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Abstrakt 

 

       Predložená práca sa zaoberá hodnotením dostupnosti sociálnych služieb sídliacich 

v meste Ostrava. Prvá časť je venovaná problematike sociálnych služieb. Následne sú 

hodnotené demografické a sociálne faktory v Ostrave a ich vzťah k sociálnym službám. 

Tretia kapitola približuje tvorbu samotnej databáze sociálnych služieb poskytovaných 

v Ostrave. Hodnoteniu dostupnosti sa venuje druhá polovica práce. V rámci tejto práce 

bola dostupnosť hodnotená z 3 hľadísk: dostupnosť s využitím individuálnej automobilovej 

dopravy, dostupnosť na základe dochádzkových vzdialeností a dostupnosť s využitím 

mestskej hromadnej dopravy. V prípade mestskej hromadnej dopravy bola riešená 

i bezbariérovosť spojov, príp. zastávok.  

Kvôli veľkému počtu sociálnych služieb bola hodnotená dostupnosť len u vybraných 

druhov. Súčasťou práce bola i tvorba máp pre Magistrát mesta Ostrava. Dosiahnuté 

výsledky tejto práce ako aj možné rozšírenia práce sú uvedené v závere.     

  

Kľúčové slová: sociálna služba, Ostrava, individuálna automobilová doprava, mestská 

hromadná doprava, dochádzková vzdialenosť, časová dostupnosť, cenová dostupnosť, 

najbližšia zastávka, bezbariérová zastávka 

 

Abstract 

 

       This thesis deals with the assessment of the accessibility of social services located in 

the city of Ostrava. The first part is devoted to issues of social services. Thereafter 

continues the evaluation of the demographic and social factors in Ostrava and their 

relationship to social services. The third chapter explains the creation of the database of the 

social services provided in Ostrava. The second half of thesis is devoted to the assessment 

of the accessibility itself.  

The accessibility of social services was evaluated from three aspects: the accessibility with 

the use of the individual automobile transport, the accessibility based on the accessibility 

within the walking distances, the accessibility with the use of public transport. In the case 

of public transport we considered the accessibility of transport connections.  

Due to the large number of social services the availability was evaluated only for selected 

species. An additional part of the work was also the creation of maps for the City Authority 

of Ostrava. The achievements of this work as well as possible extensions are mentioned in 

conclusion. 

 

Keywords: social service, Ostrava, private transport, public transport, walking distances, 

time accessibility, affordability, closest stop, handicap friendly bus and tram stops 
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1  Úvod 
 

       Žijeme v modernej dobe, ktorá ľuďom ponúka veľa možností, príležitostí, neobme-

dzený sortiment a množstvo tovarov a služieb. V minulosti sa v rámci trhovej politiky 

rozlišovali dva druhy potrieb človeka: životne nevyhnutné potreby a luxusné potreby. 

Životne nevyhnutné potreby zahŕňali základné tovary a činnosti: ošatenie, zabezpečenie 

stravy, bývania a iné. Luxusné potreby predstavovali nadštandardné tovary a služby – 

potreba vlastniť mobilný telefón, automobil, návšteva kina, rodinná dovolenka,.. 

V súčasnosti sú vyššie popísané nevyhnutné potreby považované za samozrejmosť. Nie 

vždy tomu tak však je. Každodenne stretávame na uliciach bezdomovcov oblečených 

v otrhaných šatách, nemajúcich čo jesť. Nikto dnes nemôže stopercentne zaručiť, že zajtra 

takouto sociálnou osobou (bezdomovcom), odkázanou na pomoc druhého človeka, nebude 

práve on. Spoločnosť takýmto osobám poskytuje sociálne služby. Ide o služby zaisťujúce 

pomoc a podporu ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Práve dostupnosti 

sociálnych služieb v Ostrave je venovaná táto práca. 

       V prípade poskytovania sociálnych služieb je dôležité zistiť aktuálnu situáciu ľudí, 

a na základe nej ponúkať služby, ktoré budú skutočne využívané. Aktuálnu situáciu 

v Ostrave možno zistiť analyzovaním demografických a sociálnych faktorov. Druhým 

významným činiteľom je umiestnenie poskytovanej služby v rámci mesta. Služba je 

využívaná len vtedy, ak je dostupná. K hodnoteniu dostupnosti sociálnych služieb budú 

v rámci tejto práce využívané nástroje GIS a aplikácia TRAM. Získané výsledky môžu 

potvrdiť dobrú dostupnosť sociálnych služieb, alebo odhaliť príčiny nedostupnosti služby, 

ktoré bude možné v budúcnosti odstrániť. Výstupom tejto práce bude i sada máp, ktoré by 

bolo vhodné poskytnúť samotnému obyvateľstvu.  

 

K dosiahnutiu cieľa práce bude potrebné splniť nasledujúce úlohy: 

1. Zhodnotenie demo-sociálnych faktorov vo vzťahu  k sociálnym službám v Ostrave, 

2. Vytvorenie databázy poskytovateľov sociálnych služieb a ich geokódovanie, 

3. Hodnotenie dostupnosti sociálnych služieb (časová, cenová, hodnotenie bariér), 

4. Tvorba sady máp pre Magistrát mesta Ostrava. 
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2  Sociálna politika a jej vzťah k sociálnej službe 
 

       Sociálna politika v rámci svojej činnosti skúma a kategorizuje sociálne problémy 

a javy v spoločnosti. Usiluje sa o riešenie problémov a spôsobov ovplyvňovania vývoja 

sociálnych javov. Už v 17. storočí existovali rôzne zoskupenia ľudí (neskôr i samotný štát) 

starajúcich sa o tých, ktorí sa sami nevládali postarať o svoju existenciu. Tieto 

spoločenstvá ľudí boli označované ako zákonodarstvo pre chudobných a robotnícke 

zákonodarstvo.  

V 19. – 20. storočí sa začal v Európe používať pojem sociálna správa, reprezentujúci sústa-

vu štátnych inštitúcii poskytujúcich sociálnu ochranu ľuďom s nízkym príjmom. Pojem 

sociálna bezpečnosť sa prvýkrát spájal v súvislosti s Bolivarovými reformnými snahami 

(1826), oficiálne bol však pojem použitý v USA na označenie federálneho zákona 

o dôchodkovom poistení a v Európe po prijatí Zmluvy medzinárodnej organizácie práce 

(1919). Rozdiel medzi zabezpečením a bezpečnosťou je chápaný ako rozdiel medzi 

činnosťou smerujúcou k určitému stavu a týmto stavom[23]. 

 

Pri poskytovaní sociálneho zabezpečenia sú sledované najmä tieto činitele[23]: 
 

 ohrozenie zdravia a nemoci, 

 zdravotné poškodenie a invalidita, 

 zdravotný úraz a nemoci z povolania, 

 staroba, 

 materstvo, 

 rodičovstvo, 

 úmrtie živiteľa, 

 nezamestnanosť. 

 

Ide o činitele, ktorých negatívne dôsledky môžu zmeniť sociálnu situáciu človeka zo dňa 

na deň do takej miery, že bez pomoci druhej osoby nie je schopný samostatnej existencie. 

Pre túto situáciu sú občanom k dispozícii nástroje sociálneho zabezpečenia [23]: 
 

 sociálne poistenie, 

 sociálne zaopatrenie a podpora, 

 sociálna pomoc, 

 sociálne služby. 

 

Práve posledný zo spomínaných nástrojov sociálneho zabezpečenia je predmetom ďalšieho 

skúmania. Konkrétne sa jedná o hodnotenie dostupnosti sociálnych služieb poskytovaných 
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v rámci mesta Ostrava. Pred samotným hodnotením situácie je potrebné oboznámiť sa s 

problematikou sociálnych služieb.  

2.1 Sociálne služby 

 

       Podľa zákona č. 108/2006 Zb. sú sociálne služby definované ako služby zaisťujúce 

pomoc a podporu ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a nemôžu žiť 

spôsobom, ktorý je v našej spoločnosti považovaný za bežný.  

       Sociálne služby sú poskytované za účelom sociálneho začlenenia, príp. prevencie 

sociálneho vylúčenia.  

       Okrem sociálnych služieb definovaných zákonom existujú i činnosti – tzv. súvisiace 

aktivity, ktoré nie sú podľa zákona sociálnou službou. Ich cieľom je doplniť a skompletizo-

vať balík služieb. Do tejto skupiny spadajú voľnočasové aktivity, dobrovoľníctvo, vzdelá-

vanie, alternatívnu dopravu a iné.  

 

2.1.1 Základné formy sociálnych služieb 

 

       Z hľadiska spôsobu poskytovania možno jednotlivé druhy sociálnych služieb rozdeliť 

medzi 3 základné formy sociálnych služieb[21]:    
 

 terénne služby, 

 ambulantné služby, 

 pobytové služby. 

 

Terénnymi službami sa myslia služby, ktoré sú osobne poskytované klientom v ich priro-

dzenom sociálnom prostredí (napr. služby osobnej asistencie, opatrovateľské služby,..). 

V prípade ambulantných služieb dochádza klient do konkrétneho zariadenia sociálnej 

služby osobne, a to buď samostatne, alebo je doprevádzaný druhou osobou (napr. denné 

centrá). Pobytové služby v porovnaní s ambulantnými službami naviac poskytujú klientovi 

v danom sociálnom zariadení i ubytovanie.   

 

2.1.2 Základné druhy sociálnych služieb 

 

       Sociálne služby možno klasifikovať z rôznych hľadísk. Zákon č. 108/2006 Zb. 

o sociálnych službách definuje 3 základné druhy sociálnych služieb: 
 

 sociálne služby zahrňujúce sociálne poradenstvo, 

 služby sociálnej starostlivosti, 

 služby sociálnej prevencie. 
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Nakoľko táto práca nie je venovaná problematike sociálnych služieb, ale ich dostupnosti, 

charakteristiky jednotlivých druhov sociálnych služieb možno v prípade záujmu nájsť 

v „Katalogu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava“ na priloženom CD.  

2.1.3 Poskytovatelia sociálnych služieb 

 

       V súčasnosti sa často naskytajú otázky: „Kto sú poskytovatelia sociálnych služieb? 

Kto ich bude financovať?“ Odpovede na tieto otázky nám prináša nasledujúca schéma. 
 

 
Obr. 1 Poskytovatelia sociálnych služieb, zdroj: [14]. 

 

       Sociálne služby sú vybudované na základoch 5-stranného partnerstva, pričom každý 

z partnerov má istú časť zodpovednosti [14].  

       Jednotlivci okrem toho, že môžu byť potenciálnymi klientmi, sa v prípade potreby 

starajú a pomáhajú rodinným príslušníkom, pracujú ako dobrovoľníci, príp. ako fyzické 

osoby poskytujú nejakú službu. O úroveň vyššie stoja obce (komunity, spoločenstvá), ktoré 

identifikujú potreby jednotlivcov, pripravujú komunitné plány vrátane ekonomických 

rozváh, zriaďujú nové typy služieb, príp. rozvíjajú už služby existujúce.  

Na prácu obcí nadväzujú kraje, ktoré situáciu monitorujú na úrovni kraja a vyhotovené 

výročné správy poskytujú Ministerstvu miestneho rozvoja. Ako obce tak i kraje zabezpeču-

jú poskytovanie služieb či už vlastnými silami, alebo ich nákupom od iných obcí, krajov, 

nevládnych neziskových organizácii alebo iných osôb.  

Občianske spoločnosti predstavujú nevládne neziskové organizácie a dobrovoľníkov, kto-

rých hlavnou úlohou je poskytovať existujúce služby a vyvíjať služby nové. Posledným 

partnerom je štát, ktorý určuje štandardy, poveruje kontroly, na základe výročných správ 

určuje politiku a prerozdeľúvava národné zdroje na rozvoj a poskytovanie sociálnych 

služieb.  
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3  Demo-sociálne faktory vo vzťahu k sociálnym službám 
 

       Existuje množstvo dôvodov nepriaznivej sociálnej situácie: nepriaznivý zdravotný 

stav, telesné, mentálne, duševné príp. kombinované zdravotné postihnutie, strata 

sebestačnosti zapríčinenej vekom, životné návyky, spôsob života vedúci ku konfliktom so 

spoločnosťou a iné [21]. Aby bolo možné poskytovať práve tie sociálne služby, ktoré budú 

skutočne využívané, je potrebné priebežne analyzovať stav aktuálnej situácie a čiastočne 

predpokladať vývoj v budúcnosti. 

V rámci mesta Ostrava sa spomínaným šetrením zaoberá najmä Úrad práce v Ostrave, 

oddelenie analýz a prognóz. Verné podkladové dáta pre hodnotenie situácie poskytujú 

i Český štatistický úrad či Česká správa sociálneho zabezpečenia. Na druhej strane, nie 

všetky dáta sú však prístupné širokej verejnosti.  

 

3.1 Demografické faktory 

 

       Ostrava je s počtom 306 128 obyvateľov (stav k 1. 1. 2012) tretím najväčším mestom 

ČR. V rámci demografických faktorov je často sledovaný najmä vek obyvateľstva. Vekovú 

štruktúru obyvateľstva mesta Ostrava možno analyzovať využitím vekovej pyramídy, 

indexu starnutia či ukazovateľom priemerného veku. Nakoľko Český štatistický úrad 

poskytuje na oficiálnych internetových stránkach dáta obsahujúce vekovú štruktúru 

členenú podľa pohlavia len na úrovni krajov, boli pre potreby tejto práce poskytnuté dáta 

platné pre mesto Ostravu, a to k 1. januáru rokov 2000 a 2010. Hoci tieto dáta neobsahova-

li rozdelenie podľa pohlavia, bolo možné porovnať aspoň vekové zloženie obyvateľstva 

mesta Ostrava a nájsť rozdiely vzniknuté v priebehu 10 rokov (graf 1). 

 

       Najčetnejším intervalom roku 2000 sú intervaly 20 – 29 rokov a 45 – 54 rokov, v roku 

2010 je bádať silný preddôchodkový vek (55 – 64 rokov) ako i husákové deti (30 – 39 

rokov), dôsledkom čoho je patrný nárast detí vo veku do 4 rokov. Porovnaním rokov 2000 

a 2010 možno vidieť veľký pokles obyvateľstva (takmer 16 000) v intervaloch 5 – 19 

rokov. Naopak bádať nárastu obyvateľstva staršieho ako 65 rokov. Do budúcna tak možno 

očakávať znižovanie počtu narodených detí, nakoľko intervaly 20 – 29 rokov sú menej 

četné, no zároveň zvyšovanie dôchodcov, čo bude mať za následok zvýšenie dopytu po 

sociálnych službách.  
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Graf 1 Vekové zloženie obyvateľstva Ostravy  pre roky 2000 a 2010,                             

zdroj: ČSÚ .  

        

       Graf 2 zobrazuje vývoj indexu starnutia obyvateľstva mesta Ostrava. Tento index 

vyjadruje vzťah počtu obyvateľov vo veku 65 a viac rokov a 0-14 rokov. Hodnota indexu 

starnutia je do roku 2006 stále pod hodnotou 100 %. Rok 2006 však znamenal pre Ostravu 

prelomovým, kedy sa počet dôchodcov vyrovnal počtu detí. Od tohto roku sa index starnu-

tia postupne zvyšoval, v roku 2010 dosahoval hodnotu už 113 %. Táto hodnota predstavuje 

pre spoločnosť sociálne problémy, súvisiace predovšetkým s dôchodkovým systémom 

a rastom nákladov na sociálne zabezpečenie a zdravotnú starostlivosť. Práve tieto opatrenia 

sú úzko späté s problematikou sociálnych služieb.  
   

 
Graf 2 Index starnutia obyvateľstva mesta Ostrava v rokoch 2001 - 2010,                    

zdroj: ČSÚ .  
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       Tendenciu zvyšujúceho sa počtu obyvateľstva nad 55 rokov nám potvrdil i ukazovateľ 

priemerného veku, znázornený na grafe 3. Z grafu vidieť postupný nárast priemerného 

veku obyvateľstva mesta Ostrava. Priemerný vek obyvateľstva v roku 2010 predstavuje 

hodnotu 41 rokov.   
 

 
Graf 3 Vývoj priemerného veku  v meste Ostrava v rokoch 2001 - 2010,                        

zdroj: ČSÚ .  

 

       Ďalším z možných sledovaných demografických faktorov je vzdelanostná štruktúra 

obyvateľov. Tab. 1 približuje situáciu z roku 2001, kedy prebehlo Sčítanie ľudí, domov a 

bytov.        
 

 Tab. 1 Vzdelanostná štruktúra obyvateľov Ostravy, zdroj: SLDB ,  2001. 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie Počet obyvateľov % 

Bez školského vzdelania 1 271 0,5 

Základné 63 628 24,0 

Učňovské – bez maturity 54 557 20,6 

Odborné školy 40 436 15,3 

Učňovské s maturitou 4 252 1,6 

Stredné školy 65 074 24,6 

Vyššie odborné 3 267 1,2 

Vysoké školy 27 893 10,5 

Bez údajov o vzdelaní 4 523 1,7 

 

Ako vidieť, v prípade vzdelanosti prevláda záujem najmä o stredné školy, učňovské bez 

maturity, odborné školy, dokonca veľa ľudí sa uspokojí len so základnou školou. Čo sa 

týka vysokoškolského vzdelania, v súčasnej dobe je jeho percentuálny podiel určite vyšší 

ako v porovnaní s rokom 2001. Svedčí o tom i presýtenosť trhu vysokoškolákmi. 

