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Celkem bylo aplikováno 34 standardů k 22 typům veřejné infrastruktury 
z okruhů vzdělání, zdravotnictví, sociální péče, veřejné správy, ochrany 
obyvatelstva, dopravy, kultury, volného času a technické infrastruktury. 
Z vybraných výsledků standardů dostupnosti aplikovaných na území 
typu A (jádrová část Olomouce) byla vytvořena syntetická mapa 
znázorňující oblasti s nejětším počtem splněných standardů. 

Výsledky zbývajících aplikovaných standardů dostupnosti neuvedené v 
tabulkách jsou splněny v celém území. Jedná s především o standardy, 
kde byla počítána dostupnost indidividuální nebo veřejnou hromadnou 
dopravou.
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Aplikace standardů, 
vyhodnocení a popis 

výsledků

Studium odborné literatury 
a metodiky

Konzultace 
Magistrát města OlomouceRešerše

Tvorba, sběr 
a úprava dat

Tvorba modelů
(ModelBuilder)

Syntéza vybraných 
výsledků

Typ území

D (města, obce a jejich části nezařazené v předchozích kategoriích)

C (města s 1 000-10 000 obyv. a obce od 2 000 obyv.
bez částí s nimi prostorově nesouvisejících s počtem obyv. pod 1 000)

B (obce do 10 000 obyv. v rozvojových oblastech stanovených
Politikou územního rozvoje s výrazným populačním a stavebním růstem
bez částí s nimi prostorově nesouvisejících s počtem obyv. pod 1 000)

A (města s počtem obyv. od 10 000, bez částí s nimi prostorově 
nesouvisejících s počtem obyv. pod 1 000)

hranice ORP
hranice obce

hranice obce
0 5 km

1 : 250 000

ROZDĚLENÍ OBCÍ A ZSJ PODLE TYPŮ ÚZEMÍ
Důležitá činnost před provedením samotnách analýz. Obce a ZSJ 

jsou rozřazeny podle typů území, podle kterých jsou následně 
standardy dostupnosti aplikovány. Metodikou jsou určeny kritéria 

pro rozdělení, která nemusí být v odůvodněných případech 
dodržena. 

Rozdělení obcí a ZSJ bylo konzultováno s Mgr. Leou Maňákovou 
a Mgr. Miloslavem Dvořákem (zaměstnaci Magistrátu města 

Olomouce) a uvedená kritéria rozdělení byla doržena.

webové stránky

postertext práce

geodatabáze vstupních
a výstupních dat

MapPackage
a Project Package

31 mapových výstupů
webová mapová aplikace

https://bit.ly/3btntCA

Tvorba výstupů

Veřejná infrastruktura

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon)

Vztah mezi aktivitami v oblasti a dopravním 
systémem obsluhující právě tyto aktivity 

(Cascetta a kol., 2013)

Potenciál příležitostí k interakci 
(Hansen, 1959)

Možnost přístupu z jednoho místa 
do druhého (Liu a Zhu, 2003)

Relativní vzdálenost jednoho místa od druhého 
(Horák a Burian, 2019)

Dopravní 
dostupnost

Cíl práce

Postup práce

• implementace metodiky Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury
 ○ ČVUT, Fakulta architektury
 ○ 2016, revize 2020
 ○ grant TAČR (Technologická agentura ČR), program Beta
 ○ autoři: prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., 

    doc. Ing. arch. Jakub vorel, Ing Václav Ketel, Ph.D., Ing. arch. Tomáš Peltan, Ph.D.
 ○ sjednocení standardů dostupnosti pro zařízení veřejné infrastruktury
 ○ pro pořizovatele a projektanty územně plánovacích podkladů a dokumentace
 ○ vhodné podmínky pro zajištění dostupnosti veřejných infrastruktur v rámci územního plánování
 ○ zefektivnit plánovaní veřejných infrastruktur s ohledem na charakter sídla a území
 ○ zamezit zhoršení dostupnosti zařízení veřejných infrastruktur
 ○ zjištění současného stavu naplnění standardů dostupnosti v řešeném území
• studované území: ORP Olomouc, Olomouc
• spolupráce s Magistrátem města Olomouce

Nenaplněnost standardů
s fyzickou nebo časovou dostupnosti v adresních bodech

Standardy
se sídleně strukturální dostupností

Výsledky 

Výstupy

2 mapy rozdělení obcí a ZSJ podle 
typů území

7 map s výsledky sídelně 
strukturální dopstupnosti

2 mapy s výsledky časové 
dostupnosti na území ORP 

Olomouc

12 map s výsledky fyzické 
dostupnosti na území ORP 

Olomouc

7 map s výsledky fyzické odstupnosti 
na území Olomouce

1 mapa syntézy dostupností

katedra

geoinformatiky

data: ČÚZK, [2020]


