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ÚVOD

V posledních letech postupně roste význam problematiky územního plánování a s ní 

spojený rozvoj jednotlivých regionů. Pro kvalitní strategické plánování na úrovni obcí 

i  regionů je  vhodné využívat  geografické  informační  systémy (GIS),  pro  které  jsou 

kvalitní data  a zejména kvalitní digitální územně plánovací dokumentace základem.

Aby  byla  krajina  zachována  v  podobě  v  jaké  ji  známe  dnes,  je  nutné  přistupovat 

k jejímu využívání co nejvhodnějším způsobem. Mělo by jít o takový způsob, který dá 

do souladu fyzickogeografické předpoklady území  a společenské potřeby s ohledem 

na zabezpečení trvalého rozvoje. V územním plánování se dosažení nejvýhodnějšího 

rozmístění aktivit bohužel někdy děje na úkor souladu s přírodními předpoklady. Právě 

ty by ale měly být klíčové při vytváření územních plánu. 

V praxi se velmi často stává, že vznikají nové stavby v místech, které jsou pro lidskou 

činnost nevhodné (záplavová území,  sesuvná území).  Dochází tak ke střetům mezi 

fyzickogeografickými předpoklady území a lidskou činností (stávající i navrhovanou). 

Pokud se podaří  směřovat lidskou aktivitu do oblastí  pro ni vhodnějších, přinese to 

v neposlední řadě i pozitivní ekonomické důsledky. 

V  oblasti  územního  plánování  je  využívaní  digitálních  technologií,  zejména 

geografických informačních systémů, stále na minimální úrovni. Vstříc nevychází ani 

současný stav katastrálních map, které stále nejsou dostupné v digitální podobě pro 

celé  území  republiky.  A přitom  právě  na  základě  těchto  map  bývá  zpracovávána 

územně  plánovací  dokumentace.  Tento  stav  bývá  někdy  označován  jako  jeden 

z největších problémů současného územního plánování. 

Mezi mnohými urbanisty převládá mylná představa, že jakýkoliv digitální územní plán 

(dÚP) umožňuje snadno vytvořit a provozovat GIS. V praxi stále neexistuje  závazná 

metodika,  která  by  dokázala  regulovat  tvorbu  jednotných  a  po  stránce  digitálního 

zpracování kvalitních územních plánů. 

Mikroregion  Hranicko  je  klasickým  příkladem  rozvíjejícího  se  regionu,  který  nově 

zavádí  GIS  na  úrovni  všech  31  obcí  regionu.  Kvalitní  data,  digitální  územní  plány 

především,  jsou  jednou  z  klíčových  datových  sad,  která  hraje  důležitou  roli  pro 

plánování rozvoje regionu. Pokud se územní plány stanou běžnou součástí GIS obcí, 

krajů  a  mikroregionů,  bude  možné  mnohem  efektivněji  provádět  veškeré  činnosti 

spojené s prostorovým plánováním. 
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1. CÍL PRÁCE

Prvotním cílem diplomové práce je provézt  sloučení územních plánů  Mikroregionu 

Hranicko pro fyzickogeografické hodnocení rozvojových aktivit.  

V  tomto  pojetí  lze  vytyčit  dva hlavní  cíle,  neboli  kroky.  V  první  části  půjde o  sběr 

a  úpravu jednotlivých územních plánů (dále jen ÚP) mikroregionu. Půjde o vektorová 

a  rastrová data, což bude vyžadovat odlišné přístupy k práci s nimi. Bude nutné vybrat 

vhodné (vhodná) softwarové prostředí  pro vznik,  úpravu a konverzi  dat.  Bude také 

nutné navrhnout vhodnou výslednou legendu a měřítko.  Výsledkem této části  bude 

bezešvý vektorový územní plán Mikroregionu Hranicko.

Jako druhý krok lze označit analytické zpracování takto vytvořených dat se zaměřením 

na  fyzickogeografické  předpoklady  území.  Půjde  o  provedení  analýz,  které  budou 

hledat konflikty mezi fyzickogeografickými předpoklady území (potenciálem) a lidskou 

činností  (rozvojovými aktivitami). Vzhledem k šíři  problematiky hodnocení potenciálu 

krajiny bude nutné navrhnout postup, který bude nejvhodnější pro dostupná data a pro 

velikost daného území. Postup bude realizován ve vybraném prostředí GIS. 

V textové části budou podrobně zdokumentovány použité postupy, metody a výsledky 

práce. Její důležitou součástí bude vizualizace výsledků, skládající se z tabulkových 

příloh  (rozlohy  jednotlivých  ploch  v  konfliktu)  a  dále  potom  z  mapových  výstupů 

(tištěných a zejména digitálních). 

Výsledky práce  (bezešvý  území  plán  a  výsledky  analýz)  budou použity  pro  řešení 

projektu  STRA.S.S.E.  (Strategic  Spatial  Planning  and  Sustainable  Environment) 

z programu INNOREF,  který zpracovává katedra geoinformatiky UP v Olomouci. 

Veškerá podkladová data a digitální výstupy budou společně s digitálním mapovým 

projektem k práci  přiloženy na DVD. Tištěné mapy budou k  práci  přiloženy formou 

příloh. O diplomové práci  bude vytvořena webová stránka, která bude umístěna na 

serveru UP.
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2. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY

2. 1 Převod územních plánů do GIS

(zpracováno na základě dostupných metodik)

Na  základě  vytvářených  územních  plánu  v  rámci  České  republiky  lze  říci,  že  se 

postupem času staly programy Autocad a Microstation standardem, zatímco v oblasti 

státní správy se jedná o pestrou směsici software i formátů s převahou produktů ESRI 

(formát  shp).  Byly  vytvořeny  řádově  desítky  až  stovky  digitální  ÚPD,  avšak  jejich 

implementace do GIS je většinou problematická. 

Nové digitální  technologie vyžadují  přesné a jednoznačné rozlišování,  pojmenování 

a znázorňování jevů a skutečností v kategoriích bod, linie, polygon, což je poměrně 

odlišné od hladinového pojetí v programech typu CAD. 

Při  výběru zpracovatele  by měl  být  kladen důraz  na  garanci  kvalitního digitálního 

zpracování (členem týmu by mě být alespoň jeden specialista CAD/GIS). Pokud tomu 

tak  není,  musí  nabídka  obsahovat  prokazatelnou  formou  zajištěnou  spolupráci  se 

specializovanou firmou z oblasti CAD/GIS. 

Bylo vytvořeno několik metodik (blíže kapitola 3. 1 Metody zpracování) pro digitální 

zpracování  ÚP  obce,  ale  jde  vždy  o  regionální  záležitost,  která  je  dodržována 

maximálně v oblasti kraje. V těchto metodikách však lze spatřovat nejsvětlejší místa 

této problematiky. Snaží se konstruktivně hledat řešení a podávat návrhy na řešení 

problematických oblastí.

Pokud má zpracovatel zaručit vysoký standard kvality odevzdávaného digitálního ÚP 

za  co  nejpřijatelnější  cenu,  musí  mít  vypracovány  a  v  praxi  využívány  dostatečně 

podrobné metodiky – pracovní postupy a pravidla používání jednotlivých SW nástrojů. 

Při  převodu do GIS se upouští  od snahy o stoprocentní  zachování vizuální podoby 

jednotlivých  výkresů  pomocí  vektorové  pomocné  grafiky.  To  je  patrné  i  při  studiu 

jednotlivých  metodik.  Texty  se  převádějí  jako  atributy  odpovídajících  prvků  a  při 

vizualizaci v prostředí GIS jsou zobrazovány formou popisků (label). 

Dle těchto metodik by měl zpracovatel obdržet od pořizovatele přesné požadavky na 

výskyt  jevů v  hladinách,  přesné pojmenování  atributů,  formát  předávaných dat,  typ 

prvků v hladinách a v neposlední řadě požadavek na podobu legendy. 
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Součástí  datových  struktur  předávaných  zpracovateli  by  měly  být  i  tabulky  barev 

a knihovny značek a uživatelských stylů čar, fontů a buněk použitých ve výkresech. 

Přesnou definici vyžadují i takové zdánlivé detaily jako je například definice sloupců 

tabulek.

Jak uvádí tyto metodiky, data by měla být předávána ve formě, která umožní jejich 

snadné  začlenění  do  GIS,  což  je  nejčastěji  realizováno  formátem  shp.  Důležitou 

součástí je podrobná specifikace čistoty dat, včetně doporučení, jak data vytvářet, aby 

byla topologicky korektní.  Při  přebírání  dat  od zpracovatele by měla být  provedena 

kontrola kvality a provedení dat.

Časové  hledisko  je  ve  většině  metodik  doporučeno  vyjadřovat  pro  každý  prvek 

v podobě tří atributů (stav, návrh, výhled). Problém však nastává v případě překrytu 

jednotlivých polygonů. Z těchto důvodů je někdy vhodnější  vyjádřit  časové hledisko 

v podobě tří oddělených vrstev.

Obecným  předpokladem  všech  metodik  zabývajících  se  konverzí  územních  plánů 

z CAD do GIS  je požadavek vytvoření ÚP v CAD dle dané metodiky, což však nebývá 

často dodržováno. Zejména v případě práce s územními plány většího regionu, které 

byly  vytvořeny  různými  autory  dle  různých  metodik  je  práce  s  nimi  velmi  složitá. 

Z tohoto důvodu nebylo možné kompletně převzít dané metodiky (ku) a bylo nutné je 

pro  zpracování  územních  plánů  Mikroregionu  Hranicko  přizpůsobit  konkrétním 

potřebám.  Jednotlivé  metodiky  jsou  podrobněji  rozebrány  v  kapitole  3.  1  Metody 

zpracování. 

2. 2 Územní plány na webu

V  posledních  několika  letech  se  problematika  slučování  územních  plánů  dostala 

poměrně rychle do popředí zájmu krajů, obcí, ale také soukromých firem. Vzhledem 

k dominanci  soukromých firem v tomto sektoru je poměrně obtížné,  ne-li  nemožné 

dopátrat se podrobnějších informací, co bylo jakým způsobem zpracováváno. Mnoho 

projektů bylo provedeno pouze interní účely obcí a jen málo z nich je publikováno na 

mapových  serverech.  Před  dvěma  lety  existovalo  na  internetu  dostupných  pouze 

několik ÚP (Burian 2005, Bařinka 2001). Dnes je situace o mnoho lepší a každou chvíli 

jsou publikována další data (Mapserver UMN, T-Map server, ArcIMS). S problematikou 

sloučených územních plánů obcí je možné se na webu setkat jen ojediněle. Přehled 

vybraných územních plánu na webu je obsažen v tabulce 88 v příloze 14. 
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V zahraničí (např. Anglie, Nizozemsko) jsou na tom v tomto směru o poznání lépe, 

zejména  co  se  týká  digitálního  zpracování  územních  plánů.  Někde  je  však  stav 

digitálního zpracování územních plánů a neexistence metodik ještě na mnohem nižší 

úrovni než u nás (např. Polsko). Do slučování územních plánů a vytváření bezešvých 

plánů se však pouští jen málokde. Každý si totiž uvědomuje, že po stránce technického 

zpracování  jsou  ÚP  u  nás  často  zpracovány  velmi  nekvalitně  a  jejich  následné 

zpracování do bezešvého územního plánu (dále jen bÚP) je vždy velmi problematické. 

Pokud  někde existuje  územní  plán  regionu,  jde  většinou  o  územní  plán  v  měřítku 

1 : 200 000 a menším. 

2. 3 Fyzickogeografické hodnocení rozvojových aktivit

Pojem  fyzickogeografické  hodnocení  rozvojových  aktivit  bývá  chápán  poměrně 

různorodým způsobem a jeho přesné znění  se v literatuře příliš nevyskytuje.  Velmi 

blízkým a již poměrně často užívaným pojmem je hodnocení krajiny nebo hodnocení 

potenciálu  krajiny.  Jak  uvádí  Sklenička 2003,  je  hodnocení  krajiny  proces,  v  rámci 

něhož  je  krajina  popisována,  klasifikována  a  analyzována  s  následnou  formulací 

výsledků.  Popis  krajiny  je  syntetické  sbírání  a  interpretace  informací  o  krajině. 

Klasifikace  krajiny  je  analytická  činnost,  kdy  je  krajina  diferencována  do  typů  či 

jednotek se zřetelně definovanými charakteristikami. Analýza krajiny je pak zjišťování 

hodnot krajiny s ohledem na zvolená kritéria. Obvykle tato analýza vychází z předem 

provedené klasifikace.

Jako  hodnocení  přírodních  charakteristik  krajiny  Sklenička  uvádí  klima,  georeliéf, 

geologii, vodu, vegetaci, faunu a půdu. V některých pracích, jako například diplomová 

práce  Kokavcové  (2006), je  fyzickogeografické  hodnocení  provedené  formou 

popisných informací o jednotlivých fyzickogeografických jevech ve studovaném území 

a následně je pro toto území provedena SWOT analýza. Tento způsob hodnocení je 

v případě malých zájmových areálů, kterými plánované rozvojové aktivy bezpochyby 

jsou,  velmi  nepřesný  a  nevhodný.  SWOT analýza  bývá  obvykle  prováděna  mimo 

prostředí GIS a je prováděna v příliš velkém měřítku, nevhodném pro studování malých 

lokalit. 

Na opačném konci přístupů stojí  práce, ve kterých je fyzickogeografické hodnocení 

velmi úzce spjato s hodnocením potenciálu krajiny (Baran-Zglobicka 2004, Kenderessy 

2003,  Picher  –  Romero  2006,  Kolejka  1999,  2001,  2003). Hodnocení  potenciálu 

pomocí metod GIS bývá nejčastěji prováděno kombinací jednotlivých mapových vrstev 
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(geologie, sklon svahu, orientace svahu, pedologie, klima,. . .), kterým je přiřazována 

určitá váha s ohledem k vybraným činnostem lidské aktivity. Tato metoda je však velmi 

konkrétní vzhledem k předem nadefinovaným lidským činnostem a velmi obtížně se 

vztahuje vůči komplexnímu hodnocení celého mikroregionu. Podobným způsobem je 

také  aplikována metodika  LANDEP (Landscape ekological  planning)  z  Ústavu SAV 

(Ružička 2000).  Tyto způsoby hodnocení  krajiny jsou obtížně  začlenitelné do GISu 

v případě, že chybí kvalitní digitální data nebo je analýza prováděna na rozsáhlejším 

území. 

Jednotící  prvek  většiny  používaných  metodik  pro  hodnocení  krajinného  potenciálu 

nejlépe vystihuje následující část převzatá z metodiky LANDEP.

V  prostoru  se  mohou  zájmy  různých  odvětví  člověka  v  přírodě  překrývat. 

Z krajinnoekologického hlediska můžeme při  hodnocení  těchto  překryvů klasifikovat 

socioekonomické  jevy  jako  ohrožující,  ohrožené,  částečně  ohrožující  a  částečně 

ohrožené.  Mezi  ohrožené jevy můžeme zařadit  zájmy ochrany přírody a přírodních 

zdrojů,  zájmy bydlení  a  rekreace.  Jako  ohrožující  jevy  můžeme hodnotit  technické 

antropogenní  jevy  vyplývající  z  výrobních  aktivit  a  z  aktivit  spojených  s  bydlením 

a rekreací.  V konečném důsledku můžeme tyto  různé úrovně střetů  zájmů člověka 

promítnout  do  třech  okruhů  problémů:  a)ohrožení  ekologické  stability,  biodiverzity 

a  kvality  krajiny,  b)  ohrožení  obnovitelných  a  neobnovitelných  zdrojů,  c)  ohrožení 

kvality  životního  prostředí  a  existence  živých  organismů,  včetně  člověka 

(Růžička 2000).

2. 4 Legislativa v oblasti územního plánování

V oblasti urbanismu a územního plánování dnes velká část vytvořených dat vykazuje 

nejrůznější  závady.  Na  celostátní  úrovni  prakticky  neexistuje  jednotný  povinný 

dokument, který by podrobně a přesně upravoval jakým způsobem budou po technické 

stránce územní plány zpracovávány. Je možné se tak setkat s velkým množstvím velmi 

různorodých dat.

Jednou  z  velkých  brzd  rozvoje  bývá  často  v  literatuře  označován  současný  stav 

digitální katastrální mapy, nad kterou se většina územních plánů obcí vytváří. Dokud 

nebudou tato data v digitální podobě pro celé území České republiky, bude obtížně 

dosaženo lepších výsledků. Na tento problém také navazuje implementace CAD dat do 

prostředí GIS. Doposud neexistující závazné nařízení na kvalitu vytvářených digitálních 

dat  brání  výrazným  způsobem  v  rozvoji  městských  GIS,  pro  které  jsou  kvalitně 
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zpracované územní plány jednou ze základních datových sad. Pokud budou tato data 

začleněna do takovýchto systémů, je možné s nimi provádět prostorové analýzy pro 

potřeby strategického prostorového plánování rozvoje obcí, města a regionů. 

Důležitým krokem v tomto procesu by však také mělo být kvalitní vzdělání urbanistů. V 

současném vysokém školství pro obor územního plánování jsou již předměty s GIS 

tematikou vyučovány, ale ve zkouškách odborné způsobilosti, kterými prochází každý 

budoucí architekt tyto požadavky stále chybí. Je tedy otázkou zda současné vysoké 

školství produkuje dostatečně kvalitní absolventy. 

Současné  požadavky  na  zvláštní  odborné  znalosti  nezaručují,  že  úředníci  umí 

dostatečně  kvalifikovaně  zadat  zpracování  ÚP  (digitální).  Práce  pořizovatelů  je 

podhodnocená a je nedostatek kvalifikovaných pořizovatelů s praxí. (Závěry „ÚP a GIS 

– Vranov 2001“)

Zákon č.  50/1976 Sb.  a také nový stavební  zákon č.  183/2006 Sb.  říká,  že  návrh 

zpracování  územního  plánu  zpracuje  pořizovatel  (obec)  nebo  jím  pověřený  orgán. 

V  praxi  to  však  často  vypadá  tak,  že  pořizovatel  tímto  úkolem  pověří  přímo 

zpracovatele (urbanisty) a ten si zadání napíše sám pro sebe. 

Dle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., pořizuje územně analytické podklady 

pro  zpracování  územního  plánu  pořizovatel,  tedy  obec.  Ta  však  nemá  dostatek 

vyškolených pracovníků  pro  zhotovení  těchto podkladů tak,  aby komplexně pokryly 

nejen  urbanistické  požadavky  ale  také  požadavky  na  udržení  stabilního  přírodního 

prostředí. 

Tento zákon také sděluje, že údaje o území o dopravní a technické infrastruktuře by 

měly být poskytovány především v digitální podobě, což však nevylučuje jejich předání 

v analogové formě (tištěné podobě). 