V Ostrave sa nachádzajú 2 významné verejné vysoké školy: Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava a Ostravská univerzita v Ostrave. Dokonca od októbra roku 
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2000 tu pôsobí i súkromná Vysoká škola podnikání, a. s. a od mája 2010 taktiež 

UNINOVA o. p. s., dcérska spoločnosť Bratislavskej vysokej školy práva.  

Faktografické listy Ostrava 2011 v kapitole venovanej školstvu uvádzajú v prípade hodno-

tenia stavu študentov VŠ štatistiky, ktoré vykazujú, že zatiaľ čo v roku 2000 študovalo na 

vyššie spomínaných prvých troch školách celkovo 19 681 študentov, v roku 2011 už tieto 

školy vykazovali stav 37 143 študentov. Žiaľ, dnes už nie vždy platí priama úmera: „čím 

vyššie dosiahnuté vzdelanie, tým lepšia možnosť nájsť si dobré zamestnanie.“ Na druhej 

strane, práve dosiahnuté vzdelanie často ovplyvňuje priradenie zamestnanca do príslušnej 

platovej triedy, a tak nepriamo vplýva na jeho sociálnu situáciu.  

 

       Z demografických faktorov možno spomenúť i činitele ako sú vierovyznanie a prísluš-

nosť k národnostnej menšine. Napriek tomu, že žijeme v demokratickom štáte, mnohokrát 

i tieto činitele významne ovplyvňujú náš život.  

 

3.2 Sociálne faktory 
 

       K dôležitým činiteľom, ktoré priamo vplývajú na sociálnu situáciu obyvateľstva patrí 

zamestnanosť, resp. nezamestnanosť. Práve zlá finančná situácia dokáže v dnešnej dobe 

človeka pripraviť o strechu nad hlavou, spôsobiť neschopnosť zabezpečenia stravy, odevu, 

osobnej hygieny a pod.  

       Napriek tomu, že Ostrava je krajským mestom MSK, rozlohou druhé najväčšie a poč-

tom obyvateľov tretie najväčšie mesto ČR, Ostravský región stále patrí v rámci celej ČR 

k dlhodobo štrukturálne najpostihnutejším oblastiam, pre ktoré je charakteristický razantný 

útlm ťažkého priemyslu a vysoká štrukturálna nezamestnanosť[12]. 

 

       Graf 4 znázorňuje vývoj miery nezamestnanosti v okrese Ostrava v rokoch 2005–

2011. Zelená krivka zobrazuje celkovú mieru nezamestnanosti v okrese Ostrava. Z grafu 

vidieť pokles percenta miery nezamestnanosti až do roku 2008, kedy dosiahla minimum 

7,9 %. V roku 2009 bádať jednoznačný nárast miery nezamestnanosti až o 3,5 %, ktorá 

v ďalších rokoch už len mierne kolíše. 

Porovnaním modrej a červenej krivky s krivkou zelenou možno jednoznačne povedať, že 

z hľadiska pohlavia je miera nezamestnanosti žien v priebehu celého sledovaného obdobia 

vyššia ako celková miera nezamestnanosti, a miera nezamestnanosti mužov naopak nižšie. 

Jediným obdobím, kedy sa miery nezamestnanosti takmer stotožnili bola prvá polovica 

roku 2009.  

Finančná kríza a hospodárska recesia výrazne ovplyvnila mieru nezamestnanosti v okrese 

Ostrava. Zatiaľ čo v roku 2007 jednoznačne vidieť vplyv sezónnych prác, v roku 2009 

dochádza ku strmému nárastu nezamestnanosti a k absencii vplyvu sezónnych prác. 

Hospodárska kríza spôsobila v Ostrave problémy najmä v ťažkom priemysle, ktorý pred-

stavoval dlhodobo jednostrannú orientáciu. 
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Graf 4 Vývoj miery nezamestnanosti v  okrese Ostrava od roku 2005,                            

zdroj: Úrad práce v  Ostrave (2011).  

 

       So zväčšujúcou sa skupinou obyvateľov ohrozených hospodárskou recesiou nastáva 

alarmujúca situácia i v oblasti bývania. Prevod bytového majetku zo štátu na obce 

predstavoval pre mesto takú záťaž, že začiatkom 90. rokov bola zahájená privatizácia 

bytového fondu. Pri porovnaní s počtom bytov v Ostrave v roku 1991, kedy mesto 

vlastnilo 45 476 bytov a 3 040 bytových domov, je zrejmé zníženie počtu takmer o 2/3 

bytov[16]. V rámci privatizácie obecných bytov tak vznikali nové subjekty – bytové 

družstvá a spoločenstvá vlastníkov bytových jednotiek. Tieto zmeny sa odzrkadlili v cene 

nájomného, čo malo konečný dopad v neprospech nájomcov bytov.    

Ceny bytov závisia na mnohých faktoroch (lokalita, veľkosť, vybavenosť,..). Porovnaním 

s inými lokalitami Moravskosliezskeho kraja i v rámci Českej republiky však vychádzajú 

ceny bytov v Ostrave nižšie, ako v porovnateľných mestách. V poslednom období sa rast 

cien bytov zastavil  a najmä ceny bytov v panelových domoch stagnujú alebo mierne 

klesajú. Stále však pokračuje trend nedostatku nájomných obecných bytov, predovšetkým 

bytov zvláštneho určenia (byty pre dôchodcov, bezbariérové byty, byty so sociálnym 

programom a nižším nájmom)[16]. 

 

       Z hľadiska demo-sociálnych faktorov sú dôležitými činiteľmi i rozvodovosť, zdravot-

ný stav obyvateľstva, civilizačné choroby a iné. Ide o faktory, ktoré sa či už primárne alebo 

sekundárne dotýkajú sociálnej situácie ľudí. 

Na finančnú situáciu obyvateľstva priamo pôsobia činitele ako hrubý domáci produkt, 

priemerné hrubá mesačná mzda, miera inflácie a iné. 
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4  Zdroje dát a ich úprava 
 

       Do tejto chvíle sme sa zaoberali najmä teoretickou časťou tejto práce, ktorá mala za 

úlohu priblížiť problematiku sociálnych služieb a zdôrazniť jej prepojenosť s demografic-

kými a sociálnymi faktormi, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou nášho života.  

Ďalšie časti už budú venované praktickému riešeniu tejto práce, v rámci ktorých bude 

prvoradou úlohou určiť konkrétne služby, ktoré sú v meste Ostrava skutočne poskytované 

a následne hodnotiť jednotlivé druhy dostupností. 

 

4.1 Dáta poskytnuté Magistrátom mesta Ostrava 

 

       Hlavné zdroje dát predstavovali konkrétne sociálne služby a s nimi súvisiace aktivity 

existujúce a poskytované v rámci mesta Ostrava. Samotnému získaniu dát predchádzala 

schôdzka s Mgr. Michalom Mariánkom, analytickým a koncepčným pracovníkom 

oddelenia Koncepcie a rozvoja sociálnych služieb Magistrátu mesta Ostrava. V rámci tejto 

schôdzky bola v krátkosti priblížená problematika sociálnych služieb mesta Ostrava a 

prebehlo oboznámenie sa s možnosťou poskytnutia dát týkajúcich sa práve tejto problema-

tiky. Nechýbali ani základné požiadavky zo strany Magistrátu mesta Ostrava (definovanie 

záujmových sociálnych služieb, očakávaných analýz dostupností a pod.). 

Zároveň bol Magistrátom mesta Ostrava poskytnutý „Katalog sociálních služeb a souvise-

jících aktivit ve městě Ostrava“, platný pre rok 2009. Tento katalóg vznikol v rámci 

procesu Komunitného plánovania sociálnych služieb a súvisiacich aktivít v meste Ostrava. 

Bol rozdelený do 9 kapitol v závislosti od konkrétnej cieľovej skupiny užívateľov 

služieb[17]. Ukážku spracovania informácii o poskytovaných sociálnych službách a súvi-

siacich aktivitách pre konkrétnu cieľovú skupinu poskytuje obr. 2.  

 
Obr. 2 Podkladové dáta o  sociálnych službách, zdroj:[17] . 
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       Druhý verný zdroj dát predstavovali podklady do katalógu sociálnych služieb a súvi-

siacich aktivít, ktorý bol pripravovaný pre rok 2012 a ktorého dáta boli platné pre rok 

2011. Dáta boli uložené v elektronickej podobe (MS Word, MS Excel). Ukážku dát pos-

kytnutých v elektronickej podobe (konkrétne MS Excel) približuje tab. 2. Možno z nej 

vyčítať 10 základných informácii o jednotlivých poskytovateľov sociálnych služieb: 
 

 pracovnú skupinu, 

 druh sociálnej služby, 

 názov poskytovateľa, 

 názov služby, 

 adresu služby, 

 telefón, 

 mobil, 

 e-mail, 

 www stránky, 

 popis služby. 

      

Stojí za zmienku spomenúť, že informácie o každom poskytovateľovi služby boli ukladané 

v osobitných súboroch, zatriedených v niekoľkých adresároch a podadresároch, na základe 

príslušnosti k druhu sociálnej služby ako i cieľovej skupine.  

 

   Tab. 2 Služba azylového domu určená pre rodiny s  deťmi, zdroj: MMO  

pracovní skupina Děti a rodina 

druh sociální služby azylový dům 

název poskytovatele Charita Ostrava 

název služby Charitní dům sv. Zdislavy – azyl. dům pro matky s dětmi 

adresa služby Kapitolní 14, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

telefon 599 527 494 

mobilní telefon 737 553 160 

e-mail cho.zdislava@caritas.cz 

WWW stránky www.ostrava.caritas.cz 

popis služby 

Posláním sociální služby Charitní dům sv. Zdislavy - 

azylový dům v Ostravě-Zábřehu je podporovat matky s 

dětmi a těhotné ženy, které se dostaly do nepříznivé 

sociál. situace spojené se ztrátou bydlení, v jejich sobě-

stačnosti a zapojení do běžného života ve společnosti. 
 

       Aby bolo možné s dátami pracovať, bolo potrebné ich najskôr patrične upraviť. Bola 

vytvorená prehľadná tabuľka všetkých poskytovateľov sociálnych služieb mesta Ostrava, 

bez ohľadu na druh služby či skupinu obyvateľstva, pre ktorú bola daná služba určená. 
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Jednotlivé sociálne služby boli popísané celkovo 10 atribútmi (pozri obr. 3). Tabuľka 

obsahovala celkovo 313 sociálnych služieb a súvisiacich aktivít. 
 

 
Obr. 3 Tabuľka sociálnych služieb v  Ostrave, zdroj: autor.  

 

       Na žiadosť Magistrátu mesta Ostrava boli mimo sociálnych služieb a aktivít sledované 

i kluby dôchodcov a špeciálne materské a stredné školy určené deťom s rozličným postih-

nutím, ktoré boli pre rok 2011 v rámci mesta prístupné.  

Príslušné dáta boli poskytnuté taktiež v elektronickej podobe a uložené v MS Word. 

Z ukážky vyobrazenej na obr. 4 vidieť, že dáta neboli štruktúrované a tak bolo potrebné 

uskutočniť kompletnú úpravu dát. Opätovne bola vytváraná tabuľka klubov dôchodcov 

a špeciálnych materských a stredných škôl. Bola použitá rovnaká štruktúra ako v prípade 

tabuľky sociálnych služieb. Práca bola opäť uskutočňovaná ručne. Hoci tieto dáta neboli 

tak rozsiahle ako dáta poskytujúce informácie o sociálnych službách, mnohokrát boli 

niektoré dáta nejasné a vyžadovali ich spresnenie. Jeden z takýchto prípadov vidieť i na 

obr. 4 (adresa klubu pre dôchodcov tu je uvedená nasledovne: „Vilka v Michálkoviciach, 

na ul. Radvanická, v blízkosti požiarnej zbrojnice“).  
 

 
Obr. 4 Kluby pre dôchodcov –  Michálkovice, zdroj: MMO. 

 

V prípade 2 klubov pre dôchodcov bolo potrebné sa kvôli spresneniu adresy osobne skon-

taktovať s pracovníčkou Magistrátu mesta Ostrava (Ing. Ivanou Kolkovou Sehnalovou). 

Toto skompletizovávanie informácii sa odzrkadlilo v čase potrebnom na spracovanie dát 

(cca 2 týždne). 

Výsledné tabuľky ukázali, že pre rok 2011 bolo v rámci územia Ostravy prístupných 

celkovo 20 špeciálnych základných a stredných škôl a 40 klubov pre seniorov.        
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4.2 Register adresných bodov mesta Ostrava 

 

       Pre účely realizácie tejto bakalárskej práce bol užitočný i register sčítacích obvodov 

(ďalej RSO), ktorého autorom je Český štatistický úrad.   

       RSO predstavuje hierarchicky usporiadanú sústavu evidovaných objektov, ktorá pod-

chycuje ich vzájomné vzťahy a zmeny v obsahu, čase a priestore.  

Predmetom zápisu do registra sú veľmi malé územné jednotky (štatistické obvody) 

a štatistické budovy alebo ich časti (vchody) s pridelenými popisnými alebo evidenčnými 

číslami, budovy s číslami domovými ako i budovy bez samostatných čísiel, ak sa v nich 

vyskytujú samostatné vchody s bytmi (tzv. vedľajšie budovy). Ďalej register obsahuje 

väzbu na katastrálne budovy navonok uzavreté obvodovými stenami a strešnou konštruk-

ciou v zmysle katastrálneho zákona a nadväzujúcich predpisov (na základe prehlásenia 

vlastníka).  

Základný význam registru spočíva v tom, že je nástrojom aktualizácie opory pre 

zabezpečovanie štatistických zisťovaní, u ktorých je výberovou jednotkou bytová 

domácnosť. Významný je i pre vedenie štatistických registrov a vytváranie ich sústavy, pre 

územnú prípravu, spracovanie a prezentáciu Sčítania ľudí, domov a bytov a pre práce na 

základnom registri verejnej správy pre oblasť územných identifikácii, adries a nehnuteľ-

ností. Pre verejnosť slúži od roku 2004 a mimo iné plní úlohu správy územných 

identifikácii. [15]. 

       Z hľadiska potrieb tejto práce bol poskytnutý register adresných bodov mesta Ostrava. 

Platnosť dát bola k 1. júlu 2011. Register adresných bodov bol tvorený množstvom 

atribútov. Atribúty užitočné pri lokalizácii jednotlivých poskytovateľov sociálnych služieb 

uvádza tab. 3.  
 

 Tab. 3 Popis vybraných atribútov z  Registru adresných bodov Ostravy  

Názov atribútu Popis Dátový typ 

ADR_JTSK_X Súradnica X adresného bodu double 

ADR_JTSK_Y Súradnica Y adresného bodu double 

NAZEV_UL_A Názov adresnej ulice char 

CIS_D Domové číslo char 

CIS_O Číslo orientačné char 

NAZ_CAST_D Názov časti obce char 

NAZ_OBEC Názov obce char 

PSC Poštové smerovacie číslo char 

 

       Práve na základe X a Y súradnice jednotlivých adresných bodov súradnicového systé-

mu JTSK bolo možné hľadané sídla sociálnych služieb lokalizovať. Samotnej lokalizácii 

však opätovne predchádzala dodatočná úprava pripravených vstupných dát. 
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       Za zmienku stojí rozlíšenie pojmov číslo domové (popisné) a číslo orientačné. Zákon 

o obciach (§ 31) ako i zákon o hlavnom meste Prahe (§ 14) takmer zhodne stanovujú, že 

budovy musia byť označené popisnými číslami, ktoré musia byť v rámci časti obce 

jedinečné. Zhodnými popisnými číslami sa neoznačujú ani vedľajšie budovy, ktoré sú 

súčasťou jedného celku (napr. garáže pri domoch, výrobné haly a pod.). Číslo popisné je 

údajom prameniacim z histórie. 

       Zákon o obciach ďalej dovoľuje k uľahčeniu orientácie označovať budovy v jednotli-

vých uliciach a na iných verejných priestranstvách okrem popisného čísla i číslom 

orientačným. Orientačné čísla sú prideľované postupne v rámci jednej verejnej komuniká-

cie (spravidla po jednej strane ulice párne, po druhej nepárne). Ako dodatok môže byť 

použitý i znak abecedy bez diakritiky.   
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5  Metodika geokódovania dát 
 

       Ak chceme nad objektmi (v našom prípade poskytovateľmi sociálnych služieb) 

uskutočňovať priestorové analýzy, je potrebné ich najskôr lokalizovať, tj. geograficky 

umiestniť. Práve proces geokódovania umožňuje pripojiť súradnice k záznamom lokalizo-

vaných adresou. Vychádza zo 2 vstupných súborov (databáz), kde jeden súbor obsahuje 

adresy i geografické súradnice a druhý súbor mimo záujmových atribútov i atribút s adre-

sami určenými k umiestneniu do mapy [1]. 

