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Modelování dostupnosti lékáren a nízkoprahových center v Česku 

Abstrakt 
Cílem této bakalářské práce je vytvořit databáze lékáren a nízkoprahových center v Česku 
a vytvořit model dostupnosti pro obě zařízení. V modelaci je zahrnuta vzdálenostní a časová 
dostupnost, přičemž oba typy jsou řešeny na dvou měřítkových úrovních – pro Česko a Prahu. 
Na úrovni Česka je časová dostupnost modelována pouze pro individuální silniční dopravu, 
kdežto na úrovni Prahy je jako alternativa zahrnuta i pěší chůze. První část práce je věnována 
charakteristice jednotlivých zařízení. Druhá část se soustřeďuje na použitá data a metodiku 
tvorby modelů pomocí extenze Network analyst softwaru ArcGIS 9.2. Součástí je i diskuse 
nad faktory ovlivňující vzniklé modely. Na závěr práce jsou vzniklé výstupy modelací 
podrobeny zkoumání a na jejich základě je Česko rozděleno na regiony dle dostupností. 

Klíčová slova: Časová dostupnost, vzdálenostní dostupnost, nízkoprahová centra, lékárny, 
Česko, Praha, Network analyst, ArcGIS 9.2 

Accessibility modelation of drug stores and low-threshold centers 
in the Czech republic 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to create databases of drug stores and low-threshold centres 
in the Czech republic and create the model of accessibility of each facility. This modelation will 
include distance, time accesibility whilst both types are dealt with in two scale levels - Czech 
republic itself and Prague. Time accessibility within Czech republic is simulated for individual 
road trasport, while the Prague area includes walking as well. First part of the thesis is dedicated 
to the characteristic features of both facilities. The second part is concentrated on used datas 
and methods for creating these models by using extension network analysis of ArcGIS 9.2 
software. There is also discussion about factors that can affect these models in this part. Finally 
attention is paid to the study of achieved results and Czech republic is devided into the regions 
according to the type of accessibility. 

Keywords: space-time accessibility, low-threshold center, drug stores, Czech republic, Prague, 
Network analyst, ArcGIS 9.2 
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KAPITOLA 1 

Úvod 

Každý člověk v dnešní době chce dosáhnout toho, po čem touží v co nejkratší době. Mohou to 
být informace, předměty, lidé a nebo také pomoc. Právě k poskytování pomoci a informací 
lidem, kteří je potřebují, slouží nízkoprahová centra. Kromě poradenských služeb jsou 
v nízkoprahových centrech dostupné i materiály, které snižují rizika nákazy. Mezi tyto 
materiály patří sterilní injekční stříkačky, prezervativy či náplasti (KALINA … [et al.], 2003). 
A jsou primárně určeny pro uživatele drog.  

Předmětem práce je zjistit rozmístění nízkoprahových center v Česku k roku 2007 a pomocí 
nástrojů síťové analýzy softwaru GIS vypočítat dostupnost z každé obce do nejbližšího centra. 
Při síťové analýze bude využito alternativního modelování dostupnosti, kdy bude brán zřetel 
na vzdálenostní i časové hledisko a budou zvažovány různé způsoby dopravy. Stěžejní část 
práce bude zaměřena na modelování změny akcesibility, pokud by materiály, které drogově 
závislí získávají v nízkoprahových centrech, byly přístupné i v lékárnách. Vytváření modelu 
dostupnosti na úrovni celého státu neumožňuje blíže poznat, jak je akcesibilita ovlivněna 
městským prostředím. Toto prostředí je charakteristické složitou sítí ulic, odlišnou dopravní 
situací, ale také možností se pohybovat po městě pěšky. Z tohoto důvodu je součástí práce 
i model situace v Praze. Praha slouží jako příklad velkého města, kde vytvoření detailního 
modelu pomůže lépe poznat specifičnost dostupnosti v intravilánu, kterou nelze odhalit 
na úrovni celého státu. Výsledky modelací budou podrobeny zkoumání. Zkoumána tedy bude 
vzdálenostní a časová akcesibilita lékáren i nízkoprahových center a vliv na dostupnosti 
v případě, že by služby nabízené v centrech byly dosažitelné i v lékárnách. 

Tato práce vznikla ve spolupráci s Centrem adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF 
a VFN UK. Výsledné mapové výstupy vzniklé v rámci práce budou součástí výsledků grantu 
NR9447-2 vedeného Centrem adiktologie s názvem „Role lékáren v systému zdravotní péče 
a poradenství (injekčním) uživatelům drog v České republice“, jenž se zaobírá právě touto 
problematikou.
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KAPITOLA 2 

Cíle práce 

 

Předpokladem vypracování práce je domněnka, že nynější dostupnost nízkoprahových center 
je nedostatečná k efektivnímu využívání jejich služeb. Hlavní cíle práce jsou dva. Prvním je 
vytvořit databáze nízkoprahových center a lékáren a zjistit jejich rozmístění v Česku 
k roku 2007. Na základě sestavených databází budou vypočteny dostupnosti těchto zařízení. 
Druhým cílem je objasnit, jaký vliv na dostupnost vybraných služeb provozovaných v centrech 
by mělo jejich rozšíření i do lékáren. Řešení problematiky dostupnosti bude probíhat ve dvou 
měřítkových úrovních – pro celé Česko a poté pro Prahu jako speciální případ městského 
prostředí. Vedlejší cíl práce se zaměřuje na rozdělení Česka na regiony dle dostupnosti 
(vzdálenostní i časové). Dosažené výsledky modelací bude navzájem porovnány a zkoumány 
v prostředí GIS. 

Při srovnání lékáren a nízkoprahových center se dá říci, že obcí s lékárnami je asi desetkrát 
více než obcí s nízkoprahovými centry (viz. dále). Proto už nyní je možné prohlásit, že se 
dostupnost služeb nabízenými v centrech změní, pokud by byly poskytovány i v lékárnách. Je 
jen otázkou, jak velká ta změna bude. Aby byla dobře porovnatelná situace obou zařízení 
navzájem, byla vytvořena mapa (viz. příloha 6), kde je zachyceno prostorové rozmístění lékáren 
a nízkoprahových center v Česku k roku 2007. Z mapy je možné zjistit, že v každé obci, 
ve které se nachází alespoň jeden z typu center, leží i lékárna. Úvahou si lze tedy stanovit 
hypotézu, že by se na úrovni celého Česka pro žádnou obec neměla zhoršit dostupnost 
za danými službami, pokud by služby byly k dispozici pouze v lékárnách. A to i přestože se 
o této alternativě neuvažuje. 
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KAPITOLA 3 

Úvod do problematiky 

 
3.1 Nízkoprahová centra 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, nízkoprahová centra jsou zařízení, kam se mohou obrátit drogově 
závislí při hledání pomoci. Název nízkoprahová centra je odvozen ze základního 
tzv. nízkoprahového principu, který je zde uplatňován. Vychází z poznatků, že ne každý člověk, 
jenž se ocitne v krajní situaci, využije služeb standardních zdravotních a sociálních služeb. 
Jejich služby jsou často pro uživatele návykových látek nedosažitelné z mnoha různých důvodů 
(nevědí o nabízené službě, mají obavy z návštěvy takovýchto zařízení, mají špatné zkušenosti 
a nebo například instituce nenabízejí typ služby jimi hledané). Jedním z dalších důvodů, a často 
tím nejdůležitějším, jsou podmínky institucí pro poskytnutí svých služeb (být pojištěný, udat 
své jméno atd.). Dá se tedy říci, že běžné instituce mají pro tyto lidi moc vysoký práh 
(KALINA … [et al.], 2003). Nízkoprahová centra fungují na bázi anonymity a po klientech 
nejsou požadovány žádné informace. 

Cílem nízkoprahových center je navázat kontakt s klienty, získat si jejich důvěru a postupně 
svými nástroji je nasměrovat k tomu, aby sami chtěli skončit se svojí závislostí. Ovšem 
dosáhnout toho, aby uživatel drog se dobrovolně přihlásil na léčení, je velmi obtížné. Z tohoto 
důvodu je jejich snahou alespoň předcházet a nebo zmírňovat následky užívání drog. Těmi jsou 
nejčastěji nebezpečné choroby, kterým jsou uživatelé drog (hlavně ti, kteří užívají drogy 
intravenózně) vystaveni a ohroženi jimi více než běžná populace. Takzvaný výměnný program, 
jenž probíhá v téměř všech nízkoprahových centrech, se specializuje na výměnu injekčních 
stříkaček a dalšího zdravotnického materiálu. Nezaměřuje se pouze na vydávání sterilních 
prostředků, ale také na likvidaci použitého materiálu. Tím se zabraňuje opakovanému použití 
stejných jehel, což vede ke snížení rizika šíření nemocí mezi uživateli návykových látek. Jelikož 
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drogově závislí lidé jsou zdrojem těchto nemocí, jsou tak chráněni i ostatní obyvatelé a přispívá 
se k veřejnému zdraví (KALINA … [et al.], 2003).  

V roce 2007 bylo evidováno na území Česka celkem 121 nízkoprahových center 
v 65 obcích (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti při Úřadu vlády, 
2007). Prostorové rozmístění a jejich počet v obcích je zobrazen na mapě jako příloha 6. Při 
prvním pohledu na mapu patrně zaujme nerovnoměrnost rozložení center po Česku. Značná 
koncentrace je zřetelná na jihovýchodní Moravě, v blízkém okolí Ostravy a také v podhůří 
Krušných hor. Situaci trochu zastírají terénní programy, které z míst svých sídel zasahují do 
okolních obcí a rozšiřují tak územní pokrytí. Přesto je patrné, že v určitých oblastech Česka se 
nevyskytuje žádné nízkoprahové centrum a nebo v lepším případě jich je pouze nízký počet. 
K takovým oblastem například patří celé území mezi Pardubicemi a Šumperkem, kde není 
jediné centrum, a tak se snaží mírnit stav terénní programy z Pardubic a Hradce Králové. Dále 
je to okolí Jindřichova Hradce a Pelhřimova a též severní a jižní Plzeňsko, kdy na celý kraj 
připadají pouze centra v Plzni a poté v Tachově. 

V Praze se nachází nejvíce nízkoprahových center ze všech měst v Česku. Působí jich zde 
celkem 7, z nichž 3 jsou kontaktní centra a 4 terénní programy. Mapa uvedená jako příloha 7 
kromě rozmístění center znázorňuje místa působení terénních programů a dokonce i místa, kde 
dochází pouze ke sběru injekčního materiálu. Většina aktivit se soustřeďuje k centru města. 
Vysokému počtu zařízení odpovídá i situace s drogově závislými. Podle dostupných informací 
bylo v roce 2006 v Česku evidováno celkem 8 366 uživatelů drog. Nejvíce závislých na drogách 
je pak vedeno v Praze, kde se nachází 1 809 uživatelů, tedy více jak 20 % z celkového počtu. 
Přes 1 000 drogově závislých je dále evidováno ještě v Ústeckém a Jihomoravském kraji 
(POLANECKÝ … [et al.], 2007) - viz. příloha 1. Nastíněná situace koreluje s rozmístěním 
nízkoprahových center, která jsou ve zmíněných krajích více zastoupena. Je ovšem otázkou, 
jestli je vyšší koncentrace center způsobena vyšším počtem drogově závislých v těchto 
oblastech a nebo naopak, zda vyšší koncentrace center umožnila získat lepší statistiku o počtu 
uživatelů drog. Vzájemně se obě možnosti nevylučují a dá se předpokládat, že svoji roli budou 
hrát obě. Větší počet center pomáhá odkrývat větší část takzvané skryté populace1 a zároveň 
centra vznikají v místech, kde je dostatečný počet potenciálních klientů. To je dáno tím, že 
centra jsou financována z veřejných zdrojů, tudíž podle úspěšnosti jejich programů. 

Podle způsobu činnosti rozlišujeme dva typy nízkoprahových center, takzvaná kontaktní 
centra a terénní programy. 

 

3.1.1 Kontaktní centra 

Kontaktní centra tvoří základ sítě nízkoprahových center. „Jsou určena k včasné krizové 
intervenci, poradenství, zdravotní a sociální pomoci osobám s nízkou motivací k léčbě“ 
(KALINA … [et al.], 2003, s. 165). 

                                                 
1  Odhaduje se, že do zdravotnického či sociálního zařízení se dostane každý třetí nebo čtvrtý uživatel 

drog. Zbylé 2/3 až 3/4 tvoří tzv. skrytou populaci uživatelů drog (KALINA … [et al.], 2003). 
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Vzhledem k poměrně široké nabídce poskytovaných služeb má každé centrum tým lidí, jenž 
vše zajišťuje. Podle velikosti centra, množství klientů a peněz, které má k dispozici, se odvíjí 
i počet a charakter zaměstnanců. Ti se dají rozdělit do několika kategorií. Každé kontaktní 
centrum musí mít svého vedoucího programu, který je odpovědný za chod zařízení a jeho 
zaměstnance, a proto jsou na něj kladeny nejvyšší nároky jak na praxi, tak i na vzdělání v oboru. 
Další skupinou jsou řadoví zaměstnanci neboli kontaktní pracovníci. Ti jsou přijímáni vedoucím 
programu. Tito lidé zajišťují navazování a udržování kontaktu s klienty centra, zjišťují potřeby 
klientů a také by měli zvládat základní poradenství. Pokud u některého z klienta nastane situace, 
se kterou si kontaktní pracovníci nevědí a nebo nemohou vědět rady, pracují v kontaktních 
centrech i specialisté z různých oborů. Podle finančních možností center mají buď statut 
regulérních pracovníků a nebo externích spolupracovníků. Jde především o odborníky 
ze zdravotnických oborů (zdravotní sestry, praktické lékaře, psychiatry, gynekology) ale též 
o sociální pracovníky, psychology, speciální pedagogy a nebo právníky. Služby poskytované 
odborníky se ovšem v centrech značně liší podle toho, jaké odborníky má centrum k dispozici. 
Poslední skupinu tvoří dobrovolníci. Dobrovolníkem může být každý, kdo má zájem se podílet 
na chodu centra, a poměrně často pracují na této pozici bývalí klienti centra. Jich se nejčastěji 
využívá pro navazování nových kontaktů mezi drogově závislými, jelikož mají jejich důvěru 
a jsou uznávanými osobami mezi skrytou populací.  

Přestože kontaktní centra nabízejí velké množství služeb, slouží hlavně jako dveře 
do systému služeb (KALINA … [et al.], 2003). Díky nim se zprostředkovává kontakt klientů 
s mnoha dalšími institucemi a zařízeními. 

