18:00 (příloha 73) došlo 

překvapivě k zlepšení nabídky dostupných velkých podniků z oblastí Radvanic a Bartovic, 

Hrabové, Nové Běly, severovýchodní části Petřkovic, severní části Slezské Ostravy  

a z některých částí Mariánských Hor a Hulváků. Naopak ke zhoršení nabídky dostupných 

velkých podniků do 25 minut jízdy VHD došlo z oblastí jižní částí Slezské Ostravy, jižní 

části Krásného Pole, Polanky nad Odrou, Proskovic, Staré Běly, Antošovic, severozápadní 

části Petřkovic a ze severozápadní části Lhotky. Existence průmyslových zón má velký vliv 

na celkovou dostupnost i počet dostupných velkých podniků do 25 minut jízdy VHD. 

Z celkového hlediska se lze dostat z většiny oblastí do 1 až 16 velkých podniků do 25 minut 

jízdy VHD. 
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8.2.4 Významné obchody 

V analýze dostupnosti k významným obchodům na 8:00 bylo použito 101 

významných obchodů. V analýze dostupnosti k významným obchodům na 20:00 bylo 

použito 28 významných obchodů. U dostupnosti k významným obchodům byly 

analyzovány: 

1) Čas dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu VHD na 8:00 

2) Čas dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu VHD na 20:00 

3) Počet významných obchodů do 25 minut jízdy VHD na 8:00 

4) Počet významných obchodů do 25 minut jízdy VHD na 20:00 

 

Při analýze času dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu VHD na 8:00  

(příloha 74) se oblasti s dobrou dostupností nachází v téměř celé Porubě, Třebovicích, 

Pustkovci, severní části Svinova, téměř celé Ostravě-Jih, střední a jižní části Moravské 

Ostravy a Přívozu, Mariánských Horách a Hulvákách, východní části Vítkovic, 

Michálkovicích, severní části Hrabové, severní části Radvanic a Bartovic a ve střední  

a východní části Slezské Ostravy. Naopak oblasti s horší dostupností se nachází v severní 

části Lhotky, jižní části Hošťálkovic, severní části Slezské Ostravy, jižní a východní části 

Radvanic a Bartovic, střední části Nové Běly, jižní části Proskovic, jihozápadní části 

Krásného Pole a severozápadní části Plesné. V analýze byly nalezeny tři významné oblasti 

významných obchodů. Do první oblasti spadá Poruba, Pustkovec a Třebovice. Do druhé 

oblasti patří Mariánské Hory a Hulváky a Moravská Ostrava a Přívoz a v třetí oblasti je jen 

Ostrava-Jih. V analýze je zajímavostí, že se zde nachází oblasti s dobrou dostupností  

a absencí blízkého významného obchodu, a to především z důvodu dobré dostupnosti 

zastávek a dobrými spoji VHD na 8:00. Mezi tyto oblasti patří Kunčice, Proskovice, Stará 

Bělá, Lhotka a Hošťálkovice. V porovnání s analýzou času dojezdu k nejbližšímu 

významnému obchodu VHD na 20:00 (příloha 75) se oblasti s horší dostupností nachází  

v Polance nad Odrou, západní části Poruby, severní a západní části Krásného Pole, jižní části 

Hošťálkovic, severozápadní části Lhotky, severní části Petřkovic, Antošovicích, východní 

části Slezské Ostravy, Michálkovicích, jižní a východní části Radvanic a Bartovic a jižní 

části Proskovic. Zajímavostí je, že z 11 rezidenčních lokalit Slezské Ostravy se do 

vzdálenosti 2 km nenachází žádná zastávka, což se projevilo horší dostupností. Z celkového 
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hlediska je nejhorší dostupnost z periferních oblastí Ostravy. I za předpokladu, že dochází k 

mírnému zkreslení dostupnosti významnými obchody mimo hranice Ostravy, tak  

v porovnání je lepší dostupnost významných obchodů v čase na 8:00 než na 20:00. Tento 

fakt je ovlivněn počtem otevřených významných obchodů a dopravní dostupností spojů linek 

VHD. 

V analýze počtu významných obchodů do 25 minut jízdy VHD na 8:00 (příloha 76) 

se z více jak 99 % oblastí lze do 25 minut jízdy VHD dostat k minimálně jednomu 

významnému obchodu. Mezi oblasti s menším počtem dostupných významných obchodů 

patří jižní části Proskovic, jižní části Hošťálkovic, severozápadní části Lhotky a jihozápadní 

části Krásného Pole. Spousta významných obchodů se nachází především v oblasti Ostravy-

Jih, Poruby, Moravské Ostravy a Přívozu a Mariánských Hor a Hulváků. Z těchto oblastí  

se lze dostat nejméně k 19 a více významným obchodům. Významný vliv na dostupnosti má 

především dobré napojení významných obchodů na rychlejší silnice, dobrá nabídka spojů 

linek VHD, rozmístění a celkový počet otevřených významných obchodů na 8:00. V analýze 

počtu významných obchodů do 25 minut jízdy VHD na 20:00 (příloha 77) se oblasti 

s menším počtem dostupných významných obchodů nachází v Polance nad Odrou, západní 

části Poruby, Krásném Poli, jižní části Hošťálkovic, severní a střední části Lhotky, severní 

části Petřkovic, Antošovicích, východní části Slezské Ostravy, Michálkovicích a jižní  

a východní části Radvanic a Bartovic. Do těchto oblastí byly zařazeny i oblasti, ze kterých 

se nelze dostat ani k jednomu významnému obchodu do 25 minut jízdy VHD v rámci 

Ostravy. Naopak oblasti s větším počtem dostupných významných obchodů lze najít  

v Mariánských Horách a Přívoze, Vítkovicích, Nové Vsi, severní části Ostravy-Jih, 

Třebovicích, severní části Svinova a střední části Poruby. I vzhledem k tomu, že je v analýze 

na 20:00 otevřených pouze 28 významných obchodů, je dostupnost i počet významných 

obchodů do 25 jízdy VHD v nadprůměru. V celkovém hodnocení je počet dostupných  

i dostupnost významných obchodů VHD na 8:00 lepší než v analýze dostupnosti 

významných obchodů na 20:00. 
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8.2.5 Instituce 

Pro analýzu dostupnosti institucí byly vybrány 3 typy úřadů - odbor dopravně 

správních činností MMO, Úřady práce České republiky a Úřad městského obvodu. U těchto 

institucí byly analyzovány: 

1) Čas dojezdu k nejbližšímu úřadu VHD na 8:00 

2) Čas dojezdu k nejbližšímu úřadu VHD na 16:00 samostatně pro ODSC a úřad 

městského obvodu 

3) Počet úřadů práce do 25 minut jízdy VHD na 8:00  

 

A) Odbor dopravně správních činností MMO 

V analýze dostupnosti byl zahrnut odbor dopravně správních činností. Z důvodu 

výskytu pouze jednoho zařízení bylo nutné upravit intervaly času dojezdu. Tyto intervaly 

byly upraveny na 10 minut a méně, 10 – 20 minut, 20 – 30 minut, 30 – 40 minut a 40 minut 

a více. V první analýze času dojezdu k nejbližšímu ODSC jízdou VHD na 8:00 (příloha 78) 

se oblasti s dobrou dostupností nachází v Mariánských Horách a Hulvákách, střední  

a severní části Radvanic a Bartovic, některých částech Michálkovic, severní a západní části 

Slezské Ostravy, Moravské Ostravě a Přívozu, Petřkovicích, Lhotce a Hošťálkovicích. Mezi 

oblasti s dobrou dostupností byly zahrnuty oblasti s časem dojezdu do 30 minut do úřadu 

ODSC. I přes neexistenci jiných poboček úřadu ODSC je dostupnost z rezidenčních lokalit 

velice dobrá. V porovnání s analýzou času dojezdu k nejbližšímu ODSC jízdou VHD  

na 16:00 (příloha 79) došlo ke zlepšení dostupnosti z oblastí Radvanic a Bartovic, jižní části 

Slezské Ostravy, Michálkovic, severovýchodní části Petřkovic, Martinova, severní části 

Svinova a v některých částech Moravské Ostravy a Přívozu. Naopak ke zhoršení dostupnosti 

došlo z oblastí Hrabové a Antošovic. Z celkového hlediska je překvapivě mírně lepší 

dostupnost z rezidenčních lokalit na 16:00 než na 8:00 jízdou VHD. Opět značný vliv  

na analýzu má celková nabídka dostupných linek VHD na určitou hodinu, umístění pobočky 

ODSC a napojení jednotlivých oblastí na rychlejší silnice. 
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B) Úřady městského obvodu 

V analýze dostupnosti bylo zahrnuto všech 23 úřadů městských obvodů v Ostravě. 