       V rámci tejto bakalárskej práce boli pri procese geokódovania použité 2 databáze: 

register adresných bodov Ostravy a databáza poskytovateľov jednotlivých sociálnych 

služieb v Ostrave. Samotnému adresovaniu však predchádzala harmonizácia atribútu 

adresa a tvorba samotnej databáze.  

 

5.1 Harmonizácia atribútu ADRESA 

 

       Zvláštnou vlastnosťou geokódovania je využívanie štruktúrovanej informácie. Adresa 

je popísaná v niekoľkých poliach, teda štruktúrovane [1].  

       Ako vidieť z tab. 3, databáza adresných bodov má atribút „adresa“ v štruktúrovanej 

forme. V prípade tabuľky poskytovateľov sociálnych služieb tomu tak však nie je. Adresa 

sociálnej služby je reprezentovaná len 1 atribútom. Preto je nutné rozdeliť ho do niekoľ-

kých čiastkových atribútov, ako znázorňuje obr. 5.  

 
Obr. 5 Schéma rozdelenia atribútu ADRESA, zdroj: autor.  

 

       Pri tejto činnosti sa bolo možné stretnúť s rôznymi spôsobmi zápisu adries. Bolo nutné 

správne rozlíšiť číslo popisné od čísla orientačného. Napriek prvotnej úprave vstupných 

dát sa našlo ešte mnoho adries definovaných na základe „záchytných bodov“ (napr. 

kultúrny dom Ostrava, Dům Záhradkářů, restaurace Žižkov a iné). V tomto prípade bolo 

nutné presné adresy služieb najskôr určiť.  

Tieto a mnohé ďalšie skutočnosti spôsobili, že rozdeľovanie adresy do čiastkových 

atribútov sa muselo uskutočňovať ručne, a nie využitím napr. SQL dotazu, ktorým by sme 

si prácu uľahčili a zároveň i ušetrili čas. K dohľadaniu poslúžil webový katalóg firiem 

http://www.firmy.cz/ ako i internetový prehliadač http://www.google.cz/. V prípade dvoch 

ADRESA 

NÁZOV ULICE 
ČÍSLO 

POPISNÉ 
ČÍSLO 

ORIENTAČNÉ 
PSČ MESTO 
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sociálnych služieb bolo nutné sa osobne skontaktovať s pracovníčkou Magistrátu mesta 

Ostrava o poskytnutie presnej adresy. Celková harmonizácia atribútu „adresa“ tak zabrala 

týždeň práce.    

 

5.2 Úprava názvov ulíc 

 

       Aby bolo možné lokalizáciu uskutočniť, bolo potrebné zjednotiť názvy jednotlivých 

ulíc tak, aby sa zhodovali s názvami ulíc nachádzajúcich sa v registri adresných bodov 

mesta Ostrava. 

       Rozdielnosti názvov adries boli čiastočne spôsobené preklepmi (napr. Syllabova a nie 

Sylabova), spôsobenými pri ručnom vytváraní databáze poskytovateľov sociálnych 

služieb. Z väčšej časti však boli tieto rozdielnosti spôsobené rôznymi spôsobmi zápisu 

totožných ulíc v zdrojových dátach (pozri tab. 4).  

 

   Tab. 4 Ukážka rozdielnosti názvov adries  

Názov ulice v zdrojových dátach Názov ulice v registre adresných bodov 

ČSA Československé armády 

ČS armády Československé armády 

Českoslov. armády Československé armády 

 

       Úpravy názvov ulíc sa uskutočňovali ručným prehľadávaním názvov ulíc a ich 

prevodom do podoby názvov ulíc z registru adresných bodov. 

       Úpravou názvov ulíc boli pripravené kompletné vstupné dáta a bolo možné vytvoriť 

databázu sociálnych služieb poskytovaných v Ostrave k 1. 1. 2012. Štruktúru databázy 

uvádza príloha 1.   

 

5.3 Lokalizácia sociálnych služieb 

 

       V tejto fáze boli dáta kompletne pripravené na lokalizáciu. Samotná lokalizácia bola 

založená na prepojení RSO a databáze sociálnych služieb Ostravy, a to na základe ich 

spoločných atribútov:  
 

 názov ulice, 

 číslo popisné, 

 číslo orientačné. 

 

Prepojenie sa uskutočnilo v programe Microsoft Access (obr. 6).      
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Obr. 6 Lokalizácia sociálnych služ ieb v Ostrave v MS Access, zdroj: autor.  

 

       Pri prepojovaní bol využitý SQL príkaz, ktorý po samotnom prepojení vložil všetky 

dáta databáze sociálnych služieb (obr. 3) a k nim prislúchajúce atribúty X a Y súradnice 

adresných bodov do novej tabuľky a vzniknutým záznamom naviac priradil jedinečný 

identifikátor. Lokalizácia bola uskutočňovaná niekoľkokrát, s minimálnymi obmenami 

SQL príkazu (zhody v atribútoch: názov ulice - číslo popisné - číslo orientačné, názov 

ulice – číslo popisné, názov ulice – číslo orientačné, názov ulice – číslo orientačné – číslo 

popisné). Tieto obmeny mali za cieľ nájsť všetky možné kombinácie zhôd v adresách, 

ktoré sa v databáze sociálnych služieb mohli vyskytnúť. Ukážku jedného z použitých SQL 

príkazov možno vidieť na obr. 7.   

 
SELECT RSO_OVA.ADR_JTSK_X, RSO_OVA.ADR_JTSK_Y, Socialne_sl_OSTRAVA.* 

FROM Socialne_sl_OSTRAVA INNER JOIN RSO_OVA ON (Socialne_sl_OSTRAVA.CIS_O = RSO_OVA.CIS_O)  

AND (Socialne_sl_OSTRAVA.CIS_D = RSO_OVA.CIS_D) AND (Socialne_sl_OSTRAVA.NAZEV_UL_A = 

RSO_OVA.NAZEV_UL_A); 
 

  Obr. 7 Ukážka SQL dotazu použitého pri lokalizácii, zdroj: autor.  

 

5.4 Hodnotenie úspešnosti lokalizácie 

 

       Procesu lokalizácie bezprostredne nadväzuje kontrola rozdielu počtu vstupný a výstup-

ných záznamov, tzv. hodnotenie úspešnosti lokalizácie sídiel. 

       Prvý pokus o lokalizáciu, ktorá bola uskutočnená pred harmonizáciou dát, 

nevykazoval vysokú úspešnosť. Napriek použitiu 10 rôznych SQL príkazov bolo celkovo 

lokalizovaných len 13,8 % poskytovateľov sociálnych služieb.      

       Harmonizácia dát sa jednoznačne odzrkadlila vo výsledku druhého pokusu 

o lokalizáciu poskytovateľov sociálnych služieb. Z celkového počtu 373 druhov sociálnych 

služieb (vrátane klubov dôchodcov a materských a základných škôl) bolo lokalizovaných 

349 služieb, čo predstavuje 93,6 % úspešnosť prepojenia databáz. Úspešnosť troch základ-

ných sledovaných skupín približuje tabuľka 5.   
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Tab. 5 Úspešnosť lokalizácie č. 2  

Lokalita 

služieb 
Druh služby 

Počet 

lokalizovaných 

Počet 

nelokalizovaných 

Úspešnosť 

lokalizácie (%) 

Služby 

i mimo 

Ostravu 

Sociálne služby 292 21 93,3 

Kluby dôchodcov  38  2 95,0 

MŠ a ZŠ  19  1 95,0 

 

       Po prehliadnutí si nelokalizovaných sídiel bolo zistené, že adresy 19 sociálnych 

služieb mali svoje sídlo mimo mesto Ostravu. Nakoľko je v rámci tejto práce riešená 

dostupnosť v rámci mesta Ostrava, boli služby sídliace mimo mesto z databáze sociálnych 

služieb vylúčené.  

V prípade 2 sociálnych služieb a 1 základnej školy bolo pre úspešnú lokalizáciu potrebné 

spresnenie adresy. Adresy 2 kluby dôchodcov sa nenachádzali v registri adresných bodov. 

Preto bolo potrebné uskutočniť dodatočnú digitalizáciu, pričom súradnice daných 2 sídiel 

boli získané využitím mapového serveru http://www.mapy.cz/.      

Po týchto dodatočných úpravách bola v prípade lokalizácie služieb sídliacich v rámci 

mesta Ostrava dosiahnutá 100 % úspešnosť.  

 

5.5 Hodnotenie pripravených dát 

 

       Pri úprave vstupných dát bolo zachované triedenie poskytovateľov sociálnych služieb 

na základe cieľovej skupiny, tak ako tomu bolo i v Katalógu sociálnych služieb a súvisia-

cich aktivít pre rok 2011. V porovnaní s týmto rokom došlo o rozšírenie skupinou Dobro-

voľníctvo a Rómske etnikum. Celkovo tak vzniklo 11 cieľových skupín. Osobitné skupiny 

tvoria kluby dôchodcov a špeciálne materské a základné školy. Celkové zastúpenia 

jednotlivých druhov služieb v rámci mesta Ostrava uvádza tab. 6. 

 

       Pre jednoznačné umiestnenie lokalizovaných služieb do mapy bol použitý atribút X 

a Y súradnice JTSK. K hodnoteniu analýz jednotlivých dostupností tak bolo pripravených 

celkovo 13 bodových vrstiev. Umiestnenie poskytovateľov jednotlivých sociálnych služieb 

v Ostrave k 1. 1. 2012 zobrazujú prílohy 2 a 3.   
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Tab. 6 Zastúpenosť jednotlivých druhov služieb v  Ostrave 

Druh služby Množstvo služieb 

dôchodcovia 64 

občania s duševným ochorením a psychosociálnymi ťažkosťami 21 

občania s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím 31 

občania so zrakovým postihnutím   8 

občania so sluchovým postihnutím 10 

občania s civilizačným ochorením   6 

deti a rodina 81 

občania ohrození sociálnym vylúčením a sociálne vylúčení 14 

rómske etnikum 33 

prevencia kriminality a protidrogová prevencia 16 

dobrovoľníctvo 10 

kluby dôchodcov 40 

špeciálne materské a základné školy 20 

 
   

       Členenie na základe cieľovej skupiny (ako uvádza tab. 6) nie je jediným možným 

členením v rámci sledovanej problematiky. U mnohých služieb cieľovej skupiny je 

dôležité sledovať práve typ služby (sociálne, pobytové, doplňujúce služby, ostatné 

aktivity). Vhodným príkladom je cieľová skupina Dôchodcovia. Niektorí by si pod touto 

službou mohli automaticky predstaviť existujúce domovy pre dôchodcov. Táto myšlienka 

je však mylná.  

Pri dôkladnom prejdení všetkých 64 služieb poskytovaných primárne dôchodcom mesta 

(nerátajúc kluby dôchodcov) možno získať 3 základné podskupiny, ktorých účel je 

podstatne rozdielny. Prvou podskupinou je pobytová služba predstavujúca či už obyčajné 

domovy dôchodcov, alebo domovy dôchodcov so zvláštnym režimom. Služieb takejto 

podskupiny je v rámci mesta Ostrava celkovo 17 a ich primárnou úlohou je poskytnúť 

ubytovanie. Sociálne služby reprezentujú druhú podskupinu. Radíme tu 37 služieb 

poskytujúcich sociálne poradenstvo, starostlivosť a pomoc pri zvládaní bežných úkonov, 

tiesňovú pomoc a iné. Na trávenie voľných chvíľ sú ponúkané dôchodcom doplňujúce 

služby. 

 

       Rozoberať teraz každú cieľovú skupinu by bolo zbytočné. Podstatné je uvedomiť si na 

vyššie uvedenom príklade, že nie každé rozdelenie musí byť jednoznačné, a pri analýzach 

dostupností jednotlivých služieb vybrať len tých poskytovateľov, ktorí nás skutočne 

zaujímajú a danú službu naozaj poskytujú. V prípade záujmu je Katalog sociálních služeb 

a souvisejících aktivit ve městě Ostrava ( r. 2009) k dispozícii na priloženom CD.     
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6  Základné prístupy hodnotenia dopravnej dostupnosti  
 

       Dopravná dostupnosť, jej popis a uskutočňované analýzy patria v súčasnosti k často 

využívaným nástrojom priestorovej analýzy trhu práce. Dopravná dostupnosť obcí [7], 

Analýza dostupnosti ubytovacích zařízení v blízkosti vybraných nemovitých památek 

okresu Pardubice [9], Hodnocení individuální neveřejné dopravy ve vztahu k vybraným 

ukazatelům trhu práce [10], Analýza územní dostupnosti významných firem na území 

okresu Nový Jičín [11], to sú len niektoré z názvov práci, ktorých náplňou je riešenie žia-

daných dostupností. Počas riešenia tejto práce som sa stretla s 8 prácami, zaoberajúcimi sa 

touto problematikou. Išlo o práce s rôznorodou tematikou, no ešte stále možno tvrdiť, že 

vždy prevládajú analýzy dostupností uplatňujúce sa v socioekonomickej geografii.  

       Podľa Kusendovej je dostupnosť chápaná ako určitý ukazovateľ, ktorý na základe 

prístupnosti alebo dosiahnuteľnosti daného objektu k ostatným objektom určuje jeho posta-

venie v rámci danej priestorovej štruktúry [8]. 

Dostupnosť je chápaná ako geografický pojem, geografická charakteristika objektu. Stano-

vuje sa na základe vzdialenostných charakteristík v rámci bodovej alebo líniovej štruktúry, 

pričom je spravidla uplatňovaná teória grafov. 

 

       K popisu dostupností sa používajú rôzne miery dostupností. Podľa použitej metriky 

rozlišujeme [2]: 
 

 Metrické miery dostupností, 

 Časové miery dostupností, 

 Topologické miery dostupností, 

 Cenové (nákladové) miery dostupností, 

 Ostatné (napr. fyziologický index únavnosti).    

 

6.1 Metrické miery dostupnosti 

 

       V prípade metrických mier možno pracovať s dvoma druhmi vzdialeností, a to 

priamymi (vzdušnými, euklidovskými) alebo cestnými vzdialenosťami. V našom prípade 

bola použitá druhá možnosť. 

Miera cestnej dostupnosti je založená na výpočte vzdialenosti po trase presunu – dĺžky 

ciest v grafe. Táto cestná vzdialenosť sa spravidla stanovuje na základe určitého modelu 

dopravnej siete. Jej presnosť je závislá od mierky a úrovne generalizácie. Pri hodnotení 

dostupností sa často siaha na možnosť najkratšej cesty, ktorej výpočet je však zaťažený 

istou chybou. Najlepšiu cestnú dostupnosť má miesto s najmenšou hodnotou ukazovateľa 

[2]: 
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Di
C
 miera cestnej dostupnosti v mieste i 

di
c
j dĺžka najkratšej cesty z miesta i do j 

j index cieľa 

 

6.2 Časové miery dostupnosti 

 

       Časová miera dostupnosti vyjadruje celkovú dobu cestovania zo sledovaného cieľa do 

všetkých cieľov hviezdicovým spôsobom. Najlepšiu časovú dostupnosť má potom uzol 

(miesto) s najmenšou hodnotou časovej dostupnosti [2].  

 

 

Di
t
 miera časovej dostupnosti v mieste i 

tij doba najkratšieho presunu z miesta i do j 

j index cieľa 

 

Ako v prípade cestnej dostupnosti, i pri hodnotení časovej vzdialenosti uvažujeme 

spravidla cestovné časy najrýchlejšieho presunu.  

 

6.3 Cenové miery dostupnosti 

 

       Cenové miery dostupností majú za cieľ určiť cenu v peňažných jednotkách, ktorú musí 

osoba za prejdený úsek zaplatiť.  

U verejnej hromadnej dopravy sa cenou dopravy myslí spravidla základné cestovné (bez 

poskytnutia rôznych zliav), ktoré je za prepravu medzi jednotlivými miestami vyžadované. 

V niektorých prípadoch je možné zohľadniť výber konkrétneho dopravného prostriedku, 

príp. povoliť možnosť prestupu medzi prostriedkami.  

V prípade individuálnej dopravy sú sledované náklady na dopravu. Okrem výberu doprav-

ného prostriedku a jeho spotreby pohonnej látky prepočítanej na cenu možno do výpočtu 

zahrnúť napr. amortizáciu vozidla [2]. 

  

 

Di
F
 miera cenovej dostupnosti v mieste i 

cij cena najlacnejšej prepravy z miesta i do j 

j index cieľa   
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       Dostupnosť možno deliť i podľa iných hľadísk (nielen z hľadiska metriky). Jedným 

z ďalších delení, ktoré bolo primárne použité i v tejto práci bolo hodnotenie dostupnosti 

z hľadiska použitého dopravného prostriedku.  

Z organizačného hľadiska je možnosť výberu medzi hromadnou alebo individuálnou 

dopravou, v prípade technického hľadiska zasa verejnou alebo neverejnou dopravou. Zo 

všetkých kombinácii má zmysel sledovať práve neverejnú individuálnu dopravu 

a verejnú hromadnú dopravu [2].  
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7  Tvorba spádových oblastí na  základe individuálnej 

dopravy 
 

       Samotný proces hodnotenia dostupností vybraných sociálnych služieb situovaných 

v rámci mesta Ostrava bol rozdelený na 2 hlavné skupiny. Prvú skupinu predstavovali dos-

tupnosti hodnotené na základe individuálnej dopravy, kedy klient danej sociálnej služby 

pre účely prepravy využíva auto ako dopravný prostriedok. V tomto prípade je dostupnosť 

vyjadrená „cenou“ cesty (čas, vzdialenosť,..), ktorú dosiahol klient pri premiestňovaní sa 

po komunikáciách z vychádzajúceho bodu ku požadovanému poskytovateľovi služby. 