3.1.2 Terénní program 

Jak již název napovídá, soustřeďuje se činnost terénních programů do terénu. Podobně jako 
u kontaktních center, je jejich hlavním principem nízkoprahovost. Ovšem pro některé drogově 
závislé mají i kontaktní centra příliš vysoký práh, a tak terénní programy opouštějí pevné zdi 
zařízení a vyráží za klienty přímo na ulici. Není proto divu, že většina terénních programů 
funguje současně s kontaktními centry. Důvodem jsou zkušenosti z mnoha okresních měst, kdy 
si centra prošla fází čekání na klienty. Přitom si zaměstnanci center uvědomili, že nestačí pouze 
pasivně čekat, až klienti přijdou za nimi, ale že musí podporovat pro-aktivní přístup při jejich 
získávání (KALINA … [et al.], 2003).  

Náplní programů je takzvaná streetwork, což je specifická sociální služba, poskytovaná 
rovnou na ulici. Cíle terénních programů se shodují s cíli kontaktních center. Prioritou pro ně je 
kontaktovat skrytou populaci a působit na ni – nejlépe směrem k úplné abstinenci nebo alespoň 
ovlivnit její chování natolik, aby došlo ke snížení zdravotních rizik. Cílem je tedy minima-
lizovat negativní důsledky užívání drog nejen pro samotné uživatele, ale i pro společnost. 

Aby bylo možné ovlivnit chování a přístup lidí, kteří nemají žádnou motivaci svoje návyky 
měnit, musí být programy přizpůsobeny těmto lidem. Od toho se dovíjí i způsob činnosti 
pracovníků programů při získávání nových klientů. Každý cizí člověk, který se objeví 
v místech, která považují uživatelé návykových látek za svá, vyvolává nedůvěru a obavy. Proto 
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je nutné prolomit počáteční ledy a k tomu se využívá převážně výměnného programu. Ten stojí 
většinou na počátku všeho a postupně se na něj nabalují další služby, které může pracovník 
nabídnout. Jde především o poskytnutí informací o drogách (jejich účincích, následcích atd), 
o zajištění základního sociálního a zdravotního poradenství a též o poradenství v krizových 
situacích (KALINA … [et al.], 2003). Činnost terénních programů se dá tedy charakterizovat 
jako základní služby poskytované v kontaktních centrech, ovšem přímo na ulici mezi lidmi. 

3.2 Lékárny 
Lékárny jsou speciální součástí maloobchodu, jež se zaměřuje na prodej a poskytování služeb 
v oblasti farmacie, kosmetiky a hygienických potřeb. Vzhledem k jejich důležitému významu 
v maloobchodní síti se dá předpokládat jednak to, že jejich počet v Česku bude převyšovat 
počet nízkoprahových center, a jednak to, že jejich rozmístění v rámci Česka bude 
rovnoměrnější. Jak ukazuje mapa jako příloha 6, je tato hypotéza správná. Ačkoliv můžeme 
lékárnu najít v každém správním obvodu ORP, z mapy vyplývá, že ani rozmístění lékáren není 
zcela rovnoměrné. Vyšší koncentrace obcí s lékárnami je patrná podobně jako 
u nízkoprahových center v okolí Ostravy a poté na jihovýchodní Moravě. Tam to ovšem není 
na první pohled zřejmé, jelikož se ve většině obcí nachází pouze jedna nebo dvě lékárny. 
Naopak nižší koncentraci můžeme vyčíst v oblasti mezi Plzní a Karlovými Vary (zde je situace 
ovlivněna přítomností vojenského prostoru Hradiště, ale i přesto je zde koncentrace lékáren 
výrazně nižší), dále pak na jihovýchod od Bruntálu a samozřejmě v horských oblastech, kde žije 
méně obyvatel (obzvláště se to projevuje v Jeseníkách a dalších hraničních hřebenech). 

Podle dat z České lékárnické komory bylo v roce 2007 v provozu celkem 2 213 lékáren 
v 684 obcích. To se dá interpretovat tak, že se lékárna nachází přibližně v každé desáté obci 
v Česku. 

Podobně jako u nízkoprahových center je i v Praze nejvíce lékáren ze všech obcí v Česku. 
Z celkového počtu se jich zde nachází 284 (Česká lékárnická komora, 2007). Na mapě uvedené 
jako příloha 8 lze názorně vidět, že koncentrace lékáren je v centru města největší a směrem 
k jeho okraji postupně klesá.  
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KAPITOLA 4 

Data a metodika 

 

Dostupnost, jak je obecně definována, se sestává ze dvou částí: transportního elementu nebo 
faktoru odporu a elementu činnosti nebo motivačního faktoru. Transportní element ovlivňuje 
svými vlastnostmi a kvalitou snadnost dopravy z počátečního do cílového bodu, která je měřena 
vzdáleností, časem nebo cenou. Druhá část souvisí s prostorovým rozložením a počtem či 
velikostí aktivit, jež mohou představovat například určitá zařízení, destinace či výchozí body. 
Bývá též alternativně označována jako atraktivnost místa (HANDY, 1993). Z toho vyplývá, že 
pro výpočet dostupnosti je potřeba vytvořit model, ve kterém budou zahrnuty prostorové 
aspekty zkoumaných jevů (v případě této práce se jedná o lékárny a nízkoprahová centra) 
a vlastnosti transportního systému. 

Na transportní systém a jeho vlastnosti působí nespočet faktorů. Některé působí neustále 
(např. třída komunikace, intravilán versus extravilán apod.), jiné jsou jen občasné (dopravní 
nehody, nepřízeň počasí a další). Snahou je vytvořit model, který by zohledňovat co nejvíce 
stálých faktorů (nestálé faktory nelze předpovídat a tudíž ani zahrnout do modelace), aby se 
blížil skutečnosti. Faktory, které mají značný dopad na transportní systém, jsou diskutovány 
blíže v podkapitole 4.1.2.1 Faktory ovlivňující průměrnou rychlost. 

Při lokalizování zařízení, pro která byla dostupnost počítána, se vycházelo z aproximace, 
kdy se pro jejich prostorové určení v rámci modelování dostupnosti pro Česko využila bodová 
vrstva obcí. Nahrazení polygonů (intravilánu) bodovou vrstvou patří k nejčastějším zjedno-
dušením, kterého se využívá při tvorbě modelu dostupnosti (KWAN … [et al.], 2003). To 
u menších obcí vzhledem k měřítku výsledných map nemá zásadní vliv, ale u velkých měst 
nastává problém. Pokud se využije bodové vrstvy, je zařízení umístěno přibližně ve středu obce. 
Ovšem ve velkých městech, kde je zařízení několik a rozhodně nemusí být v centru, bude 
výsledná dostupnost nepřesná, jelikož všechna zařízení budou nahrazena právě tímto jedním 
bodem ve středu obce. Možnosti, jak se vyhnout problému, jsou v zásadě dvě. První možností je 
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přesná lokalizace všech zařízení podle jejich zeměpisných souřadnic a vytvoření tak zcela nové 
bodové vrstvy, která by obsahovala pouze zařízení. Ideální by bylo počítat akcesibilitu přímo 
pro konkrétní adresy v obcích (FRÖHLICH; AXHAUSEN, 2004) a ne pro celé obce. To by 
však vyžadovalo získat potřebné informace. U více jak 2 000 lékáren by to však bylo velmi 
časové náročné nebo nesmírně nákladné. Navíc pokud není k dispozici databáze sítí pozemních 
komunikací, jež by obsahovala všechny komunikace včetně ulic uvnitř obcí, nebylo by 
dosaženo požadovaného výsledku. Taková data nebyla v době vypracovávání práce k dispozici, 
nemluvě o daleko vyšší hardwarové náročnosti výpočtů při tak detailním měřítku dat. Takže 
byla tato možnost zavrhnuta. Druhé možné řešení spočívá v přiřazení lokalizace zařízení 
polygonové vrstvě intravilánu obcí. Tím by se celá zastavěná část obce chovala při modelování 
dostupnosti jako zařízení, a tudíž by výsledkem byla dostupnost od okraje obce. Sice se odstraní 
chyba způsobena pohybem v intravilánu obcí, ale došlo by patrně k ještě větší odchylce 
u výsledků nezapočítáním intravilánu do výpočtu. Nebyla proto ani tato možnost použita 
a vytvořený model se skládal ze silniční sítě a bodové vrstvy obcí. 

Kvůli tomuto problému a také kvůli malému měřítku výsledných mapových výstupů 
(všechny mapové výstupy pro Česko byly zpracovány pro formát A1, tedy s měřítkem 
1 : 600 000) bylo rozhodnuto vytvořit detailní model dostupnosti i pro Prahu (dvouúrovňová 
modelace byla použita i například ve studii FRÖHLICH; AXHAUSEN, 2004). V tomto modelu 
bylo počítáno i se sítí ulic a zařízení byla lokalizována podle jejich zeměpisných souřadnic. 
Praha byla zvolena hned z několika důvodů. Jednak se jedná o největší město v Česku 
s největším počtem lékáren i nízkoprahových center a jednak, jak bylo zmíněno výše, je 
na jejím území evidováno nejvíce drogově závislých ze všech českých krajů. Dalším 
podstatným důvodem bylo i to, že pro Prahu jako jediné město byla k dispozici potřebná data 
k vytvoření modelu (následně i výstupů). Jelikož se jedná o městské prostředí, byla kromě 
individuální silniční dopravy uvažována i pěší docházka za službami a byl tak vytvořen model 
pro obě možnosti. 

Dříve než bude blíže popsána metodika postupu při zpracování dat a vytváření mapových 
výstupů, bude vhodné nejprve uvést základní informace o datech, která byla v práci využita. 
Jsou to právě data, od nichž se odvíjí použitá metodika a také kvalita výstupů práce, a proto by 
se jim měla věnovat patřičná pozornost. 

4.1 Data 
Aby bylo možné zpracovat téma práce, bylo nutné získat data o lékárnách a nízkoprahových 
centrech v Česku. Jak již bylo zmíněno v úvodu, práce vznikla v rámci výzkumného grantu 
Centra adiktologie. Lidé, kteří tento grant řeší, měli přístup k potřebným datům. 
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4.1.1 Nízkoprahová centra 

Seznam nízkoprahových center včetně jejich rozlišení na kontaktní centra a terénní programy 
(u terénních programů bylo dokonce uvedeno nejen sídlo, ale i místa působení) se podařilo 
získat od Národního monitorovací střediska pro drogy a drogové závislosti při Úřadu vlády.  

Pro úroveň Prahy byl navíc získán od pražské pracovní skupiny sekce HR ANO dokument 
vyznačující místa působení terénních programů a místa sběru injekčního materiálu. Avšak 
k modelaci dostupnosti byla použita data od Národního monitorovacího střediska. 

Ačkoliv dostupná data obsahovala i místa působení terénních programů, do modelace 
dostupnosti byla zahrnuta pouze sídla terénních programů a kontaktní centra. To je dáno tím, že 
se v místě působení terénního programu pohybuje pracovník centra pouze v určitý čas, kdežto 
v sídle jsou pracovníci k dispozici každý den. 

Jelikož nízkoprahová centra jsou částečně financována z veřejných zdrojů a získávají 
finanční podporu od státu, je velmi pravděpodobné, že statistika vedená Národním 
monitorovacím střediskem je přesná a autorovi není znám jiný možný zdroj pro srovnání kromě 
vlastního terénního průzkumu. 

4.1.2 Lékárny 

Seznam lékáren k roku 2007 s kompletní adresou, která obsahovala mimo jiné i PSČ (to bylo 
pro další práci nesmírně důležité), byl získán od České lékárnické komory. 

V případě modelace uvnitř Prahy bylo zapotřebí znát přesnou polohu jednotlivých zařízení. 
Podle dat z České lékárnické komory se nachází v Praze celkem 284 lékáren. Byli osloveni 
3 největší správci mapových serverů u nás (mapy.cz, amapy.cz, supermapy.cz), jestli by nebyli 
ochotni poskytnout potřebná data o lékárnách na území Prahy pro výzkumné účely. Kladná 
odpověď jednoho z nich se ovšem dostavila až v době, kdy bylo rozhodnuto potřebná data 
nakoupit z finančních rezerv grantu od společnosti PJsoft. Tím byly získány 3 nezávislé zdroje 
dat o lékárnách v Praze, které se mohly porovnat. 

Od společnosti PJsoft obsahoval seznam 333 položek a od firmy Seznam.cz spravující 
server mapy.cz byl zaslán seznam o 293 položkách (aktuálnost obou zdrojů je k roku 2007). 
Vzhledem k tomu, že záznamy od společnosti PJsoft obsahovaly více položek, a hlavně také 
kvůli tomu, že tato data byla zakoupena přímo pro účely práce, byla brána jako základní a data 
od společnosti Seznam.cz jako doplňková. Proto po porovnání obou souborů byly do vrstvy 
lékáren od firmy PJsoft přidány lékárny, které se nacházely pouze v souboru od společnosti 
Seznam.cz, a ty, které byly pouze v souboru od PJsoft, byly ponechány. Tím vznikla vrstva 
obsahující 354 lékáren na území Prahy. Jelikož k datům nebyly dodány žádné další informace či 
metadata, byla jejich přesnost kontrolována terénním průzkumem. Náhodně bylo vybráno 
20 lékáren tak, aby byly zastoupeny zařízení z obou souborů, a ověřena jejich poloha. Všechny 
vybrané lékárny se nacházely na udávaném místě. 

Problematika, která nastala u Prahy, vyvolává otázky, zda jsou data od České lékárnické 
komory přesná. Pokud přihlédneme k tomu, že u Prahy byly k dispozici 3 různé zdroje dat a ani 
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jeden se neshodoval s ostatními, nelze rozhodnout o tom, který se více blíží k realitě. Jelikož 
nebyla k datům dodána žádná bližší metadata, je možné, že rozdílný počet lékáren v Praze je 
důsledkem toho, že každý zdroj vztahuje svá data na různě velké území (je otázkou, co je 
v rámci těchto zdrojů ještě považováno za Prahu a co již ne). Získat data o lékárnách za Česko 
od společnosti PJsoft by však bylo finančně neúnosné a vzhledem k neochotě ostatních 
společností není možné srovnání více zdrojů. 

4.1.3 Síť komunikací 

Důležitou součástí modelace dostupnosti je komunikační síť, podle které modelace proběhne. 
Pro výpočty použité v práci byla použita síť silnic od společnosti Central European Data 
Agency (dále jen CEDA) ČR 150, která je dostupná pro studijní účely na serveru 
Přírodovědecké fakulty UK. Jde o podrobnou síť komunikací obsahující všechny třídy 
komunikací od dálnic po silnice III. třídy a to včetně projektovaných úseků a úseků ve výstavbě. 
Data jsou aktuální k počátku roku 2006. Proto do výpočtu byly zahrnuty i úseky komunikací, 
jenž jsou zde uváděny ještě jako ve výstavbě, přičemž v době vypracovávání práce již byly 
otevřeny (data byla aktualizována podle Ředitelství silnic a dálnic ČR). 

