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Rozvoj města a plánování kapacit



Pexels

+ 40 %
Globální meziroční nárůst 

množství dat

Oliver Gassmann 2019



Výzva pro 21. století ?
Dostupnost dat je novým zcela zásadním fenoménem 

Výzvou je schopnost se v nich zorientovat

Rozumět jim a správně je interpretovat

Vyhodnocovat je a poznat jejich relevanci a objektivitu
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ČPP bytů/obyvatele
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62,89 42,84 46,66

221 246 250

40 843 24 735 51 469



Analýza stavu
Nevnímat jen formální projevy

Soustředit se na podstatu problematiky



Indikátory
Analyzovat pomocí indikátorů



Parametry
Přiřazovat správné parametry



Nástroje
Které mohou být ty užitečné/správné?



Dynamický obraz
města



Jaký je postup?
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Limity
Analyzují vymezení a 

omezení, které se území

mohou týkat. Například

limitem může být zákonem

definovaná nutnost

zachovat přes území

přístupnost k sousedovu

pozemku věcným

břemenem



Limity
Analyzují vymezení a 

omezení, které se území

mohou týkat. Například

limitem může být zákonem

definovaná nutnost

zachovat přes území

přístupnost k sousedovu

pozemku věcným

břemenem



Limity
Analyzují vymezení a 

omezení, které se území

mohou týkat. Například

limitem může být zákonem

definovaná nutnost

zachovat přes území

přístupnost k sousedovu

pozemku věcným

břemenem



Limity
Analyzují vymezení a 

omezení, které se území

mohou týkat. Například

limitem může být zákonem

definovaná nutnost

zachovat přes území

přístupnost k sousedovu

pozemku věcným

břemenem



Limity
Analyzují vymezení a 

omezení, které se území

mohou týkat. Například

limitem může být zákonem

definovaná nutnost

zachovat přes území

přístupnost k sousedovu

pozemku věcným

břemenem



Limity
Analyzují vymezení a 

omezení, které se území

mohou týkat. Například

limitem může být zákonem

definovaná nutnost

zachovat přes území

přístupnost k sousedovu

pozemku věcným

břemenem



Infrastruktury
Analyzují území

z hlediska vybavenosti

infrastrukturami, u kterých

sledují dostupnost kapacity 

a kvalitu. Jedná se jak o 

infrastruktury technické, 

tak i například

sociogeografické (školy, 

divadla, nemocnice,...) a 

dopravní.
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15 min

10 min

Kontexty
Popisují vlastní obraz území

v jeho jednotlivých předem

definovaných vrstvách

nebo tématech s rozdílnou

sílou vlivu. Například u 

území ve volné krajině

bude urbánní kontext, 

který posuzuje polohu

území v rámci sídla, mít

menší vliv na hodnocení

než enviromentální, který

popisuje retenci vody v

krajině.
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Jak to může být správně?



Počet obyvatel Prahy 
ČSÚ 2019

1 308 632
Stávající počet obyvatel dle ČSÚ



Strategický plán Prahy 2030
vysoká varianta

1 421 000

+ 10 % 

Počet obyvatel



Potenciál Metropolitního plánu Prahy
Data CE-Traffic

2 168 114

+ 66 % 

/1 551 489
Počet obyvatel dle CE-Traffic

/ + 40 % 
Přírůstek obyvatelPřírůstek obyvatel s daty stavu CE-Traffic



Scénáře vývoje

Stav Status Quo I.

Significant
Progress I.

Significant
Progress II.
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Jsme schopni zapojovat zdroje, data, 
odborníky

Nástroje požíváme, abychom viděli minulost, 
přítomnost a budoucnost

V systému AS[a]P jsme schopni průběžně 
sledovat vývoj stavu

Pokud se stav začne odchylovat od nastaveného 
scénáře, můžeme zareagovat jeho korekcí



Jsme schopni zapojovat zdroje, data, 
odborníky

Nástroje požíváme, abychom viděli minulost, 
přítomnost a budoucnost

V systému AS[a]P jsme schopni průběžně 
sledovat vývoj stavu

Pokud se stav začne odchylovat od nastaveného 
scénáře, můžeme zareagovat jeho korekcí

Resilience



Děkujeme! 

info@4ctplatform.eu
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