
ATLAS LOKALIT



PŘEDMLUVA

Prohlubování přeshraniční spolupráce spočívá mimo jiných také ve výstavbě
a zlepšování dopravní infrastruktury v příhraničních oblastech Rakouska, České republiky,

Slovenska Maďarska zásadním způsobem ňuje

dotčené regiony, a to zejména z hlediska potenciálu hospodářského rozvoje a z hlediska

kvality života obyvatel daného území. Právě dostupnost veřejných, sociálních a dalších

služeb může do značné míry ovlivnit výběr vhodné lokality v hospodářském

významně
jednotlivých regionů a přispívá k

. Dosavadní snahy o přeshraniční srovnávání územních celků
ztroskotaly na nedostatku dat, která by bylo možné srovnávat a na základě jejichž srovnání

by bylo možné vytvořit přeshraniční matrici dostupnosti v zájmovém území

který zastřešuje dílčí projekty

dostupnosti

s přeshraničním efektem. Tento model zahrnuje regiony

Jihočeský kraj

maďarsk komitáty Győr-Moson-Sopron, Vas a Zala.

partnerů ze čtyř zemí. Partneři vypracovali během 24 měsíců společnou databázi

za účelem možnosti vytvoření přeshraničního modelu dostupnosti.

Dále byl vyvinut nástroj k provádění analýz území z hlediska dostupnosti.

vytvořen

a pro město Brno odpovídajícími datovými sadami

pro jednotlivé buňky rastru. Tyto buňky jsou propojovány pomocí přeshraničních matric

dostupnosti na základě jízdní doby individuální

při výpočtu kvality zohledněna kromě
zařízení přímo v dané rastrové buňce i zařízení dostupná do stanovené

maximální jízdní doby. Kvalita vybavenosti je tedy závislá jednak

na disponibilitě zařízení přímo na místě jednak na vybudované dopravní infrastruktuře.

Lze tedy očekávat, že plánovaná výstavba silnic významně ovlivní dosavadní kvalitu

změny plánované v dopravní

infrastruktuře analýze, vypracovali jsme výpočty matric

dostupnosti v silniční síti podle plánů výstavby,

Zohledňovali jsme přitom pouze ty změny, které byly schváleny příslušnou

politickou reprezentací, a jejichž realizaci tedy lze skutečně předpokládat. Projektoví

partneři získali možnost samostatně vypracovávat indikátory, shrnovat je do scénářů
a výsledky vizualizovat v , a to prostřednictvím

Tento uživatelsky vstřícný nástroj značně
usnadňuje přeshraniční dostupnosti, potažmo kvality lokalit

ERRAM cross-border by měly usnadnit k

. Stejně tak mohou při rozhodování

o umisťování hospodářských celků a sídel

podle stejných a měřitelných parametrů do úrovně malých územních

celků a zároveň zohledňovat i dopravní dostupnost.

atlasu lokalit, který právě dostáváte do rukou, jsou shrnuty výsledky společných analýz

celého indikátorech,

případně jeji , které projektoví partneři společně
vypracovali během četných pracovních setkání a seminářů

oblastí

a . Kvalita dopravní infrastruktury ovliv

i soukromém

sektoru. Identifikace a další rozvoj vhodných lokalit zlepšuje

konkurenceschopnost celkovému zvyšování kvality života

v daném území zatím vždy

.

V rámci projektu „ERRAM cross border“, „ERRAM CZ-AT“,

„ERRAM HU-AT“ a „ERRAM SK-AT“, byl vypracován rastrový model

Dolní Rakousko, Burgenland,

, Jihomoravský kraj, Bratislavský samosprávný kraj a Trnavský samosprávný

kraj a é Do projektu bylo zapojeno deset

, která

byla harmonizována

Pro celé zájmové území byla a harmonizovaná databáze (rastr 1000 x 1000 m

v Jihomoravském kraji 500 x 500 m) s

automobilovou dopravou. Díky tomu

mohou být dané lokality z hlediska vybavenosti

, která se nachází

dané lokality z hlediska

,

jednotlivých lokalit z hlediska jejich vybavenosti. Abychom

zohlednili v provedené

jejichž realizace je plánována do roku 2020

a do roku 2030.