Tato kompletní síť je však nepoužitelná pro výpočty v rámci Prahy, jelikož obsahuje pouze 
typy komunikací od dálnic po silnice III. třídy a již v ní nejsou zaneseny ulice v obcích (to také 
odpovídá měřítku 1: 150 000, pro které byla celá vrstva vytvořena). Pro Prahu tedy byla použita 
síť komunikací, jež je součástí celého souboru mapových vrstev Prahy, taktéž od společnosti 
CEDA (ČR PRAHA). Kromě všech typů komunikací zmíněných u silniční sítě pro celé Česko 
obsahuje navíc i kompletní síť ulic ve městě. Celý soubor vrstev ČR PRAHA je také aktuální 
k počátku roku 2006. 

4.1.4 Data k interpretaci výsledků a ostatní data 

Ostatní data, která byla použita pro vytvoření konečných mapových výstupů, sloužila jen jako 
doplňková (převážně pro lepší orientaci) a nebyla přímo použita pro výpočet dostupností. 
Výjimku tvořily vrstvy, podle nichž byla upravována data vstupující do analýzy (bodová vrstva 
obcí či polygonová vrstva intravilánu obcí). Pro Prahu všechny použité vrstvy byly ze souboru 
ČR PRAHA od firmy CEDA a pro Česko vrstvy z datového souboru ArcČR 500 a vrstvy 
ze souboru ČR 150 od společnosti CEDA dostupné na fakultním serveru. 

K interpretaci výstupů na úrovni Česka byla využita bodová vrstva obcí dostupná také 
na fakultním serveru. Do atributové tabulky vrstvy byl připojen atribut s počtem obyvatel 
v jednotlivých obcí podle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 z polygonové vrstvy obcí. Tyto 
informace sloužily jako hlavní data při zkoumání výstupů. Na úrovni Prahy k interpretaci 
výstupů sloužila bodová vrstva adresných bodů od firmy CEDA, která je též aktuální k roku 
2006 a obsahuje v atributové tabulce data s počtem v domácností pro každý adresný bod. Tyto 
datové soubory byly využity pro výpočet podílu obyvatel a domácností v jednotlivých zónách 
dostupnosti. 
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4.2 Metodika 

4.2.1 Bodová vrstva studovaných zařízení 

Prvním krokem při zpracovávání dat bylo vytvořit bodové vrstvy obsahující lékárny 
a nízkoprahová centra. Pro každou zpracovávanou úroveň se vytvářely zvláštní vrstvy, jelikož 
byla k dispozici jiná data. 

4.2.1.1 Česko 

Na úrovni Česka byla použita bodová vrstva všech obcí v Česku z datového souboru ArcČR 
500 a dostupná data obdržená od Centra adiktologie. Ve všech souborech byly společné pouze 
dva atributy – název obce a poštovní směrovací číslo (dále jen PSČ). Jelikož program ArcMap 
od firmy ESRI má problémy se znaky s českou diakritikou, bylo rozhodnuto provádět propojení 
obou atributových tabulek pomocí PSČ. Podobného postupu se využívá poměrně často 
i v jiných studiích (viz. například WALSH; PAGE; GESLER, 1997 nebo LOVETT … [et al.], 
2002). 

Nejdříve bylo potřeba upravit seznam lékáren obsahující 2 218 záznamů2 tak, že lékárny 
ve stejné obci byly sloučeny do jednoho záznamu. Vytvořila se tak nová tabulka obsahující 
údaje o názvu obce, jejím PSČ a počtu lékáren, který se v obci nachází. Aby nedošlo k chybě, 
byla provedena několikanásobná kontrola všech záznamů. První kontrola probíhala již 
při samotném slučování lékáren podle obcí, kdy bylo odhaleno 5 duplicitních záznamů lékáren, 
které byly vymazány. Jelikož PSČ není údaj, který by byl originální pro každou obec, v mnoha 
případech má stejné PSČ několik obcí. Dalším problémem u PSČ je to, že větší obce mají 
několik PSČ, ale v bodové vrstvě obcí je každá obec reprezentována pouze jedním číslem. Proto 
pomocí dokumentu České pošty se seznamem obcí s jejich PSČ (Česká pošta, 2007) bylo ověřo-
váno, zda obci v nově vytvořené tabulce odpovídá dané PSČ. Zároveň s tím se porovnávalo 
PSČ u všech záznamů v tabulce s atributovou tabulkou bodové vrstvy, aby byl ošetřen problém 
s většími městy. Hlavním důvodem kontroly byla však možnost, že ve dvou obcích se stejným 
PSČ bude lékárna, což by znemožňovalo jednoznačné přiřazení. Tento případ však nenastal. 

V dalším kroku tedy následovalo spojení obou atributových tabulek do jedné v prostředí 
ArcMapu pomocí funkce Join. Jelikož stejné PSČ může mít několik obcí, po propojení vrstvy 
s tabulkou se přiřadil atribut s počtem lékáren všem obcím, které měly v bodové vrstvě stejné 
PSČ jako obec v tabulce. Proto bylo nutné po připojení odstranit z vrstvy body, které měly 
stejný údaj u PSČ jako obec, ve které se nachází lékárna. Výsledkem tedy byla bodová vrstva 
684 obcí, ve kterých se nalézají lékárny. 

Naprosto identickým způsobem bylo postupováno i při vytváření vrstvy obcí, ve kterých je 
alespoň jedno nízkoprahové centrum. Jediný rozdíl byl v počáteční fázi, kdy se do tabulky 
s obcemi mimo PSČ a počtu center přidaly ještě další 2 atributy – počet kontaktních center 
a počet terénních programů v obci. 
                                                 
2  Pokud se nechají zobrazit všechny záznamy obsažené v databázi, obsahuje seznam přes 5 000 

záznamů. Jestliže se ovšem odstraní veškeré záznamy, které jsou ve všech polích shodné s jiným 
záznamem, zůstane seznam s 2218 záznamy. 
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4.2.1.2 Praha 

Při vytváření bodové vrstvy lékáren a nízkoprahových center v Praze byla použita zcela jiná 
metodika, neboť se lišila i použitá data. Od společnosti PJsoft i od firmy Seznam.cz byla zaslána 
data, která obsahovala GPS souřadnice lékáren v Praze. Z prvně jmenovaného zdroje byly 
souřadnice ve stupních, minutách a vteřinách (s přesností na jedno desetinné místo) a od dru-
hého jmenovaného zdroje byly v miliontinách stupňů. Jelikož program ArcMap umí pracovat 
jen s daty ve formátu desetinného čísla, bylo třeba nejprve převést údaje ze šedesátkové 
soustavy na dekadickou. Pomocí funkce Display XY data v programu ArcMap byly body 
určené dvojící souřadnic zobrazeny jako bodová vrstva, přičemž jako souřadný systém byl 
zvolen WGS 84, ve kterém jsou GPS souřadnice pořizovány. Následně byly obě vrstvy 
porovnány a pomocí Editoru sloučeny do jedné vrstvy (viz. kapitola 4.1.2 Lékárny). Aby byla 
zajištěna polohová přesnost, využilo se funkce Snapping k druhé vrstvě. 

U nízkoprahových center byla práce snazší v tom, že jich je na území Prahy jenom 7. To je 
také důvodem, proč pro získání jejich souřadnic bylo využito serveru mapy.cz, kde se podle 
zadané adresy centra získala informace o jeho poloze opět v GPS souřadnicích. Ty byly 
podobně jako data od PJsoft uvedena ve stupních, minutách a vteřinách (s přesností na 3 dese-
tinná místa). Po jejich převodu na desetinná čísla, byla vytvořena bodová vrstva center v Praze 
stejným postupem jako u lékáren. 

Všechny body získané popsanými postupy byly následně použity jako výchozí body 
pro modelování dostupnosti. 

4.2.2 Síť komunikací 

Pro výpočet dostupnosti byla použita vrstva komunikací od firmy CEDA. Aby mohla být 
modelace provedena, bylo potřeba každému úseku z této vrstvy přiřadit atributy, podle kterých 
by byla počítána. Pro účely práce, kdy byla zpracovávána vzdálenostní a časová dostupnost, se 
tedy musela každému úseku přiřadit jeho délka a čas, který je potřebný pro překonání této 
vzdálenosti při určité rychlosti. 

Během vypracovávání práce však bylo zjištěno, že jsou ve vrstvě komunikací topologické 
chyby, které bylo potřeba odstranit. Před samotným přiřazováním parametrů jednotlivým 
úsekům komunikací tak byla opravena topologie, která by jinak měla negativní vliv na výstupy 
modelací. 

Vypočtení délky úseku bylo zajištěno importem shp vrstvy do personální geodatabáze 
(Personal geodatabase), přičemž atribut délky linie je automaticky přiřazen každé položce 
v atributové tabulce. 

Pro výpočet času, který je potřeba pro překonání daného úseku, je nutno znát průměrnou 
rychlost, jíž se po úseku pohybuje dopravní prostředek, případně pro Prahu i pěší. Čas získáme 
jednoduchým výpočtem, kdy délku vydělíme průměrnou rychlostí (důležité je dát pozor 
na jednotky). Způsobu určení průměrných rychlostí je věnována samostatná podkapitola. 
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4.2.2.1 Faktory ovlivňující průměrnou rychlost 

Průměrná rychlost, kterou se pohybuje dopravní prostředek (v práci se zaměříme pouze 
na využití automobilu případně motocyklu) po silnici, je ovlivněna množstvím faktorů. 
Podle Hudečka (2008) mají vliv především následující faktory (viz. obr. 1). 

Obr. 1: Vybrané faktory ovlivňující průměrnou rychlost na silnicích (zdroj: Hudeček, 2008) 

Nejzásadnějším faktorem je typ silnice. V modelu se rozlišují dálnice, rychlostní silnice, 
silnice I. třídy, silnice II. třídy a silnice III. třídy. Ačkoliv někteří řidiči nerozlišují mezi 
dálnicemi a rychlostními silnicemi, liší se ve svých stavebními parametrech, které jsou přísnější 
pro dálnice. Tudíž se mohou na rychlostní silnici objevit ostřejší zatáčky či prudší stoupání 
a klesání. Na rychlostních komunikacích je tak uvažována nižší průměrná rychlost. S klesající 
třídou komunikace se úměrně snižuje i průměrná rychlost, což je dáno vlastnosti dalších faktorů, 
které se na typ komunikace váží. 

S typem silnice úzce souvisí i její šířka a poloměry zatáček. Oba parametry jsou dány 
normou ČSN 736101 podle typu silnice a návrhových rychlostí (HUDEČEK, 2008). Šířka má 
značný vliv na plynulost dopravy, neboť na ní závisí možnosti předjíždění. Ačkoliv je povoleno 
více možných šířek komunikací a jejich pruhů, pro účel práce byl uvažován pouze počet 
jízdních pruhů (v rozmezí jednoho až tří). Bylo to dáno hlavně použitými daty, kde se 
vyskytovala informace o jejich počtu. 

Podélný sklon komunikace nebyl při vytváření modelu započítán, ačkoliv má znatelný vliv 
na průměrnou rychlost. S vyšším sklonem komunikace souvisí menší poloměr zatáček a tedy 
i nižší konstrukční rychlost komunikace a zhoršené podmínky pro předjíždění. Zůstává tak 
možnost pro další zpřesňování modelu.  

Velmi důležitým faktorem, bez kterého by byl výsledný model značně nepřesný, je 
působení intravilánu na průměrné rychlosti. V obcích platí dopravní omezení snižující znatelně 
průměrnou rychlosti. Aby mohl být daný faktor začleněn do modelu, musely se úseky 
komunikací rozdělit na dvě skupiny. Na ty, které leží vně a které uvnitř obcí. K tomu byla 
použita funkce Intersect, díky níž byly vybrány všechny úseky komunikací, jenž ležely uvnitř 
polygonové vrstvy zástavby na území Česka. Výstupem funkce Intersect byla nová liniová 
vrstva obsahující komunikace v intravilánu. Aby bylo možné ji opět napojit zpět do vrstvy 
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komunikací, musela se nejprve vytvořit stejným způsobem i vrstva všech komunikací ležících 
mimo obce. Tento složitější postup byl zvolen proto, že nebylo možno napojit vytvořenou 
vrstvu silnic uvnitř obcí přímo tak, aby nahradila stávající úseky. K vytvoření vrstvy silnic 
mimo obce byl zvolen identický postup jen s tím rozdílem, že se vybíraly pouze úseky ležící 
mimo intravilán (pro funkci Intersect tak musela být nejprve vytvořena nová polygonová vrstva 
pomocí funkce Erase obsahující území Česka bez intravilánu). Pro zjednodušení práce se 
ponechaly obě liniové vrstvy nejprve samostatně. Až se k jednotlivým druhům úseků přidaly 
průměrné rychlosti, byly vrstvy pospojovány v jednu vrstvu (pomocí funkce Merge 
v ArcToolbox). Hlavním důvodem bylo to, že přiřazování rychlostí jednotlivým druhům 
komunikací byl komplikovaný proces, kdy se vybíraly úseky podle typu komunikace a počtu 
jejích jízdních pruhů (to znamená, že musely být postihnuty všechny možné kombinace). Pokud 
bychom vrstvy nejprve spojily, musely bychom do atributové tabulky navíc přidat další atribut 
určující, zda se jedná o komunikaci ležící v obci a nebo mimo obec. Při zadávání průměrných 
rychlostí by tak do výběru vstoupila další proměnná a snadno by mohlo dojít k vynechání určité 
skupiny komunikací. Průměrné rychlosti přiřazené jednotlivým druhům komunikací jsou 
zařazeny v tabulce 4. 

Intenzita provozu je jeden z dalších faktorů, který je značně proměnlivý. Nedochází pouze 
k změnám v průběhu dne a nebo roku, ale se stále sílícím automobilismem v Česku narůstá 
i intenzita provozu. Sčítáním dopravy a určováním intenzity provozu se u nás zabývá 
Ředitelství silnic a dálnic ČR a na základě jejich výsledků by se dala intenzita provozu započítat 
do modelu. Ovšem problém nastává v nesouladu datových podkladů s topologií komunikační 
sítě a v nejasnosti, jakou váhu ji přiřadit (HUDEČEK, 2008). A tak intenzita provozu nebyla 
zařazena do výpočtu. 

Vliv stavu komunikace na průměrnou rychlost je nepopíratelný. Ačkoliv se to nedá tvrdit 
úplně všeobecně, ve většině případů se dá prohlásit, že s vyšší třídou komunikace se i zlepšuje 
její kvalita, s čímž souvisí i vyšší průměrná rychlost. Tento faktor je tedy zahrnut v typu silnice, 
neboť s ním velmi úzce souvisí. 