V analýze byla sledována dostupnost rezidenční lokality k územně příslušnému úřadu 

městského obvodu (tj. v rámci městského obvodu). Na základě analýzy času dojezdu 

k nejbližšímu úřadu městského obvodu jízdou VHD na 8:00 (příloha 80) bylo zjištěno, že je 

nutné vytvořit porovnávací tabulku, tak aby měl každý městský obvod svou konkrétní 

analýzu. Tudíž z významným vlivem velikosti městského obvodu na dostupnost byl 

vytvořený mapový výstup (příloha 81), která ukazuje průměrný čas dojezdu z lokalit 

městského obvodu do příslušného úřadu městského obvodu na 8:00 jízdou VHD. 

V mapovém výstupu bylo podle předpokladu zjištěno, že nejvyšší průměrný čas dojezdu 

k úřadu městského obvodu VHD na 8:00 v městském obvodu Slezská Ostrava s průměrným 

časem dojezdu 18:10. Další průměrné časy dojezdu vyšší než 13 minut lze zaznamenat 

v městském obvodu Radvanice a Bartovice, Moravské Ostravě a Přívozu a Ostrava-Jih. 

Naopak nejnižší průměrný čas dojezdu jízdou VHD na 8:00 je v městském obvodu 

Proskovice, kde hodnota průměrného času dojezdu činí 5:41. Celkový průměrný čas dojezdu 

v Ostravě k městským úřadům na 8:00 je 10:48 jízdou VHD. V porovnání s analýzou času 

dojezdu k nejbližšímu úřadu městského obvodu VHD na 16:00 (s příloha 82) došlo  

k mírnému zlepšení dostupnosti z oblastí střední části Radvanic a Bartovic a jižní části 

Slezské Ostravy. Naopak k mírnému zhoršení dostupnosti došlo z oblastí severní části 

Svinova. Z celkového hlediska jsou dostupnosti z městských obvodů na 8:00 i na 16:00 

velmi podobné, ale v konečném důsledku, který neplatí pro všechny městské obvody, byla 

zaznamenána mírně lepší dostupnost na 16:00 než na 8:00 jízdou VHD. Mezi hlavní 

rozhodující faktory dobré či špatné dostupnosti patří velikost městského obvodu, situování 

zastávek VHD, excentricita úřadu městského obvodu nebo dobré napojení úřadu městského 

obvodu na dobrou dopravní infrastrukturu. 

 

C) Úřad práce České republiky 

V analýze dostupnosti byly zahrnuty všechny 4 kontaktní místa Úřadu práce České 

republiky. V analýze času dojezdu k nejbližšímu úřadu práce VHD na 8:00 (příloha 83)  

se oblasti s horší dostupností nachází v Plesné, jižní a severní části Krásného Pole, Polance 

nad Odrou, jihozápadní a jižní části Ostravy-Jih, Proskovicích, Staré Bělé, Nové Bělé, jižní 
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části Hrabové, jižní a východní a severní části Radvanic a Bartovic, východní části 

Michálkovic, východní a severní části Slezské Ostravy, Antošovicích, severozápadní části 

Petřkovic, Lhotce, Hošťálkovicích a v některých částech Martinova. Hlavním důvodem 

výskytu oblastí s horší dostupností je především počet a rozmístění kontaktních míst úřadů 

práce v Ostravě. Mezi oblasti s nejlepší dostupností patří Moravská Ostrava a Přívoz, 

Mariánské Hory a Hulváky, Vítkovice a střed Poruby. V těchto oblastech se čas dojezdu 

k nejbližšímu úřadu práce pohybuje do 21 minut. V porovnání s analýzou nemocnic jsou 

kontaktní místa lépe dostupná z oblastí střední části Moravské Ostravy. Naopak hůře 

dostupná jsou z oblastí Poruby a Ostravy-Jihu. V porovnání bylo zjištěno, že nemocnice jsou 

lépe napojené na rychlejší dopravní infrastrukturu než úřady práce, což ovlivňuje docházku 

do zařízení a navyšuje se tak celkový cestovní čas. 

V analýze počtu úřadů práce do 25 minut jízdy VHD na 8:00 (příloha 84) se oblasti 

s větším počtem dostupných úřadů práce nachází v středozápadní části Mariánských Hor  

a Hulváků, jižní části Moravské Ostravy a Přívozu, severní části Vítkovic, severní a střední 

části Nové Vsi a v severní části Svinova. Naopak mezi oblasti s menším počtem dostupných 

úřadů práce lze zařadit především periferní oblasti Ostravy. Velký vliv na analýzy 

dostupnosti má nabídka jednotlivých linek VHD, napojení na rychlejší dopravní 

infrastrukturu a rozmístění úřadů práce v Ostravě. Z celkového hlediska lze hodnotit 

dostupnost úřadů práce jako průměrnou, či spíše podprůměrnou. 
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9 POROVNÁNÍ VHD A IAD 

Pro porovnání výsledků analýzy dostupnosti s využitím VHD a IAD byly použity 

metody benchmarkingu a Access Areas Ratio. Postup zpracování a příprava analýz 

porovnání byly popsány v kapitolách 3 a 6. Výsledky porovnání jsou dokumentovány  

na následujících kartogramech: 

1) Rozdíl časů dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu mezi VHD a IAD na 8:00 

2) Rozdíl časů dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu mezi VHD a IAD na 20:00 

3) Rozdíl časů dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu mezi VHD na 8:00 a 20:00 

4) Rozdíl časů dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu mezi IAD na 8:00 a 20:00 

 

 V analýze rozdílů časů na 8:00 bylo použito 101 významných obchodů.  

Při porovnání času dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu mezi VHD a IAD na 8:00 

(příloha 85) bylo zjištěno, že největší rozdíly dostupnosti jsou situovány v následujících 

částech Ostravy - Nové Běly, severní a střední části Lhotky, jihozápadní části Krásného Pole, 

středních částí Slezské Ostravy, Proskovicích, západní části Staré Běly, západní části 

Poruby, jižní části Hrabové a jižní a východní části Radvanic a Bartovic. V těchto oblastech 

se ukazuje rozdíl časů dojezdu VHD a IAD na 8:00 větší než 10 minut a více. Naopak mezi 

oblasti s nejmenším rozdílem časů dojezdu patří, podle předpokladu, nejbližší rezidenční 

lokality u významných obchodů. V těchto oblastech se čas dojezdu pohybuje do 5 minut. 