V §47, zákona č. 183/2006 Sb. je uvedeno, že v zadání územního plánu pořizovatel 

stanoví  požadavky  na  jeho  zpracování  a  je  tedy  na  obci,  aby  zde  uvedla  jakým 

způsobem mají být data zpracována a také předána. Pokud však nebude toto zadání 

zpracováno  kvalitně  a  nebudou  zde  uvedeny  přesně  specifikované  požadavky  na 

digitální  zpracování,  bude  stále  možné  v  mezích  zákona  vytvářen  z  technického 

hlediska špatné územní plány. 

Absence  těchto  požadavků  ve  stavebním  zákonu  je  v  současnosti  suplována 

vytvářenými   metodikami.  Ty  však  nenahrazují  svojí  působností  zákon  a  v  oblasti 

kvalitního digitálního zpracování ÚP jsou stále produkovány nekvalitní územní plány. 
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3. METODY A POSTUP ZPRACOVÁNÍ

3. 1 Metody zpracování

Metody slučování územních plánů
Před  zpracováním  celé  práce  bylo  nutné  důkladně  prostudovat  všechny  projekty 

a studie zabývající tematikou s podobným zaměřením. Ke slučování územních plánů 

dochází  výhradně  v  komerční  sféře  a  nebylo  tedy  možné  zjistit  konkrétní  údaje 

o použitých metodách. Bylo tedy vycházeno z běžně používaných metodik, které se 

však  zabývají spíše převodem z CAD do GIS než sloučením územních plánů. 

Metodiky pro zpracování a převod územních plánů

Jednotný postup digitálního zpracování územního plánu obce pro GIS

Tato  metodika  byla  vytvořena  firmou  T-mapy  pro  Karlovarský  úřad  v  roce  2004. 

V metodice je poměrně podrobně rozepsáno, jak by měl být územní plán zpracováván 

v  CAD softwaru  tak,  aby  nedocházelo  k  chybným nedotahům,  přetahům a  dalším 

topologickým  chybám.  Je  také  popsáno,  jakým  způsobem  zajistit  předání  ÚP 

(územního plánu obce) z rukou urbanistů do rukou pracovníků města, tak aby mohla 

být  provedena  efektivní  kontrola  provedené  práce  po  technické  stránce.  Obsáhlou 

přílohu tvoří fyzický datový model grafické části ÚP , dále model pro CAD a katalog 

jevů dÚPO architektů  Karlovarského kraje,  tzv.  „KaJAK“.  K tomuto katalogu je také 

vytvořen poměrně kvalitní návrh legendy. Metodika je vytvořena způsobem, aby byl ÚP 

ze strany autorů zpracován po technologické stránce tak,  aby byl  následně snadno 

převoditelný do GIS. Samotný proces převodu a následný datový model v GIS v této 

metodice popsán není.

Metodika digitálního zpracování ÚPN obce pro GIS okresního úřadu

Metodika z rukou firmy Hydrosoft Praha s. r. o. a Vars Brno a. s. byla vytvořena již 

v roce 2000 a vzhledem k dynamice vývoje digitálního územního plánování již značně 

zastarala. Byla vytvořena z velké části pro Krajský úřad kraje Vysočina. Mnohokrát se 

na ni v novějších metodikách autoři odvolávají a mnohokrát s ní srovnávají ve smyslu, 

že již  existuje na daný problém v některých směrech odlišný názor.  Přesto  se tato 

metodika prakticky jako jediná zabývá podrobně samotným převodem z CAD do GIS, 

konkrétně do formátu  ESRI shp a do prostředí Intergraph Geomedia. Její součástí je 
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i Kontrolní a konverzní software pro převod do formátu shp. Metodika obsahuje několik 

datových modelů jak pro CAD, tak pro GIS včetně doporučené legendy. 

MINIS (Minimální standard pro digitální zpracování ÚP města a obcí v GIS)

Firma Hydrosoft Veleslavín s. r. o. vytvořila v roce 2005 jednu z nejnovějších metodik. 

Metodika byla zpracována pro Krajský úřad Pardubického kraje. Zabývá se mimo jiné 

i přesným pojmenováním vrstev v CAD a GIS a pracuje s formátem ESRI shapefile. 

Metodický návrh datového modelu pro CAD a zejména pro GIS však není zpracován 

úplně nejlépe. Rozčleňuje data na rozdíl od jiných metodik do velmi málo vrstev. Ve 

vrstvě veřejně prospěšných staveb se tak nachází vodovody společně s kanalizacemi a 

elektrickým vedením.  Vznikají  tak velmi  objemné a mnohdy nepřehledné vrstvy,  se 

kterými je následně obtížná práce v GIS. Celý dokument je pojat spíše „minimálně“, jak 

má uvedeno i ve svém názvu, avšak důležitou problematiku souřadnicových systému 

diskutuje poměrně kvalitně a podrobně. Na počátku roku 2007 byla vydána pracovní 

verze této metodiky s ohledem na nový stavební zákon. Podstatné části, důležité pro 

tuto diplomovou práci však zůstaly stejné.

Studie „Návrh standardů územně plánovací dokumentace pro GISovské aplikace 
- metodika“

Tato  metodika  byla  vytvořena  ing.  arch.  Jaroslavem  Haluzou  v  roce  2004  pro 

Moravskoslezský kraj.  V metodice je velmi kvalitně a podrobně zpracovaná důležitá 

problematika legend ÚP.  Textová část  je  však poměrně krátká a nevysvětluje příliš 

podrobně  některé  oblasti  této  problematiky.  Kvalitně  je  naopak  zpracován  datový 

model. 

Shrnutí metodik
Jako  klíčové  a  nejvíce  inovativní  informace  ve  zmíněných  metodikách  lze  označit 

následující body.

Jako zásadní při zadání výběrového řízení jsou považovány:

 definovat jasně a předem obsah a strukturu ÚPN – datový model ÚPN

 definovat přesné podmínky pro digitální zpracování ÚPN

 definovat kvalifikační předpoklady zpracovatele

 definovat technické předpoklady zpracovatele

 definovat použitelnost, resp. přípustnost mapových a jiných podkladů

 definovat jasně a předem mechanismy přejímání a kontroly zpracovaného díla
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 poskytnout zpracovateli  maximum podkladů metodických i datových a zajistit 

tak maximální efektivnost vložených investic 

Při převodu dat z CAD do GIS je nutno respektovat následující požadavky:

 prvky  se  stejným  základním  významem  a  shodnou  strukturou  atributů  mají 

náležet do jedné třídy prvků GIS (např. silnice různých kategorií by měly patřit 

do jedné třídy – pozemní_komunikace)

 jedna třída prvků GIS obsahuje jeden typ geometrie

 počet tříd prvků GIS nesmí být příliš velký, aby nebyla práce uživatele s daty 

digitální ÚPN nepřehledná

 počet  tříd  prvků  GIS  nesmí  být  příliš  malý,  aby se  veškeré  úlohy zbytečně 

nekomplikovaly atributovými dotazy

 povinné  atributy  jednotlivých  tříd  prvků  GIS  by  měly  umožňovat  jejich 

automatizované plnění

Jak je  zřejmé z výše uvedených postřehů z  navržených metodik,  existují  poměrně 

podrobné  „návody“,  jak  se  potýkat  s  problematikou  územního  plánování  v  digitální 

podobě. Zmíněné metodiky nabízí kvalitní datové modely pro ÚPO v GIS,  ale všechny 

vychází z předpokladu, že ÚP je v CAD zpracován přesně podle této metodiky. Územní 

plány Mikroregionu Hranicko nebyly zpracovány podle žádné z uvedených metodik, 

a  proto  bylo  nutné  postupovat  individuálním  způsobem  podle  šesti  zpracovatelů 

územích plánů Mikroregionu Hranicko (MRH). 

Metody fyzickogeografického hodnocení
Fyzickogeografická  charakteristika  nebo  také  fyzickogeografické  hodnocení  je  ve 

většině odborných publikacích (např. Sklenička 2003) chápáno jako hodnocení stavu 

jednotlivých  fyzickogeografických  složek  krajiny.  Jde  tedy  o  popis  geologických, 

geomorfologických,  hydrologických,  klimatických,  pedogeografických 

a  biogeografických  charakteristik.  Tento  přístup  bývá  v  posledních  letech  často 

doplňován tzv. „SWAT“ analýzou. Ta bývá užívána pro určení pozitivních a negativních 

stránek  regionu  prostřednictvím  definování  možností,  ohrožení,  silných  a  slabých 

stránek. Tento přístup je však poměrně složité aplikovat do GIS, kde je třeba definovat 

konkrétnější parametry a  požadavky vztahující se ke konkrétním oblastem (bodům, 

liniím, polygonům). V případě fyzickogeografického hodnocení prakticky každé plochy 

na velkém zájmovém území a ve velkém měřítku (1 : 5 000) není tato metoda příliš 

vhodná. 
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Fyzickogeografické  hodnocení  je  velmi  úzce  spjato  s  problematikou  krajinného 

plánování a s problematikou hodnocení potenciálu krajiny. Jak uvádí Kolejka 2001, je 

krajinné plánování mnohooborový rozhodovací proces o návrhu budoucího optimálního 

rozmístění  lidských  aktivit  v  krajině  založené  na  hodnocení  územních  vhodností 

a schopností, případně únosností ve vztahu k rizikům. S tím souvisí pojem krajinného 

potenciálu, který Kolejka a Pokorný (1999) definují jako schopnost krajiny poskytovat 

určité množství  možností  a předpokladů pro různé využití  s cílem uspokojit  potřeby 

lidské společnosti. 

Poměrně  podrobně  se  problematikou  krajinného  plánování,  územního  plánování 

a potenciálem krajiny zabývá Kolejka ve svých četných pracích (Kolejka 1999, 2001, 

2003).  Ty  však  byly  prováděny  na  podstatně  menším  území  než  je  mikroregion 

Hranicko a vycházejí z kompletní digitální sady fyzickogeografických dat pokrývajících 

celé řešené území. Metody, které používá Kolejka pracují s předem nadefinovanými 

lidskými  činnostmi  (např.  lyžování,  rekreace,  výstavba),  kterým  jsou  posléze 

přiřazovány ve  spojení  s  fyzickogeografickými  jevy  koeficienty  vhodnosti.  Následně 

jsou  hledány  takové  lokality,  které  vyhovují,  nebo  naopak  nevyhovují  zadaným 

podmínkám. Nevýhodou této metody jsou její nejasně definované hodnoty koeficientů 

vhodnosti/nevhodnosti, jejichž stanovování Kolejka  v žádné z prací nepopisuje. Tyto 

koeficienty je nutné definovat pro každou sledovanou činnost a pro každou studovanou 

plochu (polygon), což je velmi obtížně realizovatelné na velkém území nebo v případě 

chybějících dat v digitální podobě. 

Jako jeden z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších přístupů krajinného plánování lze 

označit metodiku LANDEP (Landscape ekological planing), která byla zpracována v 80. 

letech ve SAV (Slovenskou akademií věd) dvojicí autorů Ružička a Miklós. Tato metoda 

je  velmi  blízká  pojetí  hodnocení  potenciálu  krajiny  Kolejky,  který  z  ní  v  některých 

případech vychází.

Jak  uvádí  Ružička  1999,  je  LANDEP  široce  koncipovaná  syntéza  poznatků 

o  potenciálních  možnostech  ekologicky  optimálního  využívání  krajiny  z  hlediska 

cílevědomého vytváření podmínek na zachování a rozvoj zdravých populací organizmů 

a  člověka  i  rozvoj  lidské  společnosti.  Metodicky  se  LANDEP  opírá  o  analýzu, 

interpretaci,  syntézu  a  evalvaci  ekologických  vlastnosti.  Výsledkem  LANDEP-u  je 

propozice  na  ekologicky  optimální  využívání  krajiny,  zaměřené  na  soulad  aktivit 

společnosti v krajině s jejími ekologickými vlastnostmi v čase a prostoru.
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Použití GIS metod pro metodiku LANDEP je v současnosti ve fázi testování a vývoje 

a  neexistuje  jednotný  postup  jejich  použití.  Využitím  GIS  pro  tvorbu 

krajinnoekologického  plánu  se  zabývá  například  Kenderessy  2003,  který  rozebírá 

možnost využití  GISu pro všechny kroky LANDEPu. Vycházeno je opět z kompletní 

sady  digitálních  dat,  pokrývajících  celé  řešené  území.  Součástí  právně  závazného 

Metodického postupu zpracování krajinnoekologického plánu od Ministerstva životního 

prostředí  ŽP  je  metodika  LANDEP,  která  zde  poměrně  přesně  definuje  jednotlivé 

fyzickogeografické charakteristicky a jejich hodnoty.

Všechny zmíněné  metody se víceméně  zaměřují  na  detekci  optimálních  ploch  pro 

jednotlivé definované činnosti. To však nebylo cílem této diplomové práce, která má za 

úkol  provézt  fyzickogrografické  (dále  jen  FG)  hodnocení  rozvojových  aktivit  (tedy 

navrhovaných a současných aktivit lidské činnosti). Neexistence jasné, jednoznačné, 

používané a jednotné metodiky pro FG hodnocení v prostředí GIS vedla k vytvoření 

vlastního  postupu,  který  je  založen  na  zmíněných  metodikách  a  na  začlenění 

geoinformačních  technologií.  Navržena  byla  metoda  „analýzy  konfliktů“  potenciálu 

krajiny  se  socioekonomickými  zájmy,  která  je  velmi  snadno  implementovatelná  do 

prostředí GIS. Blíže je tato použitá metoda popsána v kapitole 6.  Analýza konfliktů. 

3. 2 Postup zpracování

Prvním krokem při  řešení  práce byl  sběr územních plánů a v případě jejich tištěné 

podoby jejich skenování. Následně byl vybrán vhodný software pro čištění vektorových 

dat a jejich následný převod do GISu. Po otestování několika software (ArcView 3.2, 

ArcGIS  9.2,  Microstation  V8,  Autodesk  Map  2005  CZ)  byl  nakonec  pro  tuto  fázi 

zpracování  zvolen  AutodeskMap.  Jako  výsledný  formát  byl  zvolen  shapefile  (shp). 

Datový  model  vytvářených  dat  byl  navržen  podle  používaných  metodik.  Některá 

vektorová data byla původně vytvářena nad nerektifikovaným rastrovým podkladem, 

takže  je  bylo  nutné  transformovat  do  správného  souřadnicového  systému  podle 

vhodných  referenčních  dat.  Vzhledem  ke  špatné  kvalitě  rastrových  dat  (kvalita 

z pohledu převodu do vektorového formátu) bylo nutné provést digitalizaci on screen. 

Následným krokem bylo sloučení vrstev jednotlivých obcí a navržení výsledné legendy 

pro bezešvý vektorový územní plán. Podrobný postup zpracování je popsán v kapitole 

5. Sloučení územních plánů. 

Druhou částí práce bylo fyzickogeografické hodnocen rozvojových aktivit mikroregionu. 

Základním krokem byl výčet, stručné hodnocení a popis možností fyzickogeografického 
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hodnocení (hodnocení potenciálu krajiny). Byly představeny v současnosti používané 

přístupy k fyzickogeografickému hodnocení, mezi kterými nebyl nalezen ideální přístup. 

Bylo tedy nutné zkombinovat používané přístupy a metodiky k vlastnímu aplikačnímu 

pojetí,  které  se  nejlépe  hodí  pro  zpracování  fyzickogeografického  hodnocení 

rozvojových aktivit v prostředí GISu. 

Byl  navržen  tzv.  „konfliktní  přístup“,  který  čerpá  z  uvedených  metodik  zejména 

optimální  hodnoty  jednotlivých  fyzickogeografických  jevů  (např.  vhodný  sklon  pro 

stavbu,  vhodný typ půdy,  vhodná míra oslunění pro rekreační  areály,  poloha mimo 

záplavovou zónu). Byly nadefinovány hodnoty fyzickogeografických témat, které jsou 

pro využívání krajiny kritické nebo nevhodné. 

Následně byly hledány takové lokality s aktuální nebo navrhovanou lidskou činností, 

které se v takovýchto „kritických“ lokalitách nacházejí.  Byly vyhledávány „střety“ mezi 

navrhovanými a aktuálními aktivitami a fyzickogeografickými charakteristikami krajiny. 

Důležitou součástí  práce byla vizualizace výsledků. Byly vytvořeny mapové výstupy 

a  GIS  projekt  vyjadřující  zjištěné  výsledky.  Aplikace  tohoto  přístupu  je  popsána 

v  kapitole 6. Analýza konfliktů. 

Pro analytické zpracování  bylo  nutné vybrat  program disponují  potřebnými  nástroji. 

Jako  optimální  byl  zvolen  software   ArcGIS  ve  verzi  9.2.  Pro  vizualizaci  a  tvorbu 

výsledných map byl taktéž použit tento produkt. Se zřetelem na další využití diplomové 

práce  (Atlas  Mikroregionu  Hranicko,  samospustitelná  CD,  GIS  regionu  Hranicko)  v 

rámci projektu Stra.S.S.E. byl vytvořen geoinformační projekt, který je součástí DVD 

přílohy  16.  Projekt  je  zpracovaný  v  aplikaci  Kristýna  1.2  a  funguje  bez  nutnosti 

instalace přímo z DVD. Tato část je podrobněji popsána v kapitole 7. Výsledky práce.
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4. FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Řešené území  je  vymezeno územím obce s  rozšířenou  působností  Hranicko.  Tyto 

obce lze rozdělit  do několika mikroregionů (Hranicko, Podlesí,  Rozvodí, Mikroregion 

Záhoran). Některé z nich patří do několika mikroregionů zároveň a některé z nich do 

žádného  (Teplice  nad  Bečvou,  Špičky).  V  rámci  této  práce  i  v  rámci  projektu,  do 

kterého  je  tato  práce  začleněna  je  pod  pojmem Mikroregion  Hranicko  (dále  MRH) 

chápána celá obec s rozšířenou působností. 

Obr. 1 Přehledová mapa Mikroregionu Hranicko
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V tomto pojetí  tedy do MRH patří  obce Bělotín,  Býškovice, Černotín,  Dolní  Těšice, 

Horní  Těšice,  Horní  Újezd,  Hrabůvka,  Hranice,  Hustopeče nad Bečvou,  Jindřichov, 

Klokočí,  Malhotice,  Milenov,  Milotice  nad  Bečvou,  Olšovec,  Opatovice,  Paršovice, 

Partutovice, Polom, Potštát,  Provodovice, Radíkov, Rakov, Rouské, Skalička, Střítež 

nad Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice a Zámrsky.