Dopravní nehody jsou jevy nahodilé a nelze je nijak předvídat, takže s nimi nelze nijak 
upřesňovat model. Trochu jiná situace nastává v případě, pokud je na určitém úseku s častými 
nehodami záměrně snížena maximální povolená rychlost. Tyto informace již do modelu 
zahrnout lze. Takové úseky jsou však poměrně krátké, takže výsledný vliv na dostupnost by byl 
nepatrný a dají se tak zanedbat. 

Průměrné rychlosti mohou silně záviset i na faktoru denní doby (KIM; KWAN, 2003). 
Obzvláště uvnitř velkých měst, kde často dochází k zácpám a dopravním komplikacím, je její 
vliv znatelný. Ale podobně jako roční období se nedá v modelu zohlednit, jelikož se neustále 
mění s časem. Proto byl model vypočítán jako u jiných případů (viz. HUDEČEK, 2008 či 
HANDY, 1993) pro situaci mimo dopravní špičku a za takového provozu a počasí, které 
nikterak neomezují rychlost jízdy. 

Stav vozového parku je faktor, který je na českých silnicích poměrně proměnlivý. Ale dá se 
konstatovat, že průměrné osobní auto, které jezdí v Česku, dokáže bez problémů dosáhnout 
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všech rychlostních limitů na všech typech komunikací, a proto nebyl tento faktor brán na zřetel 
přímo při určování průměrných rychlostí. 

Při zkoumání vlivu jednotlivých faktorů na průměrnou rychlost a též vytváření výsledného 
modelu je jako samozřejmost brána skutečnost, že jsou dodržovány pravidla silničního provozu. 
Především že není překračována nejvyšší povolená rychlost. 

4.2.2.2 Průměrné rychlosti pro úroveň Česka 

Studií, které se zabývají sestavením průměrných rychlostí pro různé typy silnic, je několik, 
přičemž každá rozpracovává tuto problematiku na různé detailní úrovni. Studie od autorů Li; 
Shum (2001) zpracovává dostupnost v Číně podle zařazení komunikací do Národního systému 
dálnic. Komunikace však rozdělují pouze na silnice patřící do a mimo tento systém. Tabulka 1 
ukazuje průměrné rychlosti, které byly přiřazeny těmto dvěma typům komunikací. 

Tab. 1: Průměrné rychlosti pro silniční síť v Číně (zdroj: Li; Shum, 2001) 

Typ silnice Průměrná rychlost 

Silnice začleněná do Národního systému dálnic 100 km/h 
Silnice nezačleněná do Národního systému dálnic 40 km/h 

Při sestavování průměrných rychlostí vycházeli autoři z předpokladu, že na dálnicích 
v rámci Národního systému dálnic se pohybují lehká vozidla rychlostí 120 km/h a těžká vozidla 
rychlostí 80 až 100 km/h (výsledná rychlost tedy vznikla váženým průměrem obou hodnot). 
Naopak u komunikací mimo systém dálnic počítali s tím, že je provoz brzděn pomalými 
kamiony, častými zastávkami, aby mohlo být naloženo nebo vyloženo zboží, či pomalu se 
pohybujícími nemotorovými prostředky nebo traktory. Navíc jsou komunikace mimo dálniční 
systém úzké a znemožňují tak snadné předjíždění. 

Další studií věnující se tématu dostupnosti, ve které byly sestavovány průměrné rychlosti 
pro různé typy komunikací, je práce od autorů Brainard; Lovett; Bateman (1997). Studie se 
zabývá mimo jiné dostupností po silnicích ve východní Anglii a jedním z výstupů byla tabulka 
(viz. tabulka 2), kde uvádí průměrné rychlosti pro zkoumané typy komunikací. 

Tab. 2: Průměrné rychlosti pro silniční síť ve východní Anglii (zdroj: Brainard; Lovett; Bateman, 1997) 

Typ silnice  Mimo obec (km/h) Obec (km/h) Ekvivalent v Česku 

Minor road 22 18 III. třída 

B-road single carriageway 39 19 II. třída, 1 pruh 
B-road dual carriageway 58 29 II. třída, 2 pruhy 
A-road single carriageway 51 29 I. třída, 1 pruh 
A-road single carriageway trunk road 72 40 I. třída, 1 pruh – hl. silnice 
A- road dual carriageway 80 40 I. třída, 2 pruhy 
A-road dual carriageway trunk road 87 45 I. třída, 2 pruhy – hl. silnice 
Motorway 101 56 Dálnice 
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Tato studie již nabízí detailnější pohled na rozdělení komunikací a navíc se věnuje 
i oddělení úseků v obci a mimo obec. Navíc i rozdělení komunikací je podobné tomu, jaké 
funguje v Česku. 

Přesto bylo při sestavování průměrných rychlostí pro použitý model v této práci vycházeno 
ze studie od Hudečka (2008), která je zaměřena přímo na Česko. Respektuje tudíž přesné 
rozdělení typů komunikací u nás a kromě ověření svých závěrů v praxi využívá výše zmíněných 
zdrojů pro korelaci. Tabulka 3 uvádí použité rychlosti pro komunikační síť. Bylo uvažováno 
5 typů tříd silnic (dálnice, rychlostní silnice, silnice I., II. a III. třídy), 3 druhy šířek komunikací 
(s jedním až třemi pruhy), rozdíl mezi komunikacemi v intravilánu a extravilánu a nad rámec 
této práce i 2 typy podélných sklonitostí komunikací. To celkem dává 5*3*2*2 = 60 možných 
kombinací, ale jak je patrné z tabulky 3, ne všechny možné typy jsou zastoupeny. 

Tab. 3: Průměrné rychlosti pro Česko (zdroj: Hudeček, 2008) 

Typ silnice Obec vs. mimo 
obec 

Počet jízdních 
pruhů Sklonitost v % Prům. rychlost 

(km/h) 

Dálnice MO 3 - 120 
Dálnice MO 2 - 115 
Rychlostní silnice MO 2 do 5 110 
Rychlostní silnice MO 2 nad 5 100 
Rychlostní silnice O 2 do 5 75 
Silnice I. třídy MO 1 do 6.5 70 
Silnice I. třídy MO 1 nad 6.5 63 
Silnice II. třídy MO 1 do 7.5 50 
Silnice II. třídy MO 1 nad 7.5 45 
Silnice III. třídy MO 1 do 8 33 
Silnice III. třídy MO 1 nad 8 30 
Silnice I. třídy O 1 - 30 
Silnice II. třídy O 1 - 20 
Silnice III. třídy O 1 - 20 
Silnice I. třídy MO 2 do 5 80 
Silnice I. třídy MO 2 nad 5 72 
Silnice II. třídy MO 2 do 5 67 
Silnice II. třídy MO 2 nad 5 60 
Silnice III. třídy MO 2 do 5 70 
Silnice I. třídy O 2 - 40 
Silnice II. třídy O 2 - 30 
Silnice III. třídy O 2 - 30 

Poznámka: O = obec, MO = mimo obec 

Jelikož model v této práci nepočítal se sklonitostí, byla data z tabulky upravena tak, že se 
průměrné rychlosti uváděné u malé sklonitosti a větší sklonitosti pro jeden typ silnice 
zprůměrňovala. Pokud výsledek nebyl celé číslo, zaokrouhlil se směrem nahoru, neboť silnic 
s nižší sklonitostí je v Česku podle autora více. Musíme mít na paměti, že se jedná pouze 
o modelové rychlosti, a též to, že změna rychlosti o 0,5 km/h na několikametrovém úseku má 
minimální dopad (jako příklad uveďme, že na úseku dlouhém 1 000 metrů je rozdíl mezi 
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rychlostmi 66,5 a 67 km/h pouhých 0,6 sekundy). Jedná se tedy pouze o drobnou změnu. 
Tabulka 4 uvádí výsledné průměrné rychlosti použité při modelaci dostupnosti. 

Tab. 4: Stanovené průměrné rychlosti pro model dostupnosti (zdroj: šetření autora) 

Typ silnice Obec vs. mimo obec Počet jízdních pruhů Prům. rychlost (km/h) 

Dálnice MO 3 120 

Dálnice MO 2 115 
Rychlostní silnice MO 2 105 
Rychlostní silnice O 2 75 
Silnice I. třídy MO 1 67 
Silnice II. třídy MO 1 48 
Silnice III. třídy MO 1 32 
Silnice I. třídy O 1 30 
Silnice II. třídy O 1 20 
Silnice III. třídy O 1 20 
Silnice I. třídy MO 2 76 
Silnice II. třídy MO 2 64 
Silnice III. třídy MO 2 70 
Silnice I. třídy O 2 40 
Silnice II. třídy O 2 30 
Silnice III. třídy O 2 30 

Poznámka: O = obec, MO = mimo obec 

Různým typům komunikací tedy byly přiřazeny různé rychlosti. Nabízí se však i možnost 
dalšího zkoumání a na základě dalších parametrů přidávat různou rychlost i různým úsekům 
stejných typů komunikací (KIM; KWAN, 2003). V tomto ohledu se jeví jako jedno z vylepšení 
zahrnutí právě podélného sklonu komunikace do modelu. 

4.2.2.3 Průměrné rychlosti pro úroveň Prahy 

Při vytváření modelu pro Prahu byla vzata v úvahu i pěší chůze. Pro každý způsob dopravy 
vznikl model zvlášť, jelikož je každý způsob v určitých aspektech specifický, jak je vysvětleno 
dále. Pro pohyb motorovým vozidlem byly ponechány rychlosti určené pro celostátní model, 
přičemž všem úsekům, které reprezentovaly ostatní typy silniční sítě, byla přiřazena průměrná 
rychlost 20 km/h na základě odhadu autora podpořeného terénním průzkumem. 

Pro pěší byly rychlosti samozřejmě upraveny. Všem komunikacím byla přiřazena průměrná 
rychlost 4 km/h. Tato hodnota byla výsledkem dlouhé úvahy nad okolnostmi, které mohou 
rychlost ovlivnit. Kromě fyzické kondice běžného Pražana byla brána v potaz i dopravní 
omezení na ulicích jako je čekání na semaforu a podobně. Může se zdát, že 4 km/h je poměrně 
vysoká rychlost, ale mimo terénního průzkumu nebylo možné jiné srovnání. Jediné výjimky, 
ke kterým se přistupovalo jiným způsobem, byly dálnice a rychlostní silnice. Jelikož jde 
o komunikace pro motorová vozidla, je na nich volný pohyb osob zcela vyloučený. Ovšem 
k charakteru výpočtu času z rychlosti a dráhy (s = v/t) nebylo možné přiřadit těmto 
komunikacím průměrnou rychlost nula (nelze dělit nulou). Možnosti, jak řešit nastalý problém, 
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byly dvě. První je nastavit pro ně velmi nízkou rychlost (například 0,01 km/h). Tím by 
na zmíněných komunikacích vznikl brzdící povrch s obrovskými časy potřebnými 
pro překonání jednotlivých úseků. Druhá možnost, která byla nakonec využita, byla tyto silnice 
úplně vyřadit z výpočtu. Podobný problém by se dal uvažovat i u silnic I. třídy, ale v jejich 
případě to není tak jednoznačné. Některé úseky silnic I. třídy (hlavně ty, které prochází 
zástavbou) mají po stranách chodníky, kdežto jiné jsou pro pěší zcela nevhodné. Aby nedo-
cházelo ke komplikaci modelu, byla všem úsekům silnic I. třídy přidělena stejná rychlost jako 
u zbylých silnic. V tomto ohledu by se dal model dále zpřesňovat a rozdělit tak silnice I. třídy 
(případně i jiné komunikace pokud by to bylo vhodné) na ty, po nichž se mohou pohybovat 
pěší, a ty, které jsou pro ně nevyhovující. Úseky zařazené v druhé skupině by byly ošetřeny 
podobně jako dálnice či rychlostní silnice. 

4.2.2.4 Omezení na komunikacích 

Získání co nejpřesnějších průměrných rychlostí je důležitým krokem k vytvoření dobrého 
modelu. Nesmí se ovšem opomenout i topologie silniční sítě (například jednosměrné silnice, 
zákazy otáčení či nadjezdy a podjezdy) (KIM; KWAN, 2003).  

V případě modelace na úrovni Česka jsou tato omezení minimální (těžko by se našla 
jednosměrná silnice mezi obcemi). Jedinou výjimkou jsou mosty a tunely. Pokud vede 
pod mostem (nebo na povrchu nad tunelem) jiná komunikace, je možné, že GIS podle 
charakteru topologie bude brát jejich křížení jako křižovatku dvou silnic, ačkoliv v tomto místě 
žádná křižovatka není. Kvůli tomu byl proveden pokus, který měl za úkol zjistit, jak se bude 
model dostupnosti chovat v okolí mostů. Jako modelové území bylo vybráno okolí Velkého 
Meziříčí, kde se nachází veliký dálniční most, pod nímž vede další komunikace. Obrázek 2 
jasně ukazuje, že v případě datového souboru ČR 150 od firmy CEDA nejsou mosty brány jako 
mimoúrovňové prvky komunikační sítě. 

Obr. 2: Časová dostupnost v okolí Velkého Meziříčí (zdroj: šetření autora) 

Aby mohla být chyba v topologii opravena, musela by se provést celková revize všech 
mostů a tunelů v Česku. Kde by to poté bylo zapotřebí, muselo by dojít k opravě. Oprava by se 
převážně týkala dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy, jelikož na ostatních typech 
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komunikací je mimoúrovňových prvků minimum. Od toho bylo tedy upuštěno s vědomím, že 
v některých lokalitách dojde k nepřesnosti ve vypočtené dostupnosti. S přihlédnutím k měřítku 
mapy a nastaveným hraničním hodnotám dostupností (viz. dále) je však tato nepřesnost 
minimální. 

Podobný pokus byl proveden i na modelu Prahy, přičemž bylo dosaženo odlišného 
výsledku. Obrázek 3 znázorňuje okolí Nuselského mostu a je z něj patrné, že na území Prahy 
jsou mosty brány v potaz a nemají tak negativní vliv na výstupy. 

Obr. 3: Časová dostupnost v okolí Nuselského mostu v Praze (zdroj: šetření autora) 

Velice důležitým aspektem pro pohyb uvnitř města jsou jednosměrné ulice. V případě pěší 
docházky za službami tento problém odpadá, ale u motorových vozidel hraje významnou roli. 
Hlavně centrum Prahy je typické velmi složitou sítí jednosměrných ulic a zákazů vjezdu. 
Do vytvořeného modelu byly zahrnuty pouze zákazy vjezdu, ačkoliv existuje způsob, jak 
jednosměrné ulice do modelu zahrnout (viz. blíže v kapitole o nástroji Network analyst). 
Na základě metadat od společnosti CEDA (CENTRAL EUROPEAN DATA AGENCY, c2007) 
byly vybrány všechny úseky komunikací se zákazem vjezdu (vybrány pomocí vrstvy li_mark, 
atribut O026), načež byly z modelu pro motorová vozidla vyřazeny. 