ArcGIS vyvinutého nástroje ArcGIS Add-In

s databází (PostGreSQL nebo Microsoft SQL).

analýzu a modelování .

Výsledky projektu „ “ aždodenní práce územního

a regionálního plánování být kvalitním podkladem

územních ních jednotek díky možnosti srovnávat

kvalitu lokalit až

V

zájmového území zahrnutého do projektu. Analýzy se zakládají na

ch kombinacích a parametrech

.



Model ERRAM (prostorová analýza dostupnosti území pomocí rastrového modelu)

je nástroj sloužící regionálních ávat potenciály

dostupnosti zvolené jednotky (v obvykle o velikosti

1000 m x 1000 m, m x 500 m) s potenciály všech ostatních zahrnutých

prostorových jednotek k).

v , nebo v jejím okolí

dostupných

do 10 minut). Potenciál polohy (LP) naopak udává dobu

Aby bylo možné poskytovat dané lokality z hlediska

vybavenosti, nabízí model ERRAM možnost modifikovat

ch funkcí. Vycházíme z tvrzení, že osmý supermarket,

který je dostupný do deseti minut, už dané lokality

z hlediska vybavenosti.

blízkosti vyšší významnost

k provádění analýz. Umožňuje srovn

tomto projektu jsou to rastrové buňky

pro město Brno 500

(rastrových buně Potenciálem dostupnosti je zde míněna

disponibilita zařízení či služeb přímo dané rastrové buňce , které je

dosažitelné do zvoleného časového limitu.

Rozlišujeme přitom potenciál dostupnosti a potenciál polohy. Při výpočtu potenciálu

dostupnosti (EP) se sčítají veškerá zařízení dosažitelná do stanovené doby dojezdu

osobním automobilem nebo veřejnou dopravou (např. počet supermarketů

dojezdu k nejbližšímu zařízení

(např. nejbližšímu supermarketu).

realistické výpovědi o kvalitě

výpočty indikátorů dostupnosti

podle předem definovaný například

nijak významně nepřispěje ke kvalitě

Tuto skutečnost zohledňuje funkce mezního příspěvku (GBF) tím,

že snižuje přidanou hodnotu zařízení, jejichž počet překročil předem definovanou

standardní úroveň vybavenosti.

Kromě toho lze výběrem určité funkce omezit význam zařízení, jejichž dosažení je časově

náročnější. Díky funkci dostupnosti (EF) získávají zařízení v než

zařízení ve větší vzdálenosti.
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P >>okračování modelového popisu na další straně

* individuální automobilovou dopravu

.

Výpočty dostupnosti musely být v tomto projektu omezeny na ,

protože pro veřejnou dopravu nebyly k dispozici data v relevantní kvalitě pro celé zájmové území

Model ERRAM
část 1



Pro snižování významnosti se v modelu ERRAM používají esovité sigmoidní funkce

a paraboly. Paraboly jsou definovány

použití sigmoidní funkce je uživatel vyzván, aby zadal

mezní hodnoty 99 %/1 %. Hodnota 99 é je

a získá tak 99

významnosti.

pomocí hodnot pro maximální vypočítávanou

hodnotu a zakřivení (exponent). Při

% definuje zařízení, kter v největší blízkosti dané

rastrové buňky % významnost, naopak nejvzdálenějšímu zařízení je

přisouzena pouze 1% hodnota
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Informace o použitých funkcích a definovaných

jednotlivých map tohoto atlasu lokalit.