Území Mikroregionu Hranicko leží v SV části bývalého okresu Přerov, dnes JV části 

Olomouckého  kraje  na  rozhraní  mezi  Moravskou  bránou  a  Podbeskydskou 

pahorkatinou.  Rozloha  zájmového  území  včetně  nečlenských  obcí  je 

325,4  km2. V zájmovém území  žije  přibližně 34 800 obyvatel  (SLDB,  2001),  z toho 

20 000  v Hranicích.  Tři  obce  mají  více  než  1 000  obyvatel,  nejmenší  obec  (Dolní 

Těšice) má pouhých 43 obyvatel.  Průměrná nezaměstnanost v zájmovém území je 

9,67 % (SLDB, 2001). 

4. 1 Hydrologie

Jak uvádí Vlček 1984, patří  oblast Mikroregionu Hranicko do dvou povodí,  a to do 

povodí  řeky  Bečvy  a  povodí  řeky  Odry.  Dle  dat  získaných  z  Výzkumného  ústavu 

vodohospodářského lze území rozdělit na 58 dílčích subpovodí. Na základě těchto dat 

bylo spočítáno, že 80% území spadá do povodí Bečvy a zbývajících 20% do povodí 

řeky Odry, která však územím neprotéká. Nejvýznamnějšími řekami je Bečva se svými 

přítoky Velička, Ludina a Juhyně. Vodní tok Luha je nejvýznamnějším, který odtéká do 

řeky Odry. Kolem Hustopečí nad Bečvou se nachází poměrně velké množství rybníků. 

Řeka Bečva vzniká soutokem Vsetínské a Rožnovské Bečvy ve výšce 288 m n. m. 

Plocha jejího povodí je 1 625,7 km2 a délka toku je 119,6 km. U ústí je průměrný průtok 

17,5 m3/s=1. Závěrečný úsek jejího toku před ústím do Moravy se nachází na území 

Hornomoravského úvalu. 

Vodní tok Juhyně pramení v nadmořské výšce 695 m n.  m. a ústí  zleva do Bečvy 

u Choryně. Plocha povodí je 111,5 km2, délka toku je 32,9 km, průměrný průtok u ústí 

je 1,02 m3/s=1. Ludina pramení západně od Jindřichova v nadmořské výšce 535 m. Ústí 

zprava do Bečvy v Hranicích na Moravě v 245 m n. m., plocha povodí je 30,4 km2, 

délka toku je 15,1 km a průměrný průtok u ústí je 0,23 m3/s=1. Vodní tok Luha pramení 

severně od Jindřichova ve výšce 559 m n. m. Ústí zprava do Odry u Jeseníku nad 

Odrou v 225 m n. m. Plocha povodí je 95,4 km2, délka toku 29,2 km a průměrný průtok 

u ústí 0,53 m3/s=1. Velička pramení západně od Potštátu v nadmořské výšce 565 m. 
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Ústí zprava do Bečvy v Hranicích na Moravě v 245 m n. m. Plocha povodí je 65,1 km2, 

délka toku 17,5 km a průměrný průtok u ústí je 0,50 m3/s=1.

Obr. 2 Hydrologické členění MRH

4. 2 Geologie a geomorfologie

Z hlediska geomorfologie a geologie je území Mikroregion Hranicko velmi zajímavou 

oblastí.  Nachází  se  na  rozhraní  dvou  geomorfologických  provincií,  a  to  Západních 
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Karpat  (70  %)  a  České  Vysočiny  (30%).  Česká  Vysočina  je  v  území  tvořena 

Krkonošsko – jesenickou subprovincií, Jesenickou oblastí a celkem Nízký Jeseník. Ten 

se dále dělí  na podcelek Oderské vrchy (okrsek Boškovská vrchovina)  a podcelek 

Vítkovská vrchovina (okrsek Potštátská vrchovina).

Obr. 3 Geomorfologické členění MRH

Provincie  Západní  Karpaty  se  v  Mikroregionu  Hranicko  dělí  na  subprovincii 

Vněkarpatské  sníženiny  a  Vnější  západní  Karpaty.  Vněkarpatské  sníženiny  jsou 
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tvořeny oblastí Západní vněkarpatské sníženiny, celkem Moravskou bránou a podcelky 

Bečevská  brána  (okrsky  Jezernická  pahorkatina,  Bečevská niva)  a  Oderská  brána 

(okrsek  Bělotínská  pahorkatina).  Subprovincie  Vnější  západní  Karpaty  je  tvořena 

oblastí  Západobeskydské  podhůří,  celkem  Podbeskydská  pahorkatina  a  podcelky 

Maleník  (okrsek  Maleník),  Příborská  pahorkatina  (okrsky  Hluzovská  pahorkatina, 

Palačovská  brázda,  Valašsko  –  meziříčská  kotlina)  a  Kelčská  pahorkatina  (okrsky 

Vítonická pahorkatina,  Němětická pahorkatina,  Provodovický hřbet,  Loučská brázda 

a Tučínská pahorkatina). Celá zájmová oblast je charakteristická rovinatou nivou řeky 

Bečvy,  procházející  přibližně  středem  území  od  východu  na  západ  a  výrazně 

zvedajícími se pahorkatinami na severu a na jihu. 

Po stránce geologického členění je oblast tvořena geologickou jednotkou Český masív 

(Moravsko-slezská  oblast,  Moravská  část)  a  Západní  Karpaty.  Ze  severu  zasahuje 

Nízký Jeseník a z jihozápadu Karpatská předhlubeň. 

Přehled  geomorfologického  členění  je  znázorněn  v  příloze  15  –  Geomorfologické 

členění.  Následující  přehled jednotlivých geomorfologických podcelků zpracován dle 

Demka 1987.

Oderské vrchy

Podcelek  Oderské  vrchy  tvoří  s  rozlohou  26,6  km  přibližně  8,2  %  rozlohy  území 

regionu. Členitá vrchovina se střední  výškou 545,8 km a středním sklonem 6,20 je 

tvořena spodnokarbonskými břidlicemi a drobami. Jde o kernou vrchovinu s výrazným 

jz. a jv. okrajovým zlomovým svahem. Vrchovina je rozřezána hlubokými údolími. 

Vítkovická vrchovina

Vítkovská  vrchovina zabírá  72,6 km2 a  tedy přibližně 22,3 % rozlohy Mikroregionu 

Hranicko.  Jde  o  plochou  vrchovinu  se  střední  výškou  429,8  m  n.  m.  a  středním 

sklonem 5,20.  Podcelek je tvořen spodnokarbonskými břidlicemi,  drobami a četnými 

denudačními zbytky badenských sedimentů pleistocenního kontinentálního zalednění. 

Jde  o  kernou,  k  východu  ukloněnou  vrchovinu  s  rozsáhlými  zbytky  zarovnaných 

povrchů a hlubokými údolími. Nejvyšším bodem je Strážná (641 m n. m.) v Potštátské 

vrchovině. 

Bečevská brána

Bečevská brána je plochou pahorkatinou se střední výškou 270 m a středním sklonem 

2,50.  Leží  na  sedimentech  badenu  a  pleistocénu  a  je  významným  tektonickým 

prolomem s velmi výraznými svahy v sv. Části. Reliéf je plochý, periglaciálního typu 
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s širokou nivou a výraznou hlavní terasou řeky Bečvy. Nejvyšším bodem jsou Stráže 

(331 m n. m.) v Jezernické pahorkatině. Na několika lokalitách se vyskytují sesuvy. 

Tento podcelek zabírá  z  Mikroregionu Hranicko přibližně 53,7 km2,  což je  přibližně 

16,4 % rozlohy území. 

Oderská brána

Oderská brána tvoří s rozlohou 30 km2 asi 9,2 % rozlohy území regionu. Jde o plochou 

pahorkatinu se střední výškou 260 m n. m. A průměrným sklonem 1,50. V podloží se 

nachází  převážně  sedimenty  pleistocenního  kontinentálního  zalednění,  překryté 

sprašovými hlínami. Plochý periglaciální reliéf tvoří rozsáhlé plošiny, široce zaoblené 

rozvodní  hřbety  a  mělká,  často  suchá  údolí.  Část  území  byla  pokryta  pevninským 

ledovcem. 

Maleník

Maleník, který tvoří se svojí rozlohou 33,7 km2 asi 10,3 % rozlohy zájmového území je 

členitou  vrchovinou  se  střední  výškou  336  m  a  středním  sklonem 5,20.  Je  tvořen 

kulmskými drobami, pískovci, břidlicemi, devonskými vápenci a miocenními sedimenty. 

Pahorkatina je k jihovýchodu ukloněnou hrásťovou krou s vnitřní blokovou stavbou. Na 

západě se nachází výrazný okrajový svah padající do Moravské brány, ve vrcholových 

částech  se  nachází  zbytky  ukloněného  zarovnaného  povrchu.  Údolí  jsou  krátká, 

založená  převážně  na  zlomech.  Součástí  je  průlomové  údolí  Bečvy,  krasové  jevy, 

úpatní haldy, sesuvy a lomy. Nejvyšším bodem je Maleník (479 m n. m.). Dle Culka 

1996 je zvláštností teplický kras ve vápencích u Hranic s Hranickou propastí (nejhlubší 

v ČR) a Zbrašovskými aragonitovými jeskyněmi. Bečva tvoří v této lokalitě krátký, asi 

130 m hluboký úzký průlom. 

Příborská pahorkatina

Členitá pahorkatina s průměrným sklonem 3,30 a střední výškou 320 m zabírá přibližně 

50,4  km2,  což  je  asi  15,4  %  rozlohy  zájmového  území.  Je  tvořena  křídovým 

a  paleogenním  flyšem  ždánicko-podslezského  a  slezského  příkrovu  s  vyvřelinami 

těšínitu, devonskými vápenci a miocenními a kvartérními sedimenty. Jde o převážně 

erozně denudační reliéf rázu úpatní pahorkatiny s širokými údolími a zbytky terciérního 

zarovnaného povrchu na rozvodích. Nachází se zde četné litologicky podmíněné suky, 

periglaciální  tvary,  kryopedimenty,  úpady,  sprašové  pokryvy  a  stopy  zásahu 

kontinentálního zalednění.
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Kelčská pahorkatina

 Tento geomorfologický podcelek zabírá se svojí rozlohou 60,8 km přibližně 18,2 % 

rozlohy území.  Jde o jihozápadní  část  Podbeskydské pahorkatiny,  která  je  členitou 

pahorkatinou úpatního  typu.  Střední  výška je  312 m n.  m.  A střední  sklon je  3,30. 

Pahorkatina  je  tvořena  flyšovými  horninami  ždánicko-podslezského  a  slezského 

příkrovu,  neogenními  sedimenty  a  kvartérními  pokryvy.  Jde  o  převážně  erozně 

denudační, na okrajích tektonicky omezený reliéf širokých plochých hřbetů se zbytky 

pleistocenního  zarovnaného  povrchu.  Ploché  hřbety  jsou  odděleny  neckovitými, 

převážně podélnými údolími s širokými údolními nivami. Na plošinách a svazích jsou 

sprašové pokryvy. Nejvyšším bodem je Skalka (481 m n. m.), který se nachází v okrsku 

Loučská brázda. 

4. 3 Klima

Dle Quitta 1971 spadá oblast Mikroregionu Hranicko do 4 klimatických oblastí, všechny 

mírně  teplé  (MT 3,  MT 7,  MT 9,  MT 10).  Na základě  Quittovy  mapy klimatických 

regionů v měřítku 1: 500 000 získané v digitální podobě, bylo spočteno následující 

procentuální zastoupení těchto oblastí: MT 3 – 4,3%, MT 7 – 18,2%, MT 9 – 8,5%, MT 

10 – 69%. Největší část území spadá do relativně nejteplejší a nejsušší kategorie MT 

10. Severním směrem od Hranic následují úzké pásy regionů MT 9, MT 7 a dvě menší 

oblastí zařazené do kategorie MT 3. 

Tab. 1 Charakteristika klimatických oblastí (Upraveno dle Quitta 1971)

Vysvětlivky: kat. - kategorie, Letních dnů – počet letních dnů, t leden [0C] – průměrné 

teploty  v  lednu,  t  červen  [0C]  –  průměrné  teploty  v  červnu,  Srážky  veg.  [mm]  – 

průměrná  hodnota  srážek  ve  vegetačním  období,  Srážky  zima  [mm]  –  průměrná 

hodnota srážek v zimním období, Sněhových dnů – průměrný počet dnů se sněhovou 

pokrývkou. 

Kategorie  MT 10  a  MT  9  lze  charakterizovat  dlouhým,  teplým,  suchým  až  mírně 

suchým létem. Přechodné období je krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně 

teplým podzimem. Zima je krátká, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Kategorii MT 7 je možné popsat normálně dlouhým, mírným a mírně suchým létem. 

Přechodné  období  je  krátké,s  mírným  jarem  a  mírně  teplým  podzimem.  Zima  je 
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Kat. Letních dnů Srážky veg. [mm] Srážky zima [mm]Sněhových dnů
MT3 20-30 -3 - -4 16-17 350-450 250-300 60-100
MT7 30-40 -2 - -3 16-17 400-450 250-300 60-80
MT9 40-50 -3 - -4 17-18 400-450 250-300 60-80

t  leden[0C] t červen [0C]



normálně  dlouhá,  mírně  teplá,  suchá  až  mírně  suchá  s  krátkým  trváním  sněhové 

pokrývky. Kategorie MT 3 je popisována krátkým, mírným až mírně chladným létem, 

suchým až mírně suchým přechodným obdobím s mírným jarem a mírným podzimem. 

Zima je normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním 

až krátkým trváním sněhové pokrývky. 

4. 4 Biogeografie a pedologie

Culek 1996 rozděluje území Mikroregionu Hranicko na 3 bioregiony. Do severní části 

zasahuje  přibližně  na  1/3  území  Nízkojesenický  bioregion.  Ten   je  od  zbývajících 

necelých 2/3 území (Hranického bioregionu) oddělen pomyslnou spojnicí obcí Dolní 

Újezd, Milenov, Střítež, Odry. Kolem obce Bělotín zasahuje na malou část zájmového 

území z východu Podbeskydský bioregion. 

Severní  část  Mikroregionu  Hranicka,  spadající  do  Nízkojesenického  bioregionu  je 

hercynského charakteru  s  pronikáním prvků karpatské i  polonské podprovincie.  Na 

plošinách  převažují  kyselé  typické  kambizemě,  často  oglejené  až  pseudoglejové. 

Převažuje biota 4. bukového stupně, při okrajích ostrůvky 3. dubovo-bukového stupně. 

V lesích převažují kulturní smrčiny, na svazích se místy nachází bučiny a suťové lesy. 

Hranice  vůči  Hranickému  bioregionu  je  dána  výrazným  úpatím  svahů  Nízkého 

Jeseníku. 

Největší část území Mikroregionu Hranicka spadá do Hranického bioregionu. Dominuje 

zde biota 3.  dubovo-bukového a 2.  bukovo-dubového stupně.  Ve flóře i  fauně zde 

dochází ke styku a prolínání prvků karpatského a hercynského podhůří. Převažují zde 

hnědozemě na spraši, které směrem k východu navazují na luvizemě na sprašových 

hlínách a oglejené luvizemě. V nivě řeky Bečvy převažují typické fluvizemě a glejové 

fluvizemě. V nivách menších toků se nachází i pelické černice. Naprostá většina půd je 

jílovitá.  Potenciálně se zde vyskytují  především dubohabrové háje.  Na devonských 

vápencích jsou vyvinuty suťové lesy. Podél Bečvy se táhnou měkké luhy a údolní luhy. 

Hranice vůči bioregionu Podbeskydskému je nevýrazná. 

Podbeskydský  bioregion  zasahuje  pouze velmi  okrajově do Mikroregionu Hranicko, 

a  to  pouze  kolem  obce  Bělotín.  Převažuje  4.  bukový  stupeň  a  3.  dubovo-bukový 

stupeň. Projevuje se zde vliv karpatské, ale i hercynské oblasti. Převládají zde vodou 

ovlivněné půdy, tedy pseudoglejové luvizemě, glejové fluvizemě nebo pseudogleje. Pro 

bioregion  je  charakteristická  mozaikovitá  fauna  předkarpatských  pahorkatin,  blízká 

Hranickému bioregionu. 
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4. 5 Ochrana přírody

Do oblasti Mikroregionu Hranicko zasahují nebo se v něm nacházejí lokality zařazené 

do evropské soustavy NATURA 2000. Jde vždy o lokality, které jsou zároveň zařazeny 

do jedné z kategorií maloplošně chráněných území v české republice (Libavá - PP, 

Soudkova štola - PP , Nad kostelíčkem - PP, Bečva - Žebračka - NPR/PP, Týn nad 

Bečvou - PP, Hranická propast - NPR, Choryňský mokřad - PR, Hustopeče - Štěrkáč - 

PP). Mezi maloplošně chráněná území patří Bukoveček - PR, Doubek - PR, Dvorčák - 

PR, Hůrka u Hranic - NPR, Malá Kobylanka - PR, Nad Kostelíčkem - PP, Těšice – PP, 

V Oboře - PP, Velká Kobylanka - PR a Zbrašovské aragonitové jeskyně - NPP.
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5. SLOUČENÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ

Každá  z  31  obcí  Mikroregionu  Hranicko  má buď  již  schválený  územní  plán,  nebo 

alespoň  jeho  návrh.  Tyto  územní  plány  byly  vyhotoveny  celkem šesti  zpracovateli 

(Alfaprojekt Olomouc, Urbanistické středisko Ostrava, S-projekt Zlín, AA Ing. Vrubel, 

Arch. Ciznerová Brno, Arch. Malý Olomouc) a vykazují značnou různorodost, jak po 

stránce formátové, tak po stránce rozdílného způsobu zpracování. Všechny ÚP obcí v 

zájmovém území tak tvoří velmi různorodou mozaiku dat a tento problém velmi výrazně 

ovlivňuje  tvorbu  bezešvého  územního  plánu.  Je  zřejmé,  že  významnou  roli  hrají 

znalosti, zkušenosti a technické vybavení zpracovatele ÚP, ale také potřeby a nároky 

pořizovatelů resp. zadavatelů. Navíc způsob zpracování vhodný pro tištěné výstupy 

nemusí  být,  a  také  není,  vhodný pro  zpracování  geoinformačních projektů  (Burian, 

Voženílek,  Kilianová,  Šťávová  2006).  Z  výše  uvedeného  vyplývá  možné  rozdělení 

odlišností jednotlivých ÚPO na odlišnosti vyplývající z autorství a odlišnosti vyplývající 

z datového formátu. Z celkem 31 obcí má ve vektorové, digitální podobě svůj územní 

plán 18 obcí a zbývajících 13 je pouze v analogové podobě. 