Práve pre vyjadrenie týchto „cien“ sa v prostredí GIS používajú sieťové analýzy. 

 

7.1 Sieťové analýzy 
 

       Sieťové analýzy v súčasnosti patria k často používaným analýzam. Vyhľadávanie 

optimálnej trasy medzi 2 mestami na mape, hlavné dopravné uzly, monitorovanie oblastí 

postihnutými povodňami alebo zemetrasením, vyhľadanie najbližšej nemocnice v prípade 

autonehody, to je len niekoľko príkladov z bežného života, kedy ku vyhodnoteniu boli 

použité práve sieťové analýzy.  

       Vzťahy medzi objektmi sú definované topológiou, ktorá sa používa pri hľadaní 

optimálnych prepojení všetkých miest. U riešených analýz je prepojenosť vyjadrená 

pomocou grafu, ktorý zachycuje postupnosť bodov (uzlov) a ich spojníc (hrán). V GIS je 

používaný špeciálny typ grafu – sieť (v našom prípade sa jedná o cestnú sieť).  

Nevýhodou sieťových analýz je fakt, že ich možno uskutočňovať len u vektorových 

reprezentácii. 

 

7.2 Návrh a tvorba siete pre uskutočnenie analýz   
 

       Základom pre výpočet dostupností využitím sieťových analýz je mať tzv. model 

dostupnosti – sieťovú dátovú sadu (angl. Network Dataset). Nasledujúca podkapitola bude 

preto venovaná charakteristike sieťového datasetu, ktorý bol vytváraný v programe ArcGIS 

10.   

 

7.2.1 Charakteristika sieťového datasetu 

 

       Sieťový dataset býva väčšinou vytváraný z existujúcich dát (či už v tvare geodatabáze 

alebo shapefile). Práve stav geometrie zdrojových dát určuje kvalitu prepojení novo-

vytváraných sietí.  
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       Základný stavebný kameň predstavujú tzv. sieťové elementy, ktoré sú generované zo 

zdrojových dát. Logickú štruktúru celej siete vytvárajú práve 3 z nich[24]: 
 

 hrany (angl. edges),  

 uzly (angl. junctions),  

 odbočky (angl. turns). 
 

Hrany predstavujú elementy vymedzujúce trasy pohybu skúmaného fenoménu. Prepojova-

cími bodmi zabezpečujúce prechod z jednej hrany na druhú sú uzly. Odbočky uchovávajú 

informácie o pohybe medzi dvoma alebo viacerými hranami (napr. určujú preferované 

smery odbočení na križovatkách). Zatiaľ čo prvé dve tvoria základnú štruktúru logickej 

siete, zavedenie odbočiek je už nepovinné a ich použitím dochádza ku spresneniu modelu. 

 

       Jednou z vlastností sieťového datasetu je definovanie pravidiel konektivity. Konek-

tivita (prepojenie) je v sieťovom datasetu založená na geometrickej koincidencii konco-

vých a medziľahlých bodov línie v mieste napojenia (príp. kríženia) ako i na koincidencii 

bodov používaných ako zdroj uzlov s líniami. 

Pri vytváraní pravidiel konektivity sú najskôr sieťové elementy zaradené do skupín a až 

následne sa definuje, ktoré elementy sú navzájom prepojené. Platí, že každý zdroj hrán je 

priradený práve do jednej skupiny, zatiaľ čo zdroje uzlov môžu byť priradené do jednej 

alebo viacerých skupín [24].  

 

V rámci jednej skupiny konektivity môžu byť hrany prepojené dvoma rôznymi spôsobmi: 
 

 konektivita koncových bodov línii, 

 konektivita v medziľahlých bodoch línii. 

 

V prípade konektivity koncových bodov línii (angl. endpoints connectivity) dochádza 

k prepojeniu hrán len u tých líniových prvkov, ktoré majú koincidenciu koncových bodov 

ako je zobrazená na obr. 8. Vždy sa teda vytvára z jednej línie práve jedna hrana, i napriek 

tomu, že krížiace sa línie majú spoločný medziľahlý bod.  
 

 
Obr. 8 Konektivita na základe koncových bodov línii, zdroj: [24] . 

 

Príkladom tohto typu prepojenia je kríženie cestnej siete s mostom, kedy obe líniové zdroje 

patria jednej skupine konektivity, ale u hrán mostov je nastavená konektivita v koncových 

bodov. To má za cieľ zabrániť tvorbe križovatky (obr. 9). 
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Obr. 9 Modelovanie mostu v  cestnej sieti, zdroj: [24] . 

 

V minulosti sa pri modelovaní hrán, ktoré sa nemali pretínať, používalo spojovanie línii na 

základe definovanej Z-ovej súradnice, ktorá predstavovala výšku línie. V tomto prípade 

boli línie prepojované podľa ich rovnakých výšok a tým nedošlo ku tvorbe uzlu v mieste 

kríženia.   

 

Druhú skupinu prepojení predstavuje konektivita v medziľahlých bodoch línii (angl. any 

vertex connectivity). V tomto prípade sa u krížiacich sa línii majúcich spoločný medzi-

ľahlý bod delia hrany do viacerých segmentov (obr. 10).  
 

 
Obr. 10 Konektivita v medziľahlých bodoch línii, zdroj [24] . 

 

V prípade krížení sa 2 línii, ktoré nemajú spoločný medziľahlý bod, tak dôjde k vytvorenie 

2 hranových elementov, v závislosti na priebehu zdrojovej línie. Vhodným príkladom pou-

žitia tohto prepojenia je v prípade cestnej sieti tvorba križovatiek. 

 

       Poslednou, a azda najdôležitejšou časťou charakteristiky sieťového modelu je defino-

vanie jeho atribútov. Atribúty siete predstavujú vlastnosti sieťových elementov, pomocou 

ktorých možno nastaviť schopnosť cestovať po sieti. Vhodnými príkladmi atribútov u cest-

nej siete sú: čas potrebný ku prejdeniu daného úseku, jednosmernosť, zákaz vjazdu a pod. 

U atribútov siete rozlišujeme 5 základných vlastností: 
 

 meno (angl. name), 

 použitie (angl. usage type),  

 jednotky (angl. units), 

 dátový typ (angl. data type), 

 nastavenie (angl. use by default). 
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Vlastnosť „použitie“ definuje využiteľnosť atribútu pri sieťových analýzach. Môže nado-

búdať 4 hodnôt: náklad – „cost“ (napr. čas cesty, dĺžka cesty,..), deskriptor – vlastnosť 

popisujúca charakteristiku hrany (napr. počet jazdných pruhov, maximálna rýchlosť), ďalej 

výnimka – „restrictions“ (jednosmernosť cesty), a hierarchia – vlastnosť dávajúca hranám 

istú prioritu od najvyššej po najnižšiu (napr. diaľnica predstavuje najvyššiu prioritu, komu-

nikácie 1. triedy strednú prioritu a ostatné komunikácie najnižšiu prioritu).  

Časové alebo metrické jednotky možno určiť pomocou vlastnosti „units“ (metre, minúty, 

centimetre, kilometre a iné). V prípade použitia využiteľnosti atribútu typu deskriptor, 

výnimka a hierarchia sa jednotky neuvádzajú.  

Vlastnosť dátového typu ponúka na výber hodnoty boolean, integer, float a double [24].   

 

 7.2.2 Tvorba sieťového datasetu v aplikácii ArcCatalog 10 

 

       Samotnej tvorbe sieťového datasetu predchádzalo oboznámenie sa so vstupnou 

vrstvou. MMO bola poskytnutá vrstva komunikácii mesta Ostravy (vo formáte Shapefile). 

Atribúty tejto vrstvy uvádza tab. 7.   
 

 

Tab. 7 Vybrané atribúty vrstvy komunikácii v  Ostrave 

Názov atribútu Popis atribútu 
Dátový 

typ 

FID jednozn. identifikátor úseku komunikácie integer 

SHAPE typ geometrického prvku char 

FNODE začiatočný bod úseku komunikácie integer 

TNODE koncový bod úseku komunikácie integer 

LENGTH dĺžka úseku komunikácie v metroch double 

ULICE_ID jednoznačný identifikátor ulice integer 

JMENO_UL názov ulice char 

ONEWAY jednosmernosť komunikácie char 

TRIDA trieda úseku komunikácie char 

CISLO_KOM označenie komunikácie char 

CIS_OBCE jednoznačný identifikátor obce integer 

 

V prvej fáze bolo potrebné doplniť do atribútovej tabuľky nové atribúty, potrebné pre 

následné modelovanie impedancií. Týmito atribútmi boli priemerná rýchlosť pohybu po 

danej komunikácii, čas potrebný k prekonaniu vzdialenosti a cena prepravy. 

Pre výpočet času potrebného k prekonaniu istej vzdialenosti bolo nutné pridať do atribúto-

vej tabuľky pomocný atribút priemerná rýchlosť. Stanovenie priemernej rýchlosti hralo 

jednu z najdôležitejších úloh v prípade dát pre sieťovú analýzu. Preto bolo potrebné 

zohľadniť čo najviac existujúcich faktorov, ktoré by na ňu mohli pôsobiť. 
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Ako dopravný prostriedok bol stanovený osobný automobil, ktorý jazdil za nasledujúcich 

teoretických podmienok: 
 

 mal konštantnú rýchlosť na danom úseku komunikácie, 

 nečakal na križovatkách riadených svetelnou signalizáciou,  

 nečakal pri odbočovaní na hlavných komunikáciách, 

 neporušoval dopravné predpisy, 

 a iné. 

 

       Priemernú rýchlosť ovplyvňujú naozaj rôznorodé faktory: trieda a šírka komunikácii, 

ich kľukatosť, pozdĺžny sklon, intenzita prevozu, nehodovosť, ročné obdobie, stav 

vozového parku, denná doba, stav komunikácie, opravy komunikácii, umiestnenie 

komunikácie vzhľadom k systému osídlenia a pod [4].  

V rámci mesta Ostrava je zásadným premenlivým faktorom i počasie. Nepriaznivé pod-

mienky ako sú hmla, inverzia, dážď či zlá poveternostná situácia znižujú plynulosť 

a rýchlosť dopravy. Veľmi premenlivým a individuálnym faktorom, no v prípade riešenia 

dostupností sociálnych služieb je nemenej dôležitý i faktor chovania vodiča. Súvisí s ním 

bežné spomaľovanie jazdy pri nutnosti zastávky pre natankovanie pohonných hmôt, ale 

i zastávok vyhradených na odpočinok. V prípade prepravy osôb (či už zdravých, alebo 

s nejakým hendikepom) do príslušného zariadenia možno očakávať, že rýchlosť prepravy 

bude menšia ako rýchlosť ostatných jazdcov.  

Prihliadnutím na vyššie spomínané faktory, bezpečnosť na cestách [13] a rýchlostné obme-

dzenia stanovené zákonom a platné pre celé územie ČR, boli jednotlivým typom komuni-

kácii priradené priemerné rýchlosti (pozri tab. 8). Pri rozlišovaní typov komunikácii bolo 

rozdelenie prebrané zo Zákona o pozemných komunikáciách [20].  
   

 Tab. 8 Priemerné rýchlosti pridelené jednotlivým  typom komunikácii   

Typ komunikácie Priemerná rýchlosť [km/h] 

Diaľnica 90 

Cesta pre motorové vozidlo 70 

Cesta 1. triedy 80 

Cesta 2. triedy 50 

Cesta 3. triedy 50 

miestna komunikácia 40 

účelová komunikácia 30 

 

Po stanovení priemernej rýchlosti vozidiel pre každý typ komunikácie boli tieto hodnoty 

zadané do atribútovej tabuľky pomocou funkcie výpočet polí (angl. Field Calculator). 
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       Z hodnôt priemernej rýchlosti pohybu po komunikácii a dĺžky úseku komunikácie 

(atribút LENGTH) už bolo ľahké vypočítať čas potrebný k prekonaniu vzdialenosti pri 

danej priemernej rýchlosti. Samotný výpočet času (v minútach) znázorňuje obr. 11.  
 

 
 

Obr. 11 Výpočet času k  prekonaniu danej vzdialenosti,  zdroj: autor.  

 

       Posledný atribút, ktorý bolo treba vypočítať a doplniť do atribútovej tabuľky 

predstavovala cena prepravy. K výpočtu tohto atribútu bolo potrebné určiť tieto parametre: 
 

 priemernú spotrebu paliva, 

 priemernú cenu za 1 liter pohonnej hmoty, 

 amortizácia vozidla, príp. iné náklady. 

 

Priemerná cena za 1 liter pohonnej hmoty (35,50 Kč) a sadzba náhrady za používanie 

osobného cestného motorového vozidla (3,70 Kč/1km) boli stanovené na základe Vyhlášky 

429/2011 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel 

a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování 

cestovních náhrad, ktorá nadobudla účinnosť 13. 12. 2011. Priemerná spotreba paliva bola 

stanovená na 7litrov/100 km.  

Po určení cien jednotlivých parametrov boli hodnoty ceny prepravy na jednotlivých 

úsekoch komunikácii vypočítané na základe vzorca: 

 

cena prepravy = {[(priemerná spotreba × dĺžka úseku[km])/100] × cena/l } + amortizácia 

 

amortizácia = dĺžka úseku[km] × 3,70 
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       Vypočítaním a doplnením všetkých požadovaných atribútov bola ukončená úprava 

vstupnej vrstvy komunikácii a nasledovala tvorba samotného datasetu, a to v aplikácii 

ArcCatalog 10.  

V prvom kroku je dotazovanie na názov sieťového datasetu. Následne sa nastavuje politika 

prepojení hrán. V našom prípade bola zvolená konektivita koncových bodov línii, s cieľom 

modelovať výskyt mostov. Ďalší krok ponúka prepojenie jednotlivých hrán prostredníct-

vom Z-ovej súradnice. Nakoľko vrstva komunikácii Ostravy takéto informácie neobsahuje, 

tento krok bol preskočený. Pri nastavovaní atribútov siete bol automaticky prednastavený 

atribút ONEWAY. Tlačítkom „ADD“ boli pre účely hodnotenia dostupností individuálnou 

dopravou pridané ešte 3 atribúty – VZDIALENOSŤ, ČAS a CENA (pozri obr. 12). 
 

 
Obr. 12 Definovanie atribútov pri tvorbe Network Dataset, zdroj: autor.  

 

Hodnoty parametrov boli čerpané priamo z polí atribútovej tabuľky vstupnej vrstvy. 

Konkrétne sa jednalo o tie atribúty, ktoré sme vytvárali pred samotnou tvorbou datasetu. 

Ďalšie možnosti nastavení (hierarchia, „Driving direction“) neboli využité. 

      

7.3  Základná charakteristika ArcGIS Network Analyst 
 

       ArcGIS Network Analyst je softvérovou nadstavbou ArcGIS Desktop, ktorá umožňuje 

uskutočňovať priestorovú analýzu na sieti. Pomocou tejto nadstavby možno ďalej 

dynamicky modelovať reálne podmienky na sieti (dopravné obmedzenia, rýchlostné limity, 

váhové obmedzenia, podmienky pre dopravu v akejkoľvek časti dňa a ďalšie) [22]. 
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Primárnu využiteľnosť ArcGIS Network Analyst definujú nasledujúce body: 
 

 tvorba cestovného itinerára, 

 určenie najkratšieho spojenia,  

 vyhľadanie najbližšieho strediska,  

 stanovenie trasy z bodu A do bodu B,  

 vymedzenie oblastí pre obsluhu,  

 výpočet maticových vzdialeností. 

 

Softvérová nadstavba zohľadňuje pri analýzach rôznorodé požiadavky svojich užívateľov, 

akými môžu byť: dynamické bariéry (výšky tunelov, dočasné uzávierky, nosnosť mostov), 

časové okná a časové státia na zastávkach a iné.    

 

7.3.1  Tvorba obslužných oblastí v ArcGIS Network Analyst 

 

       Vytvorením sieťového dátového modelu a jeho načítaním do programu ArcMap 10 je 

možné pristúpiť k samotnej tvorbe obslužných oblastí vybraných sociálnych služieb. Túto 

tvorbu nám v rozbaľovacom menu panela nástrojov Network Analyst umožňuje voľba 

„New Service Area“.  

Novovytvorené okno Network analyst na začiatku obsahuje prázdny zoznam zariadení 

(Facilities), bariér (Barriers), čiar (Lines) a polygonov (Polygons). Taktiež obsahuje i ser-

visné zóny analyzovanej vstupnej vrstvy (v tomto prípade je zatiaľ prázdna).  