„Matrice dojezdových “ : „IAD “

automobilovou dopravu se stavem k roku

„ “ , maximální

, do hodnocení z hlediska

dostupnosti. „ “ „ “

ly tyto funkce .

mezních hodnotách a časových hranicích

se nacházejí vždy v záhlaví

časů označuje použitou matrici dojezdových časů 2013

silniční dopravy například označuje individuální

2013. Časová hranice udává časový limit (v minutách jízdní doby)

pro zahrnutí dané buňky, resp. v ní se nacházejících zařízení

Funkce mezního příspěvku a funkce dostupnosti udávají typ funkce

a zvolené parametry, pokud u daného indikátoru by zohledněny

Příklad:

Model ERRAM
část 2

NEMOCNICE
INDIKÁTOR 1.4.1

Matrice dojezdových :časů IAD 2013 : 20 min : sigmoidní 2/4    Funkce dostupnosti: parabola 20/1Časová hranice Funkce mezního příspěvku



ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ PROJEKTU

Zájmové území projektu „ERRAM cross-border“

a Zala Rakousko
a Burgenland.

atlasu
lokalit .
Níže uvedená mapa zachycuje , tyto jsou

, zájmovém území nacházejí oblasti, které jsou osídleny
lokalitách neznamená

automaticky špatnou úrov života obyvatel
a a by být takto interpretována.

.

zahrnuje v České republice Jihočeský
a Jihomoravský kraj, na Slovensku Bratislavský a Trnavský samosprávný kraj, maďarské
komitáty Győr-Moson-Sopron, Vas a rakouské spolkové země Dolní

Při sledování a interpretaci mapových podkladů zahrnutých do předkládaného
je třeba zohledňovat výrazné odlišnosti sídelních struktur v jednotlivých regionech

neobydlené rastrové buňky vyznačeny červeně.
Na první pohled je patrné že se v
jen velmi řídce, nebo vůbec ne. Nízká úroveň vybavenosti v těchto

dostupnost služeb či nízkou eň kvality těchto
lokalit neměl Obecně je třeba konstatovat, že při práci
se závěry projektu ERRAM je třeba dbát na důkladnou interpretaci výsledků

Šumava

Neusiedler See /
Fertő-Hanság

Karpaty



INDIKÁTORY

Cílem společné práce do projektu zapojených partnerů bylo definovat a vypočítat takové
indikátory, které co nejlépe zodpovědět široké pole otázek,
na kterých se partneři dohodli na začátku projektu.

Největší výzvou na cestě k tomuto cíli bylo vytvořit přeshraniční
Na základě intenzivní spolupráce se projektovým partnerům podařilo nalézt

společnou definici pro více než 30 indikátorů a v průběhu
na objemu i kvalitě. U mnoha indikátorů se podařilo vytvořit kompletní

. Kromě toho byla do
data ze sousedících regionů ve formě či nárazníkové

z různých zdrojů, od oficiálních dat regionálních administrativ
a statistických úřadů přes komerční poskytovatele dat (např. Herold) po volně přístupné

zdroje jako OpenStreetMap. Detailní seznam datových zdrojů se nachází v technické

projektové zprávě Přesto lze u některých indikátorů najít rozdíly v kvalitě dat, případně
ve faktickém pojetí významu těchto dat, a tuto skutečnost

upozorňujeme mapových výstupů

Pro účely generování projektových indikátorů v podobě mapových výstupů, např
ů dostupnosti nebo potenciálu polohy, se projektoví partneři dohodli

na parametrech (časov hranice, funkce mezního příspěvku, funkce

dostupnosti). arametry byly následně výpočtu indikátorů a jejich

znázornění v podobě mapových výstupů je demonstrovat různé

možnosti výpočtů v Tento atlas lokalit však ukazuje pouze vzorek výpočtů, které

je možné s pomocí ERRAMu provádět, nikoliv jejich úplný výčet.

se projektovým partnerům dostává do rukou pro výpočet vlastních indikátorů, ať
už s novými či

přehled vybraných indikátorů pro jejichž výpočet byla dostupná data za celé

zájmové území znázorněny na . Přesnější

definice tlivých indikátorů specifikace použitých parametrů výpočtů naleznete

umožní pomocí ERRAMu

harmonizovanouou
databázi.

realizace projektu nabývala
databáze databázi
pro všechny regiony, které byly do projektu zahrnuty této komplexní
databáze zahrnuta také tzv. bufferu ho
území, tj. území dostupného do 45 minut od hranice zájmového území projektu.