Obr. 4 Stav územních plánů MRH (prosinec 2006)
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5. 1 Digitalizace rastrových územních plánů do formátu shp

Příprava dat
Nejprve  bylo  nutné  sesbírat  všechny  analogové  a  digitální  ÚP  obcí  Mikroregionu 

Hranicko od jednotlivých obcí, případně přímo autorů. Tištěné ÚP byly naskenovány na 

velkoformátovém scanneru Cougar v rozlišení 300 dpi do formátu jpg. Následujícím 

krokem byla úprava vyvážení barev, filtrování a ostření v grafickém programu Adobe 

Photoshop 7.  Vzhledem k  tomu,  že všechny takto  sesbírané ÚP byly  vytištěny na 

papírech do formátu A3, bylo nutné v tomto grafickém programu jednotlivé listy každé 

obce zmozaikovat  tak,  aby tvořily  bezešvou mapu a mohly  následně vstupovat  do 

procesu rektifikace. Celkem bylo takto vytvořeno z přibližně 400 naskenovaných listů 

asi 120 bezešvých map. Tato fáze procesu byla stejně jako celá práce prováděna na 

počítači s konfigurací 2,4 GHz (Intell Celeron), 80 GB HDD, 768 MB RAM a byla velmi 

náročná na operační paměť počítače.  

Obr. 5 Ukázka zmozaikovaného, obtížně čitelného územního plánu

Získané mapové listy jednotlivých ÚP byly bohužel v některých případech nedotištěné 

úplně do krajů  papíru,  takže při  mozaikování  vznikaly  mezery o  velikostech 5  mm 

v průměru (Obr. 5). V extrémních případech tato odchylka činila až 1 cm. Významným 

problémem  je  také  srážka  papíru,  která  se  vzhledem  k  nadměrné  používanosti 

tištěných  výstupů  začala  někde  projevovat  velmi  výrazně  a  došlo  tak  k  zanesení 

dalších  polohových  nepřesností.  Některé  ze  získaných  map  již  byly  takto 

zmozaikovány,  ale bohužel nepřesně s množstvím překrývajících se nebo nepřesně 
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slepených listů. U některých územních plánů byly vytištěny pouze části obce, nikoliv 

celá katastrální  území,  což  způsobovalo poměrně velké nepřesnosti  v  mozaikování 

a následné rektifikaci.  Tyto  všechny nedostatky měly pochopitelně vliv  na výsledný 

bezešvý plán. 

Rektifikace
Takto předpřipravené rastry vstupovaly dále do procesu rektifikace v programu ArcGIS 

9.2. S ohledem na závěrečný výstup (bezešvý vektorový ÚP celého mikroregionu) byly 

vybrány  referenční  vrstvy  pro  rektifikaci.  V  případě,  že  byly  ÚP okolních  obcí  ve 

vektorovém formátu byly k rektifikaci použity hranice jejich katastru. Druhou referenční 

vrstvou  byla  vrstva  silnic  z databáze  DMÚ 25 –  konkrétně  křižovatky silnic,  jejichž 

lokalizaci lze považovat za velmi přesnou a zároveň jsou snadno identifikovatelné i na 

rastrech. U některých špatně vytištěných ÚP, kde jsou hranice linií neostré nebo velmi 

silně vykreslené, bylo obtížné identifikovat skutečný vztažný bod nutný pro korektní 

rektifikaci  s minimální  chybou.  Pokud  měla  obec  v  rámci  běžného  ÚP  v  měřítku 

1 : 5  000  i  detail  (např.  1 : 2  000),  bylo  nutné  zvolit  vhodné  referenční  body  pro 

rektifikaci i pro tento detail. S ohledem na další krok, vektorizaci rektifikovaných rastrů, 

byly  detailní  rastry  umístěny do  správných souřadnic  podle  prvotně  rektifikovaných 

rastrů  tak,  aby  jejich  vzájemné  odchylky  v  polohové  přesnosti  byly  co  nejmenší. 

Výsledná velikost rastrů se pohybovala od 50 do 250 MB. S tím také souvisí velká 

časová  náročnost  celé  rektifikace  a  zvýšené  nároky  na  operační  paměť,  diskový 

prostor a výkonnost procesoru počítače. Mezivýsledkem bylo 120 rektifikovaných map. 

Přesnost  těchto  rektifikovaných rastrů  je zejména v jejich okrajových částech velmi 

diskutabilní  a  je  ještě  komentována  v  kapitole  5.  3  Slučování  geometrické  složky 

územních plánů.  

Digitalizace
Vzhledem k velmi špatné čitelnosti územních plánů (rozdílné barvy i v rámci jednoho 

výkresu,  nečitelná  podkladová  data  -  okopírované  katastrální  mapy,  mnoho 

překrývajících  se  polygonů,  linií  a  popisků,  ...)  nebylo  možné  použít  metody 

automatické digitalizace a bylo naopak nutné použít manuální digitalizaci „on screen“. 

Nejprve byla nadigitalizováná „hlavní“ vrstva funkčních ploch, která následně sloužila 

jako  referenční  podklad  pro  digitalizaci  dalších  vrstev.  Vše  bylo  nejprve 

nadigitalizováno jako „polylinie (polylines)“ pomocí vhodného nastavení automatického 

přichytávání (hodnota snapping nastavena na 10 pixelů). V následujících krocích byly 
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nejprve vybrány potřebné linie a ty se následně pomocí funkce „feature to polygon“ 

převedly na polygonové vrstvy. Tento postup byl použit z toho důvodu, že mnoho vrstev 

má společné hranice (např.  funkční  plochy,  USES, chráněná území).  Ty byly  tímto 

způsobem   nadigitalizovány  pouze  jednou,  aby  byly  výsledné  vrstvy   topologicky 

správné.

Výsledné vrstvy
Výsledné  vrstvy  byly  pojmenovány  následujícím  způsobem.  Název 

obce_název_vrstvy_typ, kde  typ je nahrazen výrazy  pnt (point),  line (line) nebo  poly 

(polygon). Datový model, tedy zejména pojmenování jednotlivých vrstev a výběr prvků, 

které  se  budou  v  dané  vrstvě  vyskytovat  byl  zvolen  částečně  pomocí  dostupných 

metodik  pro  převod ÚP do GIS.  Vzhledem k tomu,  že metodiky se  zabývají  spíše 

zpracováním ÚP v CAD, nikoliv  v  GIS a  žádná z  těchto  metodik  nepokrývá celou 

problematiky převodu ÚP do GIS,  bylo nutné navrhnout vlastní  pojmenování vrstev 

a  vlastní  zařazení  jednotlivých objektů do vrstev.  Tento postup  byl  zvolen zejména 

s ohledem na další začlenění dat do projektu Stra.S.S.E. s ohledem na jejich budoucí 

uživatele. Tímto způsobem vzniklo 15 – 30 vrstev SHP pro každou obec (celkem 60 

různých vrstev) v závislosti na obsahu ÚP. Pro každou vrstvu byly vytvořeny 3 sloupce 

(atributy), a to atribut kategorie, popis a obec. Atributy kategorie a obec byly naplněny 

vždy  u  každého  objektu,  atribut  popis  byl  vyplněn  v  případě  existujícího  popisku 

k danému objektu. Časová náročnost na zdigitalizování jedné obce činila průměrně 18 

hodin. 

5. 2 Převod vektorových územních plánů do formátu shp

Korekce souřadnicového systému      
Při  zpracování vektorových ÚP jednotlivých obcí  se v podstatě jedná o přechod od 

vícevrstvového datového modelu ÚP v CAD k datovému modelu tvořenému jednou 

vrstvou, kde jednotlivé popisky a vlastnosti jevu (kategorie, velikost, typ, kvalita, pořadí) 

jsou vyjádřeny v podobě atributů jednotlivých geoprvků (Burian, Voženílek, Kilianová, 

Šťávová 2006).

Jedním ze zásadních problémů při  tvorbě bezešvého územního plánu byla „nejistá“ 

kvalita  prostorové  složky  digitálních  vektorových  dat.  Vektorová  data  byla  totiž 

v polovině  případů  (6  ÚP)  vytvářena  nad  nerektifikovanými  rastry,  a  proto  jejich 

umístění odpovídalo místnímu souřadnému systému. Pro transformaci dat do systému 
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S-JTSK  byl  použit  nástroj  v software  AutoDesk  Map  2005  CZ,  který  pomocí  další 

načtené  vrstvy  ve  správných  souřadnicích  umístil  opravovaná  data  do  správných 

souřadnic  (S-JTSK).  Pro  tento  účel  byly  použity  vektorové  ÚP,  které  měly správné 

souřadnice.

Chyby vektorových dat
Vektorová  data  ve  formátu  dgn  a  dwg  vykazovala  chyby  obvyklé  pro  zpracování 

v  prostředí  MicroStation  nebo  AutoCAD.  Jednalo  se  zejména  o  přetahy,  nedotahy 

a duplicitních nebo naopak chybějící linie. Mnoho linií nemělo stejný průběh, ačkoliv šlo 

často o linii, které měly procházet stejným místem (Obr. 6). Pro opravu těchto chyb byl 

použit  nástroj  produktu  AutoDesk  Map  2005  CZ  umožňující  předdefinování  celého 

procesu kontroly a čistění dat, který se pak děje automaticky. 

Nejprve byly na testovacím území  stanoveny vhodné parametry čištění  (vzdálenost 

o  kterou  se  provádí  úprava  kresby  a  pořadí  jednotlivých  kroků).  Vzhledem  k 

náhodnému  charakteru  těchto  chyb  nebylo  možné  nastavit  univerzální  parametry, 

takže byla v konečné fázi nutná ruční kontrola výsledku.

Obr. 6 Chyby vektorových dat 
(vlevo měřítko 1:2 000, vpravo detail – desetinásobné zvětšení)

Při čištění byl použit následující postup, kde pojmenování jednotlivých kroků odpovídá 

názvům funkcí v prostředí AutoDesk Map 2005 CZ:

1. Prodloužit nedotažené

2. Přerušit zkřížené

3. Vymazat volné
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4. Rozpustit pseudo

5. Přitáhnout shluky

6. Vymazat krátké

7. Zdánlivý průsečík

8. Smazat duplicity

Konverze z DGN, DWG do SHP
Konverzní fáze tvorby bezešvého územního plánu (převod z formátů  dgn a  dwg do 

formátu shp) byla výrazně ovlivněna strukturou vstupních dgn a dwg souborů. Kvalita 

těchto dat byla postačující pro práci v CAD programech (zejména pro tisk), ovšem pro 

jejich začlenění do GIS projektu byla nevhodná a obtížně zpracovatelná. GIS ve svém 

datovém modelu jednotlivých vrstev pracuje s geoprvky (bod, linie a polygon) a s jejich 

atributy, přičemž v rámci jedné vrstvy je možné použít pouze jeden typ geoprvku. Na 

druhé straně stojí datový model v CAD, ve kterém v rámci jedné hladiny existuje více 

typů geoprvků. Je zřejmé, že tato rozdílnost způsobuje obtíže především při převodu 

mezi jednotlivými formáty, tedy datovými modely (Burian, Voženílek, Kilianová, Šťávová 

2006).

Konverze vektorových dat ÚP obcí Mikroregionu Hranicko z formátu  dgn a  dwg do 

formátu shp probíhala v prostředí ArcGIS 9. 2. Při procesu transformace se z každého 

souboru  dgn nebo  dwg vytvořily  čtyři  vrstvy  shp typu  points,  polylines,  polygons 

a anotation. Při převodu však docházelo k častým komplikacím, kdy zejména výsledné 

polygonové vrstvy byly vytvořeny chybně. Bylo tedy nutné provádět v prostředí ArcGIS 

následné úpravy (funkce polylines to polygons). 

Dalším důležitým krokem bylo přiřazování správných atributů a popisků k jednotlivým 

objektům, kdy automatické algoritmy přiřazovaly atributy z bodové vrstvy polygonům 

s ohledem na určitou nadefinovanou vzdálenostní toleranci. Pokud byl ale v původních 

datech popisek umístěn záměrně vedle objektu proto, aby „nepřekrýval další objekty“, 

potom byl i ve výsledné vrstvě umístěn vedle geoprvku a byl tedy přiřazen chybnému 

polygonu. Tyto chyby bylo nutné vyhledat a manuálně opravit. V ojedinělých případech 

se z důvodů tvorby polygonů chybnou metodou z rukou autorů ÚP některé objekty 

nepřevedly a bylo tedy nutné je dodigitalizovat manuálním způsobem. U několika obcí 

(např. Černotín) nebyly vrstvy vůbec pojmenovány (ani zkratkou, pouze číslem) a bylo 

tedy nutné zpětně pomocí legendy identifikovat jednotlivé objekty. Vzhledem k chybně 
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vytvořené  legendě  (neúplná,  závislá),  kdy  bylo  mnoho  jevů  vykresleno  stejným 

způsobem  (stejná  barva,  stejný  typ  linie),  byla  identifikace  objektů  v  některých 

případech velmi nejednoznačná.

Pojmenování  vrstev  a  jejich  atributů  bylo  provedeno  obdobným  způsobem  jako 

u digitalizace rastrových ÚP a výsledkem tak opět byla sada 15 – 30 vrstev ve formátu 

shp pro každou obec. 

5. 3 Slučování geometrické složky územních plánů

Jako výsledný formát bezešvého vektorového ÚP byl zvolen formát shp (ESRI formát 

shapefile). Tento formát byl vybrán zejména s ohledem na další využití datových vrstev 

(analýzy,  prezentace  dat,  začlenění  do  mapového  serveru,  „samospustitelné  CD“, 

snadná přenositelnost, kompatibilita).

Při slučování bodových vrstev šlo vždy o jednoduché aplikování funkce „merge“, která 

sloučila  vždy  příslušný  počet  vrstev  do  jedné.  Při  slučování  liniových  vrstev  byla 

nejprve provedena stejná funkce merge a následně bylo nutné automaticky pomocí 

nadefinované vzdálenosti a v některých případech ručně přitáhnout jednotlivé liniové 

objekty tak, aby na sebe logicky navazovaly. Nutné úpravy geometrie dosahovaly ve 

většině případu pouze drobné úpravy (do 5 m). Přibližně v 10 % případu šlo o posun 

grafiky  v  průměru  o  15  m.  V  ojedinělých  případe  (asi  5  %)  bylo  nutné  posunout 

geometrickou kresbu v průměru o 30 m. Výraznějším problémem byla vrstva vodních 

toků, které nebyly zejména kvůli  špatné čitelnosti rastrových ÚP nadigitalizovány ve 

všech místech jejích výskytu. Bylo proto použito referenčních dat z Vodohospodářské 

mapy 1 : 50 000, ze které byly tyto vodní toky dodigitalizovány. 

Jedinou výraznější  odchylkou (200 m) je linie  výhledu železniční  tratě  na hranicích 

mezi obcí Klokočí a Hranicemi. Jde pravděpodobně o chybné zakreslení v minimálně 

jenom územním plánu těchto obcí. 

Sloučení  polygonových  vrstev  tvořilo  v této  části  práce  nejproblematičtější  krok. 

U vrstev, které nepokrývají celé území obce (např. ÚSES nebo různá ochranná pásma) 

se podobně jako u liniových témat ručně posunula geometrie tak,  aby polygony na 

sebe  logicky  navazovaly.  Šlo  ve  většině  případů  o  drobné  korekce  s extrémními 

hodnotami  kolem  15  m  v asi  10  %  případů.  Největším  problémem  bylo  sloučení 

polygonových vrstev, které pokrývají celé území obce (zejména vrstvy BPEJ, funkční 

využití země, zemědělský půdní fond, katastrální mapa). Nejprve byly polygony vždy 

sloučeny do jedné vrstvy, ve které se však na hranicích buď překrývaly nebo naopak 
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nenavazovaly. Tyto přetahy nebo nedotahy nabývaly v asi 80 % případů hodnoty do 

5  m.  V 10  %  případů  šlo  o  odchylku  kolem  10  m  a  zbývajících  10  %  nabývalo 

průměrných hodnot 15 m. V několika málo případech šlo o extrémní odchylku nad 30 

m. Část těchto překrytých nebo nedotažených polygonů byla upravena automatickou 

funkcí  s nastavenou  tolerancí  snappingu  7  m.  Tato  hodnota  byla  zvolena 

několikanásobným testováním této vstupní hodnoty.  Pokud byla nastavena na vyšší 

hodnotu, došlo k porušení ostatní správné kresby a pokud byla nižší, zůstávalo mnoho 

chybných polygonů. Po této automatické úpravě bylo nutné některé hraniční polygony 

upravit  ručně.  Došlo  tak  v hraničních  oblastech  jednotlivých  obcí  k zanesení 

geometrické chyby za účelem vytvoření bezešvé mapy. Je tedy nutné říci, že pokud se 

výsledné vrstvy porovnají  s geometricky správnými daty se správným souřadnicemi, 

bude  odchylka  činit  v některých  případech  až  30  a  v ojedinělých  případech  i  více 

metrů. 

5. 4 Slučování legend územních plánů

Sloučení  legend  se  ve  většině  případů  ukázalo  jako  bezproblémové.  U  některých 

vrstev (např. doprava, funkční plochy, ÚSES) ale činilo značné obtíže. Celý problém 

vychází  z  neexistence  jednotné  metodiky  pro  tvorbu  územních  plánů.  V  některých 

územních plánech byly např. komunikace vyjádřeny pouze jednou kategorií, ve většině 

však  byly  tříděny do několika  dalších  kategorií  (místní,  státní,  účelové).  V  případě 

funkčního  využití  země  byly  v  některých  případech  např.  sady  a  zahrady  v  jedné 

kategorii, v jiných případech odděleně, každá kategorie zvlášť. Takovýchto případu se 

v  některých  vrstvách  objevilo  poměrně  mnoho  a  bylo  nutné  řešit  je  individuálně. 

Problémy  byly  většinou  odstraněny  dodatečným  dodáním  informací  z  dalších 

referenčních  podkladů,  případně  podle  ortofotomapy  nebo  podle  mapových  zdrojů 

dostupných na internetu (IZGARD, CENIA).  V  případech,  kdy nebylo možné získat 

další doplňující  data,  nebo by to bylo příliš  časově náročné (např. zjištění jestli  jde 

o sad nebo zahradu), byla provedena generalizace atributů, v tomto uvedeném případě 

tedy  na  kategorii  sady  a  zahrady.  Přibližně  polovina  výsledných  vrstev  má  své 

zastoupení v každé obci a druhá polovina pouze v některých, vždy na základě údajů 

v každém ÚP. Některé vrstvy - témata (např. geobiocén, biochory, BPEJ) byly zahrnuty 

jen do některých územních plánů na základě uvážení autora ÚP. Součástí výsledného 

bÚP jsou však i tyto vrstvy. Dohromady jde celkem o 60 vrstev, z nichž nejobjemnější 

(funkční plochy) obsahuje přes 30 000 polygonů. Odlišení stavu a návrhu, případně 

výhledového stavu je vyjádřeno formou atributů. 
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Tabulka s výčtem všech vytvořených vrstev se zobrazena v příloze 12, Tab. 80. Vrstvy 

obsažené ve všech územních plánech jsou označené jako „vše“. (Jsou zde zahrnuty 

i  vrstvy,  které  se  nevyskytují  ve  všech ÚP (např.  hranice  záplavového území),  ale 

všude kde se daný jev vyskytuje, nebyly pro územní plán vynechány. Vrstvy obsažené 

pouze v některých územních plánech jsou označeny jako „neúplné“ (Jsou zde zahrnuty 

vrstvy,  které  jsou  obsahem pouze  některých  územních  plánů,  ačkoliv  se  daný  jev 

vyskytuje  i  jinde.).  Katastrální  mapa a vrstevnice jsou prakticky jediné vrstvy,  které 

nebyly vzhledem k časové náročnosti manuálně digitalizovány a ve výsledném bÚP 

jsou zastoupena pouze u obcí, kde je bylo možné bezchybně překonvertovat z CAD do 

formátu  shp.  Data  veřejně  prospěšných  staveb  jsou  obsažena  vždy  v  konkrétních 

tematických vrstvách (kanalizace, plynovod, elektřina, ...)