Rozdílným negativním vlivem v analýzách VHD a IAD je také připočtení režijních časů  

a nabídka spojů linek VHD. Větší rozdíly časů dojezdu byly zjištěny v analýze porovnání 

VHD a IAD na 20:00 (příloha 86). Mezi oblasti s největšími rozdíly časů dojezdu patří 

Krásné Pole, severní části Petřkovic, západní části Poruby, Polanka nad Odrou, 

Michálkovice, Antošovice, severní a střední části Slezské Ostravy a Proskovice. V těchto 

oblastech se čas dojezdu pohybuje od 10 a více minut. Naopak mezi oblasti s nejmenším 

rozdílem dostupnosti patří severní a střední části Radvanic a Bartovic, téměř celé Kunčičky, 

Kunčice a západní části Nové Běly. V těchto oblastech se rozdíl časů dojezdu pohyboval do 

10 a méně minut. Z těchto oblastí je především dobrá dostupnost na zastávku a dobré 

napojení na místní dopravní infrastrukturu. V analýze rozdílů časů na 20:00 bylo použito  

28 významných obchodů. Zajímavosti v analýze bylo, že v oblasti Vítkovic se rozdílný čas 

dojezdu pohyboval od 12 do 20 minut, což lze hodnotit jako oblast s horší dostupností. 
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Přitom oblast Vítkovic patří ve většině analýz k místům, ze kterých je dobrá dostupnost. 

V celkovém porovnání, podle předpokladu, lze konstatovat, že čas dojezdu je v mnoha 

ohledech kratší v analýze IAD než v analýze VHD, ať už je to na jakoukoliv vybranou 

hodinu u analýz dostupnosti k významným obchodům. I přesto v analýzách vznikají oblasti, 

kde je čas dojezdu VHD kratší než čas dojezdu IAD. Některá oblasti hodnocené jako místa 

s nízkou úrovní dostupnosti zařízení jsou vzhledem k minimálnímu rozdílu mezi výsledky 

VHD a IAD dány jejich geografickou polohou. 

 V analýze rozdílů časů dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu IAD na 8:00  

a 20:00 (příloha 87) se sledovaly rozdíly způsobené různou otevírací dobou obchodů, kde 

zůstaly parametry síťové analýzy stejné (nebrala se v úvahu zdržení kongescí, semafory 

apod.). V této analýze byly zaznamenány největší rozdíly v periferních oblastech Ostravy. 

Mezi oblasti s největším rozdílem časů dojezdu patří téměř celá Polanka nad Odrou, střední 

a východní části Radvanic a Bartovic a severní části Michálkovic. Z těchto oblastí je čas 

dojezdu na 8:00 o 6 a více minut kratší než čas dojezdu na 20:00. I přesto, že v analýze 

dostupnosti IAD na 8:00 bylo použito 101 otevřených významných obchodů, tak se nijak 

výrazně neliší, jsou téměř v 80 % obdobné, od analýzy dostupnosti IAD na 20:00, kde bylo 

použito 28 otevřených významných obchodů. Tento fakt lze řadit mezi nečekané výsledky, 

protože z většiny oblastí Ostravy byl rozdíl časů dojezdu na 8:00 o 2 a více minuty kratší 

než čas dojezdu na 20:00. V analýze rozdílů bylo dále zaznamenáno, že významné obchody 

na 20:00 jsou dobře rozmístěny a napojeny na místní dopravní infrastrukturu. Naopak jsou 

zde také výjimečné oblasti, kde byl rozdíl časů dojezdu na 8:00 o 2 a více minuty delší než 

čas dojezdu na 20:00. Tyto oblasti se nachází ve střední části Moravské Ostravy a Přívozu. 

Tato změna nastala především z důvodu otevřeného nákupního parku Ostrava, jehož 

otevírací doba přesahuje 20:00, ale v 8:00 je ještě zavřený. V analýze rozdílů časů dojezdu 

bylo zjištěno, že lepší dostupnost k významným obchodům je v 8:00. 

V druhé analýze rozdílů časů dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu VHD  

na 8:00 a 20:00 (příloha 88) bylo zjištěno, že mezi oblasti s největším rozdílem času dojezdu 

patří severní části Petřkovic, Krásné Pole, západní části Poruby, severní části Svinova, jižní 

části Ostravy-Jih, střední části Vítkovic, střední části Hrabové, severní části Radvanic  

a Bartovic, Michálkovice a střední a východní části Slezské Ostravy. Z těchto oblastí 

s největšími rozdíly byl čas dojezdu na 8:00 o 9 a více minut kratší než čas dojezdu na 20:00. 

V analýze rozdílů VHD je překvapením oblast Kunčiček, kde byl čas dojezdu na 8:00  
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až o 3 minuty delší než čas dojezdu na 20:00, a to především z důvodu neexistence 

významných obchodů v této oblasti jak na 8:00, tak na 20:00. V celkovém porovnání analýz 

dojezdu bylo zaznamenáno, že časy dojezdu IAD i VHD jsou na 8:00 lepší, než na 20:00.  

I přesto se zde vyskytují oblasti, kde tento fakt neplatí. V celkovém hodnocení patří mezi 

oblasti s největším rozdílem dostupnosti oblasti východní části Slezské Ostravy. 

 

9.1 Porovnání dojezdu do obchodů metodou benchmarking 

V příloze 89 jsou uvedeny výsledky benchmarkingu, při kterém se počítal podíl času 

dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu a času dojezdu k nejbližší základní škole 

pomocí IAD. Využívá se skutečnosti, že je vhodné porovnávat dostupnost vybraných 

zařízení vůči vhodnému srovnávacímu standardu, kterým byl dojezd do nejbližší základní 

školy. Základní školy jsou rovnoměrně v území rozmístěny, a proto jsou vhodné pro tento 

účel. V kartografickém zobrazení byla upravena barevná stupnice, aby barva pro shodu mezi 

dojezdem k obchodu a základní škole byla zobrazena neutrální barvou. Bylo zjištěno,  

že se oblasti s relativně lepší dostupností významných obchodů než základních škol (podíl 

je menší než 100 %) se nachází v téměř celé Polance nad Odrou, Michálkovicích, východní 

části Slezské Ostravy, severní části Radvanic a Bartovic, střední části Vítkovic, jihozápadní 

a severozápadní části Ostravy-Jih, téměř celé Porubě, Plesná, východní části Krásného Pole, 

Martinově, Pustkovci a částech Svinova. Naopak oblasti s lepší dostupností základních škol 

oproti významným obchodům se nachází v Nové Bělé, Proskovicích, střední části Ostravy-

Jih, Kunčicích, západní části Vítkovic, jihozápadní části Mariánských Hor a Hulváků, 

střední části Slezské Ostravy, jižní části Krásného Pole, severní části Svinova, Lhotce  

a Hošťálkovicích. V tomto porovnání lze těžko definovat celé oblasti s horší či lepší 

dostupností, a to především z důvodu lokalizace a počtu zařízení v dané oblasti.  

O významných obchodech bylo zjištěno, že patří také jako základní školy k velmi dobře 

rozmístěným zařízením na území Ostravy, ale pochopitelně v jiných místech než základní 

školy. V celkovém hodnocení analýzy jsou nejmenší rozdíly v severovýchodní  

a jihovýchodní části Ostravy, především z důvodu blízkého umístění obou typů zařízení. 