       Prvým krokom pri tvorbe obslužných oblastí je pridanie zariadení, pre ktoré budú 

neskôr oblasti obsluhy generované. Preto bolo potrebné vybrať z databáze sociálnych 

služieb v Ostrave len záujmové služby (domovy pre seniorov, nocľahárne a azylové 

domy,..) a vytvoriť vstupné vrstvy vo formáte Shapefile. V tomto kroku boli vybrané 

jednak záujmové zariadenia, a zároveň bola stanovená tolerancia určenia pozície daného 

zariadenia na najbližšej komunikácii. 

       Druhý krok pozostával z nastavenia parametrov pre uskutočňované analýzy. Podľa 

typu sa postupne volila možnosť analýzy časovej dostupnosti [min], cenovej dostupnosti 

[Kč] a časovej dochádzky [min]. Pre každé zariadenie boli definované konkrétne intervaly 

dostupnosti. V prípade časovej dostupnosti to boli intervaly do 5, 10, 15, 20 minút, 

u cenovej dostupnosti zase do 10, 20, 30, 40 Kč a u časovej dochádzky sa sledovali 

intervaly do 10, 20, 30, 40 minút, a to v smere od jednotlivých zariadení.  

       V ďalšom kroku bolo potrebné stanoviť požiadavky na generované polygóny. Pri 

týchto analýzach boli vytvárané generalizované polygóny, pričom rovnaké intervaly 

jednotlivých zariadení boli zlučované do jedného polygónu a ten bol následne rozdelený do 

polygónov typu „Rings“, ktoré boli definované u parametroch analýzy (pozri obr. 13). 
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Obr. 13 Nastavenie parametrov generalizovaných polygónov, zdroj: autor.  

 

Definovaním vyššie popísaných generovaných polygónov sa tak vyhlo dodatočným 

úpravám (zjednocovanie polygónov rovnakých intervalov jednotlivých zariadení do 

jedného polygónu, orezávanie polygónov rôznych intervalov a pod).  

Pred samotným spustením procesu bolo potrebné skontrolovať určenie možnosti akumulá-

cie atribútov stanovených pri samotnej tvorbe dátového modelu. V závislosti na typu 

analýzy sa jednalo o atribúty cena alebo minúty.  
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8  Hodnotenie dostupnosti individuálnou automobilovou  

dopravou 
 

       Dostupnosť s využitím individuálnej automobilovej dopravy bola v rámci tejto práce 

hodnotená dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom bola sledovaná dostupnosť vybraných 

sociálnych služieb v stanovených časových intervaloch – časová dostupnosť. Konkrétne sa 

jednalo o časovú vzdialenosť v intervaloch 0 – 20 minút, v členení po 5 minútach od 

daných služieb. Výhodou časovej dostupnosti v porovnaní s cestnou dostupnosťou (ktorej 

intervaly by vyjadrovali dĺžky komunikácii v km) je lepšia vypovedacia schopnosť. Čas 

z prekonania úsekov komunikácii bolo možné pomerne jednoducho vypočítať z predpokla-

danej priemernej rýchlosti po danom úseku komunikácie a z dĺžky tohto úseku. Preto bola 

pri riešení tejto práce uprednostnená práve časová dostupnosť.  

       Druhý spôsob hodnotenia dostupnosti predstavuje menej používanú, zato však pre 

veľa ľudí zaujímavú dostupnosť, a to cenovú. Úlohou cenovej dostupnosti je určiť oblasti, 

do ktorých sa človek z daných zariadení premiestni s využitím automobilovej dopravy za 

10 Kč, 20 Kč, 30 Kč, 40 Kč a viac ako 40 Kč. Výpočet tejto dostupnosti bol už o niečo 

náročnejší a bolo potrebné určiť optimálnu cenu paliva, spotrebu paliva a amortizáciu.  

       Pri hodnotení dostupnosti využitím individuálnej automobilovej dopravy bol veľmi 

dôležitý výber druhu sociálnych služieb, v závislosti ku ktorým sa mala dostupnosť 

určovať. Bolo potrebné myslieť nato, že klientmi týchto služieb sú ľudia, ktorí sa ocitli 

v nepriaznivej sociálnej situácii, ba dokonca sú už sociálne vylúčení z bežného života. 

S prihliadnutím na tento fakt boli vybrané dva druhy služieb – domovy pre seniorov 

a špeciálne základné školy. U tejto sociálnej služby a súvisiacej aktivity sa predpokladá, že 

rodinní príslušníci klientov vlastnia dopravný prostriedok – automobil.  

 

8. 1 Domovy pre seniorov   
 

       Domovy pre seniorov predstavujú formu pobytovej služby určenej dôchodcom, 

ktorých situácia vyžaduje pomoc inej osoby. Táto služba obsahuje pomoc pri zvládaní 

bežných úkonov starostlivosti o vlastnú osobu, pomoc pri osobnej hygiene alebo 

poskytnutí podmienok pre osobnú hygienu, sprostredkovanie kontaktu so spoločenským 

prostredím, poskytnutie ubytovania a stravy, terapeutické a aktivizačné činnosti a pomoc 

pri uplatňovaní práv, oprávnených záujmov a pri obstarávaní osobných záležitostí [17]. 

Osobitný typ domova pre seniorov predstavujú tzv. domovy so zvláštnym režimom, ktoré 

uprednostňujú najmä osoby so zníženou sebestačnosťou či už z dôvodu duševného 

ochorenia alebo závislosti na návykových látkach, a osoby s Alzheimerovou a ostatnými 

typmi demencií, ktorých situácia si vyžaduje pravidelnú pomoc inej osoby. Domovy pre 

seniorov poskytujú svoje služby za úplatu.    
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V rámci mesta Ostrava poskytuje obyvateľstvu svoje služby celkovo 13 domovov pre 

seniorov, z toho 6 domovov je určených najmä osobám so špeciálnou starostlivosťou (k 1. 

januáru 2012). Umiestnenie týchto domovov v rámci mestských obvodov mesta Ostrava 

uvádza tab. 9.   

 

Tab. 9 Príslušnosť domovov pre seniorov ku mestský m obvodom Ostravy  

Mestský obvod Ostravy Správny obvod 
Domovy pre seniorov 

spolu so zvláštnym režimom 

Ostrava – Jih 
Zábřeh 4 1 

Výškovice 1 0 

Slezská Ostrava 
Slezská Ostrava 1 0 

Kunčičky 1 1 

Vítkovice Vítkovice 2 2 

Poruba Poruba 1 1 

Moravská Ostrava a Přívoz Moravská Ostrava a Přívoz 1 1 

Mariánské Hory a Hulváky Mariánské Hory a Hulváky 2 0 

 

       Pri pohľade na jednu z máp dostupností domovov pre seniorov (obr. 14) vidieť 

u umiestnenia týchto služieb výrazný pás tiahnuci sa od Výškovíc až do správneho obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz. Naopak domov pre seniorov situovaný v mestskej časti Poruba 

je jediným domovom západnej a severozápadnej časti Ostravy. V mestských obvodoch 

Svinov, Polanka nad Odrou a celej južnej a východnej časti Ostravy sa nenachádza žiaden 

z domovov pre seniorov. To má za následok i zhoršenie dostupnosti do poskytovaných 

služieb (zvýšenie času a ceny prepravy). Príčinami chýbajúcich služieb sú: existencia 

železničnej trate, priemyslu, málopočetných sídlisk a poloha na okraji Ostravy. Výrazným 

činiteľom ovplyvňujúcim výsledok dostupnosti je i fakt, že v prípade analýz boli 

zohľadňované len služby sídliace v rámci mesta Ostrava.  

       Pri pohľade na mapu časovej dostupnosti domovov pre seniorov (obr. 14) možno 

vidieť, že celé územie Ostravy  je dostupné s automobilom do 20 minút, dokonca 

s výnimkou mestského obvodu Polanka nad Odrou a okrajov východnej a južnej časti 

Ostravy sú tieto služby dostupné maximálne do 10 minút.  

       Ďalší faktor, ktorý ovplyvňuje časovú dostupnosť je typ komunikácie, po ktorej sa 

klient s automobilom prepravuje. Na mape výrazne bádať „lepšiu“ dostupnosť po komuni-

káciách 1. a 2. triedy, v porovnaní s prepravou po miestnych komunikáciách (zelené 

elipsy). Pojem „lepšia“ v tomto prípade znamená, že klient za kratší čas urazí dlhšiu trasu. 

Práve toto zlepšenie dostupnosti je v mape znázornené trojuholníkovými výklenkami 

pozdĺž danej komunikácie. 

Opačnú situáciu bádať v okolí diaľnice D1. Ako vidieť v správnom obvode Moravská 

Ostrava a Přívoz, diaľnica rozdelila interval časovej vzdialenosti do 5 minút na 2 polygóny 
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(fialová elipsa). Táto skutočnosť nie je spôsobená chybnou analýzou dostupnosti, ale 

neexistenciou mimoúrovňového kríženia komunikácii.  

 

Obr. 14 Časová dostupnosť domovov pre seniorov, zdroj: autor .  

        

       Na mape možno postrehnúť 2 domovy so zvláštnym režimom, ktorých časová 

dostupnosť do 5 minút je menšia porovnaním s ostatnými zariadeniami. Ide o domovy 

nachádzajúce sa v správnom obvode Zábřeh a Vítkovice (červené elipsy). Po preskúmaní 

bolo zistené, že v prvom prípade miestne komunikácie sídliska nie sú prepojené s blízkou 

cestou 2. triedy (Plzeňskou). V druhom prípade je príčinou zníženej dostupnosti železničná 

trať. 

 

       Pre overenie správnosti uskutočnenej analýzy bola časová dostupnosť vybraného 

domova pre seniorov porovnaná s časovou dostupnosťou uvádzanou na webovom portáli 

www.maps.google.cz (pozri obr. 15).  
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Obr. 15 Porovnanie dosiahnutej dostupnosti s dostupnosťou na www.maps.google.cz,  

zdroj: autor.  
 

Porovnaním dosiahnutej časovej dostupnosti s dostupnosťou na webovom portáli vidieť 

v našom prípade menšie nadhodnotenie. Tento fakt môže byť spôsobený rozdielne 

stanovenými priemernými rýchlosťami po jednotlivých typoch komunikácii.  

 

       V prípade cenovej dostupnosti domovov pre seniorov (pozri priloženú mapu) už bádať 

väčšiu škálu intervalov cenových vzdialeností, avšak samotný trend ostáva takmer rovnaký 

(resp. s minimálnymi obmenami), ako tomu bolo u časovej dostupnosti. Cenová dostup-

nosť do 20 Kč je približne rovná dostupnosti časovej do 5 metrov a cenová dostupnosť do 

40 Kč zase podobná časovej dostupnosti do 10 metrov.  

Diaľnica ako bariéra sa v prípade tejto dostupnosti u viacerých intervaloch naplno 

prejavila. Po celej jej dĺžke vidieť tiahnuci sa pás, ktorý miestami rozdeľuje 2 rovnaké 

intervaly, miestami dokonca dva rôzne cenové intervaly. 

Okrem týchto rôznych prechodov medzi intervalmi v okolí diaľnice vidieť v správnom 

obvode Hrabůvka nepravidelný prechod medzi intervalmi do 30 a 40 Kč. Po preskúmaní 

bolo zistené, že po pravej strane cesty Místecká chýbajú komunikácie z dôvodu umiestne-

nej haldy.       

 

       Dostupnosť domovov pre dôchodcov s využitím individuálnej automobilovej dopravy 

možno hodnotiť pozitívne. Príslušné zariadenia sú spravidla pravidelne rozmiestnené 
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po Ostrave. V súčasnej dobe sa v správnom obvode Hulváky stavia ďalšie zariadenie pre 

seniorov.  

Hoci domovy pre seniorov predstavujú formu pobytovej služby a nie terénnej, voľba tohto 

druhu služby vychádzala z dvoch cieľom. Prvým bolo vytvoriť mapu domovov pre 

seniorov, ktorá by svojim budúcim klientom uľahčila možnosť výberu tohto zariadenia. 

Druhým cieľom bolo vytvoriť mapy dostupnosti do týchto zariadení pre rodinných 

príslušníkov klientov, od ktorých sa očakáva, že budú klientov zariadení navštevovať. 

 

8.2 Špeciálne základné školy pre telesne postihnutých 

 

       Súčasťou tejto práce je i otázka bezbariérovosti. Hlavným prostriedkom, ktorý 

maximalizuje bezbariérovosť pri premiestňovaní „postihnutého“ klienta do príslušného 

zariadenia je automobil. Nakoľko neexistuje typická sociálna služba, ktorú by takýto klient 

navštevoval denne, bola zvolená súvisiaca aktivita - špeciálna základná škola. Aby táto 

základná škola ponúkala svojim žiakom naozaj bezbariérové prostredie, boli vybrané len 

tie špeciálne základné školy, ktoré poskytujú vzdelanie okrem iného i telesne postihnutým 

deťom, ktoré sú odkázané na vozík. 

Špeciálne základné školy poskytujú vzdelávanie a výchovu žiakom s kombinovanými 

vadami. Starostlivosť o žiakov je v takýchto školách rýdzo individuálna a komplexná. 

Každý žiak má vypracovaný svoj výchovno-vzdelávací a zdravotne-rehabilitačný plán, 

v závislosti na jeho zdravotnom stave. Celkový chod a režim školy, vybavenie tried, 

špeciálne pomôcky, rozdelenie žiakov v triedach, družinové aktivity a iné podliehajú 

špecifickým potrebám žiakov. Niektoré školy v súčasnosti poskytujú i možnosť 

každodenného zvozu a rozvozu niektorých žiakov do zariadení a späť domov, a to 

využitím školného sociálneho automobilu.  

       V rámci mesta Ostrava existuje k 1. januáru 2012 celkovo 9 špeciálnych základných 

škôl, ktoré poskytujú základné vzdelanie i telesne postihnutým deťom. Umiestnenie týchto 

domovov v rámci mestských obvodov mesta Ostrava uvádza tab. 10.   
 

Tab. 10 Príslušnosť špeciálnych ZŠ ku mestsk ým obvodom Ostravy   

Mestský obvod Ostravy Správny obvod Špeciálne ZŠ 

Poruba Poruba 3 

Ostrava – Jih 
Zábřeh 2 

Hrabůvka 1 

Vítkovice Vítkovice 1 

Slezská Ostrava Slezská Ostrava 1 

Mariánské Hory a Hulváky Mariánské Hory a Hulváky 1 
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Z máp dostupností špeciálnych základných škôl (obr. 16) vidieť rovnomerné rozmiestnenie 

týchto zariadení po celom strede územia Ostravy (Poruba, Mariánské Hory a Hulváky, 

Slezská Ostrava, Vítkovice, Zábřeh, Hrabůvka). Naopak v mestských obvodoch (s výnim-

kou Slezskej Ostravy) ležiacich u hranice Ostravy sa nenachádza žiadne zariadenie, čo 

v prípade špeciálnych základných škôl nemožno vnímať ako negatívum. 

 Mapa časovej dostupnosti špeciálnych základných škôl (pozri priloženú mapu) je 

pri odmyslení diaľnice D1 takmer ukážkovým príkladom tvorby obslužných oblastí, ktoré 

sú postupným pribúdaním času potrebného k dosiahnutiu zariadenia, vytvárané spravidla 

rovnako do všetkých svetových strán. Takmer 2/3 územia Ostravy je dostupné s využitím 

automobilovej dopravy do 10 minút. Do správnych obvodov susediacich s hranicou 

Ostravy je potrebných 15 minút, s výnimkou častí obvodov Polonka nad Odrou, Hošťál-

kovice, Lhotka a Heřmanice, do ktorých časová dostupnosť predstavuje 20 minút.  

Bariérami ovplyvňujúcimi časové dostupnosti sú okrem spomínanej diaľnice i cesty Rudná 

a Místecká, ktoré sú obklopené Vítkovickými železiarňami, haldou a železničnou traťou.  

 

       Porovnanie cenovej dostupnosti špeciálnych základných škôl (obr. 16) s časovou dos-

tupnosťou týchto zariadení už nie je také jednoznačné, ako v prípade domovov pre 

dôchodcov. Jedinú porovnateľnú oblasť predstavuje 4. interval. Na základe toho možno 

povedať, že územie dosiahnuté do 10 minút od daného zariadenia je približne rovné 

dosiahnutého územiu, ktorého cena prepravy je do 40 Kč.   

Bariérou, ktorá opäť zabraňuje plynulému prechodu medzi jednotlivými cenovými 

intervalmi je železničná trať. Vplyv diaľnice bol v tomto prípade posunutý do úzadia 

a prvenstvo získala komunikácia Místecká, ktorá na prvý pohľad orezala oblasti dosiahnuté 

za 20 a 30 Kč (zelená elipsa).   

 

       Súčasnému umiestneniu ako i dostupnosti špeciálnych základných škôl pre telesne 

postihnuté deti nemožno nič vytknúť. Očakáva sa, že bezbariérovosť ciest, chodníkov, 

budov a iných zariadení bude zdôrazňovaná najmä v centre mesta, ako po jeho okrajoch. 