Problematika zákazů otáčení je řešena v další kapitole o nástroji network analyst. 

4.3 Použitý software 
Network analyst je jako extenze součástí analytických nástrojů programu ArcGIS od společnosti 
ESRI. Ačkoliv je prostorová analýza (potažmo i network analyst) součástí GIS již mnoho let, 
k rozvoji jejího používání dochází až v posledních 10 letech. To je dáno tím, že výpočty spojené 
s prostorovou analýzou jsou velmi hardwarově náročné, a tak je bylo možné provádět ve větší 
míře až s příchodem lepší a výkonnější techniky (FOTHERINGHAM; ROGERSON, 1994). 
Výpočty, modelace a zkoumání výstupů v této práci byly prováděny v softwaru ArgGIS - 
ArcEditor verze 9.2 od společnosti ESRI. 

Využití GIS má zásadní význam pro zpracování výstupů, jelikož prostředí GIS představuje 
ideální způsob, jak vyhodnotit dostupnost (WEBER, 2003). To je také důvod, proč nachází 
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uplatnění v mnoha oborech a disciplínách, které se zabývají akcesibilitou. Aplikuje se třeba 
i v sociálních a zdravotních službách jako jsou například nemocnice (viz. například studie 
WALSH; PAGE; GESLER, 1997), kliniky, domovy důchodců nebo školy (KWAN … [et al.], 
2003). 

Před samotným modelováním dostupnosti je potřeba převést liniovou vrstvu komunikací 
na network dataset, který obsahuje vrstvu linií reprezentující komunikace a vrstvu uzlů, jenž 
jsou vytvořeny na konci každého úseku komunikace. Na jeho základě je posléze dostupnost 
modelována. Jelikož všechna data byla uložena v databázích, vytvořil se network dataset 
v personální databázi, kam se načetla připravená vrstva komunikací. Během vytváření network 
datasetu se zadaly parametry komunikací, jenž budou pak dále sloužit pro výpočet akcesibility 
(v tomto případě se jednalo o délku jednotlivých úseků a čas potřebný pro jejich překonání – 
u Prahy se vytvářely network datasety dva, pro každý způsob dopravy zvlášť). Tvorba network 
datasetu se provádělo pomocí aplikace ArcCatalog. 

Network analyst nabízí několik možností. První možností je nalezení nejlepší cesty mezi 
dvěma objekty (New Route), dále pak nalezení nejbližšího místa zájmu ze zvolené destinace 
(New Closest Facility) a nebo též OD Cost Matrix a Service Area. Poslední dvě možnosti slouží 
k získání polygonů, které určují území, jež je v dosahu daného limitu (vzdálenostního nebo 
časového) od zařízení. OD Cost Matrix navíc ještě umožňuje vypočítat přesnou vzdálenost, 
která je mezi výchozím bodem a destinací. Rozdíl mezi Service Area a OD Cost Matrix je tedy 
v tom, že u Service Area se zadávají pouze místa zájmu a od nich se odvíjí vytváření polygonů, 
kdežto u OD Cost Matrix se navíc počítá i s výchozím místem. Pro účely práce postačuje 
Service Area, kdy se území Česka nebo Prahy rozdělí do zón podle akcesibility. 

Jako místa zájmu pro výpočet Service Area se vždy použila zařízení, pro která byla 
dostupnost kalkulována – lékárny nebo nízkoprahová centra. Na úrovni Česka to byla tedy 
bodová vrstva obcí, v nichž se nachází lékárny nebo nízkoprahová centra, a za Prahu přímo 
bodová vrstva lokalit jednotlivých zařízení. Ačkoliv je možné upravit vlastnosti každého 
zařízení zařazeného do výpočtu (např. nastavení doby zdržení v zařízení nebo určení jiných 
hraničních hodnot pro vytvoření polygonů dostupnosti (ESRI, 2008)), pro požadovanou 
modelaci bylo ponecháno defaultní nastavení. Dalším krokem bylo nastavení parametrů 
výpočtu. 

4.3.1 Parametry modelace dostupnosti 

Nastavení parametrů výpočtu dostupností (viz. obrázek 4) může značně ovlivnit výsledek, 
a proto mu musí být věnována patřičná pozornost. Jedním z nejdůležitějších kritérií je, jakou 
charakteristiku komunikační sítě má network analyst modelovat. Výběr se odvíjí od toho, jaké 
parametry byly zadány při vytváření network datasetu, tudíž v tomto případě přicházela v úvahu 
délka úseku a nebo jednotlivé časy. 
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Obr. 4: Parametry modelace (zdroj: archiv autora) 

Po zvolení parametru silniční sítě, který má být modelován, má velmi zásadní vliv 
na výsledek modelace určení hraničních hodnot pro výpočty dostupností (Default Breaks). 
Na základě určených hodnot jsou vymodelovány zóny, které budou ohraničeny zvolenými 
hodnotami. Jejich nevhodným nastavením může dojít ke ztrátě podstatných informací 
o akcesibilitě. Proto byly hraniční hodnoty konzultovány s lékaři z Centra adiktologie, aby 
výsledky analýz byly použitelné pro jejich účely. Popřípadě byly po prvních analýzách lehce 
pozměněny. Aby výsledné výstupy byly vypovídající, ale přesto přehledné, bylo rozhodnuto 
ponechat maximálně 7 limitů a vymodelovat tak maximálně 7 různých zón od každého zařízení. 
Větší počet zón by byl z kartografického hlediska problematický. Ideálním řešením pro volbu 
barev v kartogramu je použití odstínů jedné barvy (VOŽENÍLEK, 2001). Při počtu zón větším 
než 7 by bylo obtížné najít pro oko dostatečně odlišitelné odstíny jedné barvy. 

Akcesibilita byla modelována od zařízení (Away From Facility), takže parametr, podle 
kterého modelace probíhala), narůstal se zvětšující se vzdáleností od zařízení. Výsledkem bylo 
tedy zjištění vzdálenosti (nebo času), která je ze zvoleného místa potřeba k dosažení nejbližšího 
zařízení. 

Jak již bylo naznačeno výše, je možné při modelování akcesibility započítat i možnost 
otáčení se (Allow U-Turns), pohyb po stejné komunikaci zpět. Výpočet Service Area dovoluje 
udělat otočku kdekoliv, na konci slepé uličky a nebo nikde. Pro zjednodušení modelace byla 
nastavena možnost nikde (Nowhere). 

Další možností jsou restrikce na komunikační síti, kam patří například zákazy vjezdu (ty již 
byly vyřazeny z modelu) a nebo jednosměrné ulice. Přestože jednosměrné ulice by měly 
na výsledek modelace obrovský vliv, nebyly do modelu zaneseny pro značnou složitost 
a náročnost tohoto úkonu. Sice existuje vrstva, která obsahuje jednosměrné ulice v Praze (vrstva 
li_mark ze souboru ČR PRAHA, atribut O027), ovšem ty jsou reprezentovány pouze znakem 
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šipky naznačující povolený směr jízdy. Aby mohly být jednosměrné ulice zahrnuty, musela by 
se u každého úseku zjistit jeho orientace a směr šipky udávající povolený směr. Porovnáním 
obou údajů by se do atributové tabulky zanesly informace označující, zda je směr povolený 
ve směru orientace linie a nebo proti orientaci. Tento proces by bylo třeba provést u všech 
ze 3 603 částí jednosměrných ulic a uliček v Praze. Navíc každá část ulice se může skládat 
z více úseků. 

 Obr. 5: Nastavení generování polygonů (zdroj: archiv autora) 

Takto byly nastaveny veškeré parametry týkající se samotné modelace akcesibility. Ovšem 
Network analyst taktéž dovoluje ovlivnit i tvar polygonů (viz. obrázek 5), které jsou výsledkem 
modelace. Polygony se rozlišují dvojího typu. Lze vybrat buď generalizované, které se generují 
rychleji, ale méně přesně, a nebo detailní. Vzhledem k náročnosti modelace na hardware 
a malému měřítku výsledných map byly zvoleny generalizované polygony. Možnost Trim 
polygons pod volbou typu polygonu umožňuje oříznout okraje polygonů na konci 
modelovaného území (nevznikají tedy velké plochy na okraji území, kde již nejsou komunikace, 
podle kterých by byla prováděna modelace).  

V případě, že některé komunikace mají být z modelu vynechány (například železnice, 
pokud se modeluje dostupnost po silnicích), využívá se možnosti Excluded Sources. Jelikož se 
vždy prováděl model pouze pro silniční síť, nebyla tato možnosti zapotřebí. 

Pokud je v modelu více zařízení, je velmi pravděpodobné, že dojde ke styku polygonů 
modelovaných od těchto zařízení. Pomocí nástroje Multiple Facilities Option lze upravit 
vygenerování polygonů podle toho, jak má být řešeno spojení polygonů. Jako nejvhodnější 
pro zvolené téma práce byla možnost spojení obou polygonů v jeden větší, přičemž nebude 
mezi nimi žádná hranice (Merge polygons by break). Druhou možností je vytvořit pro každé 
zařízení vlastní polygony, které jsou v místě styku polygonů od dalších zařízení odděleny, čímž 
vzniknou územní spádovosti každého zařízení. Poslední alternativa je vytvoření polygonů 
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každého zařízení podle nastavených hraničních hodnot bez ohledu na zařízení další, takže by se 
polygony překrývaly. 

Poslední volbou je typ překrytu polygonů. Možnost Rings vytváří polygony, jenž 
neobsahují oblasti s nižšími zvolenými hraničními hodnotami, kdežto Disks ano. Neboť 
při generaci polygonů v modulu Disks docházelo vždy z neznámých důvodů k prohození 
poslední a předposlední oblasti, byla využita možnost Rings. 

4.3.4 Modelace zón dostupnosti 

Během výpočtu akcesibility začíná software v místě, kde je zařízení, pro které se dostupnost 
počítá. V tomto místě zkontroluje vzdálenost (případně hodnotu jiného parametru) do všech 
nejbližších uzlů podél sítě. Pokud jsou hodnoty menší než zadaná hodnota, přesune se k dalšímu 
z uzlů a opět kontroluje všechny uzly v dosahu. Ke vzdálenosti do dalšího sledovaného uzlu 
připočte vzdálenost mezi stávajícím uzlem a výchozím bodem a takto kumulativně pokračuje 
dál, než dosáhne hraniční hodnoty pro všechny výchozí body a uzly (MITCHELL, 1999). 
Avšak při zkoumání výstupů modelace se došlo k závěru, že to není přesně použitý algoritmus 
pro výpočet dostupnosti. Z popsaného postupu totiž vyplývá, že by se při síťové analýze 
započítávaly do jednotlivých oblastí vždy celé úseky komunikací a nikoliv i jejich části, jak 
tomu odpovídají vykalkulované výstupy. Bohužel se nelze dopátrat přesné definice algoritmu 
v případě použité aplikace. 

Výsledkem všech modelací byly polygony ohraničené izoliniemi. Pokud se jednalo 
o modelaci vzdálenosti, izolinie se nazývají ekvidistanty, a pokud o modelaci času, šlo 
o izochrony. Polygony jsou generovány pomocí interpolace, kdy jsou na základě výpočtového 
algoritmu spojeny body se stejnou hodnotou, které leží na komunikacích směrem od zařízení. 
Algoritmů, jak interpolovat, je velké množství (viz. FOTHERINGHAM; ROGERSON, 1994) 
a firma ESRI blíže nespecifikuje přesný algoritmus použitý pro vytváření polygonů. Proto nelze 
přesně popsat použitý algoritmus podobně jako u samotné síťové analýzy. 

Polygony vyznačují území, ze kterého je nejbližší zařízení dostupné v daném rozmezí 
hodnot. Ovšem modelace probíhá pouze po komunikacích a polygony jsou vytvářeny pro celé 
území. Cestování mimo komunikační síť sice nemusí být nemožné, avšak mobilita v těchto 
místech může být značně omezena (BRAINARD; LOVETT; BATEMAN, 1997). Proto hodnoty 
vyjádřené pomocí polygonů jsou přesnější pouze pro samotnou komunikační síť a jsou méně 
přesné pro místa mimo ni. 
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KAPITOLA 5 

Výsledky 

Výsledkem použití nástrojů network analyst byly výstupy znázorňující 2 typy dostupností 
(vzdálenostní a časovou) pro 2 různá zařízení – lékárny a nízkoprahová centra. Jelikož v každé 
obci, ve které se nacházelo alespoň jedno nízkoprahové centrum, je i minimálně jedna lékárna, 
nemělo pro úroveň Česka význam počítat dostupnosti pro obě zařízení dohromady. Vzhledem 
k použité metodice by byly výsledky zcela identické s výsledky u lékáren. Tím pádem je jasné, 
že výsledky dosažené u akcesibility lékáren ukazují, jak by vypadala dostupnost za vybranými 
službami, kdyby se rozšířily z nízkoprahových center i do lékáren. 

U Prahy je trochu jiná situace. Jelikož byla zařízení umístěna podle jejich polohy, nedochází 
k překrytí obou typů zařízení. Lze tak vytvořit i dostupnosti pro kombinaci obou zařízení. 
Avšak při množství nízkoprahových center (7) a lékáren (354) a jejich rozložení (obě zařízení se 
výrazně koncentrují v centru) by byl výsledek téměř shodný s výsledkem u lékáren. Změny by 
byly pouze lokálního charakteru a měly by nepatrný dopad, a proto se od této modelace taktéž 
upustilo. 

U každého typu modelace se tedy vzájemně porovnávají výstupy u nízkoprahových center 
a lékáren. Oba výstupy by měly mít stejné měřítko, stejnou úroveň generalizace nebo lnout 
ke stejné analytické metodě, aby se mohly vzájemně porovnat (LONGLEY … [et al.], 1999). 
To oba porovnávané výstupy splňují. Mapy vzniklé z vymodelovaných výstupů jsou přiloženy 
k práci jako přílohy 9 – 18. 

5.1 Vzdálenostní dostupnost 
Prvním typem dostupnosti, který je blíže zkoumán, je vzdálenostní dostupnost. Ta určuje, jaká 
část území se nachází v určité vzdálenosti od nejbližšího bodu zájmu (lékárny či centra), 
přičemž vzdálenost je měřena po komunikační síti. Zkoumány byly zvlášť modely dostupnosti 
vytvořené pro úroveň Česka a pro regionální úroveň Prahy. 
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5.1.1 Česko 

Při hodnocení dostupnosti na úrovni Česka bylo využito několik ukazatelů. Prvním byla územní 
velikost jednotlivých oblastí, které jsou ohraničeny izochorami o daných hodnotách, a jejich 
podíl na celkové rozloze Česka. Pokud je zohledněno územní hledisko, je vhodné použít také 
ukazatele rozmístění obyvatelstva, neboť na značně rozlehlých plochách může žít malý počet 
lidí (hraniční horské oblasti) a na malých plochách velké koncentrace obyvatel (městská 
zástavba). Proto byl vybrán počet obcí v dané oblasti a počet obyvatel, který v těchto obcích 
žije. Pro lepší srovnání obou hodnot byly vypočteny i jejich relativní hodnoty vzhledem 
k celkovým hodnotám za Česko. 