Naopak největší rozdíly jsou v střední, jižní a západní části Ostravy, z důvodu absence 

některého typu zařízení. 
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V analýze podílu časů dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu a základní škole 

VHD na 8:00 (příloha 90) bylo zjištěno, že oblasti s lepší dostupností k významným 

obchodům oproti základním školám se nachází v Polance nad Odrou, Třebovicích, Plesné, 

Martinově, severní části Krásného Pole, severní části Radvanic a Bartovic, Michálkovicích, 

Heřmanicích, jižní části Moravské Ostravy a Přívozu, střední části Vítkovic, střední  

a severozápadní části Ostravy-Jih a v severozápadní části Svinova. V těchto oblastech je  

o 53 % a více lepší dostupnost k významným obchodům než k základním školám. Naopak 

oblasti s lepší dostupností k základním školám se vyskytují v Hošťálkovicích, Lhotce, jižní 

části Krásného Pole, střední části Poruby, severní části Svinova, Proskovicích, Kunčicích, 

Nové Bělé, jižní části Hrabové, střední části Slezské Ostravy, střední části Ostravy-Jih, 

střední části Mariánských Hor a Hulváků a střední a severní části Moravské Ostravy  

a Přívozu. K těmto oblastem je ve většině případů o 87 % a více lepší čas dojezdu  

do základních škol než do významných obchodů. Mezi zajímavé oblasti, ke kterým je dobrá 

dostupnost jak k základní škole, tak k významnému obchodu, patří severní oblasti Plesné, 

severní části Slezské Ostravy včetně Antošovic, Nová Ves, západní části Poruby, jižní části 

Kunčic a téměř celé Radvanice a Bartovice. V analýze existuje hned několik důvodů  

pro objasnění horší nebo lepší dostupnosti. Mezi ně patří například dobrá dostupnost 

z oblastí díky napojení na rychlejší silnice, neexistence významného obchodu či základní 

školy, lepší nabídka spojů VHD nebo lepší dostupnost na nejbližší zastávku. V porovnání 

s IAD jsou zajímavou oblastí jižní části Hrabové a Radvanic a Bartovic. V analýze IAD byl 

lepší čas dojezdu z oblastí Radvanic a Bartovic k základním školám a v analýze VHD byl 

naopak lepší čas dojezdu k významným obchodům. Opačný jev nastal při dostupnosti 

z oblastí Hrabové, kdy v analýze IAD byl v průměru lepší čas dojezdu k významným 

obchodům a v analýze VHD byl v průměru lepší čas dojezdu k základním školám. V každém 

případě dochází k nerovnoměrným rozdílům, a to jak v rámci Ostravy, tak  

i v konkrétních městských obvodech. 

 

9.2 Hodnocení dostupnosti významných obchodů modifikovanou metodou 

AAR 

Upravenou metodou AAR (vysvětleno v kapitole 3) byly porovnány počty služeb 

dostupných VHD a IAD. V analýze podílu počtu významných obchodů dostupných  
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do 10 minut jízdy VHD a IAD na 8:00 (příloha 91) bylo zjištěno, že maximální hodnoty 

(více než 18 %) se nachází ve střední části Polanky nad Odrou, střední části Moravské 

Ostravy a Přívozu, východní části Michálkovic a severní části Poruby. Mezi další 

nadprůměrně dobře obsloužené oblasti VHD patří některé části Poruby, Moravské Ostravy 

a Přívozu, jižní a jihozápadní části Ostravy-Jih, střední části Hrabové a severní části 

Radvanic a Bartovic. V analýze však byla identifikována řada míst, kde není ukazatel 

vyčíslen, protože se v daném intervalu nenašel žádný obchod (díky výrazně pomalejší 

dopravě VHD). 

V detailnější analýze bylo zjištěno, že z některých rezidenčních lokalit Polanky nad 

Odrou se lze jízdou IAD do 10 minut dostat až k 3 významným obchodům. Z hlediska jízdy 

VHD se z té samé rezidenční lokality lze dostat k 1 významnému obchodu. Po podílu těchto 

dvou hodnot vznikla v oblasti Polanky nad Odrou významná odchylka počtu dostupných 

služeb, kde její hodnota činí 33 %. V celkovém hodnocení tato analýza vyjadřuje celkový 

podíl počtu dostupných významných obchodů jak z hlediska IAD, tak z hlediska VHD. 
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10 ZÁVĚR A DISKUZE 

Hlavní myšlenka této diplomové práce pojednává o problematice dostupnosti IAD  

a VHD v Ostravě v roce 2015 do školských, zdravotnických zařízení, velkých podniků, 

významných obchodů a institucí. Práce byla vypracovaná jako součást projektu GAČR,  

kde bylo cílem vyvinout a porovnat prostorové simulační modely. Hlavním cílem bylo 

vytvořit modely dostupnosti, které lze porovnat s prostorově simulačními modely z projektu 

GAČR. V analýzách dostupnosti bylo také cílem prokázat, že je důležité se zabývat dopravní 

dostupností IAD a VHD. Zároveň se posuzoval i rozdíl mezi dostupností IAD a VHD. 

V rámci diplomové práce byly rovněž připraveny postupy sběru informací o časových 

režimech jednotlivých zařízení, potřebných pro vytvoření přesnějších modelů dostupnosti. 

Byly vybrány vhodné ukazatele dostupnosti, mezi které patří čas dojezdu 

k nejbližšímu zařízení, počet zařízení do určitého času nebo například spádové oblasti 

jednotlivých zařízení. Byl proveden sběr informací o lokalizaci, kapacitě a časovém režimu 

vybraných zařízení. Konkrétně tímto byla vytvořena metodika vyhodnocování informací  

o časových režimech zařízení, což bylo následně zahrnuto do analýz dostupnosti. Při sběru 

informací o časových režimech zařízení byla vyzkoušená a upravená metodika pro zjištění 

a aproximaci otevíracích dob. Pro kontrolu časů nalezených tras proběhlo porovnání s časy 

stejných tras z Google Maps, kde byla použita metoda jitteringu dat. Pro tuto studii byly 

v souladu s Ivan (2010) zvoleny tři nejbližší zastávky do vzdálenosti 2 km, konstantní 

rychlost chůze 4,8 km/h, režijní časy 5 minut pro čekání na odjezd na zastávce a 1 minuta 

po příjezdu. Z dat dopravního spojení VHD byla vybrána data spojení na 8, 16, 18 a 20 

hodinu. Pro porovnání analýz dostupnosti byly také použity metody benchmarkingu  

a Access Areas Ratio. Na základě zpracování vzniklo 91 mapových výstupů, kde byly 

hodnoceny vybrané ukazatele analýzy dostupnosti. 

V analýzách dostupnosti školských zařízení bylo zjištěno, že základní školy patří 

k nejlépe pravidelně rozmístěným zařízením, a proto je jejich dostupnost jedna z nejlepších. 

K nejbližší základní škole se lze z 85 % území Ostravy dostat do 6 minut jízdy automobilem, 

což je dáno i tím, že jsou základní školy dobře napojeny na dobrou dopravní infrastrukturu.  

V analýzách zdravotnických zařízení bylo zjištěno, že se lze dostat ze všech 

rezidenčních lokalit Ostravy aspoň do jedné lékárny do 10 minut jízdy IAD, což značí dobré 

rozmístění lékáren a napojení na dobrou dopravní infrastrukturu. Bylo zjištěno, že všechna 
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nemocniční zařízení jsou dostupná maximálně do 18 minut jízdy IAD, což splňuje zákon  

o zdravotnických službách, kdy musí být dosažitelnost z nejbližší výjezdové základny 

v dojezdové době 20 minut. Při analýze času dojezdu k lékařům pro dospělé bylo zjištěno, 

že z více jak 80 % rezidenčních lokalit se lze dostat do 4 minut jízdy IAD k nejbližšímu 

lékaři pro dospělé. Významné výsledky byly také zaznamenány u zařízení zubařů, kde bylo 

zjištěno, že z hlediska dobré dostupnosti není důležitý jen celkový počet zařízení, ale také 

pravidelné rozmístění. 

Ve výsledcích analýzy dostupnosti k velkým podnikům bylo zjištěno, že významný 

vliv na dostupnosti mají průmyslové zóny v oblasti Hrabové, Poruby, Vítkovic, Kunčic, 

Moravské Ostravy a Přívozu. Oblasti dostupnosti jsou také zkresleny jinými velkými 

podniky mimo Ostravu. I přes výše uvedené negativní vlivy zkreslení a průmyslové zóny, 

lze hodnotit místa s nejlepší dostupností k velkým podnikům, mezi které patří Moravská 

Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, střední a severní části Ostravy-Jih, Vítkovice, 

západní a jižní části Slezské Ostravy a Nová Ves. 