5. 5 Měřítko bezešvého územního plánu 

Problematika  měřítka  výsledného bezešvého  vektorového  územního  plánu  je  velmi 

diskutabilní.  Jednotlivé  územní  plány  byly  vyhotoveny  v  různých  měřítcích.  Šlo 

nejčastěji o měřítko 1 : 5 000 a 1 : 2 000, v ojedinělých případech o měřítko 1 : 2 880. 

Velmi často byla část obce (zastavěná) vyhotovena ve větším měřítku a zbytek obce 

byl  v  měřítku  1  :  5  000.  Často  šlo  pouze  o  přiblížení  nebo  oddálení,  nikoliv 

o generalizaci, která přísluší přechodům mezi měřítky. Lze říci, že výsledné vrstvy jsou 

vyhotoveny v měřítku 1 : 5 000. Uvedení jednoznačného výsledného měřítka však není 

zejména s ohledem na digitální zpracování naprosto přesné.
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6. ANALÝZA KONFLIKTŮ

Pro  potřeby  fyzickogeografického  hodnocení  bylo  nutné  sesbírat  co  nejširší  sadu 

geodat,  týkajících  se právě fyzické geografie.  Vzhledem k velké časové náročnosti 

první  části  práce,  digitalizaci  územních  plánů,  byla  v  této  částí  sbírána  data  již 

v digitální podobě. Kromě zdrojů uvedených v příloze 13 byl  také několikrát,  avšak 

neúspěšně kontaktován VÚMOP Praha (Výzkumný ústav  meliorací  a ochrany půd) 

s žádostí o data BPEJ. Data BPEJ byla sice nadigitalizována z územních plánů, avšak 

u  přibližně  poloviny  obcí  nebyla  součástí  ÚP,  takže  nebyla  ani  použitelná  pro 

zpracování v rámci celého mikroregionu. 

Aplikace analýzy konfliktů 
Pro fyzickogeografické hodnocení  rozvojových aktivit  mikroregionu bylo  nutné zvolit 

takový přístup, který by byl snadno implementovatelný do prostředí GIS a zároveň, aby 

zachoval  potřebnou kvalitu a přesnost.  Po tyto účely byl  na základě již  zmíněných 

důvodů zvolen přístup, který vychází z metodik používaných v krajinném a územním 

plánování,  pracuje  s  jednotlivými  fyzickogeografickými  tématy  a  hledá  lokality,  kde 

dochází ke konfliktům mezi socioekonomickými zájmy a právě fyzickou geografií. 

Nejprve  byl  proveden  výběr  sledovaných  konfliktů  na  základě  získaných 

fyzickogeografických dat.  Předem byly z tohoto seznamu vyřazeny jevy,  které se v 

dané oblasti nevyskytují nebo jsou velmi málo pravděpodobné (zemětřesení, sopečná 

činnost) nelze je přesně lokalizovat (např. krupobití), mají příliš malé měřítko pro daný 

účel  (meteorologická  data  ČHMÚ)   nebo  není  možné  získat  případně  neexistují 

digitální data  (např. BPEJ, data srážek, podrobná klimatická data).

Jako studované rozvojové aktivity byly označeny nově navržené plochy lidské činnosti. 

Zejména tedy plochy pro technickou vybavenost, průmysl, dopravu, sport a rekreaci, 

bydlení,  sady  a  zahrady,  hřbitovy,  občanskou  vybavenost,  parkoviště,  průmyslové 

plochy,  výrobní  aktivity,  orná  půda  a  zemědělské  výrobní  areály.  Do  analytického 

zpracování byly také odděleně zahrnuty již stávající aktivity stejného druhu. Pro tyto 

účely byly využity zejména vrstvy funkčních ploch, zastavěného a zastavitelného území 

a  dopravy  digitalizované  z  územních  plánů.  Dle  provedených  výpočtů  na  základě 

vytvořených  dat  se  v  MRH  nachází  celkem  2845  ha  území  definovaného  jako 

současně zastavěné území  a 265 ha ploch určených k zastavění  jako zastavitelné 

území. 
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Pro zjištění konkrétních konfliktů byly použity jednoduché metody „select by attributes“ 

a  „select  by  location“,  pomocí  kterých  byla  lokalizována  místa  střetu  (překryvu  - 

overlay) sledovaného fyzickogeografického jevu s navrženými a stávajícími aktivitami 

lidské činnosti. Tyto operace ve smyslu zjištění překryvů jsou dále v textu nazývány 

jako  „analýza  konfliktů“  (střetů).  Konfliktem  je  v  tomto  smyslu  rozuměn  střet  mezi 

fyzickogeografickými předpoklady území s lidskou činností (stávající i navrhovanou). 

Pokud bylo použito dalším metod (např. tvorba DMR a tvorba jeho morfometrických 

charakteristik), jsou tyto metody podrobněji rozebrány dále v textu. Pro každý konflikt 

byly  pomocí  statistických  nástrojů  v  prostředí  ArcGIS  9.2  vypočteny  rozlohy 

jednotlivých zasažených ploch. 

Jednotlivé konflikty lze rozdělit  podle stupně závažnosti  do několika kategorií  podle 

svého  významu.  Takovýmto  způsobem  nebyly  konflikty  v  žádné  zjištěné  literatuře 

klasifikovány. Nejvýznamnější střety jsou zařazeny do stupně 1., nejméně závažné do 

kategorie  3.  Vzhledem  k  tomu,  že  názory  odborníků  se  na  danou  problematiku 

v  mnoha  případech  liší,  je  v  některých  případech  poměrně  diskutabilní,  do  které 

kategorie daný konflikt patří. Podobně lze říci, že má jinou váhu konflikt s 1. stupněm 

ochranného  pásma  vod  nebo  konflikt  s  2.  stupněm  ochranného  pásma vod.  Střet 

s aktivním sesuvným územím má rovněž mnohem vyšší váhu než střet s potenciálním 

sesuvem.  Podobným  způsobem  lze  prakticky  v  každé  sledované  tematice  nalézt 

nějaký příklad. Proto je uvedené rozdělení možné označit spíše jako účelové pro dané 

zpracování. 

Do  kategorie  1  jsou  zařazeny  konflikty,  které  mohou  mít  na  navrhované  aktivity 

katastrofální následky, ale naopak výstavba v těchto lokalitách přírodní podmínky příliš 

neovlivní. V kategorii 2 jsou zařazeny konflikty, které v případě lidské aktivity v těchto 

místech znamenají poškozování kvality přírody. A v kategorii 3 jsou uvedeny ostatní 

konflikty, které spíše řeší otázku vhodnosti, resp. nevhodnosti lidské činnosti v daných 

lokalitách a nemají takovou váhu jako předchozí zmíněné střety. 

Sledované konflikty 1. stupně
 Konflikt se záplavovou zónou – stanovená záplavová zóna a povodeň 1997
 Konflikt se sesuvy (aktivní i pasivní)

Sledované konflikty 2. stupně
 Konflikt s kvalitními půdami
 Konflikt s pásmy hygienické ochrany vodních zdrojů (1. a 2. stupně)
 Konflikt s ÚSES – biocentra, biokoridory (lokální, regionální, nadregionální)
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 Konflikt  s  významnými  přírodními  lokality  (ekologicky  významné  lokality, 
významné krajinné prvky, významné botanické lokality)

 Konflikt s NATUROU 2000
 Konflikt s ochrannými pásmy maloplošně chráněných území
 Konflikt s pásmy léčivých zdrojů vod
 Konflikt s ochranným pásmem lesa
 Konflikt s poddolovaným územím
 Konflikt  s  nerostnými  surovinami  (výhradní  ložiska  nerostných  surovin, 

prognózní  zdroje nerostných surovin,  nevýhradní ložiska nerostných surovin, 
chráněná ložisková území, dobývací prostory)

Sledované konflikty 3. stupně
 Konflikt s podmáčenými lokalitami
 Konflikt s mírou oslunění 
 Konflikt s nevhodným sklonem svahů

6. 1 Konflikt se záplavovou zónou

Limitování výstavby

V aktivní zóně záplavového území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby 

s  výjimkou vodních  děl,  jimiž  se  upravuje  vodní  tok,  převádějí  povodňové průtoky, 

provádějí  opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí  s vodním 

tokem  nebo  jimiž  se  zlepšují  odtokové  poměry,  staveb  pro  jímání  vod,  odvádění 

odpadních vod a odvádění srážkových vod a nezbytných staveb dopravní a technické 

infrastruktury. Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit 

omezující podmínky. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.

Použitá data

Data o zátopových oblastech byla získána z několika zdrojů. Jako nejpodrobnější lze 

označit  vrstvu  získanou  z  územních  plánů  (1  :  5  000)  obsahující  jak  Q100,  tedy 

stanovené  záplavové  území,  tak  hranici  povodně  v  roce  1997,  jejíž  průběh  se 

v některých místech liší od  Q100.  Při porovnání s daty z VÚV T.G.M., s daty z ÚHUL 

a  s  daty  z  Odboru  životního  prostředí  města  Hranice  byly  zjištěny  značné 

nesrovnalosti.  Pro Q z roku 1997 byl  jako nejvhodnější  datový zdroj  vybrán Odbor 

životního prostředí a pro Q100 zdroj VÚV T.G.M. 

Výsledky

Jako  konfliktní  plochy  se  stanovenou  záplavovou  zónou  Q100  lze  na  základě 

provedených výpočtů označit celkem 180,1 ha (6,3 %) současně zastavěného území 

a 8,23 ha (3,1 %) zastavitelného území MRH (Příloha 11, Tab. 2). Při detailním rozboru 
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jednotlivých ploch (Příloha 11, Tab. 4) jde o přibližně 2 % (6,6 ha) nově navrhovaných 

ploch k bydlení, 11% (3,9 ha) nově navrhovaných ploch pro občanskou vybavenost, 

31,5  %  (22  ha)  nově  navrhovaných  ploch  k  rekreaci  a  sportu,  25  %  (23,5  ha) 

stávajících ploch k rekreaci a sportu a pouhých 0,5 % (0,7 ha) navrhovaných výrobních 

aktivit.  V případě provedení  stejných výpočtů  se záplavovou zónou podle povodně 

v  roce  1997  naroste  zasažená  plocha  současně  zastavěného  území  na  7,1  % 

(202,5  ha)  a  plocha  zastavitelného  území  na  4,9  % (13  ha)  (Příloha  11,  Tab.  5). 

Podobným způsobem naroste podíl navrhovaných ploch pro sport a rekreaci na 34,2 % 

(24 ha) nebo podíl ploch pro navrhovanou výrobní aktivitu (4,3% - 5,9 ha). Poklesne 

naopak podíl ploch určených k navrhovanému bydlení (0,5 % - 1,6 ha). Stanovenou 

záplavovou  zónou  prochází  celkem  6  km  silnic  první  třídy  (Příloha  11,  Tab.  3) 

a v případě povodní v roce 1997 šlo o 4,4 km silnic první třídy (Příloha 11, Tab. 6).

Rozdílný průběh stanovené zátopové zóny Q100 a záplavové zóny z roku 1997 je 

možné  porovnat  v  příloze  1.  V  mapovém  výřezu  1  (Všechovice)  je  tento  rozdíl 

nejpatrnější, ve výřezu 2 (Hranice) se jejich průběh příliš neliší a ve výřezu 3 (Bělotín) 

a 4 (Polom) naopak není stanovena záplavová zóna Q100, zatímco povodně v roce 

1997  zde  zasáhly  poměrně  velké  množství  ploch  určených  k  bydlení  nebo  sportu 

a rekreaci. 

Ve volné mapové příloze 1 (Mikroregion Hranicko, Konflikt se zátopovým územím) jsou 

zobrazeny pouze vybrané střety. Veškeré konfliktní lokality jsou potom zobrazeny na 

DVD  v  projektu  Konflikt  se  záplavovou  zónou,  který  je  možné  spouštět  přímo 

z uvedeného média v prohlížečce Kristýna GIS bez nutnosti instalace. 

6. 2 Konflikt se sesuvy

Limitování výstavby

Umísťování staveb na sesuvných územích je regulováno celostátně platnými Limity pro 

využití území (dále jen Limity). Ty limitování výstavby v těchto lokalitách zdůvodňují 

zejména  ochranou  lidí  a  majetku  proti  nebezpečí  hrozícímu  poruchami  staveb, 

terénních  úprav  a  zařízení  v  důsledku  možné  a  očekávané  destabilizace  povrchu 

zemského  a  podzákladí  staveb  a  zařízení  na  sesuvných  územích  zbudovaných. 

Umísťování  staveb  a  zařízení  v  těchto  územích  je  možné jen  s  ohledem na  výše 

uvedená  rizika.  V  praxi  je  tedy  teoreticky  možné  udělení  výjimky  a  tedy  i  finální 

umístění stavby i na sesuvných územích. 
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Použitá data

Pro  analýzu  konfliktů  byla  data  sesuvy  byla  získána  digitalizací  územních  plánů 

jednotlivých  obcí.  Korekce  průběhu  hranic  byla  případně  provedena  s  daty  OPRL 

(Oblastních plánů rozvoje lesa) získaných z ÚHUL (Ústavu pro hospodářskou úpravu 

lesa) a dále potom zejména s daty získanými z ČGS – Geofondu.

Výsledky

Na aktivních sesuvných územích se v MRH nachází celkem 15 ha (0,5 %) současně 

zastavěného území  a přibližně 2 ha (0, 8 ha) zastavitelného území (Příloha 11,Tab. 8). 

Případě započítání i potenciálních sesuvů se potom jedná o 72,6 ha (2,6 %) současně 

zastavěného území a o 10,6 ha (4 %) zastavitelného území (Příloha 11, Tab. 13). Při 

detailním  rozboru  jednotlivých  zasažených  ploch  jde  v  případě  aktivních  sesuvů 

(Příloha 11,  Tab.  10)  o  konflikt  s  využitím území  v  podobě 1,22  ha (0,36%)  ploch 

navržených k bydlení, 4,2 ha (0,42 %)  ploch stávajícího bydlení a 2,5 ha (3,6 %) ploch 

navrhovaných ke sportu a rekreaci. V případě započtení potenciálních sesuvů (Příloha 

11, Tab. 15) vzroste podíl zasažených ploch určených k bydlení na 1,8 ha (0,53 %), 

podíl stávajícího bydlení na 31,1 ha (3,35 %) a podíl ploch určených k plánovanému 

sportu a rekreaci na 4,8 ha (6,8 %). V oblasti potenciálního sesuvu se nachází celkem 

1 900 m navrhované dálnice a 7 800 m silnic 1. třídy (Příloha 11, Tab. 14).

Nejvýznamnější střety jsou zobrazeny v mapové příloze 2. Střet s aktivním sesuvem je 

nejvíce patrný na výřezech 2 (Polom),  3 (Polom) a 4 (Špičky).  Zejména ve výřezu 

2 (Polom) jde o významný střet aktivního sesuvného území se současnou zástavbou. 

Konflikt  s  potenciálním sesuvem je zobrazen v dalších výřezech,  tedy 1 (Kunčice), 

5 (Milenov),  6 (Hranice) a 7 (Ústí).  Zejména v posledním případě se jedná o velmi 

rozsáhlý  konflikt,  kdy  je  vymezeno  potenciální  sesuvné  území  na  na  více  než  ¾ 

zastavěného území obce. 

Ve volné mapové příloze 2 (Mikroregion Hranicko, Konflikt se sesuvy) jsou zobrazeny 

pouze  vybrané  střety.  Veškeré  konfliktní  lokality  jsou  potom  zobrazeny  na  DVD 

v projektu Konflikt se sesuvy.

6. 3 Konflikt s kvalitními půdami

Limitování výstavby a použitá data

Pro vymezení zástavby a vymezení nově plánovaných aktivit vzhledem ke kvalitě půdy 

se v územním plánování používají BPEJ (bonitně půdní ekologické jednotky). Ty však 

nebyly  obsaženy  ve  všech  územích  plánech  a  z  jiného  zdroje  (VÚMOP)  se  je 
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nepodařilo získat, takže byly pro tuto analýzu konfliktů použity půdní mapy v měřítku 

1 : 50 000 získané z AOPK. Objektem ochrany v rámci Limitů je ZPF (zemědělský 

půdní fond), což je zejména zemědělská půda (orná půda, vinice, sady, louky atd.). Pro 

nezemědělské  účely  je  nutno  co  nejméně  používat  zemědělskou  půdu,  navržené 

odnětí  ZPF  v  nezbytných případech  je  třeba  zdůvodňovat.  Při  posuzování  žádostí 

o odnětí zemědělské půdy ze ZPF se nejedná o pouhou výměru a kulturu zemědělské 

půdy, nýbrž i o kvalitu půdy.  

Jak  uvádí  Věžník  1987,  mezi  nejúrodnější  a  nejkvalitnější  půdy,  které  se  vyskytují 

v MRH patří černozemě, černice, hnědozemě, fluvizemě a šedozemě. Ty byly použity 

pro provedení analýzy konfliktů, kde byly hledány zastavěné nebo zastavitelné plochy 

na těchto kvalitních půdách. 

Výsledky

Na těchto uvedených kvalitních půdách se v MRH nachází celkem 822,9 ha (28,9 %) 

současně zastavěného území a 51 ha (19,2 %) zastavitelného území (Příloha 11, Tab. 

18).V  těchto  rozlohách je  zahrnuto  63,8  ha (19  %)  ploch  navrhovaných k  bydlení, 

283,1 ha (30,53 %) ploch stávajícího bydlení a 4,1 ha (16,8 %) ploch s výhledem pro 

plochy bydlení (Příloha 11, Tab. 20). Dále do těchto konfliktních ploch spadá 29,3 ha 

(41,8 %) ploch navrhovaných ke sportu a rekreaci a 46,9 ha (33,9 %) ploch určených 

pro výrobní  aktivity.  Lze však říci,  že na nejkvalitnějších černicích a převážně i  na 

černozemích se nachází zejména orná půda nebo přírodě blízké plochy. 