V tabulce 5 jsou uvedeny hodnoty pro nízkoprahová centra a v tabulce 6 pro lékárny. 
Při vytváření modelací byl brán zřetel na to, aby se oba výstupy daly vzájemně porovnat. Kvůli 
značně odlišnému počtu a charakteru rozložení obou zařízení však nešlo zachovat stejné mezní 
hodnoty jednotlivých oblastí (jinak by bylo potřeba u center více jak 7 kategorií, případně 
u lékáren by byly pouze 4), a proto u center jsou mezní hodnoty dvojnásobné. To umožňuje 
hodnoty u lékáren sečíst tak, aby spolu vytvořily oblasti se stejnou vzdáleností od zařízení jak je 
tomu u center. 

Tab. 5: Vzdálenostní dostupnost nízkoprahových center v Česku (zdroj: šetření autora) 

Tab. 6: Vzdálenostní dostupnost lékáren v Česku (zdroj: šetření autora) 

Porovnáním relativních údajů u tabulky 5 věnované nízkoprahovými centrům zjistíme, že 
zde dochází k rozporu mezi jednotlivými ukazateli. Ačkoliv si relativní hodnoty rozlohy a počtu 
obcí vzájemně odpovídají, podíl obyvatel je odlišný. Většina center působí ve větších městech 

Oblast 
dostupnosti [km]

Rozloha 
[km2] 

Podíl 
rozlohy 

Počet obcí 
v oblasti 

Podíl 
počtu obcí

Počet obyv. 
v oblasti 

Podíl počtu 
obyvatel 

0 – 10 11 173,060 14,16 % 977 15,64 % 5 432 120 52,84 %
10,1 – 20 24 964,885 31,64 % 2 036 32,59 % 2 057 488 20,01 %
20,1 – 30 22 391,133 28,38 % 1 785 28,57 % 1 612 233 15,68 %
30,1 – 40 13 214,738 16,75 % 999 15,99 % 788 914 7,67 %
40,1 – 50 5 006,500 6,35 % 356 5,70 % 276 161 2,69 %
50,1 – 60 1 591,889 2,02 % 85 1,36 % 106 719 1,04 %
Více než 60 553,479 0,70 % 10 0,16 % 6 250 0,06 %

Česko 78 895,684 100,00 % 6 248 100,00 % 10 279 885 100,00 %

Oblast 
dostupnosti [km]

Rozloha 
[km2] 

Podíl 
rozlohy 

Počet obcí 
v oblasti 

Podíl 
počtu obcí

Počet obyv. 
v oblasti 

Podíl počtu 
obyvatel 

0 – 5 26 708,446 33,84 % 2 524 40,40 % 8 621 255 83,87 %
5,1 – 10 38 499,242 48,79 % 3 051 48,83 % 1 402 872 13,65 %
10,1 – 15 11 608,302 14,71 % 625 10,00 % 241 078 2,35 %
15,1 – 20 1 676,148 2,12 % 46 0,74 % 14 356 0,14 %
20,1 – 25 311,551 0,39 % 2 0,03 % 324 0,00 %
25,1 – 30 41,556 0,05 % 0 0,00 % 0 0,00 %
Více než 30 69,192 0,09 % 0 0,00 % 0 0,00 %

Česko 78 914,437 100,00 % 6 248 100,00 % 10 279 885 100,00 %
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s velkým počtem obyvatel, a proto žije do vzdálenosti 10 km od center více než 52 % obyvatel 
Česka. Ve vzdálenosti mezi 10,1 a 30 km, která zabírá více než 60 % rozlohy Česka a zahrnuje 
více než 61 % všech obcí, žije již jen přes 35 % obyvatel. Z tabulky tedy vyplývá, že 
do vzdálenosti 30 km žije téměř 89 % obyvatel. 

Podobný charakter mají i údaje za lékárny. V oblasti s nejkratší vzdáleností do nejbližší 
lékárny žije více než 83 % obyvatel, ačkoliv tato oblast zaobírá pouhou třetinu rozlohy Česka. 
Přestože se oblast ve vzdálenosti od 5,1 do 10 km od lékárny rozkládá téměř na polovině území, 
trvale zde žije jen přes 13 % obyvatel. Ve zbylých oblastech bydlí už jen nepatrný zlomek 
obyvatelstva. 

Pokud porovnáme jednotlivé tabulky mezi sebou, dojdeme k závěru, že rozšíření služeb 
do lékáren by mělo významný vliv na zlepšení vzdálenostní dostupnosti obyvatel za zmíněnými 
službami. V současnosti žije do 10 km od poskytovatele služeb téměř 53 % obyvatel, ale 
po rozšíření by bylo ve stejné vzdálenosti již více jak 97 % všech českých obyvatel. Aby bylo 
srovnatelného podílu dosaženo u center, musí se okruh okolo nich rozšířit na 40 km. V oblasti 
mezi 10,1 až 20 km od center trvale žije 20 % obyvatelstva a ve stejné vzdálenosti od lékáren 
jen necelá 3 %. To je dáno velkým podílem obyvatel žijícím do vzdálenosti 10 km od lékáren. 
Dalším dobře znázorňujícím ukazatelem je určení vzdálenosti od zařízení, která je potřeba 
k pokrytí 99 % všech obyvatel. U center dosáhneme limitní hodnoty při vzdálenosti 60 km 
od centra, kdežto u lékáren je překročena již při 15 km. Stačí tedy čtyřikrát kratší vzdálenost, 
v níž by žili téměř všichni obyvatelé Česka.  

Získané údaje naznačují, že současná dostupnost nízkoprahových center je nedostačující 
(více jak 11 % obyvatel bydlí ve vzdálenosti větší než 30 km od nejbližšího centra). Změna, 
která by nastala zapojením lékáren, by byla významná a měla by velký vliv na vzdálenostní 
akcesibilitu. 

5.1.2 Praha 

Zkoumání výstupů na úrovni Prahy je poněkud komplikovanější, jelikož nelze logicky použít 
úplně stejné ukazatele jako na úrovni Česka. Shodně s Českem tak pouze zůstává rozloha 
oblastí a jejich podíl na celkové rozloze. Rozložení obyvatelstva v jednotlivých 
vymodelovaných oblastech bylo zkoumáno pomocí bodové vrstvy adresných bodů Prahy, která 
mimo jiné obsahuje i údaje o počtu domácností v každém domě na území města. Podle Českého 
statistického úřadu žilo v Praze v roce 2006 (k tomuto roku jsou aktuální i data uvedená 
ve vrstvě adresných bodů) celkem 1 183 576 obyvatel. Pomocí tohoto údaje byl stanoven 
průměrný počet obyvatel v jedné domácnosti (asi 1,83 obyvatele) a mohl se tak odhadnout 
přibližný počet obyvatel v každé oblasti.  

Tabulka 7 znázorňuje hodnoty jednotlivých ukazatelů pro nízkoprahová centra a tabulka 8 
pro lékárny. 
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Tab. 7: Vzdálenostní dostupnost nízkoprahových center v Praze (zdroj: šetření autora) 

Tab. 8: Vzdálenostní dostupnost lékáren v Praze (zdroj: šetření autora) 

Porovnáním údajů u tabulky 7 vyplyne, že v prvních třech oblastech jsou podíly počtu 
domácností takřka vyrovnané, ačkoliv se podíl rozlohy oblastí zvyšuje. Dále s narůstající 
vzdáleností od center výrazně klesá podíl domácností, přičemž podíl rozlohy má rostoucí 
tendenci (kromě poslední oblasti nad 15 km, která tvoří jen necelých 5 % rozlohy Prahy). To je 
dáno tím, že centra se nachází v centru města a právě do hranice 6 km se okolo nich soustřeďuje 
velká část zástavby. Oblasti dál již nejsou souvisle zastavěny. 

Tabulka 8 na první pohled zaujme výraznou dominancí první oblasti na podílu domácností. 
Na pouhých 3,27 % rozlohy Prahy se vyskytuje více jak 90 % všech domácností. V druhé 
oblasti mezi 1,1 a 2 km od lékáren (necelých 8 % rozlohy) pak již je jen necelých 8 % 
domácností a na zbylých téměř 90 % rozlohy se nevyskytují již ani 2 % domácností. To svědčí 
o velké nerovnoměrnosti rozložení domácností a potažmo i obyvatel v Praze. 

Jestliže se porovnají obě tabulky mezi sebou, je evidentní, že případná změna by měla 
obrovský dopad na vzdálenostní dostupnost. V současnosti je do 2 km od nabízených služeb 
více jak 27 % domácností, po rozšíření by bylo do 2 km již přes 98 % domácností, což je více 
jak trojnásobek. Do 1 km od lékáren je nad 90 % domácností, aby byl stejný podíl domácností 
zahrnut i u nízkoprahových center, musí se kumulativně sečíst všechny oblasti do vzdálenosti 
8 km od center. A pokud je podobně jako u Česka zvolena hranice 99 % domácností, u center je 
dosaženo kumulativně toho podílu ve vzdálenosti do 15 km, kdežto u lékáren již do 3 km. 

Srovnání jasně ukazuje, že vzdálenostní dostupnost služeb by doznala značných změn, 
pokud by se realizovalo rozšíření služeb. Výsledné hodnoty u vzdálenostní dostupnosti 
naznačují, že je vhodné modelovat časovou dostupnost pro pěší. Hlavně u lékáren, kde je 

Oblast dostupnosti 
[km] 

Rozloha 
[km2] 

Podíl 
rozlohy 

Počet domácností 
v oblasti 

Odhadnutý počet 
obyv. v oblasti 

Podíl počtu domácností 
a obyvatel 

0 – 2 31,919 6,42 % 180 784 330 835 27,95 %

2,1 – 4 67,816 13,65 % 176 583 323 147 27,30 %
4,1 – 6 85,420 17,19 % 151 177 276 654 23,37 %
6,1 – 8 84,968 17,10 % 75 723 138 573 11,71 %
8,1 – 10 87,009 17,51 % 39 104 71 560 6,05 %
10,1 – 15 115,311 23,20 % 21 550 39 437 3,33 %
Více než 15 24,489 4,93 % 1 891 3 461 0,29 %

Praha 496,933 100,00 % 646 812 1 183 666 100,00 %

Oblast dostupnosti 
[km] 

Rozloha 
[km2] 

Podíl 
rozlohy 

Počet domácností 
v oblasti 

Odhadnutý počet 
obyv. v oblasti 

Podíl počtu domácností 
a obyvatel 

0 – 1 16,246 3,27 % 586 839 1 073 915 90,73 %

1,1 – 2 39,361 7,92 % 51 116 93 542 7,90 %
2,1 – 3 90,353 18,18 % 6 807 12 457 1,05 %
3,1 – 4 170,270 34,26 % 1 895 3 468 0,29 %
Více než 4 180,793 36,38 % 155 284 0,02 %

Praha 497,023 100,00 % 646 812 1 183 666 100,00 %
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naprostá většina domácností do 2 km. U center již nastává problém, neboť více jak 20 % 
domácností je více jak 6 km od nejbližšího centra (odhadem se dá uvažovat, že se jedná o více 
jak hodinu chůze – konkrétní výsledky viz. dále). 

5.2 Časová dostupnost 
V dnešní hektické době daleko více rozhoduje čas, za který je schopný se člověk přemístit mezi 
dvěma body, než jejich vzdálenost. To je také jedním z důvodů, proč se při modelování 
akcesibility vytvářela i časová dostupnost. Tak jako u vzdálenostní dostupnosti, byla časová 
dostupnost řešena pro úroveň Česka a pro regionální úroveň Prahy. 

5.2.1 Česko 

Jelikož se při modelování časové akcesibility využívá stejných dat, není důvod měnit ani 
ukazatele použité k interpretaci výsledků. Totožně s předchozím typem dostupnosti byla tedy 
použita rozloha oblasti a její relativní podíl vůči rozloze Česka, dále pak počet obcí v oblasti 
a jejich podíl na celkovém počtu obcí a jako poslední ukazatelé počet obyvatel v obcích 
v jednotlivých oblastech a jejich podíl na počtu obyvatel v Česku.  

Tabulka 9 obsahuje údaje za dostupnost nízkoprahových center a tabulka 10 za dostupnost 
lékáren. V tomto případě bylo možné nastavit mezní hodnoty dostupností tak, aby umožňovaly 
snadné porovnání obou výstupů modelace. 

Tab. 9: Časová dostupnost nízkoprahových center v Česku (zdroj: šetření autora) 

Tab. 10: Časová dostupnost lékáren v Česku (zdroj: šetření autora) 

Oblast dostupnosti 
[min] 

Rozloha 
[km2] 

Podíl 
rozlohy 

Počet obcí 
v oblasti 

Podíl počtu 
obcí 

Počet obyv. 
v oblasti 

Podíl počtu 
obyvatel 

0 – 15 10 124,064 12,83 % 858 13,73 % 5 332 567 51,87 %
15,1 – 30 28 644,438 36,30 % 2 439 39,04 % 2 567 427 24,98 %
30,1 – 45 24 535,583 31,09 % 1 942 31,08 % 1 607 086 15,63 %
45,1 – 60 10 871,555 13,78% 769 12,31 % 583 637 5,68 %
60,1 – 75 3 737,912 4,74 % 227 3,63 % 182 261 1,77 %
75,1 – 90 821,542 1,04 % 12 0,19 % 6793 0,07 %
Více než 90 179,263 0,23 % 1 0,02 %  114 0,00 %

Česko 78 914,357 100,00 % 6 248 100,00 % 10 279 885 100,00 %

Oblast dostupnosti 
[min] 

Rozloha 
[km2] 

Podíl 
rozlohy 

Počet obcí 
v oblasti 

Podíl počtu 
obcí 

Počet obyv. 
v oblasti 

Podíl počtu 
obyvatel 

0 – 5 9 230,417 11,70 % 1 043 16,69 % 7 798 983 75,87 %
5,1 – 10 25 379,745 32,16 % 2 158 34,54 % 1 165 531 11,34 %
10,1 – 15 24 886,544 31,54 % 1 978 31,66 % 914 089 8,89 %
15,1 – 30 18730,434 23,74 % 1 064 17,03 % 400 332 3,89 %
30,1 – 45  637,453 0,81 % 5 0,08 % 950 0,01 %
45,1 – 60 49,844 0,06 % 0 0,00 % 0 0,00 %

Česko 78 914,437 100,00 % 6 248 100,00 % 10 279 885 100,00 %
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Tak jako u vzdálenostní akcesibility i zde je patrné, že nejvíce lidí žije v nejbližším okruhu 
okolo center i lékáren. Do 15 minut od nízkoprahového centra bydlí téměř 52 % obyvatel, 
ačkoliv se jedná pouze o necelých 13 % rozlohy Česka. V rozmezí mezi 15,1 a 45 minutami, 
která zaobírá více než 67 % rozlohy a 70 % obcí, žije již jen přes 40 % obyvatel. 