Z hlediska analýzy spádových oblastí k významným obchodům bylo zjištěno,  

že za předpokladu nezahrnutí maloobchodního řetězce Hruška, se východní a severní části 

Ostravy spádují k obchodu Penny Market. Naopak za předpokladu analýzy spádových 

oblastí i se zahrnutím maloobchodu Hruška, se spádují téměř všechny oblasti Ostravy 

k obchodu Hruška. Minimálně se teritoriálně prosazuje pouze obchod Penny Market, ostatní 

obchody jsou zanedbatelné, pouze pokud nevezmeme v úvahu jejich atraktivnost, velikost  

a sortiment. Nejhorší nabídka významných obchodů byla zaznamenána ve východní  

a jihovýchodní části Ostravy. Z celkového hlediska bylo zjištěno, že existují tři významné 

oblasti s dobrou dostupností k významným obchodům (Mariánské Hory a Hulváky  

a Moravská Ostrava a Přívoz), (Poruba, Pustkovec a Třebovice) a (Vítkovice a Ostrava-Jih). 

V analýzách dostupnosti k institucím byly zaznamenané zajímavé výsledky v času 

dojezdu k nejbližšímu úřadu ODSC jízdou IAD, kdy střed obce Polanky nad Odrou leží  

od úřadu 21,1 km vzduchem, zatímco střed obce Proskovice pouze 18,1 km, a přesto je lepší 

dopravní dostupnost z Polanky nad Odrou než z Proskovic, což je dáno napojením  

na rychlejší silnice. Nejnižší průměrný čas dojezdu IAD je v městském obvodu Proskovice, 

kde se průměrný čas dojezdu rovná 1:01 minut. 
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Z hlediska analýz ke školským zařízením jízdy VHD na 8:00 bylo zjištěno,  

že nejlepší čas dojezdu k nejbližšímu školskému zařízení je z oblastí severozápadní části 

Ostravy-Jih, střední části Moravské Ostravy a Přívozu a střední části Mariánských Hor  

a Hulváků. V těchto oblastech se čas dojezdu pohybuje do 7 minut jízdy VHD. Například 

aspoň jedna základní škola je dostupná z minimálně 99 % území Ostravy do 25 minut jízdy 

VHD na 8:00. Z hlediska analýzy počtu zařízení do 25 minut jízdy VHD na 8:00 jsou 

Vítkovice jedinou oblastí s větším počtem dostupných školských zařízení, což je z důvodu 

dobrého napojení na rychlejší dopravní infrastrukturu, existence mnoha školských zařízení 

a dobré nabídky spojů VHD. 

Při analýzách zdravotnických zařízení jízdy VHD na 8:00 bylo zjištěno, že mezi 

oblasti s nejlepším časem dojezdu k nejbližšímu zařízení patří střední části Poruby, západní 

části Třebovic, střední části Mariánských Hor a Hulváků, střední části Moravské Ostravy  

a Přívozu, severovýchodní části Vítkovic a střední části Ostravy-Jih. Minimálně jedna 

zubařská ordinace je dostupná z více jak 90 % rezidenčních lokalit Ostravy a dokonce 

ordinace lékařů pro dospělé z více jak 95 % rezidenčních lokalit Ostravy. 

Při analýze času dojezdu k nejbližšímu velkému podniku na 8:00 bylo zjištěno,  

že z větší poloviny oblastí Hrabové je čas dojezdu do 28 minut jízdy VHD, ale v analýze 

času dojezdu k nejbližšímu velkému podniku na 18:00 je čas dojezdu maximálně  

do 21 minut jízdy VHD, což se jeví jako nečekaný a zajímavý výsledek, který je zřejmě 

zapříčiněný třísměnným provozem. 

Ve výsledku porovnání analýzy času dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu 

jízdou VHD na 8:00 a 20:00 dochází k velkým rozdílům dostupnosti z důvodu počtu 

otevřených významných obchodů v danou hodinu a nabídky spojů VHD. Významné 

obchody lze hodnotit jako zařízení, která jsou pravidelně rozmístěná a zároveň dobře 

napojena na rychlejší dopravní infrastrukturu. Velmi dobré rozmístění lze doložit i v analýze 

počtu zařízení do 25 minut jízdy VHD na 8:00, kde se z 99 % rezidenčních lokalit lze dostat 

aspoň k jednomu významnému obchodu. 

V analýze času dojezdu k nejbližšímu ODSC jízdou VHD byla zaznamenána mírně 

lepší dostupnost na 16:00 než na 8:00, což ovlivňuje především nabídka spojů VHD  

na danou hodinu. V analýze času dojezdu k úřadům městského obvodu jízdou VHD na 8:00 

bylo zjištěno, že je celkový průměrný čas dojezdu v Ostravě 10:48 minut.  
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Významný výsledek byl zaznamenán v analýze porovnání dostupnosti 

k významnému obchodu na 20:00 z oblasti Vítkovic, kdy se rozdílný čas dojezdu pohyboval 

od 12 do 20 minut. V analýze porovnání času dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu 

jízdou IAD na 8:00 a VHD na 20:00 je zajímavá oblast Kunčiček, kde byl čas dojezdu  

na 8:00 až o 3 minuty delší než čas dojezdu na 20:00, a to především z důvodu počtu 

otevřených významných obchodů v dané oblasti na danou hodinu vzhledem k nabídce spojů 

linek VHD. V analýze benchmarkingu jízdou VHD na 8:00 bylo zjištěno, že například 

z oblastí střední části Poruby, severní části Svinova, Proskovic, Kunčic, Nové Běly a jižní 

části Hrabové je o minimálně 87 % lepší čas dojezdu do základních škol než do významných 

obchodů.  

Z celkového hlediska dopravní dostupnosti IAD patří mezi problematické oblasti, 

kromě periferních oblastí, především Nová Ves, Kunčičky, Kunčice, Hrabová  

a severovýchodní části Svinova. Horší dostupnost z těchto oblastí je zapříčiněna menším 

počet obyvatel žijících v těchto lokalitách a absenci bližšího zařízení. Z celkového hlediska 

dopravní dostupnosti VHD lze hodnotit oblasti Nové Vsi, střední části Slezské Ostravy, 

severní části Mariánských Hor a Hulváků, severní části Moravské Ostravy a Přívozu, 

severozápadní části Svinova, Kunčičky, Kunčice a Hrabovou jako nejhůře dostupné.  

Z oblastí severní části Moravské Ostravy a Hulváků a severní části Moravské Ostravy  

a Přívozu je kromě vzdálenějších zařízení problémem i delší docházka na zastávku. 

Z celkového hlediska analýz dostupnosti patří mezi nejvýznamnější vlivy 

dostupnosti pravidelné rozmístění zařízení, dobré napojení na dobrou dopravní 

infrastrukturu města, počet zařízení, excentricita zařízení, zkreslení existence bližšího 

zařízení mimo hranici Ostravy, počet zastávek, vzdálenost zastávek, nabídka spojů VHD  

na určitou hodinu, počet přestupů, případně režijní časy při jízdě VHD v porovnání s IAD  

a například velká koncentrace zařízení do centrálních částí městských obvodů. 

Při navázání na tuto diplomovou práci lze především rozšířit data o časových 

režimech s upravenou metodikou pro zjištění a aproximaci otevíracích dob. V ideálním 

případě získat otevírací doby přímo k datům cílů a ne k datům z databáze POI, kde při 

spojení dat může dojít ke ztrátě. Bylo by vhodné použít metodiku tvorby analýz dostupnosti 

VHD a zvolit jiné otevírací doby zařízení a jiné časy dopravních spojů. Dále lze využít  

pro vytvoření dalších analýz dostupnosti i zpracovaná data kapacity, počtu zaměstnanců 
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popřípadě návštěvníků. Bylo by vhodné použít stejnou metodiku zpracování analýz 

dostupnosti i do jiných typů zařízení. Pro navázání na tuto diplomovou práci by bylo možné 

vytvořit analýzy spádovosti k jiným zařízením, než jen k významným obchodům. Použité 

metody Access Areas Ratio a Benchmarkingu by bylo možné použít také u jiných zařízení. 