Vybrané  střety  jsou  zobrazeny  v  mapové  příloze  3.  Na  výřezech  1  (Býškovice), 

2 (Horní Újezd), 3 (Hranice), 4 (Hustopeče nad Bečvou) a 5 (Milotice nad Bečvou) je 

znázorněn  konflikt  s  černozeměmi,  hnědozeměmi  a  fluvizeměmi.  Ve  vybraných 

konfliktních  lokalitách  dochází  k  překryvu  kvalitních  půd  zejména  se  stávajícím 

a navrhovaným bydlením a dále potom s výrobními aktivitami a dalšími plochami. 

Ve volné mapové příloze 3 (Mikroregion Hranicko, Konflikt s kvalitními půdami) jsou 

zobrazeny pouze vybrané střety. Veškeré konfliktní lokality jsou potom zobrazeny na 

DVD v projektu Konflikt s kvalitními půdami.

6. 4 Konflikt s ÚSES (Územním systémem ekologické stability)

Limitování výstavby

Limity  definují  ÚSES jako vzájemně propojený soubor  přirozených i  pozměněných, 

avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Místní (lokální) 
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ÚSES vymezuje  a  hodnotí  obecní  úřady  obcí  s  rozšířenou  působností,  regionální 

ÚSES vymezuje a  hodnotí  krajské úřady,  nadregionální  ÚSES vymezuje a hodnotí 

MŽP. Plán systému ekologické stability schvalují příslušné orgány územního plánování 

v územně plánovací dokumentaci. Před schválením předkládá příslušný orgán ochrany 

přírody návrh plánu systému ekologické stability k posouzení a projednání dotčeným 

orgánům státní správy. 

Konkrétní omezení určuje orgán ochrany přírody. Každý kdo by chtěl provést nějaký 

zásah, který by byl v rozporu s příslušnými zákazy, příkazy či omezeními vydanými 

orgánem ochrany přírody, je povinen si opatřit závazné stanovisko tohoto orgánu. 

V  územně  plánovací  praxi  však  dochází  k  častým  případům,  kdy  jsou  v  rámci 

vymezeného ÚSES navrhovány nové aktivity lidské činnosti. 

Použitá data

Data ÚSES pro analýzu konfliktů byla získána digitalizací územních plánů jednotlivých 

obcí. Korekce průběhu hranic byla prováděna s daty OPRL (Oblastních plánů rozvoje 

lesa) získaných z ÚHUL (Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa) a dále potom s daty 

získanými z Odboru životního prostředí města Hranice. Nadregionální ÚSES byl získán 

pomocí WMS služby společnosti CENIA. 

Výsledky

Na základě  analýzy  konfliktů  bylo  zjištěno,  že  v  lokálním  a  regionálním  ÚSES se 

nachází 136,5 ha (4,8 %) současně zastavěného území a 6 ha (2,3 %) zastavitelného 

území MRH (Příloha 11, Tab. 21). V případě pouze regionálního ÚSES jde o 32,7 ha 

(1,2 %) současně zastavěného území a 3,2 ha (1,2 %) zastavitelného území (Příloha 

11, Tab. 24). Při detailnějším rozboru se v případě lokálního a regionálního ÚSES jedná 

o  5,6  ha  (1,67  %)  navrhovaných  ploch  k  bydlení,  1,7  ha  (1,3  %)  navrhovaných 

výrobních aktivit  a 7,5 ha (15,3 %) ploch určených pro těžbu a průmysl.  V případě 

započítání pouze regionálního ÚSES plocha těchto lokalit klesne na 4,7 ha (1,4 %) 

v případě ploch k bydlení, na 0,1 ha v případě výrobních aktivit a na 4,5 ha (0,1 %) 

v případě průmyslu a těžby. 

Situace v případě sledovaného konfliktu s nadregionálním ÚSES je poněkud odlišná. 

Nadregionální  biokoridor  zabírá  v  MRH více než polovinu území.  Střet  s  ním však 

nelze  považovat  natolik  závažný  jako  v  předchozím  případě.  V  nadregionálním 

biokoridoru  se  nachází  celkem 2076,4  ha  (73  %)  současně  zastavěného  území  a 

159,4  ha  (60,1  %)  zastavitelného  území  (Příloha  11,  Tab.  28).  Detailní  rozbor 
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jednotlivých ploch ukáže, že se jedná o celkem 69, 3 % (232,6 ha) navrhovaných ploch 

k  bydlení,  94,1  %  (109,1  ha)  navrhovaných  dopravních  ploch,  100  %  (12,3  ha) 

aktuálních skládek, 76 % (105,1 ha) navrhovaných výrobních aktivit a 100 % (3,8 ha) 

ploch navrhovaných pro těžbu a průmysl. 

Nejzávažnější  střety  s  regionálním  ÚSES jsou  zobrazeny  v  příloze  4  v  mapových 

výřezech 1 (Polom), 2 (Olšovec), 3 (Hranice) a 4 (Hranice). Jde ve většině případů 

o  střety  s  navrhovanými  plochami  pro  bydlení  nebo  sport  a  rekreaci.  Konflikt 

s nadregionálním ÚSES je zobrazen v mapě pouze schematicky v rámci přehledové 

mapy a společně s lokálním ÚSES je dále zvizualizován v jednotlivých projektech na 

DVD. 

Ve volné mapové příloze 4 (Mikroregion Hranicko, Konflikt s kvalitními půdami) jsou 

zobrazeny pouze vybrané střety. Veškeré konfliktní lokality jsou potom zobrazeny na 

DVD v projektech Konflikt s lokálním ÚSES a Konflikt s regionálním a nadregionálním 

ÚSES.

6. 5 Konflikt s pásmy hygienické ochrany vodních zdrojů

Limitování výstavby

Jak uvádí Limity, jsou ochranná pásma vodních zdrojů vymezována z důvodů ochrany 

vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod. 

Ochranné pásmo se dělí na ochranné pásmo I. a II. stupně. Ochranné pásmo (dále jen 

OP)  I.  stupně stanoví  vodoprávní  úřad  vždy  jako  souvislé  území  v  bezprostřední 

blízkosti  vodního  zdroje.  Ochranné  pásmo II.  stupně se  stanoví  vně  OP I.  stupně 

a může být tvořeno jedním souvislým nebo více od sebe oddělenými územími v rámci 

hydrologického povodí nebo hydrogeologického rajonu. Za prokázané omezení užívání 

pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů  náleží  vlastníkům těchto 

pozemků  a  staveb  náhrada.  Nová  výstavba  není  na  základě  těchto  Limitů 

v ochranných pásmech 1. stupně povolována prakticky vůbec, zatímco v ochranných 

pásmech 2. stupně je to záležitost naprosto běžná. 

Použitá data

Po tuto analýzu konfliktů byla získána velmi různorodá data z několika zdrojů (ÚHUL, 

HEIS,  UP).  Každý  datový  zdroj  vykazoval  velmi  různorodé  vlastnosti,  zejména 

polohové. Některé polygony měly stejný průběh hranic a měly i stejné atributy, některé 

se naopak vyskytovaly pouze v některém z datových zdrojů. Nabízí se zde otázka, 

který  datový  zdroj  je  nejvěrohodnější.  Ve  všech  případech  jde  o  významné  státní 
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datové zdroje, avšak jejich zpracování je velmi odlišné. Pro výslednou analýzu konfliktů 

byla použita data vytvořená sloučením všech těchto datových zdrojů.

Výsledky

V konfliktu  s  1.  stupněm pásma hygienické ochrany vod je zanedbatelné množství 

ploch spadajících do kategorie konfliktních. Výjimečný případ je znázorněn v příloze 5, 

v mapovém výřezu 1 (Potštát), kde lze jako konfliktní označit krátký úsek komunikace. 

V případ posuzování 2. stupně ochranného pásma spadá do této kategorie 17,1 % 

(485,3  ha)  současně  zastavěného  území  a  31,7  %  (84  ha)  zastavitelného  území 

(Příloha 11, Tab. 36). Konkrétně je v pásmu hygienické ochrany 2. stupně navrženo 

57,8  ha  (17,2  %)  ploch  s  navrhovaným  bydlením,  8,4  ha  (7,2  %)  navrhovaných 

komunikací,  27,2  ha  (19,7  %)  navrhovaných  výrobních  aktivit  a  11,5  ha  (62,7  %) 

výhledových ploch pro výrobní aktivity. Některé ze střetových lokalit jsou znázorněny 

v mapové příloze 5, v mapových výřezech 3 (Olšovec), 4 (Hustopeče nad Bečvou).

Ve  volné  mapové  příloze  5  (Mikroregion  Hranicko,  Konflikt  s  ochrannými  pásmy 

vodních zdrojů) jsou zobrazeny pouze vybrané střety. Veškeré konfliktní lokality jsou 

potom zobrazeny na DVD v projektu Konflikt s pásmem hygienické ochrany vod.

6. 6 Konflikt s ochranným pásmem léčivých zdrojů vod

Limitování výstavby

Limity  doporučují  v  ochranných  pásmech  léčivých  zdrojů  vod  omezovat  činnosti 

související s urbanizačním procesem, zejména s činností výrobní. Cílem je omezení 

negativních dopadů, vyplývajících z lidské činnosti, na přírodní léčivé zdroje vod. 

Použitá data a výsledky

Analýza konfliktů s  ochranným pásmem léčivých zdrojů (I.  a  II.  stupně)  provedena 

s daty z ÚHUL. Nebyly při ní zjištěny žádné významné konflikty. V ochranném pásmu 

léčivých zdrojů vod 1. stupně se na území MRH nachází 31,4 ha (1,1%) současně 

zastavěného území (Příloha 11,  Tab.  31).   V rámci  1.  stupně se nahází  také 6 ha 

(0,8 %) komunikací (Příloha 11, Tab. 32). Pokud se pro analýzu konfliktů použil 1. i 2. 

stupeň ochranného pásma léčivých zdrojů vod,  spadalo do těchto kategorií  celkem 

297,9 ha (10,5 %) současně zastavěného území a 32,9 ha (12,4 %) zastavitelného 

území (Příloha 11, Tab. 36). Detailnější rozbor využití ploch ukazuje, že v rámci těchto 

území se nachází 14 ha (10,2 %) navrhovaných výrobních aktivit a 49,9 ha (13,7%) 

aktuálních  výrobních  aktivit.  Spadá sem také  79,6  ha  (8,6  %)  ploch  určených  pro 
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bydlení a 55,5 ha (16,5 %) ploch s navrhovaným bydlení. Tento konflikt je zobrazen 

v mapové příloze 5 na výřezu 2 (Teplice nad Bečvou).V pásmu 1. stupně se nachází 

1 200 m silnic 1. třídy a 1 300 m železnice (Příloha 11, Tab. 30).

Celé ochranné pásmo je potom zobrazeno na DVD v projektu Konflikt s ochranným 

pásmem léčivých zdrojů.

6. 7 Konflikt s ochranným pásmem lesa

Limitování výstavby

Limity  uvádí,  že  zpracovatelé  nebo  pořizovatelé  územně  plánovací  dokumentace, 

návrhů  na  stanovení  dobývacích  prostor  a  zpracovatelé  dokumentací  staveb  jsou 

povinni dbát zachování lesa, navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska 

zachování  lesa  nejvhodnější.  Jsou  povinni  provést  vyhodnocení  předpokládaných 

důsledků  navrhovaného  řešení,  navrhnout  alternativní  řešení,  způsob  následné 

rekultivace  a  uspořádání  území  po  dokončení  stavby.  V  případě  dotčení  pozemků 

určených k plnění funkcí lesa a pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozhodne 

stavební  úřad nebo jiný  orgán  státní  správy jen se  souhlasem příslušného orgánu 

státní správy lesů. 

Použitá data a výsledky

Analýza  konfliktů  byla  provedena  pro  ochranné  pásmo  lesa  dle  dat  z  ÚP.  Do 

ochranného pásma lesa zasahuje celkem 202,1 ha (7,1  %) současně zastavěného 

území a 17,8 ha (6,7 %) zastavitelného území (Příloha 11, Tab. 40). Z Tab. 39 v příloze 

11 je patrné, že do ochranného pásma lesa spadá 16,3 ha (4,9 %) navrhovaných ploch 

pro bydlení  a 0,4  ha ploch s  výhledem pro bydlení.  Do tohoto ochranného pásma 

spadá  také  0,14  ha  (8,3  %)  ploch  navrhovaných  pro  parkování,  8,6  ha  (6,2  %) 

navrhovaných  výrobních  aktivit  a  1,8  ha  (9,8  %)  s  výhledem  pro  výrobní  aktivity. 

Nejvýznamnější  konflikty,  zejména s  nově navrhovanými  plochami  pro  bydlení  jsou 

zobrazeny v příloze 6 v mapových výřezech 1 (Střítež nad Ludinou), 2 (Jindřichov), 

3 (Olšovec), 4 (Hranice), 5 (Potštát), 6 (Opatovice), 7 (Potštát). 

Ve volné mapové příloze 6 (Mikroregion Hranicko, Konflikt s ochranným pásmem lesa) 

jsou zobrazeny pouze vybrané střety. Veškeré konfliktní lokality jsou potom zobrazeny 

na DVD v projektu Konflikt s ochranným pásmem lesa.
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6. 8 Konflikt s ekologicky významnými lokalitami

Limitování výstavby, použitá data, výsledky

Ekologicky významné lokality jsou v rámci územních plánů chápány jako prvky krajiny 

vhodné  pro  zachování  ekologické  stability,  které  ale  nejsou  součástí  ÚSES  ani 

jakýchkoliv chráněných území.  Pro analýzu konfliktů s těmito lokalitami byla použita 

data získaná z územních plánů. Na základě Tab. 42 a 43. z přílohy 11 je patrné, že 

v konfliktu se nachází pouze velmi zanedbatelné množství funkčních ploch. Nejvyšších 

hodnot  nabývají  plochy technické vybavenosti  (0,07 ha),  což je  ale velmi  nepatrná 

hodnota, která může být ovlivněná především přesností vstupních dat. 

Ve volné mapové příloze 7 (Mikroregion Hranicko, Konflikt s přírodními lokalitami) jsou 

zobrazeny tyto lokality pouze v přehledové mapě.  Veškeré konfliktní  lokality (pouze 

několik malých lokalit) jsou potom zobrazeny na DVD v projektu Konflikt s významnými 

přírodními lokalitami.

6. 9 Konflikt s NATUROU

Limitování výstavby

Jak uvádí Limity, jsou evropsky významné lokality chráněny stejným způsobem  jako 

národní přírodní rezervace a památky nebo přírodní rezervace a památky. Na celém 

území národních přírodních rezervací je zakázáno například hospodařit na pozemcích 

způsobem  vyžadujícím  intenzivní  technologie,  povolovat  a  umisťovat  stavby  nebo 

vjíždět motorovými vozidly, kromě výjimek. Pro ptačí oblasti, spadající také do soustavy 

NATURA, jsou stanoveny konkrétní limity pro každé území s ohledem na hospodářské 

požadavky,  požadavky rekreace, sportu a rozvojové záměry dotčených obcí a krajů 

podle územně plánovací dokumentace. 

Použitá data

Data evropského systému ochrany přírody NATURA byla získána digitalizací územních 

plánů  jednotlivých  obcí.  Korekce  průběhu  hranic  byla  případně  korigována  s  daty 

OPRL (Oblastních plánů rozvoje lesa) získaných z ÚHUL (Ústavu pro hospodářskou 

úpravu  lesa)  a  dále  potom  s  daty  získanými  z  Odboru  životního  prostředí  města 

Hranice.

Výsledky

Plocha evropsky  významných  lokalit  a  ptačích  oblastí  zasahuje  v  MRH do  6,2  ha 

(0,2 %) současně zastavěného území (Příloha 11, Tab. 44). Prakticky jediné konflikty 
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jsou znázorněny v mapové příloze 7 ve výřezu 1 (Potštát) a 4 (Hustopeče). Jde o 4 ha 

(0,51 %) aktuálních ploch komunikací a 0,6 ha (0,4 %) navrhovaných výrobních aktivit. 

Celkem zasahuje do ploch NATURY 53 ha (0,3 %) orné půdy (Příloha 11, Tab. 46). 

Plochami NATURY prochází celkem přibližně 900 m silnic první třídy (Příloha 11, Tab. 

45).

Ve volné mapové příloze 7 (Mikroregion Hranicko, Konflikt s přírodními lokalitami) je 

zobrazen pouze jeden střet.  Ten stejný je také možné prohlížet  na DVD v projektu 

Konflikt s NATUROU 2000.

6. 10 Konflikt s ochranným pásmem chráněných území

Limitování výstavby a použitá data

Podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je zpravidla území do 

vzdálenosti  50  m  od  hranic  chráněného  území  jeho  ochranným  pásmem  se 

samostatným ochranným režimem. Na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody je 

zde vázána zejména stavební činnost, terénní úpravy a změny kultur pozemků. To se 

týká přírodních rezervací, přírodních parků, národních přírodních rezervací a národních 

přírodních  parků.  Tato  data  byla  pro  analýzu  konfliktů  získána  z  územních  plánů. 

V některých případech bylo provedeno porovnání s daty získanými z CENIE. 

Výsledky

Jako konfliktní lze označit 16 ha (0,6 %) současně zastavěného území (Příloha 11, Tab. 

47).  Do  tohoto  ochranného  pásma zasahuje  také  přibližně  1100  m železnice,  což 

představuje 4,8 ha. (Příloha 11, Tab. 48 a Tab. 49.).  V tomto ochranném pásmu je 

0,8 ha (0,9 %) ploch pro bydlení a 3,3 ha (0,9 %) ploch pro výrobní aktivity (Příloha 11, 

Tab. 49). Nejvýznamnější konflikty jsou zobrazeny v příloze 7 v mapových výřezech 

2 (Teplice nad Bečvou), 3 (Černotín), 4 (Hustopeče nad Bečvou) a 6 (Hranice).

Ve této mapové příloze 7 (Mikroregion Hranicko, Konflikt s přírodními lokalitami) jsou 

zobrazeny pouze vybrané střety. Veškeré konfliktní lokality jsou potom zobrazeny na 

DVD v projektu Konflikt s ochranným pásmem chráněných území.

6. 11 Konflikt s významnými krajinnými prvky

Limitování výstavby  použitá data

Významný  krajinný  prvek  (VKP)  je  ekologicky,  geomorfologicky  nebo  esteticky 

hodnotnou částí krajiny, utvářející její vzhled nebo přispívající k udržení její stability. 
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Omezováno je  zde umisťování  staveb,  pozemkové úpravy,  změny kultur  pozemků, 

odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.  Pro analýzu 

konfliktů s touto tematikou byla použita data získaná územních plánů.