Vstupní data pocházejí

.
mezi jednotlivými regiony. N

v jednotlivých interpretacích .

.
u indikátor

konkrétních á
Tyto p zahrnuty do

. Cílem tohoto atlasu lokalit
ERRAMu.

Díky software ArcGIS ADD-
in nástroj

datovými sadami jinak zvolenými parametry. V následujícím seznamu
je uveden ,

, a jsou mapových výstupech v tomto atlase lokalit
jedno a

u jednotlivých map.

1.1.1 Maloobchod nabízející kompletní sortiment

(např. supermarkety, hypermarkety)

1.1.3 Poskytovatelé poštovních služeb

1.1.4 Banky

1.1.5 Čerpací stanice

1.2.1 Školy ISCED 1 (1. – 5. třída)

1.2.2 Školy ISCED 2 (6. – 9. třída)

1.2.3 Školy ISCED 3 (střední školy)

1.2.4 Univerzity/vysoké školy

1.3.1 Mateřské školy a družiny

1.3.2 Zařízení poskytující péči o seniory

1.4.1 Nemocnice (zařízení disponující

nemocničními lůžky)

1.4.2 Všeobecní lékaři

1.4.3 Odborní lékaři

1.4.4 Lékárny

2.1.1 Potenciál pracovních sil (15-65 let

s  ukončeným základním vzděláním)

2.1.2 Potenciál pracovních sil (15-65 let

s ukončeným středoškolským nebo

středním odborným vzděláním)

2.1.3 Potenciál pracovních sil (15-65 let

s  ukončeným vysokoškolským vzděláním)

2.2.1 Zaměstnanci v  sekundárním

sektoru hospodářství

2.2.2 Zaměstnanci v  terciárním

sektoru hospodářství

2.3.1 Impulzní zařízení 

2.3.2 Business parky

3.1.2 Nádraží osobní vlakové dopravy

3.2.1 Připojení na dálnice nebo rychlostní

silnice

3.2.2 Intermodální logistické uzly

3.2.3 Regionální centra

3.2.4 Mezinárodní letiště























































PLÁNOVANÉ PŘÍPADY

A5

S3

R7

S1

A3

S8

S10

D4

S34

R52

R55

R43

D3

D3

R4

M85

M85

M86

M86

M87

B61a

S7 M8

M9

V následujících letech budou ve všech regionech zájmového území realizovány
a rychlostních silnic

silni ní sí (k roku 2013)

plánovanými dopravními

Výhledový sta

a i další

.

velké
projekty silniční infrastruktury, např. nové úseky dálnic . Matrice
jízdních dob byla proto propočtena nejen pro stávající ť , ale také
pro výhledový stav dopravní sítě v letech 2020 a 2030 a pro tzv. ideální síť
s realizovanými záměry. Cílem je vyhodnotit účinek těchto
projektů na dostupnost i na kvalitu vybavenosti a jízdních dob.

v k roku 2020 obsahuje všechny projektové záměry, které se již realizují
nebo jejichž realizace je v následujících letech zajištěna. Ve výhledovém stavu k roku
2030 jsou zohledněny dlouhodobější projekty, jejichž financování a realizace je
například dle politických vyjádření velmi pravděpodobná. V ideální síti se všemi
realizovanými záměry byly kromě výše uvedeného promýšlen možná teoretická
opatření

č



PLÁNOVANÉ PŘÍPADY
LETIŠTĚ 90 minut

Prvním indikátorem, který má ukázat dopady realizace pláno výstavby

zájmovém

Pro funkci

dostupnosti byla použita parabola s parametry 1 a 90, což odpovídá lineárnímu poklesu

kvality vybavenosti se vzdáleností do 90 minut.

zájmového

území (východní Dolní Rakousko, severní Burgenland, Bratislavský a Trnavský

samosprávný kraj

zájmovém

vybudování navazující rychlostní

silnice R3 a

, rychlostní

silnice Marchfeld Schnellstraße S8 a severovýchodní obchvat Bratislavy.

by uvažovanému

vybudování silnice

by bylo

realizace

„ “).