Rozhodně by bylo zajímavé porovnat všechny typy zařízení v rámci svého typů. Například 

všechna zdravotnická zařízení (ambulance s nemocnicemi, lékárny s lékaři pro dospělé atd.). 

V posledním kroku by bylo vhodné rozšířit analýzy dostupnosti i mimo oblasti Ostravy  

a porovnat s již vytvořenými analýzami, kde dochází či nedochází ke zkreslení analýz. 
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11 RESUME 

Introduction 

This thesis deals with the issue concerning the IAT and PT accessibility to school 

and health facilities, big companies, important stores and institutions in Ostrava in the year 

2015. The work was elaborated as a part of the GAČR project where the aim was to develop 

and compare space simulation models. The main target was to make models of accessibility 

that can be compared with space simulation models in the GAČR project. The aim in the 

accessibility analyses was also to prove that it is important to be concerned with the IAT and 

the PT accessibility. At the same time the difference between the IAT and the PT 

accessibility was evaluated. In the scope of the thesis the procedures of the information 

acquisition about the time regimes of individual facilities were prepared, too. They were 

important for producing more precise accessibility models. 

 

Methodology 

The arrival time to the nearest facility, the number of facilities to a concrete time  

or for instance catchment areas of individual facilities belong to the suitable accessibility 

indices. The results of the analysis of the public transport accessibility are very significantly 

influenced by the choice of the stop or stops, average walking speed to the stop and the 

factors influencing the stop accessibility. The three nearest stops to 2 kilometre distance,  

5 minute compensation times for waiting for the departure at the stop and 1 minute after the 

arrival were chosen for this study in harmony with Ivan (2010). 

      In the following stage there was the information acquisition about the locality, 

capacity and the time regime of chosen facilities. The methodology of information 

evaluation about the time regimes of facilities was made concretely in this way.  

Consequently it was included in the accessibility analyses. The methodology for finding out 

and approximation of the opening hours was tested and modified while the information about 

the time regimes was gathered. While finding out 20% and more time regimes the highest 

and the lowest values and possible further significant deviations were removed. The facilities 

were divided into individual subcategories in case of finding a significant heterogenity  

of the time regimes. An arithmetic average of the time regimes for a given type of facility 
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was calculated on the basis of the adapted data. The data structures were made within  

the information acquisition and at the same time with the provided data.  The data was saved 

and consequently selected with the help of produced filters. The square 100 x 100 m network 

data and address points, from which the initial destinations were created, was used within 

processing the accessibility analysis. The data of individual facilities „Point of interest“ from  

CEDA a.s. company was provided for the target destinations.. Their number was 

consequently modified according to the provided target data from the VŠB – TUO internal 

database. The result of these modifications was a total number of the initial destinations. 

Their number was 7108 and the target destinations are in 15 types of facilities. The StreetNet 

CZE data from CEDA a.s. company was used for proceeding the IAT accessibility. The data 

was modified according to the attached documentation. The analyses of the IAT accessibility 

were produced and visualized in ArcGIS 10.3. program on the basis of the street network, 

initial and target destinations. Everything was made with the help of the network analysis  

of OD cost matrix. The comparison with the times of the same lines from Google Maps was 

made for checking the times of the found out routes. The data jittering method was used 

there. Within the time check of the found out routes the data was evaluated as suitable for 

the advanced accessibility analysis. The data of stops from CHAPS spol. s.r.o. was used for 

processing the public transport accessibility. Further the data of the transport connections 

from CHAPS spol. s.r.o. was used. It was consequently processed by the Institute  

of geoinformatics at VŠB – TU Ostrava. The data of connection for 8 a.m., 4 p.m., 6 p.m. 

and 8 p.m. was selected from the data of public transport connection. The three nearest stops 

to the 2 km distance from each facility, the transport connection data and constant 

compensation times were connected with the help of the filters in the produced database. 

The constant walking speed 4,8 km per hour for the arrival at the stop and from the stop  

of public transport was chosen.  Filters which modified the received data according  

to the chosen accessibility indices were produced after connecting the individual data. After 

that the data was imported to ArcGIS 10.3. program where the analyses of the public 

transport accessibility were visualized. In the last step the filters for comparing the analyses 

of the public transport accessibility and individual automotive transport accessibility were 

created. The methods of benchmarking and Access Areas Ratio were applied. 
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Results 

The arrival times and the number of accessible school and health facilities, big 

companies, important shops and institutions were analysed from the point of view of judging 

the accessibility of the chosen types of facilities by means of the IAT and PT. The analyses 

of the number of different types of important shops and the analyses of the catchment areas 

of individual business centres were made. At the same time the analyses of the IAT and  

the PT were compared. 

In the analyses of the school facilities accessibility it was found that elementary 

schools belong to the best regularly distributed facilities and this is why their accessibility  

is one of the best. It is possible to get by car to the nearest elementary school from 85 %  

of the Ostrava territory within 6 minutes. This is caused also by the fact that elementary 

schools are connected to a good transport infrastructure in a good way. The most accessible 

elementary schools within 10 minutes by individual automotive transport are located  

in Vítkovice and Ostrava-South. It is possible to get to 20 or more elementary schools  

from there. Peripheral Ostrava territories belong to the places with worse accessibility  

to school facilities. However the results are influenced negatively by the fact that the school 

facilities situated outside Ostrava were not included. In the analyses of the health facilities 

it was found that it is possible to get to at least one pharmacy from all residential localities 

of Ostrava within 10 minutes by the IAT. This shows a good location of pharmacies  

and a connection to a good transport infrastructure. Further it was found that that all hospital 

facilities are accessible within maximum 18 minutes by the IAT, which complies  

with the health services law requiring the accessibility from the nearest departure station 

within 20 minute arrival time. While analysing the arrival time to the physicians for adult 

people it was found that it is possible to get to the nearest physician for adults from more 

than 80% of residential localities within 4 minutes by the IAT. Significant results were also 

detected in dentist facilities. It was found that from the point of view of good accessibility 

not only the total number of facilities but also a regular location is important. Therefore 

despite a big number of dentist facilities there is a worse accessibility from Lhotka, 

Hošťálkovice and Antošovice. In the results of the analysis of big company’s accessibility  

it was found that industrial zones in Hrabová, Poruba, Vítkovice, Kunčice, Moravská 

Ostrava and Přívoz have an important influence on the accessibility. The locations  

of accessibility are distorted by other big companies outside Ostrava, too. Despite the above 
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mentioned negative influence of the distortion and the industrial zone it is possible  

to evaluate the places with the best accessibility to big companies. They are Moravská 

Ostrava and Přívoz, Mariánské Hory and Hulváky, the central and northern parts of Ostrava 

- South, Vítkovice, the western and southern parts of Slezská Ostrava and Nová Ves. You 

can get from these well accessible locations to minimum 47 big companies within 10 minutes 

by the IAT. 

From the point of view of the analysis of the catchment area to important shopping 

centres it was found that as long as we do not include the Hruška retail network the eastern 

and northern parts of Ostrava come under Penny Market. On the contrary if also the Hruška 

retail is included, almost all Ostrava areas come under Hruška retail. Only Penny Market 

breaks through territorially, the other markets are negligible only in case if we do  

not consider their attractivity, size and range of products. In the arrival time analysis  

it is possible to get within 6 minute drive by the IAT from 90% of residential localities  

of Ostrava to the nearest significant shop. You can get to at least 61 significant stores within 

10 minute drive by the IAT from Mariánské Hory and Hulváky, Nová Ves, Vítkovice  

and Ostrava – South. On the contrary the worst offer of significant stores was noticed  

in the eastern and southeastern part of Ostrava. From the global point of view it was detected 

that there are three important localities with good accessibility to significant stores 

(Mariánské Hory and Hulváky and Moravská Ostrava and Přívoz), (Poruba, Pustkovec  

and Třebovice) and (Vítkovice and Ostrava – South). 