Výsledky

Bylo  zjištěno,  že  na  16  ha  významných  krajinných  prvků  je  vymezeno  současně 

zastavěné území (Příloha 11,Tab. 50). Jako nejvýznamnější konflikt je možné označit 

10,3 ha (2,8 %) stávajících výrobních aktivit. Tento střet je zobrazen ve volné mapové 

příloze 7 (Mikroregion Hranicko, Konflikt s přírodními lokalitami) ve výřezu 5 (Hranice). 

Ten je také zobrazen na DVD v projektu Konflikt s významnými přírodními lokalitami.

6. 12 Konflikt s významnými botanickými lokalitami

Limitování výstavby, použitá data, výsledky

Ochrana významných botanických lokalit znázorněných pouze v některých územních 

plánech není v rámci Limitů vůbec řešena. Pro tuto analýzu byla použita data získaná 

z územních plánů. V rámci překrytu těchto lokalit s funkčními plochami se jedná vždy 

o velmi nízké hodnoty, které lze označit jako chyba vzhledem k přesnosti použitých dat 

(Příloha 11,  Tab.  53 a Tab. 54).  Ve volné mapové příloze 7 (Mikroregion Hranicko, 

Konflikt s přírodními lokalitami) jsou zobrazeny tyto lokality pouze v přehledové mapě. 

V detailním měřítku jsou potom obsaženy na DVD v projektu Konflikt s významnými 

přírodními lokalitami.

6. 13 Konflikt s poddolovaným územím

Limitování výstavby, použitá data, výsledky

Pro umisťování staveb a územní plánování pro lokality označené jako poddolované 

území platí dle Limitů stejná omezení jako v případě již zmíněných sesuvných území. 

Pro analýzu konfliktů s poddolovaným územím byla použita data z ČGS - Geofondu 

a nebyl zjištěn žádný výrazný konflikt (Příloha 11, Tab 55 a Tab. 56). Ve volné mapové 

příloze 8 (Mikroregion Hranicko, Konflikt s nerostnými surovinami) je zobrazena tato 

tematika v přehledové mapě a alternativně je možné ji zobrazovat v projektu Konflikt 

s nerostnými surovinami na DVD.
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6. 14 Konflikt s nerostnými surovinami

Limitování výstavby

Do  této  skupiny  fyzickogeografických  jevů  je  zahrnut  konflikt  s  ložisky  nerostných 

surovin, s chráněnými ložiskovými územími, s dobývacími prostory a s prognózními 

zdroji nerostných surovin. Dle Limitů se v zájmu ochrany nerostného bohatství nesmí 

v  chráněném  ložiskovém  území  zřizovat  stavby  a  zařízení,  které  nesouvisí 

s  dobýváním  výhradního  ložiska,  pokud  k  tomu  nebyl  dán  souhlas  podle  zákona. 

Chráněno je výhradní ložisko jako neobnovitelný a nepřemístitelný přírodní nerostného 

zdroj  proti  znemožnění nebo ztížení  jeho dobývání  umísťováním staveb a zařízení, 

které nesouvisejí s dobýváním a mohly by znamenat překážku jeho dobývání, ačkoli by 

mohly být bez problémů umístěny jinde. 

Dobývací prostor je stanoven jako uzavřený geometrický obrazec s přímými stranami 

na povrchu zemském s vrcholy udanými v platném souřadnicovém systému. Orgány 

územního plánování a zpracovatelé územně plánovací dokumentace jsou povinni při 

územně plánovací činnosti vycházet z tohoto podkladu    a navrhovat řešení, které je z 

hlediska  ochrany  a  využití  nerostného  bohatství  a  dalších  zákonem  chráněných 

obecných zájmů nejvýhodnější. 

Prognózní zdroj  nerostných surovin je dosud neověřený a neprozkoumaný nerostný 

zdroj, jehož existence se předpokládá na základě znalostí geologické stavby území se 

zřetelem k  zákonitostem vzniku a  tvorby přírodního  nahromadění  určitého nerostu. 

Ochrana  nerostného  zdroje  je  zaměřena  proti  umísťování  staveb  a  zařízení  na 

povrchu, které by mohly v budoucnu bránit využití zdroje, ačkoli mohou být bez potíží 

umístěny jinde, kde nebudou využití zdroje překážet. 

Použitá data, výsledky

Pro  analýzu  konfliktů  byla  použita  data  z  územních  plánů  porovnávaná  s  daty 

z ČGS - Geofondu. Chráněné ložiskové území zasahuje na 62,9 ha (2,2 %) současně 

zastavěného území a 6,2 ha (2,3 %) zastavitelného území (Příloha 11, Tab. 57). Při 

detailnějším vyhodnocení jde o 1,4 ha aktuálních ploch pro bydlení, 227, 9 ha (1,5 %) 

orné půdy a 14,5 ha (10,5 %) navrhovaných výrobních aktivit (Příloha 11, Tab. 58). 

Dobývací prostor zasahuje na 92,3 ha (3,2 %) současně zastavěného území a 8,6 ha 

(3,2 %) zastavitelného území (Příloha 11, Tab. 60). Současně jím dle provedené ho 

výpočtu  prochází  300  m  silnice  1.  třídy,  což  lze  považovat  za  chybu  vzhledem 

k přesnosti použitých dat. Do dobývacího prostoru zasahuje 120 ha orné půdy, 7, 6 ha 
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ploch navrhovaných ke sportu a rekreaci a 15,3 ha (11 %) navrhovaných výrobních 

aktivit (Příloha 11, Tab. 63), které však v tomto případě přímo souvisí s těžbou v této 

lokalitě. 

Do ložiska nerostných surovin zasahuje 63 ha (2,2%) současně zastavěného území 

a 6,2 ha (2,2 %) zastavitelného území (Příloha 11, Tab. 62). Při detailnějším rozboru 

jde o 1,8 ha (0,5 %) aktuálních ploch pro bydlení, 1 ha (1,4 %) ploch navrhovaných pro 

sport a rekreaci a 1,3 ha (1,4 %) aktuálních sportovních a rekreačních ploch. 

Prognózní zdroj nerostných surovin zasahuje 0,7 ha do současně zastavěného území 

(Příloha 11, Tab. 66). Při detailnějším rozboru jednotlivých ploch nebyly zjištěny žádné 

významné konflikty. 

Nejvýznamnější střety pro všechny zmíněné kategorie v rámci nerostného bohatství 

jsou zobrazeny v příloze 8 v mapovém výřezu 1 (Hranice), 2 (Polom), 3 (Černotín), 

4 (Hustopeče nad Bečvou) a 5 (Hranice). 

Ve volné mapové příloze 8 (Mikroregion Hranicko, Konflikt s nerostnými surovinami) 

jsou zobrazeny nejvýznamnější střety. Veškeré konfliktní lokality jsou potom zobrazeny 

na DVD v projektu Konflikt s nerostnými surovinami.

6. 15 Konflikt s podmáčenými lokalitami

Limitování výstavby, použitá data, výsledky

Pro  podmáčené  lokality  nejsou  pro  územní  plánování  v  rámci  Limitů  stanoveny 

jakékoliv  limity.  Je  však  zřejmé,  že  umísťování  staveb  nebo komunikací   v  těchto 

lokalitách není příliš vhodné. Data pro analýzu konfliktů získána  z OPRL  (oblastní 

plán rozvoje lesa)  z ÚHUL. Příloha 11 (Tab. 78 a Tab.  79)  ukazuje,  že se v MRH 

nevyskytují žádné významné konflikty. Lze nanejvýš zmínit 40 ha (5,2 %) aktuálních 

komunikací a 17,9 ha (0,1 %) orné půdy v oblastech podmáčených lokalit. Podmáčené 

lokality jsou zobrazeny na DVD v projektu Konflikt s podmáčenými lokalitami.

6. 16 Konflikt s mírou oslunění

Limitování výstavby, použitá data

Pro tuto analýzu bylo nutné nejprve vytvořit  DMR (digitální  model reliéfu).  Pro jeho 

zpracování byla použita data z DMU – 25, (vrstevnice s ekvidistancí 5m a výškové 

body. Pro vytvoření 3D modelu byla zvolena metoda „TOPOGRID“, která je vhodnou 

metodou  pro  vytvoření  hydrologicky  korektního  DMR.  Metoda  dokáže  automaticky 
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odstraňovat  případné  vzniklé  „sinky“  a  „peaky“  a  hodí  se  tedy  i  pro  následné 

generování morfometrických charakteristik.  Velikost buňky gridu byla stanovena na 5 

m. Z vytvořeného DMR byl vygenerován pomocí extenze 3D analyst a Spatial Analyst 

grid  sklonu  svahů  a  grid  orientace  svahů  se  stejným  rozlišením.  Gridy  byly 

reklasifikovány  na  jednotlivé  kategorie  podle  metodiky  LANDEP  (Tab.  2)  a  byly 

následně  pronásobeny  (mapový  kalkulátor).  Výsledkem  byl  grid  vyjadřující  míru 

oslunění rozdělenou do 5 kategorií (nejlepší oslunění, dobré oslunění, střední oslunění, 

slabé  oslunění,  nejslabší  oslunění).  Tento  grid  byl  převeden  na  polygonovou 

vektorovou vrstvu, která byla použita pro další zpracování .

Tab. 2 Hodnoty míry oslunění (Ministerstvo životného prostredia SR 2004)

Výsledky

Analýzou konfliktů byly zjišťovány lokality plánovaných i stávajících aktivit (rekreace, 

sady a zahrady, obytná zástavba), které se nacházejí v nejméně osluněných lokalitách, 

tedy  v  kategorii  slabé  a  nejslabší  oslunění.  Dále  byl  tento  přístup  aplikován  i  se 

zařazenou kategorií  střední  oslunění  a potom i  na dvě nejvíce osluněné kategorie. 

Výsledky této analýzy jsou zobrazeny ve formě tabulek v příloze 11 (Tab. 69, Tab. 70).

Do  kategorie  2  nejméně  osluněných  kategorií  spadá  3,1  ha  (0,9  %)  ploch 

navrhovaných  k  bydlení,  zatímco  v  případě  zahrnutí  i  střední  kategorie  je  celková 

plocha těchto ploch 249,7 ha (74, 4 %). Pouze 25,6 % nově navrhovaných ploch pro 

bydlení je tedy umístěno do nejvíce osluněných lokalit MRH. Podobný případ nastává 

i pro navrhované sady a zahrady, kdy je „optimálně“ navrženo pouze 11, 6 % ploch. Do 

kategorie  dvou  nejméně  osluněných  ploch  ale  spadá  pouze  0,4  %  ploch  pro 

navrhované sady a zahrady, což znamená, že převážná většina z nich je umístěna 
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v  lokalitách  se  střední  mírou  oslunění.  Plochy  sportu  a  rekreace  jsou  ve  většině 

případu lokalizovány také do nejvíce osluněných lokalit. V daném území je do dvou 

nejvíce osluněných kategorií navrhováno pouze 18,3 % těchto ploch, zatímco převážná 

většina z  nich je opět  zařazena do kategorie středního oslunění  (81,3  %) a pouze 

0,4 % těchto ploch je navrhováno v místech dvou nejméně osluněných kategorií míry 

oslunění. 

Ve  volné  mapové  příloze  9  (Mikroregion  Hranicko,  Konflikt  s  mírou  oslunění)  jsou 

zobrazeny pouze vybrané střety. Formou mapových výřezů: 1 (Jindřichov), 2 (Potštát – 

Lipná), 3 (Potštát), 4 (Potštát), 5 (Střítež nad Ludinou), 6 (Hranice) a 7 (Partutovice). 

Veškeré konfliktní lokality jsou potom zobrazeny na DVD v projektu Konflikt s mírou 

oslunění.

6. 17 Konflikt s nevhodným sklonem svahu

Limitování výstavby

Růžička 2000 uvádí následující limitní hodnoty sklonu pro určité lidské aktivity: bytová 

výstavba do 12O, individuální bytová výstavba do 17O, průmysl do 7O, zahradnictví do 

3O, orná půda do 7O, ovocnářství do 17O, zemědělská výroba do 7O a nad 17O, louky 

a pastviny do 12O a nad 25O. 

Sklenička  2003  uvádí  následující  doporučené  využití  území  podle  skonu  svahu 

vzhledem  k  erozním  vlivům.  Do  7O bez  omezení  od  7O do  12O ornou  půdu 

s protierozními opatřeními,  od 12O do 20O trvalé travní porosty,  od 20O do 30O lesy 

s hospodářskou funkcí a nad 30O les s ochrannou funkcí.

Jak uvádí Voženílek 1999 dle VÚMOP Praha, je na území Česka 43,4% orných půd na 

svazích se sklonem 3O-7O, 9,8% na svazích se sklonem 7O-12O a 0,7% na svazích nad 

12O.  Kolejka (1999, 1996, 2001)  uvádí jako kritický sklon svahu, od kterého velmi 

často dochází k erozi půdy na zemědělských pozemcích hodnotu 15O.

Použitá data

Pro analýzu konfliktů byl  použit  grid sklonu svahů vytvářený pro potřeby předchozí 

analýzy.  Ten  byl  reklasifikován  na  základě  údajů  o  limitních  hodnotách  sklonu  do 

kategorií  s  hraničními  hodnotami  3O,  7O,  12O,  15O,  17O a  20O.  Gridy byly  následně 

převedeny na polygonové vektorové vrstvy,  které byly použity pro analýzu konfliktů, 

tedy určení překryvů s funkčním využitím území. Jednotlivé výsledky jsou v podobě 

tabulek součástí přílohy 11 (Tab. 71 – Tab. 76). 
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Výsledky

Jako nejkritičtější lze označit celkem 11,2 ha orné půdy na svazích se sklonem nad 20O 

(30,6  ha v  případě sklonu nad 17O,  64,  2 ha v  případě sklonu nad 15O a  215 ha 

v případě sklonu nad 12O). Navrhované plochy jsou umísťovány většinou v lokalitách 

s  vhodným sklonem svahu a  pouze 1,4 ha se nachází  na plochách s nevhodným 

sklonem svahu nad 17O. Průmysl a zemědělská výroba je doporučována na svazích 

o  sklonu  do  7O.  Tuto  hodnotu  překračuje  celkem  8,2  ha  navrhované  zemědělské 

výroby, 9,1 ha navrhovaných výrobních aktivit a 0,8 ha navrhovaného průmyslu. 

Ve volné mapové příloze 10 (Mikroregion Hranicko,  Konflikt  s  nevhodným sklonem 

svahu) jsou v mapových výřezech zobrazeny pouze vybrané střety. Pro lepší čitelnost 

jsou  kategorie  sklonu redukovány na  menší  počet  a  z  detailních  výřezů jsou  opět 

z důvodů lepší čitelnosti vypuštěny 2 kategorie s nejmenším sklonem svahu. Veškeré 

konfliktní  lokality  jsou  potom  se  všemi  vrstvami  sklonu  svahu  zobrazeny  na  DVD 

v projektu Konflikt s nevhodným sklonem svahu.

6. 18 KES (koeficient ekologické stability)

K vyhodnocení ekologické stability byl dle Löwa 2003 spočten koeficient ekologické 

stability na základě následujícího vzorce: 

KES=(1,5A+B+0,5C):(0,2D+0,8E), kde

A je plocha lesů a vodních toků (84,15 km2), B je plocha trvalých kultur (12,67 km2), 

C je plocha luk a pastvin (27,49 km2), D je plocha orné půdy (158,55 km2) a E je plocha 

zastavěného území a ostatních ploch (50,91 km2). 

Tab. 3 Charakter krajiny podle KES

KES Krajina
< 0,1 devastovaná krajina

0,1 – 0,9 narušená krajina schopná autoregulace

1,0 vyvážená krajina

1,1 – 9,9 krajina s převažující přírodní složkou

10,0 krajina přírodní až přírodě blízká

> 10 přírodě blízká krajina

Pro celé  řešené území  byla spočítána hodnota KES 2,1,  což zařazuje  Mikroregion 

Hranicko do kategorie krajiny s převažující přírodní složkou. 
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7. VÝSLEDKY PRÁCE

Výsledky práce lze rozdělit  do  několika skupin.  První  z  nich  je  sada 60 vrstev  ve 

formátu  shp,  která  pokrývá  celé  území  Mikroregionu  Hranicko  formou  bezešvého 

územního  plánů  (Příloha  12,  Tab.  80).  Sada těchto  dat  byla  následně  použita  pro 

„analýzu  konfliktů“  a  pro  projekt  Stra.S.S.E.,  řešený  na  katedře  geoinformatiky  UP 

v Olomouci. 

Hlavní  součástí  práce  bylo  sloučení  územních  plánů  MRH  a  následné  provedení 

fyzickogeografického hodnocení rozvojových aktivit, které bylo realizované způsobem 

analýzy konfliktů. Zejména pomocí analytické funkce „overlay“ byly v prostředí ArcGIS 

9.2  hledány  lokality,  kde  dochází  ke  střetu  fyzickogeografických  propozicí   krajiny 

s lidskou činností  (stávající  i  navrhovanou).  Konkrétní příklady střetů jsou podrobně 

popsány v kapitole 6. Analýza konfliktů. Lze konstatovat, že v Mikroregionu Hranicko 

se nachází relativně velké množství lokalit, kde dochází k takovýmto střetům. 

Výsledky  analýzy  konfliktů  byly  zvizualizovány  dvojím  způsobem.  Formou  volných 

mapových příloh (příloha 1 – 10) byly ve formátu A2 zobrazeny nejvýznamnější místa 

střetů  pro  každé  hodnocené  fyzickogeografické  téma.  Kompozice  map  je  řešena 

formou přehledové mapy v měřítku (1 : 100 000) s názorným zaznačením jednotlivých 

konfliktních  témat.  V  přehledové  mapě  jsou  dále  zaznačeny  výřezy,  které  jsou 

zobrazeny formou detailních map (1 : 5 000) rozmístěných na zbytku mapového pole. 

V těchto mapových výstupech není zobrazen pouze konflikt s podmáčenými lokalitami, 

který představují pouze velmi malé lokality obtížně zobrazitelné v měřítku mapových 

výřezů. 

Prostřednictvím freeware  programu  czRoPa Autorun 2.0  a freeware prohlížečky dat 

Kristýna GIS 1.2 bylo vytvořeno „samospustitelné DVD“ fungující bez nutnosti instalace 

přímo  z  DVD  (příloha  16).  Pokud  se  po  vložení  DVD  do  mechaniky  počítače 

automaticky nezobrazí úvodní okno aplikace, je patrně tato „samospouštěcí“  funkce 

zakázána.  Pro  tyto  účely  je  v  kořenovém adresáři  umístěn  soubor  readme.txt,  ve 

kterém  jsou  uvedeny  pokyny  pro  manuální  spouštění.  Úvodní  obrazovka  aplikace 

(obr.  7)  nabízí  možnost  výběru  prohlížení  jednotlivých  konfliktů  formou  projektu 

a  formou  tabulkového  statistického  přehledu  jednotlivých  zasažených  ploch.  Tyto 

tabulky jsou dalším z významných výsledků práce a jsou obsaženy v příloze 11. 