Zájmové území

m 90 minut.

vaných záměrů
silniční infrastruktury v území, je dostupnost mezinárodních letišť. Aby bylo

možné dopad výstavby infrastruktury lépe zobrazit, byl vůči indikátoru (3.2.3

Mezinárodní letiště) použit pro výpočet vyšší časový limit 90 minut.

Ve výchozím stavu se ukazuje, že pro velkou část území na severovýchodě

a Jihomoravský kraj stejně jako velké části komitátu Győr-Moson-

Sopron) jsou dostupná zmíněná tři letiště, která se nacházejí v území.

Pro část severního Dolního Rakouska a okrajovou jižní část Jihočeského kraje je

v časovém rámci 90 minut dostupné letiště v Linci a pro velkou část jižního Burgenlandu

je dostupné letiště ve Štýrském Hradci (Grazu).

Zlepšující dostupnost se postupně přes různé stupně výstavby až po ideální síť zřetelně
odráží na výsledku výpočtu. Spádové oblasti letiště Praha a Linec, které se dříve

dotýkaly pouze okrajových částí Jihočeského kraje, se nyní v oblasti Tábor - České

Budějovice překrývají. Je to způsobeno hlavně v důsledku výstavby, popř. prodloužení

rychlostní silnice Mühlviertler Schnellstraße S10 a

dálnice D3. Spádová oblast letiště Štýrský Hradec (Graz) zase nyní zřetelně
zasahuje dál na východ až hluboko do komitátu Vas (S7, vybudování Szentgotthard-

Körmend). Letiště Vídeň-Schwechat je nyní lépe dostupné především pro oblasti

na sever od Dunaje. Rozhodující roli zde hraje projekt překročení Lobau

Znatelně
rozšířit svou spádovou oblast mohla také letiště Brno (především díky

R43 severním směrem) a Bratislava (projekty na jihovýchod směrem

k Dunajské Stredě). Dostupností obou letišť je nyní téměř úplně pokryt rovněž komitát

Győr-Moson-Sopron a zlepšení to přináší i severní části komitátu Vas, což
především zásluhou záměrů v oblasti Csorna směrem na jih.

Ještě jasněji rozlišit změny v dostupnosti mezinárodních letišť umožňuje výsledné

znázornění rozdílů. Na mapě jsou zabarveny všechny rastrové buňky, ve kterých došlo

ke změně díky vybudování nové silniční sítě (plánovaný případ ideální síť

je zobrazeno tak, že letiště Praha na severozápadě a letiště Záhřeb

na jihu jsou dostupné běhe













PLÁNOVANÉ PŘÍPADY
NAPOJENÍ

Druhý indikátor používaný pro zobrazení

a
–

doby 20 minut dosahuje hodnoty 0.

Indikátor napojení, který je, jak j
byl

pro roky 2020 a 2030 a v síti ideální
byl

zájmového

ích silnic jen okraj
,

podél D3 a R3 a v také v h.

předpokládaných změn, ke kterým má dojít
po realizaci plánovaných infrastrukturních projektů v projektovém území, je blízkost
k napojení na síť dálnic rychlostních silnic. Hodnota indikátoru je zobrazena jako
funkce dostupnosti dostupnost napojení do 10 minut přispívá ke kvalitě lokality plnou
měrou, s rostoucí vzdáleností klesá a u

iž bylo uvedeno, velmi důležitý pro podnikatelskou
sféru při hodnocení lokality a marketingu lokality, následně zobrazen ve stávající síti
a v plánovaných případech . Aby změna byla názorná
a rozlišitelná na první pohled, v závěrečné mapě znázorněn rozdíl mezi stávající sítí
2013 a plánovaným stavem k roku 2030.