Bolo by zaujímavé sledovať konkrétne bydliská detí navštevujúcich spomínané školy 

a hodnotiť ich bezbariérový prístup. Na druhej strane je však dôležité vyzdvihnúť fakt, že 

v prípade riešenia bezbariérovosti je jednoduchšie zabezpečiť zmenu bydliska dieťaťa 

do bezbariérového prostredia (resp. zabezpečiť jeho každodenný odvoz a dovoz), ako 

takéto prostredie nanovo vytvárať.   
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Obr. 16 Cenová dostupnosť špeciálnych ZŠ, zdroj: autor. 

 

       V rámci súvisiacich aktivít v Ostrave pôsobia 2 poskytovatelia zabezpečujúci prepravu 

imobilných osôb, spolufinancovaných Magistrátom mesta Ostrava. Prvým poskytovateľom 

je dopravná asistencia VIZ-CENTRUM, o.s. so sídlom na Z. Bára 8/250, 700 30 Ostrava-

Bělský Les. Druhým prepravcom je spoločnosť ALDIO – alternatívna doprava imobilných 

osôb so sídlom na Horymírovej 121, 700 30 Ostrava-Zábřeh. Bližšie informácie o tomto 

prepravcovi nájdete na webovej stránke www.vozickari-ostrava.cz.     
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9  Hodnotenie dochádzkových vzdialeností  
 

       Výber vhodných druhov sociálnych služieb pre hodnotenie dostupnosti s využitím 

automobilovej dopravy nebol jednoduchý. U väčšiny denne navštevovaných zariadení sa 

neočakávalo, žeby klient vlastnil automobil. Z toho dôvodu bola táto práca rozšírená 

o hodnotenie dochádzkových vzdialeností, kedy sa klient do daného zariadenia 

premiestňuje peši. 

Samotnému hodnoteniu dochádzky do zariadenia predchádzala tvorba nového sieťového 

datasetu. Podkladová vrstva komunikácii bola rozšírená o 2 nové atribúty – priemerná 

rýchlosť chodca a čas potrebný k prejdeniu daného úseku komunikácie. Priemerná 

rýchlosť bola v tomto prípade stanovená na 4,8 km/h [6]. 

       Veľký nedostatok pri analýzach dochádzkových vzdialeností predstavoval fakt, že 

vstupnou vrstvou bola vrstva komunikácii, ktorá však neobsahovala chodníky pre chodcov. 

Jedinou možnou úpravou bolo vypustenie diaľnice z vrstvy komunikácii. Pri chýbajúcich 

chodníkoch sa tak rátalo s podhodnotením výsledkov.  

       Po dodatočných úpravách nasledovala tvorba sieťového datasetu, ktorého postup bol 

podobný ako u individuálnej automobilovej dopravy (pozri kapitolu 7.2.2). Následne boli 

s využitím sieťových analýz vytvárané intervaly dochádzkových vzdialeností (pozri 

kapitolu 7.3.1). Pri analýzach dochádzkových vzdialeností sa sledovali dochádzky 

z hľadiska času (v minútach). Preto ako parametre boli zadané intervaly zachytávajúce 

dochádzku do 10, 20, 30, 40 a viac ako 40 minút, a to v smere od jednotlivých zariadení.  

 

9.1 Nízkoprahové zariadenia pre deti a mládež 
  

       Hlavnou úlohou nízkoprahových zariadení je snaha o sociálne začlenenie a pozitívne 

zmeny v životnom spôsobe detí a mládeže z Ostravy, ktoré sú ohrozené nepriaznivou 

sociálnou situáciou. Hlavnými cieľmi sú: zabezpečenie priestoru pre zmysluplné trávenie 

voľného času, rozvíjať individuálne schopnosti a dovednosti detí, podporovať a pomáhať 

deťom pri dosiahnutí vzdelanosti a iné.  

V rámci sledovaných analýz bola vybraná cieľová skupina – rómske etnikum. Pri voľbe 

tejto cieľovej skupiny zohrávala dôležitú úlohu i existencia vylúčených lokalít mesta 

Ostrava. Preto bolo možné zhodnotiť nielen dostupnosť z daných zariadení do okolitých 

častí Ostravy, ale i dostupnosť možných klientov do zariadení. 

 

9.1.1 Sociálne vylúčené lokality v Ostrave 

  

       Podkladové dáta použité pri identifikácii sociálne vylúčených rómskych lokalít 

v Ostrave boli prebrané od Ing. Tomáša Inspektora, ktorý sa touto problematikou zaoberal 
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v dizertačnej práci Metody agregace a adjustace geodat pro sledování prostorové 

segregace (neobhájená) [5].  

Celkovo bolo vymedzených 13 sociálne vylúčených rómskych lokalít. V súčasnosti 

existuje už iba 12 lokalít: Lokalita Přívoz, Lipina, Trnkovec, Zárubek, Hrušov, Železná 

ulice, Sirotčí ulice, Dělnická ulice, Liščina, Bedřiška, Osada míru a Pátova ulice.    

Sociálne vylúčené lokality sú sčasti alebo úplne oddelené od ostatných zastavaných plôch, 

obklopené priemyslovými areálmi, železničnou traťou, lesom, frekventovanými 

komunikáciami a ostatnou zástavbou. Nezamestnanosť dosahuje v týchto lokalitách často 

hodnoty v rozpätí 90 – 100 % [5]. 

 

       V Ostrave bolo k 1. 1. 2012 lokalizovaných 9 nízkoprahových zariadení pre deti 

a mládež, ktorých cieľovú skupinu predstavovalo práve rómske etnikum. Príslušnosť 

týchto zariadení k správnym obvodom mesta Ostrava uvádza tab. 11. 
 

Tab. 11 Príslušnosť nízkoprahových zariadení ku mestským obvodom Ostravy   

Mestský obvod Ostravy Správny obvod Nízkoprahové zariadenia 

Poruba Poruba 1 

Vítkovice Vítkovice 1 

Moravská Ostrava a Přívoz Přívoz 2 

Radvanice a Bartovice Radvanice 1 

Slezská Ostrava 

Hrušov 2 

Slezská Ostrava 1 

Muglinov 1 

 

       Z mapy časovej dochádzky do nízkoprahových zariadení pre deti a mládež (obr. 17) 

vidieť 3 oblasti umiestnenia týchto zariadení. Prvú a najväčšiu oblasť predstavuje 

severovýchodná a východná časť Ostravy, kde sídlia 7 poskytovatelia spomínaných 

služieb. Vo zvyšných 2 oblastiach (mestský obvod Poruba a Vítkovice) je poskytovaná len 

jedna služba tohto druhu. V ostatných obvodoch Ostravy sa tieto služby neposkytujú. 

       Intervaly obslužných oblastí sú oveľa menšie pri dochádzke peši. Do blízkych oblastí 

zariadení potrebuje klient miestami 30 - 40 minút. I tvar oblastí je nepravidelný vo vzťahu 

ku svetovým stranám. Táto nepravidelnosť je spôsobené neprítomnosťou vrstvy chodníkov 

pri analýze. V mape bádať bariéry (železničná trať, sady, parky, nedostatočná prepojenosť 

komunikácii rôzneho typu), ktoré za normálnych okolností nepredstavujú bariéru. 
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Obr. 17 Časová dochádzka do nízkoprahových zariadení pre deti a  mládež, zdroj: autor.  

 

       Existenciu sociálne vylúčených lokalít bolo možné využiť k určeniu skutočnej časovej 

dochádzky potenciálnych klientov do zariadení. Umiestnenie počtu vylúčených lokalít 

v rámci jednotlivých intervalov dochádzky uvádza tab. 12.  
 

Tab. 12 Časová dochádzka z vylúčených lokalít do zariadení  

Dochádzka 

[min] 

Počet 

lokalít 
Názvy lokalít 

0 - 10 8 

Dělnická ulice, Dolní Liščina, Horní Liščina, 

Pátova ulice, Přední Hrušov, Přední Přívoz, 

Sirotčí ulice, Trnkovec, Zadní Přívoz, Zárubek  

10 - 20 3 Horní Liščina, Sirotčí ulice, Zadní Přívoz 

20 - 30 2 Lipina, Zadní Hrušov 

30 - 40 1 Lipina 

viac ako 40 3 Bedřiška, Osada míru, Železná ulice 
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Na základe obr. 16 a tab. 12 možno hodnotiť umiestnenie nízkoprahových zariadení pre 

deti a mládež v rámci mesta Ostravy pozitívne. Z ôsmich (z celkového počtu 12) sociálne 

vylúčených lokalít sa potenciálni klienti dostanú do príslušných zariadení peši do 10 minút. 

Blízkosť a nízka dochádzka môžu byť dobrými činiteľmi k motivovaniu klientov tieto 

služby využívať.    

 

9.2 Nocľahárne a azylové domy  
 

       Služby nocľahární a azylových domov sú poskytované osobám bez prístrešia, resp. 

osobám ohrozených stratou bývania. Hlavnou úlohou nocľahární je poskytnúť svojim 

klientom pomoc pri riešení krátkodobej situácie – jednorazové nasýtenie, poskytnutie 

ošatenia, použitie hygienického zariadenia a prenocovanie. Poplatok za túto službu 

stanovuje konkrétny poskytovateľ. Každý azylový dom je zároveň i nocľahárňou, naopak 

to však neplatí. Azylový dom poskytuje svojim klientom pobytové služby dlhodobo, 

spravidla však maximálne po dobu jedného roka. Tieto domovy nemajú byť konečnými 

stanicami, ale iba tzv. medzizastávkami svojich klientov, z ktorých po čase vyrážajú ďalej. 

Hlavnými činnosťami azylových domov je okrem poskytnutia základných životných 

potrieb i pomoc pri opätovnom začlenení sa do spoločnosti, nájdení bývania, udržania si 

zamestnania a podobne.  

       V rámci mesta Ostravy boli lokalizované 3 nocľahárne a 9 azylových domov. 

Umiestnenie sledovaných zariadení v rámci Ostravy uvádza tab. 13.   
       

Tab. 13 Príslušnosť nocľahární a  azylových domov ku mestským obvodom Ostravy   

Mestský obvod Ostravy Správny obvod 
Pobytová služba 

nocľaháreň azylový dom 

Poruba Poruba 1 2 

Ostrava – Jih Zábřeh 0 2 

Vítkovice Vítkovice 1 0 

Slezská Ostrava Hrušov 0 1 

Mariánské Hory a Hulváky Marián. Hory a Hulváky 0 1 

Moravská Ostrava a Přívoz 
Moravská Ostrava 0 2 

Přívoz 1 1 

 
 

       Porovnaním mapy časovej dochádzky do azylových domov (pozri priložená mapa) 

s mapou časovej dochádzky do nízkoprahových zariadení (obr. 17) vidieť veľmi podobné 

rozmiestnenie poskytovaných služieb v rámci Ostravy (s výnimkou správnych obvodov 

Slezská Ostrava a Radvanice). Najviac sú služby nocľahární a azylových domov poskyto-

vané v správnych obvodoch Moravská Ostrava, Zábřeh, Mariánské Hory a Hulváky. 
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Takéto rozmiestnenie poskytuje blízkosť služby ku sociálne vylúčeným lokalitám, 

a zároveň umiestnenie poskytovateľov služieb v strede Ostravy poskytuje primeranú dos-

tupnosť klientom z ostatných obvodov.  

Hodnotenie obslužných oblastí a existujúcich bariér je obdobné ako u nízkoprahových 

zariadení pre deti a mládež. 
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10  Tvorba spádových oblastí sociálnych služieb na 

základe MHD 
 

       Druhú veľkú skupinu v rámci hodnotenia dostupností vybraných sociálnych služieb 

mesta Ostrava predstavovala dostupnosť s využitím mestskej hromadnej dopravy. Klient 

v tomto prípade využíva pre prepravu električku, autobus alebo trolejbus. Dostupnosť bola 

hodnotená z hľadiska času prepravy. Cenovú dostupnosť v prípade využitia MHD je ľahké 

určiť z časovej dostupnosti, pri znalosti ceny cestovného lístka (15-minútového alebo 60-

minútového). Z toho dôvodu bola v rámci tejto práce sledovaná len časová dostupnosť. 

       Aby bolo možné hodnotiť dostupnosť s využitím MHD, bolo nutné určiť všetky 

možné kombinácie existujúcich spojení medzi zastávkami MHD. K tomu poslúžilo 

automatizované vyhľadávanie uskutočnené v programe TRAM.   

 

10.1 Aplikácia TRAM   
  

       Aplikácia TRAM vznikla na akademickej pôde VŠB-TU Ostrava, v spolupráci Doc. 

Dr. Ing. Jiřího Horáka a Ing. Davida Fojtíka, Ph.D. Hlavným poslaním tejto aplikácie je 

zabezpečiť rozsiahle spracovanie požiadaviek na vyhľadávanie dopravného spojenia 

a následné uloženie výsledkov do databáze pre ďalšie spracovanie. Samotné vyhľadávanie 

prebieha na 3 úrovniach: vyhľadávanie na úrovni obcí, na úrovni častí obcí a na úrovni 

zastávok MHD. Pri tvorbe tejto práce bola využitá posledná zo spomínaných možností. 

Pre vyhľadanie spojení sa používajú cestovné poriadky webového portálu idos.cz. Pri 

vyhľadávaní sú definované 4 hodinové intervaly: príchod do zariadenia o 7., 8., 14. a 22. 

hodine. Ďalej je definovaných maximálne 5 možných prestupov. Ďalším kritériom je 

obmedzený čas dochádzky do príslušného zariadenia na 90 minút. Každé existujúce 

spojenie tak musí spĺňať vyššie uvedené podmienky.  

 

10.2 Automatizované vyhľadávanie spojení MHD 
 

       Automatizované vyhľadávanie spojení bolo uskutočňované využitím aplikácie TRAM, 

ktorá po spustení otvorí aplikáciu IDOS, zadá požiadavky z databáze a vyhľadá spojenie 

naspäť do databáze [3]. 

Prvým nastavením bol výber kombinácii počiatočných a cieľových zastávok. V prípade 

niektorých zastávok bolo nutné opraviť aktuálne názvy zastávok. V časti spoje a dojezdy sa 

nastavili tieto parametre: dátum vyhľadávania spojení a maximálna prípustná doba spojení 

(90 minút). Vyhľadávanie bolo rozdelené do dvoch intervaloch: od 4.00 do 16.00 hodiny 

(720 minút) a od 16.00 do 24.00 hodiny (480 minút). Pre potreby práce bolo potrebné 

vyhľadať spojenia dochádzky na 8., 14. a 22 hodinu. Program vyhľadal spojenia i na 6. a 7. 
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hodinu. Výstupom boli dáta uložené v textovom formáte. Celkovo bolo vyhľadaných 

288 906 spojení, ktoré vyhovovali zadaným kritériám.  

 

10.3 Tvorba intervalov časovej dostupnosti MHD 
 

       Vyhľadaním všetkých existujúcich spojení medzi zastávkami MHD bolo možné 

pristúpiť ku tvorbe intervalov dostupnosti jednotlivých sociálnych služieb. Konkrétne sa 

jednalo o časovú dostupnosť v intervaloch 0 – 20 minút (v členení po 5 minútach) 

a interval viac ako 20 minút od daných služieb. Ku tvorbe týchto intervalov slúžil napr. 

atribút DOBA14, ktorý predstavoval dobu dochádzky vybraného spojenia na 14. hodinu. 

Na základe neho sme mohli každej vychádzajúcej zastávke určiť dostupnosť do okolitých 

zastávok za čas 5, 10, 15, 20 a viac ako 20 minút. Samotná tvorba intervalov pozostávala 

z nasledujúcich krokov. 

 

Výber vychádzajúcich zastávok MHD   

 

       Určeniu vychádzajúcich zastávok predchádzala tvorba databáze existujúcich spojení 

(štruktúru databáze uvádza príloha 4) a výber druhu sociálnych služieb, od ktorých sa mala 

hodnotiť samotná dostupnosť. Pre každého poskytovateľa služieb bola určená najbližšia 

MHD zastávka, a to na základe vzdušnej vzdialenosti. Najbližšie MHD zastávky sa tak 

stali vychádzajúcimi zastávkami vyhľadaných spojení. Pre urýchlenie nasledujúcej práce 

boli tieto zastávky vyexportované z databáze existujúcich spojení.  

 

Definovanie časových intervalov 

 

       Každá vyexportovaná zastávka teraz obsahovala všetky atribúty databáze existujúcich 

spojení. Na základe druhu sociálnej služby bolo potrebné vybrať dobu dochádzky (8., 14. 

alebo 22. hodina), ktorej odpovedal príslušný atribút (DOBA8, DOBA14 alebo DOBA22). 

S využitím SQL dotazu boli vybrané sledované intervaly v jednotlivých dobách dochádzky 

a opäť vyexportované.  

 

Lokalizácia zastávok MHD v jednotlivých časových intervalov 

 

       Na základe vrstvy všetkých MHD zastávok v Ostrave bolo možné zastávky 

jednotlivých intervalov lokalizovať za pomoci spoločných atribútov. Časové intervaly 

okrem iných obsahovali i atribút KODDO (kód zastávky, do ktorej sa spojenie hľadalo). 

Využitím funkcie Join programu ArcMap 10 bolo možné na základe spoločného atribútu 

lokalizovať jednotlivé zastávky príslušných intervalov.  
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Tvorba obslužných oblastí jednotlivých zariadení 

 

       Pre dosiahnutie najlepších výsledkov boli intervaly dostupností vytvárané osobitne pre 

každé zariadenie. Tvorba obslužných oblastí (polygónov) z jednotlivých zastávok (vrstvy 

bodov) bola uskutočnená nástrojom Minimum Bounding Geometry (obr. 18). Pri typu 

geometrie bol zvolený konvexný tvar. 
 