In the analyses of institution accessibility interesting results in the arrival times  

to the nearest Department of Transportation Office by car were found. The centre of Polanka 

nad Odrou is 21,1 km distant by air from the authority while the centre of Proskovice is only 

18,1 km distant. In spite of this fact the transport accessibility from Polanka nad Odrou  

is better than from Proskovice, which is caused by the connection to faster roads.  While 

analysing the arrival time to the nearest city district by IAT it was found that the lowest 

average arrival time by IAT is in the Proskovice city district where the average time arrival 

equals 1:01 minutes. The total average arrival time to the municipal authorities in Ostrava  

is 2:20 minutes. In the analysis of the arrival time to the contact places of the Job Centre  

of the Czech Republic it was detected that there is only one job centre in the whole western 

half of Ostrava. The job centre is situated in Poruba where a lot of people live and therefore 

the accessibility from this locality may be very problematic. 
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From the point of view of the analysis of the school facility accessibility by public 

transport for 8 a.m. it was found out that the best arrival time to the nearest school facility  

is from the nortwestern part of Ostrava - South, the central part of Moravská Ostrava and 

Přívoz and the central part of Mariánské Hory and Hulváky. The arrival time ranges within 

7 minute ride by public transport in these localities. For example at least one elementary 

school is accessible within 25 minute ride by public transport for 8 a.m. from minimum  

99 % of the Ostrava territory. On the contrary the southern parts of Polanka nad Odrou, 

Plesná, Antošovice, Heřmanice, the southern and northern parts of Radvanice and Bartovice 

belong to the localities with the worst accessibility. The arrival time ranges between 28  

and more minutes of ride by public transport there. From the point of view of the analysis  

of the number of facilities within 25 minutes of public transport ride for 8 a.m., Vítkovice  

is the only location with a higher number of accessible school facilities. This is caused  

by a good connection to a quicker transport infrastructure, the existence of a lot of school 

facilities and a good choice of public transport connections. 

While analysing the accessibility of health facilities by public transport for 8 a.m.  

it was found that the central parts of Poruba, the western part of Třebovice, the central part 

of Mariánké Hory and Hulváky, the central part of Moravská Ostrava and Přívoz,  

the northeastern part of Vítkovice and the central part of Ostrava - South belong  

to the territories with the best arrival times to the nearest facility. On the contrary  

the territories with the worst accessibility to the health facilities are situated in the northern 

part of Lhotka, the northern part of Slezská Ostrava, Antošovice and the northern  

part of Polanka nad Odrou. In the analysis of the number of the health facilities within  

25 minute ride by public transport for 8 a.m. were recorded territories with the biggest 

number of accessible health facilities in Mariánské Hora and Hulváky, the central part  

of Moravská Ostrava and Přívoz, the northeastern part of Vítkovice and in the central part 

of Ostrava - South. For example at least one dentist´s office is accessible from more than  

90 % of residential locations of Ostrava and adult doctor´s office even from more than 95 % 

of residential localities of Ostrava. The localities with the lowest number of health facilities 

are in Antošovice, the northern part of Polanka nad Odrou, the southern part of Radvanice 

and the western part of Krásné Pole. 

When analysing the arrival time to the nearest big company for 8 a.m. it was found 

that from the bigger half of Hrabová districts the arrival time is within 28 minutes by public 



Bc. Roman Jedlička: Analýza dostupnosti vybraných typů zařízení v Ostravě 

2017  103 

 

transport. However in the analysis of the arrival time to the nearest big company for 6 p.m. 

the time arrival is maximum within 21 minute ride by public transport. This appears to be  

an unexpected and interesting result which is probably caused by the three-shift operation. 

An improvement can be found in Hrabová district where the offer of public transport 

connections for 6 p.m. is better than for 8 a.m. Moravská Ostrava and Přívoz, Vítkovice, 

Poruba and Mariánské Hory and Hulváky belong to the districts with the best accessibility. 

The accessibility distortion showed again from the point of view of the existence of industrial 

zones. A good connection of almost all companies to a good transport infrastructure showed 

in the analysis, too. In the final evaluation it can be said that from almost 99 %  

of the residential localities of Ostrava you can get to at least one big company within  

25 minute ride by public transport. This is true for 8 a.m. as well as 6 p.m. 

In the result of comparison of the analysis of the arrival time to the nearest significant 

store by public transport for 8 a.m. and 8 p.m. there are big differences in the accessibility. 

The reason is the number of open significant stores in a given hour and the offer of the public 

transport connections. The significant stores can be evaluated as facilities which are 

distributed regularly and at the same time well connected to the faster transport 

infrastructure. A very good distribution can be documented also in the analysis of the number 

of facilities within 25 minutes by public transport for 8 a.m. It is possible to get to at least 

one significant store from 99 % of residential localities. On the contrary the areas with  

the worst accessibility can be found in the south western part of Krásné Pole, the southern 

part of Proskovice, the sothwestern part of Radvanice and Bartovice, Antošovice, Lhotka 

and Hošťálkovice. The arrival time in these territories is bigger than 21 minutes by public 

transport for 8 a.m. 

In the analysis of institution accessibility by public transport it was found out that  

the distribution of the given types of facilities has the most important influence. In the 

analysis of the accessibility of the city district offices also the size of the city district plays 

an important part. In the analysis of the arrival time to the nearest Department  

of transportation office by public transport a slightly better accessibility for 4 p.m. than for 

8 a.m. was noticed. This is influenced above all by the offer of public transport connections 

in the given hour. In the analysis of the arrival time to the city district offices by public 

transport for 8 a.m. it was found out that the total average arrival time in Ostrava is 10:48 

minutes. In the analysis of the arrival time to the nearest job centre it was found out that  
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the contact places of the job centre are well connected to the faster infrastructure.  

It is possible to arrive at the nearest contact place within 21 minutes by public transport for 

8 a.m. 

In the results of the analysis of the comparison of the accessibility to the nearest 

significant store by the IAT and PT for 8 a.m. it was found out that the most striking 

differences are in the western part of Poruba, the northern part of Vítkovice and the central 

part of Slezská Ostrava. In the analysis of the comparison of the accessibility of the nearest 

store by the IAT and the PT for 8 p.m. it was found out that the biggest differences are  

in the suburban territories of Ostrava such as for example in Krásné Pole, the northern part 

of Petřkovice, the western part of Poruba and in Polanka nad Odrou. A very significant result 

was found out in the analysis of the comparison of the accessibility to an important store for 

8 p.m. from the Vítkovice district. The different arrival time ranged between 12  

and 20 minutes there.  The Kunčičky district is interesting in the analysis of the comparison 

of the arrival time to the nearest significant store by the IAT for 8 a.m. and by the PT for  

8 p.m. The arrival time for 8 a.m. was 3 minutes longer that the arrival time for 8 p.m. The 

main reason was the number of open important stores in the given area for a given hour  

in respect with the offer of the public transport service connections. In the benchmarking 

analysis of IAT drive it was found out that he biggest differences are in the central, southern 

and western part of Ostrava due to the absence of elementary schools and important stores. 