V aktuální síti je z důvodu hustoty sítě dálnic a rychlostních silnic sjezdy a nájezdy
nejlépe vybavena konglomerace kolem Vídně. Také v okolí Bratislavy a Brna vede
několik dálnic s dostatečnou hustotou sjezdů a nájezdů. Velká část území
naopak v současné době nedisponuje žádným napojením na síť dálnic nebo
rychlostních silnic. V této souvislosti je zvláště nutno zmínit velkou část Jihočeského
kraje, severozápadního Dolního Rakouska a v Maďarsku pak komitát Vas. Navíc
v případě Jihočeského kraje je napojení na kapacitní silniční síť v severní části kraje
pouze iluzorní, jelikož se jedná pouze o krátké úseky dálnice a rychlostní silnice, které
nejsou napojeny na celostátní dálniční síť (chybí vybudování propojení ve směru
na Prahu).

Tento obraz se výstavbou v plánovaných případech postupně změní. Zvláště ty regiony,

které byly doposud napojeny na síť dálnic a rychlostn ově anebo

nebyly napojeny vůbec budou přirozeně profitovat z učiněných opatření. Výrazné

zlepšení lze tedy v případě realizace těchto opatření konstatovat například

v Jihočeském kraji západomaďarských komitátec
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SCÉNÁŘE

Klíčovou částí kalkulace ERRAMu představují scénáře. Vážené sdružování vybraných
indikátorů může poskytnout odpovědi na nejrůznější otázky.

byly v projektu definovány tři scénáře a spolu
s projektovými partnery byly stanoveny k jednotlivým indikátorům zahrnutým
do výpočtů jednotlivých scénářů váhy. Tyto scénáře vychází z indikátorů

vypracovaných v projektu a představují ětlení k různým typům otázek.

Scénář č. 1 jako možný příklad aplikace ERRAMu zobrazuje kvalitu života mladých rodin.
Scénář 2 má ukázat, že možné pole působnosti představuje také zkoumání kvality
vybavení dostupnými veřejnými službami. Použití v oblasti analýzy území a výběru

ve výrobní sféře scénář 3. Indikátory a váhy
pro jednotlivé scénáře, které byly stanoveny společně všemi partnery projektu,

Pro názornou ukázku možností ERRAMu

konkrétní
názorné vysv

vhodné lokality pro podniky ukazuje
jsou

shrnuty ve schématu uvedeném níže.
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Dobrým příkladem použití ERRAMu je srovnání kvality života v regionech.
V tomto případě bylo zvoleno vážení zobrazující kvalitu života pro

Důležitým faktorem lokality v této souvislosti je například blízkost vzdělávacích
institucí. Na významu tu samozřejmě nabývá dostupnost zařízení denní péče o děti
(mateřské školy a družiny). Jako důležité byly pro kvalitu života rodin
hodnoceny rovněž možnosti nákupu, dostupnost pracovišť a napojení na veřejnou
dopravu (železnice). Ekonomická infrastruktura je naopak vážena jako méně významná.
Na tomto místě je třeba opět připomenout, že volba indikátorů a jejich vážení byly
exemplárně stanoveny po odsouhlasení partnery projektu. Mohou tak být jednotně

,
kteří libovolně měnit případně i přidávat

vyhodnocení tohoto scénáře

. Jen zcela periferní oblasti s nedostatkem vzdělávacích zařízení
a menší nabídkou pracovišť vykazují zřetelně nižší hodnoty.