V oblasti do 5 minut od lékárny trvale bydlí podle tabulky 10 více jak ¾ všech obyvatel 
Česka. V oblastech v rozmezí 5,1 až 10 minut a 10,1 až 15 minut pak žije dohromady přes 20 % 
obyvatel, ačkoliv každá oblast představuje více jak 30 % rozlohy Česka. Ze zmíněných údajů 
vyplývá, že do 15 minut žije přes 96 % obyvatel. Ve zbylých oblastech tak bydlí jen malá část 
obyvatel. 

V dnešní době je do 15 minut od zařízení poskytující zmíněné služby necelých 52 % 
obyvatel. Kdyby se zahrnuly i lékárny, bylo by do 15 minut přes 96 % obyvatel. To by 
znamenalo dostupnost služeb za stejný čas pro skoro dvojnásobek lidí. Srovnatelný počet 
obyvatel, který je do 15 minut od lékárny, žije v oblastech, z nichž je nízkoprahové centrum 
dostupné do 60 minut. Když je podobně jako u vzdálenostní akcesibility nastaven limit 
dostupnosti pro 99 % všech obyvatel, dosáhne se ho u nízkoprahových center kumulativně až 
v oblasti do 75 minut. Téhož limitu je u lékáren dosaženo již u oblasti do 30 minut. 

Srovnání obou výsledků tak jasně ukazuje, že případná změna by měla široký dopad 
i na časovou dostupnost. Při nynější situaci žije v oblastech, které jsou dále než 30 minut 
od centra, více než 23 % obyvatel, kdežto u lékáren je v této kategorii jen 5 obcí s celkovým 
počtem 950 obyvatel. 

5.2.2 Praha 

Časová dostupnost na úrovni Prahy se jako jediná řešila pro více možností dopravy. Stejně jako 
u Česka se jednalo o dopravu motorovým vozidlem, druhou možností byla pěší chůze. 
Zkoumání výstupů časové akcesibility je podle způsobu dopravy rozděleno na dvě části. 
Na konec je připojeno srovnání obou způsobů dopravy. 

Shodně se vzdálenostní dostupností se využívá stejných ukazatelů u obou typů dostupnosti. 
Jedná se tedy o rozlohu oblastí a jejich podíl na celkové rozloze Prahy, počet domácností 
v jednotlivých oblastech (podle nějž je vypočten i odhadovaný počet obyvatel v každé oblasti) 
a jejich podíl na celkovém počtu domácností.  

5.2.2.1 Dostupnost pěší chůzí 

Pěší chůze je poměrně častým způsobem dopravy uvnitř měst. Její vhodnost k přístupu 
do nízkoprahových center a lékáren posuzují následující tabulky pro obě zařízení. V tabulce 11 
jsou uvedeny údaje pro nízkoprahová centra a v tabulce 12 pro lékárny. 
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Tab. 11: Časová dostupnost nízkoprahových center pěší chůzí v Praze (zdroj: šetření autora) 

Tab. 12: Časová dostupnost lékáren pěší chůzí v Praze (zdroj: šetření autora) 

Údaje z tabulky 11 naznačují, že pěší chůze není ideálním způsobem dopravy do nízko-
prahových center. Do 30 minut se nachází jen necelých 28 % ze všech domácností a ve vzdále-
nosti větší než 60 minut je přes 54 % domácností (nad 60 minut je i 80 % rozlohy Prahy). 

V případě lékáren je situace zcela jiná. Do 10 minut je od nejbližší lékárny více jak 76 % 
domácností a do 15 minut dokonce již přes 90 %, přičemž tyto oblasti pokrývají pouze necelých 
37 % území města. Nad 60 minut se nachází pouze 155 domácností, které tvoří 0,02 % 
z celkového počtu. 

Jestliže se vzájemně porovnají obě tabulky, dojde se k těmto závěrům. Pokud je nyní 
do 30 minut pěší chůzí od služeb center necelých 28 % domácností, bylo by po rozšíření služeb 
do lékáren v tomto časové horizontu již více jak 98 % domácností. K získání stejného podílu 
domácností jaký je v současnosti do 15 minut od lékáren (více jak 90 %) je potřeba kumulativně 
sečíst podíly všech oblastí do 120 minut od center. Hranice 99 % domácností je u lékáren 
překročena při sečtení všech podílů v oblastech do 45 minut, kdežto u nízkoprahových center 
není tato hranice překonána ani do 180 minut. 

Podobně jako u všech předchozích analýz je zřejmé, že by změna měla velký dopad 
na dostupnost. Hodnoty v tabulce u center jasně ukazují, že pěší chůze je vhodná pouze 
pro menší část obyvatel města. To však otevírá možnost pro zahrnutí jízdního kola jako dalšího 
způsobu dopravy do modelu (viz. diskuse). 

Oblast dostupnosti 
[min] 

Rozloha 
[km2] 

Podíl 
rozlohy 

Počet domácností 
v oblasti 

Odhadovaný počet 
obyv. v oblasti 

Podíl počtu domácností 
a obyvatel 

0 – 30 31,904 6,38 % 180 836 330 930 27,96 %

30,1 – 60 67,720 13,54 % 176 554 323 094 27,30 %
60,1 – 90 85,350 17,07 % 151 165 276 632 23,37 %
90,1 – 120 84,217 16,84 % 73 673 134 822 11,39 %
120,1 – 150 86,457 17,29 % 40 537 74 183 6,27 %
150,1 – 180 68,371 13,67 % 13 505 24 714 2,09 %
Více než 180 75,984 15,20 % 10 542 19 292 1,63 %

Praha 500,003 100,00 % 646 812 1 183 666 100,00 %

Oblast dostupnosti 
[min] 

Rozloha 
[km2] 

Podíl 
rozlohy 

Počet domácností 
v oblasti 

Odhadovaný počet 
obyv. v oblasti 

Podíl počtu domácností 
a obyvatel 

0 – 5 37,062 7,46 % 248 902 455 489 38,48 %
5,1 – 10 71,724 14,43 % 247 426 452 791 38,25 %
10,1 – 15 72,427 14,57 % 90 690 165 963 14,02 %
15,1 – 30 170,344 34,27 % 50 943 93 226 7,88 %
30,1 – 45 88,325 17,77 % 6 798 12 440 1,05 %
45,1 – 60 39,125 7,87 % 1 898 3 473 0,29 %
Více než 60 18,014 3,62 % 155 284 0,02 %

Praha 497,022 100,00 % 646 812 1 183 666 100,00 %
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5.2.2.2 Dostupnost motorovým vozidlem 

Jako alternativa k pěší chůzi sloužila dostupnost motorovým vozidlem. Na rozdíl od dopravy 
pěšky přicházejí v úvahu dopravní omezení, která hrají ve městech velkou roli, a také se při 
ní uvažuje o zcela jiných průměrných rychlostech. Proto jsou výsledky značně rozdílné 
od předchozího typu dopravy, jak ukazuje tabulka 13 pro nízkoprahová centra a tabulka 14 
pro lékárny. 

Tab. 13: Časová dostupnost nízkoprahových center motorovým vozidlem v Praze (zdroj: šetření autora) 

Tab. 14: Časová dostupnost lékáren motorovým vozidlem v Praze (zdroj: šetření autora) 

U dostupnosti nízkoprahových center zaujme rovnoměrnost rozložení domácností v prvních 
3 oblastech. Ve všech třech se hodnoty podílů domácností pohybují okolo 26 %, z čehož 
vyplývá, že přes 75 % domácností je od centra do 15 minut motorovým vozidlem. Ovšem ještě 
téměř 9 % domácností leží ve vzdálenosti přes 20 minut. 

Lékárny naopak jsou rozmístěny tak, že více než 76 % domácností je od nich vzdálena 
do 2 minut jízdy motorovým vozidlem. Do 4 minut je to celkem přesně 96 % domácností. 
Přes 10 minut je vzdálen jen 965 domácností z celkových 646 812, tedy pouhých 0,15 %.  

Z předchozích dvou odstavců již vyplývá, že srovnání obou tabulek povede ke stejnému 
výsledku jako v předešlých srovnáních. V současnosti je do 5 minut od nízkoprahových center 
necelých 25 % domácností, kdežto od lékáren je do pouhých 4 minut přesně 96 % domácností. 
Zatímco je dnes přes 76 % domácností od lékárny do 2 minut, přibližně stejný podíl domácností 
je od nízkoprahového centra vzdálený 15 minut. A pokud se určí jako hranice 99% podíl 
domácností, dosáhne se této hranice u center do 30 minut, kdežto u lékáren již do 8 minut. 

Oblast dostupnosti 
[min] 

Rozloha 
[km2] 

Podíl 
rozlohy 

Počet domácností 
v oblasti 

Odhadnutý počet 
obyv. v oblasti 

Podíl počtu domácností 
a obyvatel 

0 – 5 26,643 5,36 % 160 051 292 893 24,74 %
5,1 – 10 60,575 12,19 % 165 599 303 046 25,60 %
10,1 – 15 96,020 19,32 % 176 975 323 864 27,36 %
15,1 – 20 98,663 19,85 % 87 960 160 967 13,60 %
20,1 – 30 162,891 32,78 % 53 403 97 727 8,26 %
30,1 – 40 47,947 9,65 % 2 812 5 146 0,43 %
Více než 40 4,203 0,85 % 12 22 0,00 %

Praha 496,941 100,00 % 646 812 1 183 666 100,00 %

Oblast dostupnosti 
[min] 

Rozloha 
[km2] 

Podíl 
rozlohy 

Počet domácností 
v oblasti 

Odhadnutý počet 
obyv. v oblasti 

Podíl počtu domácností 
a obyvatel 

0 – 2 110,202 22,18 % 495 420 906 615 76,59 %

2,1 – 4 140,245 28,22 % 125 568 229 791 19,41 %
4,1 – 6 103,108 20,75 % 17 245 31 560 2,67 %
6,1 – 8 67,490 13,58 % 5 748 10 519 0,89 %
8,1 – 10 36,631 7,37 % 1 866 3 415 0,29 %
Více než 10 39,244 7,90 % 965 1 766 0,15 %

Praha 496,919 100,00 % 646 812 1 183 666 100,00 %
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5.2.3 Srovnání dostupností 

V předchozích podkapitolách byly srovnávány dostupnosti obou typů zařízení pro každý typ 
dopravy. To nabízí i možnost srovnat dostupnosti do každého typu zařízení zvlášť v závislosti 
na typu dopravy. 

Porovnáním tabulek 11 a 13, které se zabývají časovou akcesibilitou nízkoprahových center 
v Praze, se zjistí nápadná podobnost relativních hodnot v prvních 4 kategoriích. Tyto kategorie 
si navzájem odpovídají proto, že jednotlivé hraniční hodnoty u obou tabulek jsou násobkem 
první hodnoty (u pěší chůze jsou to násobky 30 minut, u motorového vozidla násobky 5 minut). 
Jelikož si relativní údaje vzájemně poměrně odpovídají, dá se z toho vyvozovat, že v průměru je 
doprava motorovým vozidlem pro použitý model asi šestkrát rychlejší než doprava pěší chůzí 
(hypotéza se dá podpořit vzájemným porovnáním údajů tabulek 12 a 14 – ovšem v tomto 
případě je porovnání komplikováno zvolenými hraničními hodnotami oblastí). Do 30 minut je 
pěší chůzí vzdáleno od nejbližšího centra téměř 28 % domácností, kdežto motorovým vozidlem 
více jak 98 %. Limitu 99% podílu domácností je u motorového vozidla dosaženo do 40 minut 
a u pěší chůze není překonána ani do 180 minut. 

Srovnání tabulek 12 a 14, které se věnují lékárnám, je komplikovanější kvůli zvoleným 
limitům jednotlivých oblastí. Zatímco pěší chůzí je do 5 minut od nejbližší lékárny přes 38 % 
domácností, motorovým vozidlem je do 4 minut přesně 96 % domácností. Lékárny jsou 
motorovým vozidlem dostupné do 10 minut skoro všem domácnostem (99,85 %), kdežto pěší 
chůzí jsou dostupné necelým 77 % domácností. K zahrnutí stejného podílu pro pěší chůzi je 
potřeba sečíst všechny podíly domácností až do 60 minut. Je tedy patrné, že na rozdíl 
od nízkoprahových center si nejsou obě tabulky navzájem tolik podobné. 

Je tu i možnost srovnat mezi sebou oba druhy dostupnosti (časovou a vzdálenostní), to je 
ovšem značně problematické. Nejenže jako u předchozích srovnání je vzájemné porovnávání 
založeno na základě dat, která byla rozdělena do oblastí pomocí uměle vytvořených limitů, ale 
také tu je problém se srovnáváním zcela odlišných fyzikálních veličin. Avšak vizuálním 
porovnáním výstupů obou typů výstupů je zřejmé, že existuje patrný rozdíl. Kdežto u vzdále-
nostní dostupnosti hraje roli pouze vzdálenost, která se nijak nemění podle typu komunikace 
(vznikají tak spíše kruhové oblasti okolo zařízeních), u časové dostupnosti hrají významnou roli 
průměrné rychlosti, které jsou pro každý typ komunikace jiné. Výsledné polygony u časové 
dostupnosti jsou tak více protažené ve směru důležitějších a rychlejších silničních tahů 
a nevytváří se podobné polygony jako u vzdálenostní dostupnosti. 

5.3 Vymezení regionů podle dostupnosti 
Vedlejším cílem práce je vytyčení regionů v Česku podle jejich dostupnosti. Regiony jsou 
určeny na základě výsledků popsaných výše a zvlášť se vytyčily regiony pro vzdálenostní 
a časovou dostupnost. Jako hlavní kritérium při rozhodování bylo kromě mezních hodnot 
dostupností i psychické hledisko, kdy autor podle svých zkušeností určil krajní hodnoty 
jednotlivých regionů. U každého typu dostupnosti jsou rozlišovány 3 regiony - s výbornou, 
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dobrou a špatnou dostupností. Mapy znázorňující rozdělení Česka do regionů jsou přiloženy 
na konci práce jako přílohy 2 až 5. 

5.3.1 Vzdálenostní dostupnost 

Z hlediska vzdálenostní dostupnosti si autor určil jako limitní hodnoty pro jednotlivé regiony 
10 a 20 km. Všechny oblasti ve vzdálenosti menší než 10 km mají výbornou dostupnost, oblasti 
mezi 10,1 a 20 km dobrou dostupnost a oblasti nad 20 km spadají do regionu se špatnou 
dostupností. 