In the benchmarking analysis of the public transport ride for 8 a.m. it was found that for 

instance the arrival time to elementary schools is minimum by 87 % better than to important 

stores from the territories of the central part of Poruba, the northern part of Svinov, 

Proskovice, Kunčice, Nová Bělá and the southern part of Hrabová. In the analysis of the 

contribution of the number of important stores accessible within 10 minute ride by the PT 

and drive by the IAT for 8 a.m. it was found out that the biggest number of accessible 

significant stores while using the IAT above 30 % is in the central part of Polanka nad Odrou. 

From the total point of view of transport accessibility by IAT above all Nová Ves, 

Kunčičky, Kunčice, Hrabová and the northerneastern part of Svinov belong to problematic 

territories. These territories have worse accessibility in almost all accessibility analyses. 

Hrabová, Kunčičky and Kunčice are rather industrial zones where there are  

a lot of companies. The worse accessibility in these territories is caused by a lower number 

of population in these localities and the absence of a nearer facility. The most interesting 
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problem territory is Nová Ves which is situated between the city districts of Mariánské Hory 

and Hulváky, Svinov and Třebovice. In spite of the fact that the Nová Ves terrorises are 

suitably connected to a good infrastructure there is no concrete facility in close proximity. 

This fact is true also for the territories of the northeastern parts of Svinov. From the point  

of view of the transport accessibility it is possible to evaluate the territories of Nová Ves,  

the central parts of Slezská Ostrava, the northern part of Mariánské Hory and Hulváky,  

the northern part of Moravská Ostrava and Přívoz, the northwestern part of Svinov, 

Kunčičky, Kunčice and Hrabová as the least accessible. As in the IAT the Kunčice, 

Kunčičky and Hrbovová are problematic above all because a lower number of inhabitants 

and the absence of a nearer facility. The most interesting problem territory is Nová Ves 

which is situated between the city districts of Mariánské Hory and Hulváky, Svinov  

and Třebovice. In spite of the fact the territories of Nová Ves are suitably connected to  

a good transport infrastructure there is no concrete facility in the immediate proximity. This 

fact is true also for the northeastern part of Svinov. From the point of view of the traffic 

accessibility by public transport it is possible to evaluate the northern part of Moravská 

Ostrava and Přívoz, the northwestern part of Svinov, Kunčičky, Kunčice and Hrabová  

as the worst accessible. As in the IAT analyses the territories of Kunčice, Kunčičky  

and Hrabová problematic above all because of a lower number of inhabitants and an absence 

of a nearer facility. A worse transport accessibility from Nová Ves, the central part of Slezská 

Ostrava and the northern part of Svinov is caused by the nonexistence of near facilities.  

From the northern parts of Moravská Ostrava and Hulváky and the nortern parts of Moravská 

Ostrava there is also a problem with a longer way to the stop. 

From the total point of view of the accessibility analyses the most important 

influences of the accessibility are caused by the regularly distributed facilities, a good 

connection to a good city transport infrastructure, the facility excentricity, the distortion  

of the existence of a nearer facility outside Ostrava, the number of stops, the distances 

between shops, the offer of public transport connections for a concrete hour, the number  

of changes, and potentially the compensation times by public transport ride with  

the comparison with IAT and for example a big concentration of facilities to the central parts 

of the city districts. 
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Příloha 53: Počet vysokých škol do 25 minut jízdy VHD na 8:00 v Ostravě v roce 2015 

Příloha 54: Čas dojezdu k nejbližší ambulanci VHD na 8:00 v Ostravě v roce 2015 

Příloha 55: Počet ambulancí do 25 minut jízdy VHD na 8:00 v Ostravě v roce 2015 

Příloha 56: Čas dojezdu k nejbližší lékárně VHD na 8:00 v Ostravě v roce 2015 

Příloha 57: Čas dojezdu k nejbližší lékárně VHD na 20:00 v Ostravě v roce 2015 

Příloha 58: Počet lékáren do 25 minut jízdy VHD na 8:00 v Ostravě v roce 2015 

Příloha 59: Počet lékáren do 25 minut jízdy VHD na 20:00 v Ostravě v roce 2015 

Příloha 60: Čas dojezdu k nejbližší nemocnici VHD na 8:00 v Ostravě v roce 2015 

Příloha 61: Čas dojezdu k nejbližší nemocnici VHD na 20:00 v Ostravě v roce 2015 

Příloha 62: Počet nemocnic do 25 minut jízdy VHD na 8:00 v Ostravě v roce 2015 
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Příloha 63: Počet nemocnic do 25 minut jízdy VHD na 20:00 v Ostravě v roce 2015 

Příloha 64: Čas dojezdu k nejbližšímu lékaři pro děti a dorost VHD na 8:00 v Ostravě v roce 

2015 

Příloha 65: Počet lékařů pro děti a dorost do 25 minut jízdy VHD na 8:00 v Ostravě v roce 

2015 

Příloha 66: Čas dojezdu k nejbližšímu lékaři pro dospělé VHD na 8:00 v Ostravě v roce 2015 

Příloha 67: Počet lékařů pro dospělé do 25 minut jízdy VHD na 8:00 v Ostravě v roce 2015 

Příloha 68: Čas dojezdu k nejbližšímu zubaři VHD na 8:00 v Ostravě v roce 2015 

Příloha 69: Počet zubařů do 25 minut jízdy VHD na 8:00 v Ostravě v roce 2015 

Příloha 70: Čas dojezdu k nejbližšímu velkému podniku VHD na 8:00 v Ostravě v roce 2015 

Příloha 71: Čas dojezdu k nejbližšímu velkému podniku VHD na 18:00 v Ostravě v roce 

2015 

Příloha 72: Počet velkých podniků do 25 minut jízdy VHD na 8:00 v Ostravě v roce 2015 

Příloha 73: Počet velkých podniků do 25 minut jízdy VHD na 18:00 v Ostravě v roce 2015 

Příloha 74: Čas dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu VHD na 8:00 v Ostravě v roce 

2015 

Příloha 75: Čas dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu VHD na 20:00 v Ostravě 

v roce 2015 

Příloha 76: Počet významných obchodů do 25 minut jízdy VHD na 8:00 v Ostravě v roce 

2015 

Příloha 77: Počet významných obchodů do 25 minut jízdy VHD na 20:00 v Ostravě v roce 

2015 

Příloha 78: Čas dojezdu k nejbližšímu odboru dopravně správních činností VHD na 8:00 

v Ostravě v roce 2015 

Příloha 79: Čas dojezdu k nejbližšímu odboru dopravně správních činností VHD na 16:00 

v Ostravě v roce 2015 

Příloha 80: Čas dojezdu k nejbližšímu městskému obvodu VHD na 8:00 v Ostravě v roce 

2015 

Příloha 81: Průměrný čas dojezdu k nejbližšímu městskému obvodu VHD na 8:00 v Ostravě 

v roce 2015 

Příloha 82: Čas dojezdu k nejbližšímu městskému obvodu VHD na 16:00 v Ostravě v roce 

2015 

Příloha 83: Čas dojezdu k nejbližšímu úřadu práce VHD na 8:00 v Ostravě v roce 2015 

Příloha 84: Počet úřadů práce do 25 minut jízdy VHD na 8:00 v Ostravě v roce 2015 

Příloha 85: Rozdíl časů dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu mezi VHD a IAD na 

8:00 

Příloha 86: Rozdíl časů dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu mezi VHD a IAD na 

20:00 
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Příloha 87: Rozdíl časů dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu mezi IAD na 8:00 a 

20:00 

Příloha 88: Rozdíl časů dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu mezi VHD na 8:00 a 

20:00 

Příloha 89: Podíl časů dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu a základní škole IAD 

v Ostravě v roce 2015 

Příloha 90: Podíl časů dojezdu k nejbližšímu významnému obchodu a základní škole VHD 

na 8:00 v Ostravě v roce 2015 

Příloha 91: Podíl počtu významných obchodů dostupných do 10 minut jízdy VHD a IAD na 

8:00 v Ostravě v roce 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 



 

 

 

 

 