Abychom ukázali, jak se odrazí realizace plánovaných infrastrukturních záměrů
na kvalitě života následně proveden také výpočet scénáře
se stejným vážením, avšak ve výhledovém stavu k roku 2030. Znázornění různých

(plánovaných případů , které by do území
mohla přinést realizace zmíněných silničních záměrů

V tomto scénáři je sice možno identifikovat určitá zlepšení, zvláště v blízkosti
plánovaných záměrů dopravních staveb srovnání s následujícími vzorovými scénáři
jsou však tyto změny relativně nízké. Lze to vysvětlit vysokým vážením indikátorů
s nízkým časovým limitem to znamená že zde dosahuje vysokého hodnocení mnoho
indikátorů s časovým limitem deset minut, které nebudou zlepšením dostupnosti mezi
jednotlivými místy výrazně ovlivněny.

jednotlivých
mladé rodiny.

mladých

prezentovány jako možnost použití ERRAMu. Dále bude záležet na uživatelích ERRAMu
budou moci vážení a další indikátory.

Výsledky ukazují, že kvalita života pro mladé rodiny je
velice dobrá nejen ve velkých centrech a konglomeracích disponujících širokou
nabídkou služeb, ale také v regionálních centrech osídlení a jejich okolí v celém
zájmovém území

mladých rodin, byl

situací ) má pomoci lépe rozeznat rozdíly
.

. Ve

– ,

SCÉNÁŘ Č. 1
Kvalita života pro mladé rodiny









Druhý příklad použití ERRAMu je scénář Kvalita veřejnými službami .
V rozšířeném pojetí veřejných služeb zde byla vysoce vážena především zařízení
sociální infrastruktury zařízení přes vzdělávací instituce až po
pečovatelská zařízení a zařízení denní péče. Důležitý faktor v tomto scénáři představuje
také dopravní infrastruktura jak ve veřejné, ta dopravě.
Nezohledněna anebo jen velmi málo byla zohledněna naproti tomu zařízení
zásobování obyvatelstva zbožím a službami krátko a střednědobé potřeby
v blízkosti bydliště (např a na druhé straně ekonomic

Ve srovnání s prvním scénářem, kvalitou života pro rodiny, tento scénář ukazuje
na základě velkého počtu

veřejných zařízení nejvyšší potenciální hodnoty
dosahují poměrně dobrých hodnot, ale ve srovnání

se scénářem č. 1 tyto hodnoty oproti prostorům kolem Vídně, Brna a Bratislavy
znatelně klesají. I v tomto scénář

hodnoty. Mezi regiony přitom nelze identifikovat
významné rozdíly.

I pro tento scénář byl proveden další výpočet v plánovaném případě
infrastruktury. Znázornění rozdílů

umožňuje i zde zlepšení. Na rozdíl od prvního scénáře jsou tu znatelná
zřetelnější zlepšení díky výstavbě nových komunikací. To lze vysvětlit vyšším vážením
indikátorů s vyšším časovým limitem (např. nemocnice, univerzity, letiště). Právě
na trasách mezi jednotlivými sídly je jednoznačně citelná úspora doby jízdy. Významná
zlepšení se jeví např. v Marchfeldu Jihočeském kraji

„ vybavenosti “

, od zdravotnických

– k i v individuální automobilové

dobé

. supermarkety) ky relevantní

indikátory jako dostupná pracovní místa nebo pracovní síly.

mladé

trochu odlišný obraz. Velká centra a konglomerace vykazují

na rozdíl od ostatního území.

Regionální centra sice také

i platí, že malá, periferní místa vykazují v celém

zájmovém území nejnižší potenciální

k roku 2030, aby se

znázornily dopady plánované výstavby dopravní

identifikaci

nebo v podél dálnice D3,

resp. rychlostní silnice R3.

SCÉNÁŘ Č. 2

Kvalita vybavenosti veřejnými službami









Třetí scénář příkladů má znázornit, jak může být ERRAM použit v oblasti hodnocení
lokality a marketingu lokality pro podniky s personálně náročnou výrobou. Na rozdíl
od obou předchozích scénářů hraje centrální roli potenciál pracovní síly. Obzvláště
populace v produktivním věku (15 65 let) s nejvyšším ukončeným základním
vzděláním, dostupná během 30 minut, byla hodnocena vysokým vážením. Kromě toho
má pro tento typ podniku význam také dopravní napojení, například blízkost k místům
napojení na síť dálnic a rychlostních silnic anebo k intermodálním logistickým uzlům.