 
Obr. 18 Nástroj Minimum Bounding Geometry v  ArcMap 10, zdroj: autor.  

 

Nakoniec boli rovnaké časové intervaly jednotlivých služieb zjednotené do jedného 

intervalu (nástroj „Union“) a prekrývanie rôznych intervalov bolo odstránené orezaním 

(nástroj „Erase“). 
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11  Hodnotenie dostupnosti mestskou hromadnou 

dopravou  
 

       Dostupnosť s využitím MHD bola kvôli možnosti porovnania hodnotená pre tie isté 

sociálne služby ako v prípade individuálnej automobilovej dopravy (domovy pre seniorov, 

nízkoprahové zariadenia pre deti a mládež určené rómskemu etniku a nocľahárne a azylové 

domy). U MHD zohrávali najdôležitejšiu úlohu časový okamih prepravy, existencia 

a frekvencia spojov z danej zastávky. Tieto 3 činitele určovali možnosť prepravy a čas 

prepravy. Taktiež treba rozlišovať smer prepravy. Zatiaľ čo u prepravy s využitím 

automobilu bola cena prepravy do zariadenia rovná cene prepravy zo zariadenia, v prípade 

MHD tomu tak spravidla nie je. V rámci tejto práce bola hodnotená dostupnosť MHD zo 

zariadení poskytujúcich sociálne služby, nakoľko nebola k dispozícii žiadna databáza 

adries skutočných klientov týchto služieb. 

 

11.1 Domovy pre seniorov    
 

       Charakteristiku služby domovov pre seniorov ako i jej rozmiestnenia v rámci mesta 

Ostrava uvádza kapitola 7.1.  

       Časová dostupnosť domovov pre seniorov s využitím mestskej hromadnej dopravy 

bola hodnotená pre 14. hodinu. V tejto časti dňa možno očakávať, že dostupnosť zo 

zariadení bude veľmi blízka dostupnosti do najbližších zastávok zariadení. Tvary 

obslužných oblastí domovov pre seniorov sa prispôsobujú existujúcej trati jednotlivých 

liniek MHD. Z toho dôvodu vidieť obdĺžnikové tvary najmä u intervalov dostupností do 5 

minút. I umiestnenie zariadenia v rámci daného intervalu už nie je preferované smerom do 

stredu, ale ľubovoľne, dokonca i mimo tento polygón.   

       Časová dostupnosť domovov pre seniorov do 20 minút je podobná časovej dostupnosti 

s využitím automobilu do 10 minút. Najhoršiu dostupnosť predstavuje západná, 

severozápadná a juhozápadná časť v Ostravy (pozri obr. 19). 

 

11.2 Nízkoprahové zariadenia pre deti a mládež    

 

       Charakteristiku služby nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež ako i jej rozmiestne-

nia v rámci mesta Ostrava uvádza kapitola 8.1.  

Časová dostupnosť nízkoprahových zariadení pre deti a mládež s využitím mestskej 

hromadnej dopravy bola hodnotená pre 14. hodinu (pozri priloženú mapu). V prípade tvaru 

obslužných oblastí a umiestnenia zariadenia platí to isté ako u domovov pre seniorov.  
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Sledované zariadenia sú do 20 minút dostupné z východnej, strednej a západnej časti 

Ostravy. Pre dostupnosť zo severozápadnej, juhozápadnej a južnej časti Ostravy je 

potrebných viac ako 20 minút. 
 

 
 

Obr. 19 Časová dostupnosť domovov pre seniorov s MHD na 14.00 h, zdroj: autor.  

 

11.3 Nocľahárne a azylové domy    
 

       Charakteristiku služby nocľaháreň a azylový dom ako i ich rozmiestnenia v rámci 

mesta Ostrava uvádza kapitola 8.2.  

Časová dostupnosť nocľahární a azylových domov s využitím MHD bola hodnotená pre 

22. hodinu (pozri priloženú mapu). O tejto hodine by sa očakávalo zhoršenie dostupnosti 

do daných zariadení. Umiestnenie týchto zariadení smerom ku stredu Ostravy však dostup-

nosť do 20 minút neovplyvní, maximálne sa zníži frekvencia spojov v nočných hodinách. 

Časová dostupnosť nocľahární a azylových domov je veľmi podobná časovej dostupnosti 

nízkoprahových zariadení pre deti a mládež. Interval obsahujúci územia dosiahnuteľné za 

viac ako 20 minút je v tomto prípade ešte rozšírený o juhovýchodnú časť Ostravy.   
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12  Hodnotenie dostupnosti bezbariérovou MHD 
 

       Slovo bariéra môže mať pre každého človeka iný význam. To, čo je neprekonateľnou 

prekážkou pre človeka odkázaného na invalidný vozík, nemusí byť bariérou pre 

nepočujúceho. Inak zasa môže vnímať bariéry v prostredí človek nevidiaci.   

Za bezbariérové alebo bezbariérovo prístupné a užívateľné v Českej republike sa považujú 

také prvky alebo systémy, ktoré spĺňajú podmienky Vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace [18]. 

       Hlavným cieľom zaistenia bezbariérovosti v mestách by malo byť vybudovanie 

bezbariérových prechodov, ciest a chodníkov pre nevidiacich, slabozrakých a zdravotne 

handicapovaných, zabezpečenie prístupu do verejných budov, prístupu ku verejným 

telefónnym automatom, poštovným schránkam a obdobným zariadeniam, vybudovanie 

parkovísk a odstavných plôch.  

Základným predpokladom integrácie osôb s obmedzenými možnosťami pohybu je slobod-

ný pohyb, ktorý je bezprostredne spätý s verejnou dopravou (najlepšie bezbariérovou). 

V rámci verejnej dopravy je bezbariérovosť riešená: 
 

 bezbariérovými nástupišťami (zastávkami), 

 dopravnými prostriedkami so zníženou úrovňou podlahy. 

 

„Vozidlá so zníženou úrovňou podlahy, tzv. nízkopodlažné vozidlá sú vozidlá, kde je časť 

alebo celá plocha podlahy nízkopodlažná, teda v úrovni nástupnej hrany zastávky, a kde 

pre výstup alebo nástup do vozidla nie je nutné prekonávať výrazné výškové rozdiely“ 

[príloha 6]. 

 

       V rámci tejto práce bola riešená i bezbariérovosť MHD v meste Ostrava. Bola usku-

točnená analýza vozového parku, analýza a tvorba zoznamu bezbariérových spojov, resp. 

zastávok MHD. Následne bola riešená dostupnosť s využitím bezbariérových spojov. 

       Dopravný podnik Ostrava a. s. sa snaží postupnou rekonštrukciou zastávok MHD 

spoločne s obnovou vozového parku prispieť ku zvyšovaniu komfortu cestovania, vrátane 

cestujúcich s obmedzenými možnosťami pohybu a orientácie.  

Nízkopodlažné vozidlá sú na prvý pohľad rozpoznateľné sýto žltým pruhom (resp. iného 

grafického vzoru sýtožltej farby) po celom obvode štandardne modrobieleho farebného 

prevedenia. Okrem žltého pruhu sú bezbariérové vozidlá označené piktogramom (obr. 20). 

Na čele vozu sa nachádza modrobiely piktogram a na boku vozu je piktogram označujúci 

dvere s plošinou pre jednoduchý nájazd do vozidla MHD [príloha 6].  
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, 

Obr. 20 Označenia bezbariérových vozidiel v Ostrave, zdroj: Dopravný podnik Ostrava, a.s.  

 

Nízkopodlažné vozidlá možno podľa komfortu nastupovania deliť na: 
 

 nízkopodlažné vozidlá s nájazdovou plošinou pre vozičkára, 

 nízkopodlažné vozidlá bez vyklápacej plošiny pre vozičkára.  

 

Prvú menovanú skupinu reprezentujú vozy s možnosťou automatického alebo manuálneho 

vysunutia alebo vyklopenia plošiny. Druhá skupina zahŕňa vozy so zníženou úrovňou 

podlahy, avšak bez nájazdovej plošiny.  

K 1. 1. 2012 provozuje Dopravný podnik Ostrava a.s. na linkách MHD spolu 647 vozidiel, 

z toho je 310 autobusov, 273 električiek a 64 trolejbusov. Nízkopodlažné vozidlá 

predstavujú podiel cca 41 %, t.j. celkom 265 vozidiel (135 autobusov, 87 električiek a 43 

trolejbusov) [príloha 6]. 

 

       Hodnoteniu dostupnosti sociálnych služieb z hľadiska bezbariérovosti predchádzala 

tvorba zoznamu bezbariérových zastávok MHD v Ostrave. Podkladové dáta pre tvorbu 

tohto zoznamu predstavovala Mapa bezbariérových linek v Ostravě – stav k 1. 1. 2012, 

ktorej poskytovateľom bol Dopravný podnik Ostrava, a. s. (príloha 5). V mape boli 

uvedené trolejbusové, autobusové a električkové linky, resp. časti liniek, na ktorých sú 

vedené aspoň 2 páry bezbariérových spojov počas pracovného dňa. V prípade električiek 

bolo možné sledovať okrem zastávky, na ktorej stojí bezbariérový spoj, i bezbariérový 

prístup na zastávku. Pre zjednodušenie tvorby zoznamu ako i spresnenie bezbariérovosti 

spoja, resp. bezbariérovosti zastávky poslúžil webový portál http://odis.idos.cz/spoje. 

Zoznam bezbariérových zastávok bol uskutočňovaný ručne. Obr. 21 znázorňuje rozmiest-

nenie bezbariérových autobusových, trolejbusových a električkových zastávok v rámci 

mesta Ostravy. Zoznam všetkých bezbariérových zastávok uvádzajú prílohy 7 - 10.   

 

       V rámci mesta Ostrava bolo k 1. 4. 2012 lokalizovaných 260 autobusových, 56 trolej-

busových zastávok a 36 zastávok električiek, ktorými prechádzal bezbariérový spoj. 
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V rámci električiek bol sledovaný i bezbariérový prístup na zastávku. Celkovo bolo nájde-

ných 41 zastávok s bezbariérovým prístupom.  

 

Obr. 21 Bezbariérové spoje a zastávky MHD v Ostrave k 1. 4. 2012, zdroj: autor. 
 

       Po vytvorení zoznamu bezbariérových zastávok bolo možné pristúpiť k tvorbe spádo-

vých oblastí vybraných sociálnych služieb a súvisiacich aktivít s využitím bezbariérovej 

MHD. Postup je obdobný ako uvádza kapitola 9.3 s rozdielom, že namiesto všetkých 

zastávok sa bude pracovať len s bezbariérovými zastávkami MHD v Ostrave.   
 

 

12.1 Špeciálne základné školy pre telesne postihnutých    
 

       Charakteristiku služby špeciálne základné školy pre telesne postihnutých ako i jej 

rozmiestnenia v rámci mesta Ostrava uvádza kapitola 7.2.  
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       Časová dostupnosť špeciálnych ZŠ s využitím bezbariérovej MHD bola hodnotená pre 

8. hodinu (pozri priloženú mapu). Čo sa týka dostupnosti, väčšina územia Ostravy je 

dosiahnuteľná do 15 – 20 minút. Viac ako 20 minút je potrebné k dostupnosti do všetkých 

správnych obvodov nachádzajúcich sa u hranice Ostravy (s výnimkou Radvaníc a 

Bartovíc). Porovnaním máp dostupností bezbariérovou MHD a celkovou MHD vidieť 

veľký úbytok zastávok. Z hľadiska bezbariérovosti sú dostupné najmä mestské obvody 

Poruba, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava-

jih a Hrabová. Ostatnými mestskými obvodmi prechádza minimum bezbariérových spojov, 

resp. sa nachádza len pár zastávok s bezbariérovým prístupom.   
 

 

12.2 Kluby pre seniorov 
 

       Kluby pre seniorov pôsobia popri sociálnych službách ako súvisiace aktivity, ktorých 

hlavným cieľom je poskytnúť obyvateľom dôchodcovského veku kultúrne a spoločenské 

vyžitie. Hlavnými činnosťami je organizovanie výletov, zájazdov, spoločenských podujatí, 

besied, divadelných predstavení, vzdelávacích kurzov a iných aktivít, spravidla na základe 

požiadaviek členov klubov.  

       V rámci mesta Ostrava bolo k 1. 1. 2012 lokalizovaných celkovo 40 rôznych klubov (5 

besied, 3 kurzy na PC, 8 zájazdov, 8 spoločenských akcii a 16 iných aktivít).  

       Časová dostupnosť klubov pre seniorov s využitím bezbariérovej MHD bola 

hodnotená pre 14. hodinu. Pri prvom pohľade na obr. 22 jasne vidieť dobrú bezbariérovú 

dostupnosť. V mestských obvodoch Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Juh, Poruba 

a Pustkovec vidieť u intervaloch do 5 minút pomerne široké n-uholníky, ktoré obsahujú 

množstvo bezbariérových zastávok. Naopak menšiu dostupnosť reprezentujú pretiahnuté 

trojuholníky, tiahnuce sa pozdĺž trás bezbariérových spojov, ktoré obsahujú spravidla 

bezbariérové zastávky na jednotlivých trasách. Poslednú skupinu predstavujú služby 

poskytované na severozápade, juhu a východe Ostravy, ktoré sú za pomoci bezbariérovej 

MHD takmer nedostupné.     
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Obr. 22 Časová dostupnosť klubov seniorov s bezbariérovou MHD, zdroj: autor. 
 

 

       Pri hodnotení dostupnosti s využitím MHD (či už bariérovej alebo bezbariérovej) treba 

myslieť nato, že okrem času potrebného na premiestnenie sa medzi vychádzajúcou 

a cieľovou zastávkou je potrebné rátať i s časom presunu medzi zastávkou MHD a prísluš-

ným zariadením, resp. domovom klienta. Pri klientoch sociálnych služieb tak treba 

zhodnotiť polohu najbližšej (bezbariérovej) zastávky. I tá môže do veľkej miery ovplyvniť 

voľbu dopravného prostriedku.    
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13  Webová stránka 
 

       Poslednou úlohou tejto práce bola tvorba webovej stránky www.dostupnostss.webz.cz. 

Webová stránka bola vytváraná využitím jazyka HTML. Pre vzhľad stránky boli využité 

kaskádové štýly. Ukážku vzhľadu vytvorenej webovej stránky možno vidieť na obr. 23.  

 

 
Obr. 23 Ukážka webovej stránky www.dostupnostss.webz.cz, zdroj: autor. 

 

Stránka je určená širokej verejnosti a v krátkosti približuje jednotlivé kroky tvorby práce 

spolu s dosiahnutými výsledkami.  
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14  Záver 
 

       Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotiť dostupnosť sociálnych služieb 

v Ostrave. Hodnoteniu sociálnych služieb predchádzalo oboznámenie sa s problematikou 

sociálnych služieb a zhodnotenie demografických a sociálnych faktorov. Priemerný vek 

obyvateľstva (41 rokov v roku 2010), vysoká miera nezamestnanosti (10,6 % v roku 2011), 

nízke mesačné príjmy, vysoké výdavky, zlý zdravotný stav, rozvodovosť, príslušnosť 

k národnostnej skupine – to sú len niektoré z faktorov, ktoré negatívne vplývajú na 

sociálnu situáciu obyvateľstva. Znalosťou týchto faktorov možno určiť skutočný dopyt po 

sociálnych službách v budúcnosti (napr. domovy pre seniorov, kluby seniorov, nocľahárne, 

azylové domy). 

       Nakoľko neexistovala žiadna databáza sociálnych služieb v Ostrave, bolo potrené ju 

vytvoriť. V rámci mesta Ostrava bolo lokalizovaných celkovo 294 sociálnych služieb a 60 

súvisiacich aktivít. Zastúpenie služieb členených na základe cieľovej skupiny uvádza 

tabuľka 6. Rozmiestnenie týchto služieb v rámci Ostravy možno vidieť v prílohe 2 a 3. 

       Po vytvorení databáze sociálnych služieb a ich lokalizovaní bolo možné pristúpiť 

k hodnoteniu dostupností. Dostupnosť bola hodnotená 3 spôsobmi. Prvý spôsob hodnotil 

dostupnosť služieb na základe individuálnej automobilovej dopravy. Táto dostupnosť 

dosiahla najlepšie výsledky. U tohto typu prepravy do zariadenia sa vyžaduje, aby klient 

mal k dispozícii automobil. Hodnota dostupnosti sa následne odvíja od existujúcich 

pozemných komunikácii, ich vzájomných prepojení a priemernej rýchlosti, ktorou sa klient 

po týchto komunikáciách pohybuje. Pre overenie správnosti boli získané výsledky 

porovnané s dostupnosťou uvádzanou na webovom portáli www.maps.google.cz. 

Vzniknuté rozdiely mohli byť spôsobené rôznymi priemernými rýchlosťami priradenými 

jednotlivým typom komunikácii. 