Na „samospustitelném“ DVD jsou obsaženy veškeré konflikty a také bezešvý územní 

plán Mikroregionu Hranicko. Pro snazší  orientaci  byly vytvořeny prostorové záložky 
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(Obr.  8),  které  provádí  automatické  přiblížení  na  nejvýznamnější  místa  střetů.  Po 

spuštění každého projektu se uživateli nejprve zobrazí grafické okno, vytvořené v Open 

Source  programu GIMP,  se  stručným popisem konfliktních  ploch  (obr.  9).  Po  jeho 

uzavření je teprve možné prohlížení samotných dat. Tato funkce byla doprogramována 

na základě dostupné dokumentace k programu Kristýna GIS. Legenda územního plánu 

byla volena s ohledem na dodržení co nejvíce kartografických zásada v rámci možností 

vizualizace v prostředí Kristýna GIS. 

Obr. 7 Úvodní obrazovka „samospustitelného“ DVD

Obr. 8 Ukázka prostorových záložek
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Obr. 9 Ukázka popisu konfliktních ploch

Obr. 10 Ukázka konfliktu se záplavovou zónou v prostředí Kristýna GIS

Závěrečnou fázi vizualizace bylo vytvoření webových stránek diplomové práce, které 

jsou  umístěny  na  serveru  katedry  geoinformatiky  UP v  Olomouci.  Součástí  těchto 

webových stránek vytvořených pomocí programovacích jazyků PHP, HTML a CSS jsou 

také jednotlivé mapy (Příloha 1-10), zobrazované pomocí dalšího freeware programu 

Zoomify, který nabízí základní funkce pro prohlížení map v rastrovém formátu. 
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8. DISKUSE

Diplomovou práci  lze  rozdělit  na  dvě základní  části.  Cílem první  fáze  bylo  vytvořit 

bezešvý územní plán Mikroregionu Hranicko (MRH). Pro tyto účely bylo nejprve nutné 

sesbírat   31  územních  plánů  obcí  MRH.  Právě kvalita  těchto  dat  se  ukázala  jako 

klíčová pro  celou práce. Třináct obcí mělo zpracováno územní plán pouze v analogové 

formě,  zbývajících  18  obcí  disponovalo  územním  plánem  zpracovaným  v  digitální 

podobě. 

Tištěné územní plány bylo nejprve nutné naskenovat, rektifikovat a zdigitalizovat do 

navrženého  výsledného formátu  shp.  V  nízké  kvalitě  získaných  tištěných  podkladů 

(opotřebovanost,  nečitelnost,  přesahy  nebo  naopak  mezery  mezi  jednotlivými  listy, 

neúplná  legenda,  nejasná  legenda,  srážka  papíru)  lze  spatřovat  jeden  z  hlavních 

zdrojů nepřesností.  Pro tuto fázi práce byl použit produkt ArcGIS ve verzi 9.2 a lze 

konstatovat, že jeho možnosti pro prováděné postupy jsou velmi dobré. 

Digitální územní plány byly získány ve formátech dgn a dwg. Prakticky všechny ÚP 

byly vytvářeny bez jakýchkoliv topologických pravidel nad nerektifikovanými rastry, tedy 

v  místním  souřadnicovém  systému.  Zpracování  těchto  dat  spočívalo  nejprve  ve 

vyčištění topologických nepřesností (přetahů, nedotahů, neuzavřených polygonů, atd.) 

a následně v transformaci dat do správného souřadnicového systému (S-JTSK). Tato 

fáze zpracování byla provedena v přímo v programech určených pro práci  s těmito 

datovými formáty, tedy Microstation V8 a Autodesk Map 3D 2005. 

Následný  převod  dat  do  formátu  shp  se  ukázal  jako  velmi  problematický.  Žádný 

z nástrojů pro převod mezi těmito formáty nedokázal provézt bezchybnou transformaci 

těchto dat. V mnoha případech  se stalo, že některé objekty nebyly převedeny vůbec. 

K tomu docházelo ze dvou důvodů. První důvod je nemožnost zasahovat do „blackbox“ 

metod pro převod dat. Převodní software tedy vždy automaticky vyhodnocuje, která 

data klasifikovat jako polygon, která jako linii  a která jako bod. Druhým důvodem je 

chybné zpracování dat v prostředí CAD. CAD umožňuje vytvářet data mnoha různými 

způsoby (linii několika druhy úseček, plochy několika typy polygonů, body několika typy 

buněk), avšak ne všechny tyto typy jsou podporovány při převodních operacích. 

Při převodu tak docházelo velmi často k nesprávnému zařazení objektů do kategorií, 

k  nesprávnému přiřazení  popisků k  objektům,  nebo naopak k situacím,  kdy nebyly 

některé objekty vůbec převedeny. Velmi často tedy byla nutná pečlivá vizuální kontrola 

vytvářených dat.  Při  vytváření takto velkého množství  dat  je v praxi běžná kontrola 
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minimálně jednou další osobou.  Tato kontrola však provedena nebyla, takže se ve 

vytvořených datech mohou vyskytovat některé chyby z přehlédnutí. 

Celý tento převodní proces a zejména jeho postprocesing byl velmi časově náročný. 

Převedení jedné obce z CAD do GIS trvalo průměrně 18 hodin. Tento čas byl větší než 

v případě ruční digitalizace. Důvodem je skutečnost, že v případě manuální digitalizace 

byla hned od počátku vytvářena kvalitní, topologicky správná data a nebyla tedy nutná 

žádná další korekce, na rozdíl od mnohdy chybně převedených vektorových dat.

Výsledné územní plány jednotlivých obcí ve formátu shp bylo dále nutné sloučit jak po 

stránce  geometrie  (metoda  „merge“)  tak  po  stránce  atributů  (generalizace).  Bylo 

zjištěno,  že  některé  územní  plány  na  sebe  prakticky  nenavazují  (chyby  na  straně 

zpracovatele ÚP) a některé se překrývají. V případě liniových vrstev byly k sobě linie 

připojovány tak, aby na sebe přirozeně navazovaly. Obtížnější situace bylo nutné řešit 

v případě polygonových vrstev. Tímto způsobem byla do dat zanášena záměrně další 

nepřesnost, kterou však kompenzuje výsledný bezešvý plán. Finálním krokem tvorby 

bÚP bylo sloučení legend jednotlivých územních plánů do výsledné podoby. 

S ohledem na podrobnost jednotlivých územních plánů ve smyslu měřítka (1 : 2 880, 

1 : 2 000, 1 : 5 000, 1 : 8 000) je otázka výsledného měřítka diskutabilní. Většina ÚP 

byla  zpracována v měřítku  1  :  5  000 a obsahovala také četné výřezy (1  :  2  000) 

mnohdy však řešené pouze formou „zvětšení  jednotlivých objektů“.  I  přes uvedené 

skutečnosti lze označit výsledné měřítko bÚP jako 1 : 5 000. 

Takto  zpracovaný  bÚP  vstupoval  společně  se  sesbíranou  sadou  digitálních 

fyzickogeografických  dat  do  další  části  diplomové  práce.  Bylo  provedeno 

fyzickogeografické hodnocení rozvojových aktivit prostřednictvím analytických nástrojů 

GIS. Byl navržen přístup „analýzy konfliktů“, která vyhledávala místa, kde dochází ke 

střetům  mezi  fyzickogeografickými  předpoklady  území  a  lidskou  činností  (stávající 

i navrhovanou). Tento postup byl realizován metodou „overlay“ v prostředí ArcGIS 9.2. 

Jako  teoretického  základu  pro  stanovení  „konfliktů“  byly  používány  metodiky  pro 

hodnocení krajinného potenciálu a dále potom metodiky pro tvorbu územních plánů, 

například celostátně platné Limity (viz. kapitola 11. Literatura).

Tímto „konfliktním“ přístupem bylo zpracováno přibližně 20 fyzickogeografických témat. 

Ty  však  rozhodně  nepokrývají  kompletní  výčet  všech  možný  střetů.  Byly  nejprve 

vybrány  takové,  které  má  význam  v  daném  území  řešit  (např.  sopečnou  činnost 

pochopitelně ne) a dále potom ty, pro které bylo možné získat přesná digitální data. 
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Opět lze v souvislosti s tím zmínit problematiku získávaní kvalitních digitální dat, která 

jsou pro provádění analýz v prostředí GIS klíčová. Práci by dále bylo možné rozvinout 

směrem k analýzám všech možných fyzickogeografických podmínek. 

Na některé sledované střety se v literatuře názory rozcházejí.  Zatímco jeden autor 

považuje některý střet za kritický, druhý ho hodnotí jako méně závažný. V současné 

územně plánovací o konečném rozhodnutí o výstavbě rozhodují úředníci a je tedy na 

nich, jak budou daný konflikt považovat za závažný. Z těchto důvodů je možné, že jsou 

stále  urbanizovány záplavové  zóny,  ochranná pásma lesů  nebo například  sesuvná 

území.  V  souvislosti  s  tím  by  bylo  zajímavé  navrhnout  ohodnocení  jednotlivých 

konfliktů stupněm vážnosti. V práci jsou konflikty do kategorií rozděleny spíše pracovně 

(účelově), protože jejich klasifikace nebyla cílem této práce. 

V případech, kdy dochází v některých místech pouze k částečnému překryvu (střetu) 

sledovaného využití země s přírodními předpoklady, je otázka polohové přesnosti dat 

velmi  důležitá.  V  tomto  bodě  lze  spatřovat  největší  úskalí  této  práce.  Pokud  není 

možné  považovat  vstupní  podkladová  data  za  naprosto  správná,  není  možné  ani 

analýzy prováděné nad těmito daty považovat za korektní. Pokud by byly k dispozici 

přesné digitální územní plány (jak obsahově, tak polohově), bylo by možné považovat 

i výsledky této diplomové práce za mnohem přesnější.

Výsledky práce byly zvizualizovány formou geoinformačního projektu v prohlížečce dat 

Kristýna  GIS.  Ta  je  umístěna  na  přiloženém  DVD,  které  je  vytvořené  formou 

„samospustitelného“  média  a  není  tedy  nutná  žádná  instalace.  Jako  další  způsob 

vizualizace bylo vytvořeno 10 tištěných map ve formátu A2, které znázorňují vybrané 

nejvýznamnější konflikty. Jednou z příloh práce je také sada 79 tabulek, které obsahují 

rozlohy ploch zasažených každým konfliktem. 

Všechny  výsledky  jsou  zpracované  formou,  která  umožňuje  velmi  snadnou 

implementaci například do městského GIS nebo web GIS aplikace. Proto také budou 

tyto výsledky využity jako významná datová sada pro mapový server, který je vytvářen 

v rámci projektu INNOREF pro Mikroregion Hranicko. 

Práce svými výsledky a závěry poukazuje na poměrně velké množství konfliktů mezi 

přírodou a lidskou činností, ke kterým dochází v Mikroregionu Hranicko. Ty je možné 

detekovat a předcházet jim pouze za situace, kdy budou k dispozici kvalitní a přesná 

digitální  data.  Absence  takovýchto  dat  je  v  současnosti  jednou  z  bariér  rozvoje 

kvalitního prostorového plánování pro potřeby rozvoje regionů. 
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9. ZÁVĚR

Cílem  diplomové  práce  bylo  sestavení  bezešvého  územního  plánu  Mikroregionu 

Hranicko  v  digitálním  prostředí  a  jeho  využití  pro  fyzickogeografické  hodnocení 

rozvojových aktivit v mikroregionu. Prvním krokem práce byl sběr dat, tedy územních 

plánů  jednotlivých  obcí  a  dat  nutných  pro  fyzickogeografické  hodnocení.  Bylo 

sesbíráno celkem 13 územních plánů v digitální podobě a 18 územních plánů v podobě 

analogové.  Jednotlivé  územní  plány  byly  zdigitalizovány  a  zkonvertovány  do 

jednotného formátu shp. Bylo provedeno sloučení jednotlivých územních plánů (grafiky 

i atributů) do bezešvého územního plánu Mikroregionu Hranicko. Tuto část lze označit 

jako časově nejnáročnější  a  byla  zpracována v  prostředí  programových prostředků 

firem Autodesk a ESRI. 

Tímto  procesem  byly  odstraněny  hlavní  nevýhody  (nejednotnost,  nečitelnost, 

nespojitost)  bránicí  použití  územních  plánu   pro  analytické  zpracování  v  GIS. 

Výsledkem této  části  práce  je  datová  sada  60  vrstev  bezešvého  územního  plánu 

Mikroregionu Hranicko ve formátu shp a v měřítku 1 : 5 000.

Na základě odborné literatury, zabývající se hodnocením krajinného potenciálu, byla 

jako fyzickogeografické hodnocení aplikována metoda „analýzy konfliktů“. S konflikty 

bylo  pracováno  jako  se  střety  fyzickogeografických  předpokladů  území  s  lidskými 

aktivitami  (navrhovanými  i  stávajícími).  Analýza  byla  prováděna  v  programovém 

prostředí ArcGIS 9.2 způsobem zjišťování překryvů  jednotlivých fyzickogeografických 

jevů (povodně, sesuvy, ochranná pásma, ...) s lidskou činností nevhodnou pro dané 

jevy (plochy bydlení, výrobních aktivit, průmyslu, ...).

Pomocí „analýzy konfliktů“ bylo v Mikroregionu Hranicko zjištěno velké množství střetů. 

Některé z nich lze klasifikovat jako „závažné“, zatímco některé z nich je možné označit 

jako méně závažné. Výsledky byly zvizualizovány několika způsoby. Pro každý konflikt 

byly spočítány „zasažené plochy“, které jsou zobrazeny formou tabulek v příloze 11. 

Jako  hlavní  vizualizační  nástroj  výsledků  byla  zvolena  forma  10  tištěných  map  ve 

formátu  A2,  které  zobrazují  vybrané nejzajímavější  a  nejvýznamnější  konflikty.  Pro 

vizualizaci  bezešvého  územního  plánu  a  všech  konfliktů  byly  použity  freeware 

programy  Kristýna  GIS  a  czRoPa  autorun,  pomocí  kterých  bylo  vytvořeno  DVD 

s mapovými projekty, fungujícími přímo z DVD bez nutnosti instalace. Součástí obsahu 

DVD jsou také všechna výstupní data včetně jejich popisu (metadat).

O   diplomové   práci   byla    vytvořena    webová    stránka    s   jednotlivými    mapami 
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(Příloha  1-10),  zobrazovanými  v  jednoduché  freeware  prohlížečce  rastrových  map 

Zoomify. 

Všechna  výstupní  data  a  výsledky  analýz  byly  použity  pro  realizaci  cílů  projektu 

INNOREF  (subprojektu  Stra.S.S.E.),  řešeném  na  katedře  geoinformatiky  UP  v 

Olomouci. V souvislosti s plánovaným využitím této práce již od počátku jejího řešení 

byly všechny kroky a použité metody konzultovány s řešiteli zmíněného projektu. 
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11. SUMMARY

Title  of  the  thesis: Integration  of  municipality  plans  of  micro-region  Hranicko  for  

physical-geography evaluation of development activities 

This  diploma  thesis  presents  results  of  final  part  of  the  Diploma  Study  (Applied 

Geoinformatics) at the Faculty of Science, Palacky University in Olomouc (UP).

The main aim of the diploma thesis was creation of seamless urban plan and its use for 

physical-geography  evaluation  of  development  activities.  First  step  was  to  create 

seamless  urban  plan.  It  consist  of  collecting,  scanning,  digitizing,  converting  and 

merging 31 municipality plans (both graphic and attributes). This part was highly time 

consuming and Autodesk and ESRI software product were used. 

Greatest  disadvantages  of  typical  municipality  plan  (disunity,  illegility  and  paper 

release) were removed by this process. Main result of this part of thesis is dataset (60 

layers in shp format) containing seamless urban plan Hranicko micro region in 1 : 5 000 

scale. 

The conflict is defined as a collision of natural preconditions and human activities (both 

existing and planned). Using several methodologies for landscape potential evaluation 

was developed “conflict  analysis”  for  physical-geography evaluation of  development 

activities.  This  analysis  consists  of  GIS  method  “overlay”  searching  places  where 

natural preconditions and human activities are in collision.

A plenty of conflicts was found out in the Micro-region Hranicko by „conflict analysis“. 

Some of them are very serious (e. g. flooding areas, landslide areas, protected areas of 

water sources), other are not so serious (protected areas of forest, critical slope or high 

soil quality). Results of „conflict analysis“ are shown in appendix 1 – 10 (also placed on 

DVD in pdf format). Appendix 16 (DVD) contains project in Kristyna GIS viewer with 

seamless urban plan and with all outputs of “conflict analysis”. 

For purpose of the diploma thesis licensed software products ESRI ArcGIS 9.2 and 

Autodesk Map 3D 2005 were used. Also the Kristyna GIS viewer which is freeware was 

used for distributing of outputs from GIS applications.

Data and results of analysis were used for realization of purpose of INNOREF project 

(sub  project  Stra.S.S.E.)  solved  on  department  of  Geoinformatics  at  the  Palacky 

University. 
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A website about this thesis and placed on the server of Department of Geoinformatics 

UP.  Also  the  DVD was  created  with  all  outputs  and  with  all  used  data.  The  DVD 

contains readme file with description of DVD structure. 

All the aims were realized. 
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PŘÍLOHY
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SEZNAM PŘÍLOH

Přílohy volné - tubus
 1. Mikroregion Hranicko, Konflikt se zátopovým územím, A2

 2. Mikroregion Hranicko, Konflikt se sesuvy, A2

 3. Mikroregion Hranicko, Konflikt s kvalitními půdami, A2

 4. Mikroregion Hranicko, Konflikt s územním systémem ekologické stability, A2

 5. Mikroregion Hranicko, Konflikt se ochrannými pásmy vodních zdrojů, A2

 6. Mikroregion Hranicko, Konflikt s ochranným pásmem lesa, A2

 7. Mikroregion Hranicko, Konflikt s přírodními lokalitami, A2

 8. Mikroregion Hranicko, Konflikt s nerostnými surovinami, A2

 9. Mikroregion Hranicko, Konflikt s mírou oslunění, A2

 10. Mikroregion Hranicko, Konflikt s nevhodným sklonem svahu, A2

Přílohy vázané
 11. Rozlohy konfliktních ploch

 12. Vytvořené datové vrstvy bezešvého územního plánu

 13. Použité datové vrstvy pro analýzu konfliktů

 14. Vybrané územní plány na webu

 15. Geomorfologické členění

 16. DVD s výsledným projektem a výstupními daty
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