Ve výsledcích hodnocení scénáře se jasně odráží odlišné vážení zohledněných
indikátorů. Na rozdíl od obou předchozích scénářů v tomto případě dominuje město
Vídeň s nadmíru vysokým potenciálem pracovních sil. Jen Bratislava a Brno vykazují
srovnatelné hodnoty. Mimo největší města v dosahují obdobně

dobrých hodnot jen středně velká města s výborným dopravním napojením. Jako
příklady je zde možno uvést v Maďarsku Győr nebo Szombathely, v Rakousku prostory
St. Pölten-Krems a Eisenstadt-Wr. Neustadt anebo v Jihočeském kraji oblast kolem
Tábora a Písku. Horší výsledné hodnoty pro krajské město České Budějovice jsou
způsobeny neexistujícím napojením na dálniční síť, tedy špatnou dopravní dostupností

I pro tento scénář byl proveden výpočet v cílem
identifikovat možná zlepšení zásluhou budování plánovaných opatření v silniční
infrastruktuře. Znázornění rozdílu hodnocení scénáře mezi stávající silniční sítí
a plánovaným případem 2030 tento způsob nahlížení doplňuje.

Vysokým vážením potenciálů pracovních sil, které byly v projektu všechny definovány
časovým limitem 30 minut, ukazují na značný dopad realizace opatření v silniční
infrastruktuře v mnoha částech . Zvláště oblasti, ze kterých je možno
se během pouhých 30 minut dostat do největších center osídlení, prezentují masivní
zlepšení kvality lokalit. Zvláště Marchfeld v Dolním Rakousku a prostor na jihovýchod
od Bratislavy zde pozitivně vyčnívají, dále lze vysledovat významné zlepšení potenciálu
lokalit v okolí Českých Budějovic.

zde
–

zájmovém území

.

pro plánovaný stav k roku 2030 s

zájmovém území

SCÉNÁŘ Č. 3
Potenciál území pro výrobní podniky









Je možno vycházet z toho, že díky postupující evropské integraci bude docházet ke

v území

, byla , tedy

i , odborní i, nemocnice a lékárny

).

,

rozdílová mapa.

dochází k jasnému zlepšení potenciálu území. Jinak ale

možné

.

stále

intenzivnějšímu přeshraničnímu využívání zařízení. Dnes je to již znatelné v některých

oblastech, jako například v denní péči o děti, na školách anebo u lékařů. V jiných

oblastech jako například ve veřejné správě to zatím nelze odhadnout. Vzhledem k výše

uvedenému pak u znázorněných výsledků hodnocení ERRAMu, v závislosti na současné

situaci, byly při výpočtu indikátorů zohledněny buď přeshraniční souvislosti

(např. nákup, čerpací stanice, univerzity, nemocnice, odborní lékaři, potenciál

pracovních sil atd.) anebo jen souvislosti vnitrostátní (např. poštovní služby, základní

školy, péče o seniory, banky, lékárny atd.)

Abychom ukázali, k jakým zlepšením může dojít díky přeshraničnímu využívání

jednotlivých typů zařízení pro výpočet zvolena pouze zdravotnická zařízení

lékař všeobecného lékařství lékař (stejně vysoké vážení

indikátorů V jednom případě byla u všech indikátorů zohledněna pouze tuzemská

zařízení ve druhém případě byl aplikován přeshraniční úhel pohledu. Také zde byla

pro znázornění rozdílů vytvořena další

Rozdílný způsob nahlížení na přeshraniční posuzování ukazuje, že například v území

podél hranic mezi Rakouskem a Českou republikou nebo také mezi Rakouskem

a Maďarskem vypadá obraz

na hranici mezi Rakouskem a Slovenskem a mezi Maďarskem a Slovenskem. Zde

je z důvodů přírodních bariér, konkrétně řek Dunaj a Morava, a kvůli omezeným

možnostem přejíždění přes tyto vodní toky, docílit jen menších zlepšení

EXKURS
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