Pro nízkoprahová centra to znamená, že do regionu s výbornou dostupností patří první 
oblast, která představuje přes 14 % rozlohy Česka a necelých 53 % obyvatelstva. V regionu 
s dobrou dostupností tak žije 20 % obyvatel na území pokrývající více než 31 % rozlohy. 
Špatnou vzdálenostní dostupnost má tedy přes 27 % obyvatel, kteří bydlí na více než polovině 
území Česka.  

Při zachování stejných mezních hodnot pro lékárny spadá téměř celé Česko do prvních dvou 
regionů s výbornou a dobrou dostupností. Výbornou dostupnost za službami lékáren tak má více 
než 97 % obyvatel, kteří obývají území přesahující 82 % rozlohy Česka. Do regionu s dobrou 
dostupností poté spadá přes 2 % obyvatelstva, kteří žijí na téměř 17 % území. Zbylé území 
(necelé 1 %) a obyvatelé (324 – nepředstavuje ani setinu procenta) patří do regionu se špatnou 
dostupností. 

5.3.2 Časová dostupnost 

Podobně jako u vzdálenostní dostupnosti si autor zvolil krajní hodnoty, které podle jeho 
osobního názoru od sebe oddělují výbornou, dobrou a špatnou dostupnost za službami. Jako 
limit pro výbornou dostupnost bylo zvoleno 15 minut, dobrá dostupnost pak byla určena 
pro rozpětí 15,1 až 30 minut. Veškeré oblasti nad 30 minut byly přiřazeny do regionu se špatnou 
dostupností. 

Do prvního regionu s výbornou dostupností u nízkoprahových center tak byla zařazena 
oblast s téměř 52 % obyvatel, kteří žijí na necelých 13 % rozlohy Česka. Druhý region s dobrou 
dostupností pokrývá přes 36 % území a je obýván téměř 25 % obyvatelstva. Region se špatnou 
dostupností je pak tvořený zbylými oblastmi. V tomto regionu bydlí více než 23 % obyvatel, 
přičemž představují více než polovinu území. 

U lékáren spadají do regionu s výbornou dostupností první 3 oblasti, ve kterých žije 
přes 96 % obyvatel a které pokrývají přes ¾ Česka. Region s dobrou dostupností tak představuje 
necelých 24 % území, ačkoliv v něm žijí jen necelá 4 % obyvatel. Se špatnou dostupností se 
potýká pouze 5 obcí s 950 obyvateli, což neodpovídá ani setině procenta všech obyvatel Česka. 
Tento region se rozkládá na necelém 1 % území. 
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KAPITOLA 6 

Diskuse 

Hlavním cílem práce bylo zjistit, jaká je v současnosti vzdálenostní a časová dostupnost 
za službami poskytovanými v nízkoprahových centrech a jak by se dostupnost za těmito 
službami změnila, kdyby byly služby center k dispozici i v lékárnách. Cíl se podařilo naplnit 
a počáteční hypotézy podpořit řadou vypočtených údajů. Z těch vyplývá, že současná 
dostupnost do nízkoprahových center je nedostatečná. Přes 23 % obyvatel Česka žije v oblasti, 
která je více jak 30 minut motorovým vozidlem od nejbližšího centra a která zaobírá více jak 
47 % rozlohy Česka. Ke zlepšení dostupnosti by pomohlo zaprvé vybudovat další zařízení či 
zadruhé, jak uvádí Mekote; Daskin (2000), je mnohdy daleko efektivnější zlepšit parametry 
komunikační sítě. To by pomohlo zlepšit dostupnost nejen nízkoprahových center, ale všech 
služeb. 

Přestože jsou výsledky přesvědčivé, zůstává několik nedořešených aspektů, které by mohly 
vést k přesnějším výstupům. 

6.1 Úpravy modelu 
Velkou otázkou zůstává další zpřesňování databáze silniční sítě, podle které byla akcesibilita 
počítána. Na úrovni Česka se hlavně jedná o úpravu topologie o mosty a tunely, případně 
zahrnutí dalších faktorů majících vliv na průměrnou rychlost do modelu. Na úrovni Prahy je 
největším problémem započítání jednosměrných ulic, které by měly vzhledem k jejich velkému 
počtu jistě významný dopad na časovou dostupnost motorovým vozidlem. 

V práci byly představeny 2 alternativní způsoby dopravy – motorovým vozidlem a pěší 
chůzí. Jistě asi každého napadne, proč modelovat dostupnost takovýchto služeb pro motorová 
vozidla. Lidé, pro které jsou centra primárně určena, často žijí na okraji společnosti 
bez sebemenšího kontaktu s okolním světem, a proto se dá předpokládat, že ani nevlastní žádné 
motorové vozidlo. Kvůli tomu byla na úrovni Prahy jako alternativa použita pěší chůze a jako 
rozšíření by se nabízelo jízdní kolo. Ideální by však bylo zahrnout do modelu i veřejnou 
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hromadnou dopravu. To je ovšem specifický a složitý systém dopravy a jeho řešení by 
přesahovalo možnosti práce. 

S lidmi, na které je práce zaměřena, ještě souvisí další skutečnost. Pokud by se rozhodli 
využít služeb některé z lékáren (v jejich případě již nejde o zcela anonymní přístup), je možné, 
že nezavítají do té nejbližší (podobně viz. KWAN … [et al.], 2003). Například by je tam mohl 
někdo poznat. Je tedy otázkou, zda vůbec zjišťovat dostupnost do nejbližší lékárny. To může 
být předmětem bližšího zkoumání psychologů a sociologů a jejich výsledky by se posléze daly 
zakomponovat do modelu (např. nalezením nejbližší lékárny, která je vzdálena nejméně 10 km 
od místa bydliště). 

Každý model představuje ideální stav, kterého není nikdy dosaženo. Podobně je tomu i zde. 
V modelu je počítáno s tím, že by se do případného rozšíření zapojily všechny lékárny. Avšak 
jejich účast v projektu je dobrovolná a nejsou ničím vázány. Pokud by tedy k rozšíření služeb 
došlo, je možné upravit model tak, aby v něm byly zahrnuty pouze ty lékárny, které se 
na rozšíření podílejí. 

6.2 Přesnost výsledků 
O přesnosti výsledků rozhodují především dvě věci. Kvalita použitých dat a metodika jejich 
zpracování. Kvalita dat byla již diskutována v kapitole věnující se právě datům. Jelikož 
na celostátní úrovni nebylo možné srovnání dostupných dat s jiným zdrojem, nedala se ani 
porovnat kvalita použitých dat. Česká lékárnická komora by však měla mít přehled o všech 
fungujících lékárnách na českém území, a proto se jeví jako nejspolehlivější zdroj pro práci. 

Použitá metodika sice nabízela určité alternativy, avšak jejich aplikace by často přesahovala 
rámec práce a vytvoření konečných modelů by bylo mnohem komplikovanější. 

Přesnost výsledků ovlivňuje taktéž metodika jejich zkoumání. Všechny obce při interpretaci 
výsledků byly reprezentovány bodem. Takže všichni obyvatelé každé obce jsou reprezentováni 
bodem, který vždy náleží pouze do jedné kategorie. Například jak ukazuje modelace pro Prahu, 
nejsou všichni Pražené do 15 minut motorovým vozidlem od nejbližšího centra, přesto 
na úrovni Česka všichni Pražané spadají do této kategorie. K této nepřesnosti dochází tedy 
při interpretaci výstupů za Česko. V závislosti na zvolených hraniční hodnotách oblastí se 
projevuje u každého typu zařízení a dostupnosti rozličně. 

6.3 Použitý software 
Vytvoření tak rozsáhlého modelu a modelace dostupností na jeho základě bylo umožněno GIS. 
Rozvoj a vývoj GIS z nich vytvořil klíčový prostředek pro řešení podobné problematiky 
(WEBER, 2003). Ačkoliv byla síťová analýza umožněna nástroji GIS, není jeho užívání zcela 
bezproblémové. 

Na určitá úskalí se naráželo již během vytváření network datasetu, který měl být posléze 
použit pro modelaci. Názvy parametrů v atributové tabulce komunikací, podle kterých se 
dostupnost počítá, musí být při jeho vytváření zadány zcela přesně, jinak se daný parametr nedá 
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využít. Přitom by stačilo vytvořit nabídku z názvu jednotlivých sloupců v atributové tabulce, 
aby nebylo třeba si pamatovat jeho přesný název. 

Jediný způsob, jak upravit vzniklou legendu a nebo upravit pozici znaků v mapě, je 
konvertovat je na grafiku. Tím však ztrácí provázání s vrstvami a jakýkoliv zásah se pak musí 
řešit ruční opravou. 

Při samotném výpočtu nebylo možné použít možnost vytvoření polygonů typu Disks (viz. 
výše) a v neposlední řadě není možné ani odhalit princip výpočtu. Firma ESRI jako komerční 
subjekt si hlídá pozadí toho, jak její software funguje, a proto ani není možné podrobit kritice 
použité postupy – ať už samotného výpočtu a nebo interpolace použité pro vytváření polygonů. 
Určitou alternativou by v tomto ohledu bylo použití jiného softwaru pracujícím na principu 
OpenGIS, kde jsou veškeré použité algoritmy dohledatelné. 

Nedostatkem software ArcGIS je i jeho uživatelská náročnost. Ovládání vyžaduje určitou 
míru zkušeností, bez kterých se uživatel neobejde ani při hledání správných funkcí. Nápověda 
včetně vodítek u popisu funkcí v ArcToolboxu je sice názorná, ale uživatel musí vědět, co 
hledá. Proto je velice dobré, že pro složitější operace, mezi něž síťová analýza bezpochyby 
patří, existují samostatné nápovědy – tzv. tutoriály. Network analyst tutorial umožnil rychle 
a jasně pochopit, jakým způsobem provést síťovou analýzu. 

Vyšší uživatelská náročnost je dána složitostí softwaru. Jelikož obsahuje obrovské množství 
funkcí a jejich nastavení, je velmi obtížné, aby si zachoval jednoduchou strukturu. Z hlediska 
funkcionality tak plní svoji roli velmi dobře a během zpracování práce nebylo naraženo 
na jediný problém, který by se nedal nikterak vyřešit v prostředí ArcGIS. 

Samozřejmě software ArcGIS není jediným, který umožňuje vytvářet síťové analýzy (např. 
lze využít MapInfo Routing J Server3 či TransCAD4). Některé konkurenční softwary jsou 
dokonce volně stažitelné (např. SANET nebo S-Distance5). Software ArcGIS byl použit, 
protože kromě síťové analýzy obsahuje nespočet dalších funkcí, z nichž některé byly použity 
při vytváření jiných výstupů práce, a protože je s ním autor již obeznámen. 

Ačkoliv se může zdát, že negativa převládají, je Network analyst v softwaru ArcGIS 
od společnosti ESRI nepostradatelným pomocníkem při řešení obdobných modelů. 

                                                 
3  PITNEY BOWES SOFTWARE (c2008) 
4  DE SMITH; GOODCHILD; LONGLEY (c2007) 
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KAPITOLA 7 

Závěr 

Práce byla zaměřena na získání informací o dostupnosti nízkoprahových center a lékáren 
v Česku. Zkoumána byla nejen vzdálenostní dostupnost obou zařízení, ale také časová, která je 
navíc ovlivněna parametry komunikací. Práce byla řešena na dvou měřítkových úrovních – 
Česko a Praha, jelikož modelace na úrovni státu znemožňuje blíže poznat, jak ji ovlivňuje 
městské prostředí. 

Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda by rozšíření služeb výměnného programu 
z nízkoprahových center do lékáren mělo zásadní dopad na dostupnost těchto služeb. Během 
vypracovávání bylo zjištěno, že v mnohých oblastech Česka je dostupnost center nedostatečná. 
Lékárny naopak vykazují téměř na veškerém území velice dobrou dostupnost, ať už z hlediska 
vzdálenosti a nebo času. Například do 15 minut motorovým vozidlem od nízkoprahového centra 
žije přes 51 % obyvatel na území zabírající víc jak 12 % rozlohy Česka, kdežto u lékáren je to 
více než 96 % obyvatelstva a přes 75 % rozlohy. Je tedy evidentní, že akcesibilita by doznala 
obrovských změn, pokud by lékárny na rozšíření přistoupily. Dle výstupů by nedošlo v žádné 
oblasti ke zhoršení dostupnosti, ale zcela opačně by došlo k markantnímu zlepšení. 

Výsledky potvrdily tento trend nejen na úrovni Česka, nýbrž i na úrovni Prahy. Vždyť 
do 2 km od center je situováno pouhých 28 % domácností města, kdežto do 2 km od lékáren žije 
přes 98 % domácností. Praha je sice svojí velikostí v rámci Česka specifická, ale i přesto se dají 
obdobné závěry předpokládat i u jiných velkých českých měst. Dopady rozšíření by tak nebyly 
citelné pouze na makroregionální úrovni státu, ale byly by znatelné i na nižší úrovni v odlišném 
prostředí velkých měst. 

Přestože jsou dosažené výsledky přesvědčivé, je možné vzniklé výstupy nadále zpřesňovat. 
Otázkou zůstává zahrnutí dalších způsobů dopravy, především pak veřejné hromadné dopravy, 
která je klienty nízkoprahových center nejčastěji využívána, popřípadě jízdního kola. 
Do modelu by se dále mohly zahrnovat další faktory mající vliv na průměrnou rychlost 
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a zpřesňovat tak samotný model. Na úrovni Česka se především jedná o zahrnutí mostů 
do topologie sítě a o uvažování podélného sklonu komunikací. Pro Prahu se nabízí vylepšení 
modelu pro motorová vozidla o jednosměrné ulice a případně terénním průzkumem zpřesnit 
průměrné rychlosti přiřazené ulicím v různých částech města.  

Výstupy a jejich porovnání jasně ukázaly, že se cíl práce podařilo naplnit a vytvořit tak 
teoretický základ, který by měl pomoci při rozhodování, zda by mělo ke studovanému rozšíření 
dojít. 
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Příloha 1 
 
Počet klientů nízkoprahových center podle krajů (zdroj: Polanecký … [et al.], 1999) 

Kraj Celkový počet klientů Z toho ve věkové skupině 15 až 39 let 

Praha 1809 1667 

Středočeský 630 620 

Jihočeský 461 449 

Plzeňský 170 165 

Karlovarský 318 297 

Ústecký 1333 1259 

Liberecký 237 223 

Královéhradecký 383 271 

Pardubický 55 54 

Vysočina 358 344 

Jihomoravský 1029 977 

Olomoucký 512 495 

Zlínský 453 443 

Moravskoslezský 718 686 

Česko 8366 7950 
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