       Ďalšiu možnosť hodnotenia dostupnosti sociálnych služieb predstavovali dochádzko-

vé vzdialenosti. V tomto prípade sa klient do daného zariadenia premiestňuje peši 

s rýchlosťou chôdze 4,8 km/h [6]. Dochádzka peši je niekoľkokrát väčšia ako dostupnosť 

pri preprave automobilom. Pri hodnotení dostupnosti sociálnych služieb by však 

dochádzka peši predstavovala ideálny spôsob prepravy (odpadajú náklady na prepravu). 

Nemožno však zabúdať na zdravotný stav klienta, príp. jeho neschopnosť pohybu bez 

pomoci druhej osoby. Na tieto 2 protiklady je dôležité myslieť pri lokalizácii 

poskytovateľov služieb. V rámci tejto práce bola hodnotená časová dochádzka do 

nízkoprahových zariadení a azylových domov. K dispozícii boli tiež sociálne vylúčené 

lokality. Na tomto príklade dostupnosti vidieť umiestnenie poskytovaných služieb 

v bezprostrednej blízkosti potenciálnych klientov. Blízkosť tu pôsobí ako silná motivácia, 

tieto služby využívať.  

Jednotlivé typy dostupností pri preprave s automobilom alebo dochádzke peši boli 

vytvárané využitím sieťových analýz, ktoré ponúka softvérová nadstavba ArcGIS Network 

Analyst. 
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       Posledný spôsob hodnotenia dostupnosti využíval k preprave do zariadenia MHD. 

K určeniu všetkých existujúcich spojení bolo použité automatizované vyhľadávanie 

v programe TRAM, v rámci ktorého boli zadané vstupné podmienky (maximálny počet 

prestupov - 5, maximálna doba dochádzky - 90 minút,..). Jednotlivé obslužné oblasti boli 

vytvárané na základe SQL dotazu. Pri hodnotení dostupnosti s využitím MHD sa do 

cenovej dostupnosti započítaval len čas potrebný k premiestneniu sa medzi vychádzajúcou 

a cieľovou zastávkou MHD. Ďalšou podmienkou je existencia relatívne blízkej zastávky 

MHD. V opačnom prípade by dostupnosť hodnotená týmto spôsobom prepravy strácala 

svoj význam.  

Z dôvodu sledovania dostupností do zariadení sociálnych služieb bola v prípade MHD 

riešená i bezbariérovosť. Súčasťou práce bola tvorba zoznamu zastávok bezbariérových 

spojov (trolejbusy, autobusy, električky) a zastávok zabezpečujúcich bezbariérový prístup 

(električky). Napriek snahám Dopravného podniku Ostrava, a.s. obnoviť vozový park 

a zabezpečiť bezbariérovosť, existuje ešte mnoho nedostupných časti mesta. Pri riešení 

otázky bezbariérovosti je preto veľakrát jednoduchšie zabezpečiť prepravu klienta 

s využitím automobilu, príp. presťahovať klienta do bezbariérového prostredia.  

       Na záver boli jednotlivé kroky a výsledky práce v krátkosti zhrnuté na webovej 

stránke www.dostupnostss.webz.cz.  

       Hodnotenie dostupnosti sociálnych služieb je premenlivé v závislosti na druhu 

sociálnej služby alebo cieľovej skupiny. Dostupnosť hodnotená pozitívne u jednej služby 

môže byť u inej služby hodnotená negatívne. Mojim cieľom bolo priblížiť možnosti 

riešenia dostupnosti sociálnych služieb a uviesť vhodné príklady. V práci bola riešená 

skutočná dostupnosť zo zariadení jednotlivých poskytovateľov služieb. Možným 

rozšírením tejto práce je uskutočnenie simulácii potenciálnych klientov sociálnych služieb 

a následne hodnotenie dostupnosti do týchto zariadení. 
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Časová dostupnosť špeciálnych ZŠ s využitím bezbariérovej MHD na 8.00 h 

Časová dostupnosť klubov seniorov s využitím bezbariérovej MHD na 14.00 h 



 

   

Prílohy 
 

Príloha 1 – Štruktúra databáze všetkých spojení MHD 
 

Názov 

atribútu 

Dátový 

typ 
Popis atribútu 

OBJECTID integer jednoznačný identifikátor vybraného spojenia 

KODOD integer kód zastávky, z ktorej sa spojenie hľadalo  

NAZ_OD char názov zastávky, z ktorej sa spojenie hľadalo 

KODDO integer kód zastávky, do ktorej sa spojenie hľadalo 

NAZ_DO char názov zastávky, do ktorej sa spojenie hľadalo 

PRIMEKM integer priama (Euklidovská) vzdialenosť v km medzi zastávkami 

VEREJNEKM integer vzdialenosť v km medzi zastávkami s využitím VLD 

D6 date existujúce spojenie na 6:00 h (0:00:00), neexistujúce (Null) 

DOBA6 integer doba dochádzky vybraného spojenia na 6:00 (hodiny:minúty) 

PRESTUP6 integer počet prestupov pre vybrané spojenie na 6:00 

CENAP6 integer cena (plná) vybraného spojenia na 6:00 

CENAZ6 integer cena zľavnená (zákaznícka) vybraného spojenia na 6:00 

POCET5_6 integer počet spojení medzi 5. a 6. hodinou 

D7 date existujúce spojenie na 7:00 h (0:00:00), neexistujúce (Null) 

DOBA7 integer doba dochádzky vybraného spojenia na 7:00 (hodiny:minúty) 

PRESTUP7 integer počet prestupov pre vybrané spojenie na 7:00 

CENAP7 integer cena (plná) vybraného spojenia na 7:00 

CENAZ7 integer cena zľavnená (zákaznícka) vybraného spojenia na 7:00 

POCET6_7 integer počet spojení medzi 6. a 7. hodinou 

D8 date existujúce spojenie na 8:00 h (0:00:00), neexistujúce (Null) 

DOBA8 integer doba dochádzky vybraného spojenia na 8:00 (hodiny:minúty) 

PRESTUP8 integer počet prestupov pre vybrané spojenie na 8:00 

CENAP8 integer cena (plná) vybraného spojenia na 8:00 

CENAZ8 integer cena zľavnená (zákaznícka) vybraného spojenia na 8:00 

POCET7_8 integer počet spojení medzi 7. a 8. hodinou 

D14 date existujúce spojenie na 14:00 h (0:00:00), neexistujúce (Null) 

DOBA14 integer doba dochádzky vybraného spojenia na 14:00 (hodiny:minúty) 

PRESTUP14 integer počet prestupov pre vybrané spojenie na 14:00 

CENAP14 integer cena (plná) vybraného spojenia na 14:00 

CENAZ14 integer cena zľavnená (zákaznícka) vybraného spojenia na 14:00 

POCET13_14 integer počet spojení medzi 13. a 14. hodinou 

D22 date existujúce spojenie na 22:00 h (0:00:00), neexistujúce (Null) 

DOBA22 integer doba dochádzky vybraného spojenia na 22:00 (hodiny:minúty) 



 

   

PRESTUP22 integer počet prestupov pre vybrané spojenie na 22:00 

CENAP22 integer cena (plná) vybraného spojenia na 22:00 

CENAZ22 integer cena zľavnená (zákaznícka) vybraného spojenia na 22:00 

POCET21_22 integer počet spojení medzi 21. a 22. hodinou 

Zdroj: <http://gis.vsb.cz/pan/cz/db_dopravnich_spojeni.html>. 

 

 

Príloha 2 – Sociálne služby a súvisiace aktivity poskytované vybraným cieľovým   

                   skupinám v Ostrave k 1. 1. 2012 
 

 
 

 

 

 

 



 

   

Príloha 3 – Sociálne služby a súvisiace aktivity poskytované vybraným cieľovým  

                   skupinám v Ostrave k 1. 1. 2012 
 

 
 

 

Príloha 4 – Štruktúra databáze sociálnych služieb v Ostrave k 1. 1. 2012 
 

Názov atribútu Dátový typ Popis atribútu 

ID integer jednoznačný identifikátor poskytovanej služby 

pracovni_sk char cieľová skupina poskytovanej služby 

druh_sluzby char druh poskytovanej služby 

typ_sluzby char typ poskytovanej služby 

nazov_poskyt char názov poskytovateľa poskytovanej služby 

nazov_sluzby char názov poskytovanej služby 

NAZEV_UL_A char ulica, na ktorej je služba poskytovaná 



 

   

CIS_D char číslo popisné budovy, v kt. je služba poskytovaná 

CIS_O char číslo orientačné budovy, v kt. je služba poskytovaná 

Psc char poštové smerovacie číslo sídla poskytovanej služby 

NAZ_CAST_D char názov mestského obvodu sídla poskytovanej služby 

telefon char telefonický kontakt na poskytovateľa služby 

mobil char mobil na poskytovateľa služby 

e_mail char e-mailová adresa na poskytovateľa služby 

www char webová stránka poskytovateľa služby 

 

 

 Príloha 5 – Mapa bezbariérových linek v Ostravě – stav k 1. 1. 2012 
 

 
Zdroj: Dopravný podnik Ostrava, a.s. 

 

 

 

 

 



 

   

                Príloha 6 – Zaručená bezbariérové spoje 
 

 
                   Zdroj: Dopravný podnik Ostrava, a.s. 



 

   

Príloha 7 – Zoznam autobusových zastávok v Ostrave s bezbariérovým spojom 
 

Zoznam autobusových zastávok v Ostrave 

s bezbariérovým spojom 

29. dubna Hotel Bělský les Most Mládeže Sámova 

Ahepjukova Hotel Palace Most Pionýrů Senovážná 

Alšovo náměstí Hotel. dům Hlubina Mostní Shopping Park 

Antošovice Hrabová statek Muglinovská Sídliště Fifejdy 

Areál OZO Hrabová Tesco Na Jízdárně Skotnice 

Bajger Hrabová zóna jih Na Liščině Sl. Ostrava kostel 

Bajkalská Hrabová zóna sever Na Valech Slavíkova 

Balkán Hrabová zóna střed Nábřeží Sokola Tůmy 

Bartošova Hrabůvka kostel Nákladní Stará Bělá křiž.  

Bartovice Pod Tratí Hradní náměstí Nám. J. z Poděbrad Stará Bělá střed 

Bartovická Hranečník 
Náměstí B. 

Němcové 
Stará ocelárna 

BASTRO Hraničky Náměstí Družby Stavebniny 

Bazaly Hulváky Náměstí Republiky Staviva 

Bedřicha Nikodéma Husův sad Náměstí SNP Strmá 

Bělská Husův sbor Nezvalovo náměstí Studentská 

Bělský les Chalupová Nová huť garáže Studentské koleje 

Benzina Chrobákova Nová huť hl. brána 
Svinov mosty  

d. z. 

Beta Jana Šoupala Nová huť již. brána 
Svinov mosty 

h. z.  

Bivojova Janová Nová huť učiliště Svinov nádraží 

Blatouchová Jelínkova Nová huť Zářičí Svinov náměstí 

Bohumínská Ještěrka Nová ocelárna Svinov škola 

Brigádnická Jirská osada Nová Plesná Svinov vysílač 

Briketářská Jiřího Trnky Nová Ves Šídlovec 

Bytostav Jižní svahy Nová Ves vodárna Šilheřovická 

Českobratrská Josefa Skupy Obchodní centrum Školní statek 

Čistírny K Lidicím Oblouk Škrobálkova 

Dalimilova K Myslivně Ocelářská Štěrkopísek 

Dělnická Kamenec Olšák Štěrkovna 

Dílny DP Ostrava Karola Šmidkeho Opavská Štramberská 

Dolní Polanka Karpatská Otakara Jeremiáše Technoplyn 

Domov sester Kino Luna Oty Synka Tomáškova 

Dopravní 

inspektorát 
Koblov Petra Křičky Třebovice Tesco 



 

   

Družební Koblov škola Petřkovice lékárna Třebovická 

Dřevoprodej Kolonie Jeremenko Petřkovice náměstí U Boříka 

Dubina Interspar Konzervatoř Petřkovice nemoc. U Dluhoše 

Duha Kostelík Pískové doly U Dvora 

Důl Alexander Košická Pivovar U Hůry 

Důl Heřmanice Kotkova Plesenka U Káňů 

Důl Jeremenko Kotva Plesná Žižkov U Kříže 

Důl Koblov Kovošrot Plzeňská U Lípy 

Důl Odra Králičí Pod Nemocnicí U Olší 

Důl Zárubek Krásné Pole střed Podsedliště U Plodiny 

Dům energetiky Křižíkova Podzámčí U Pošty 

Eldorádo Kubánská Polanka U Rozvodny 

Fakultní nemocnice Kulturní dům Polanka střed U Samoobsluhy 

Fibichova Kunčice škola 
Polanka žel. 

zastávka 
U Statku 

Finské domky Lámař Poliklinika U Švasty 

Francouzská LDN Pomník RA U Zahrádek 

Frýdecká Lechowiczova 
Poruba U 

Nemocnice 
ÚAN 

Fryštátská Lhotka Poruba vozovna Ústřední hřbitov 

Futurum Ludvíka Podéště Pošta Václavek 

Gajdošova Ludvíkova Poštulkova Věžičky 

Garáže Poruba Malá strana Požární zbrojnice 
Vozovna 

trolejbusů 

Globus Malý kopec Proskovice Vratimovská 

Hájkovická Mariánskohorská Přemyšov Výškovice 

Heyrovského Martinov Pustkovec Záblatská 

Hlubinská Martinov střed Pustkovecká Záuliční 

Hlučínská Městský stadion Radnice Poruba Závoří 

Holvekova Michálkovice Radova Zelená 

Horní cesta Míroděv Radvanice škola Zelenina 

Horní Polanka Mírové náměstí Romo ZŠ Petřkovice 

Hornické muzeum Mitrovice Rottrův sad Zvěřinská 

Hornopolní Mongolská Řecká Žižkova 

Hošťál. vysílač Moravská Ředitel. Vítkovic Žižkovská 

Hošťálkovice Most M. Sýkory Sad B. Němcové Žleby 

 

 

 



 

   

Príloha 8 – Zoznam zastávok električiek v Ostrave s bezbariérovým spojom 
 

Zoznam zastávok električiek v Ostrave s bezbariérovým spojom 

Antonína Poledníka Karpatská Poruba vozovna 

Český dům Kolonie Jeremenko Rektorát VŠB 

Dřevoprodej Kotva SPORT ARÉNA 

Dubina Krásné Pole Telekom. škola 

Dubina Interspar Mariánské náměstí Teplotechna 

Důl Jeremenko Mírové náměstí Třebovická 

Dům energetiky Most Mládeže ÚMOb Jih 

Fakultní nemocnice Nádraží Vítkovice Vřesinská 

Hlavní třída Nová huť hl. brána Výstaviště 

Hranečník Nová Ves vodárna Výškovice 

Hulvácká Nové Výškovice Zábřeh vodárna 

Josefa Kotase Poruba koupaliště Zahrádky 

 

 

Príloha 9 – Zoznam zastávok električiek v Ostrave s bezbariérovým prístupom 
 

Zoznam zastávok električiek v Ostrave s bezbariérovým prístupom 

Antonína Poledníka Karpatská Poruba vozovna 

Bedřicha Nikodéma Kolonie Jeremenko Provaznická 

Český dům Kotva Rektorát VŠB 

Dřevoprodej Mariánské náměstí Sad B. Němcové 

Dubina Martinov SPORT ARÉNA 

Dubina Interspar Mírové náměstí Telekom. škola 

Důl Jeremenko Moravská Třebovická 

Dům energetiky Most Čs. Armády ÚMOb Jih 

Fakultní nemocnice Most Mládeže Vřesinská 

Hlavní nádraží Muglinovská Výstaviště 

Hlavní třída Nádraží Vítkovice Výškovice 

Hlučínská Nová Ves vodárna Zábřeh vodárna 

Josefa Kotase Nové Výškovice Zahrádky 

Jubilejní kolonie Plynárny ----- 

 

 

 

 

 



 

   

Príloha 10 – Zoznam trolejbusových zastávok v Ostrave s bezbariérovým spojom 
 

Zoznam trolejbusových zastávok v Ostrave 

s bezbariérovým spojom 

Ahepjukova Kamenec Nová radnice 

Betonářská Kepkova Parcelní 

Bohumínská Keramická Pivovar 

Českobratrská Koblov Riegrova 

Dolina Koněvova Sad B. Němcové 

Důl Heřmanice Konzervatoř Sídliště Fifejdy 

Důl Petr Bezruč Lávka Sídliště Muglinov 

Dům vodohospodářů Lechowiczova Sokola Tůmy 

Futurum Mexiko Stadion Bazaly 

Gymnázium Michálkovice Stan. záchr. služby 

Hladnovská Most M. Sýkory Strmá 

Hlavní nádraží Most Pionýrů U Lékárny 

Horn. poliklinika Na Jánské U Pumpy 

Hornopolní Na Liščině Vozovna trolejbusů 

Hrušovské mosty Na Najmanské Vršovců 

Husův sad Nám. J. Gagarina VŠ podnikání 

Chrustova Náměstí Republiky ZOO 

Jaklovecká Náměstí S. Čecha Žižkova 

Jiřího Trnky Náprstkova ----- 

 

 

 

 

 

 

 


