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Urban Planner 

• počáteční vývoj na Univerzitě Palackého v Olomouci 

• nástroj určený pro vyhodnocení územního 
potenciálu a k detekci optimálních ploch vhodných 
pro územní rozvoj 

• výpočet územního potenciálu ve variantním řešení 

• nastavení hodnot a vah ve třech úrovních 

– pilíře (ekologický, sociální a ekonomický), faktory, jevy 

• identifikace ploch pro územní rozvoj převod do 
katastrální mapy nebo vlastních alokačních jednotek 

• Add-In ArcGIS for Desktop 10.x 

www.urbanplanner.cz 

Vývoj Urban Planneru 

2009 – v 1.0 2013 -  v 2.0 

 

2014 -  v 3.0 

 

• ArcGIS 9.3  

• Python 2.5 

• Visual Basic 

• Exe file 

 

• ArcGIS 10.1  

• Esri ArcObjects 

• VB.NET 

• dll library 

 

• ArcGIS 10.2  

• VB.NET 

• Add-In 

• Database 

• Customizable 
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Vstupní data 

• Podporované formáty vstupních dat 
– File Geodatabase - *.gdb 
– Personal Geodatabase - *.mdb 
– ESRI Shapefile - *.shp 

• Podporované datové modely ÚAP: 
– DMG ÚAP 4.2 (Hydrosoft Veleslavín) 
– ÚAP 3.3, 3.2, 3.12, 3.0, 2.0 (T-MAPY)  
– Datový model Olomouckého kraje 
– Data v libovolném datovém modelu (bez možnosti 

automatického načítání dat) 

• Podporované formáty výstupních dat 
– File Geodatabase  
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Vstupní data 

• není nezbytné a ani reálné disponovat všemi 
vstupními daty 

• územní potenciál může být vyhodnocen i nad 
redukovaným počtem vstupních faktorů 

• vrstvy mimo ÚAP vhodné k doplnění 
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Vstupní data k doplnění 

Popis vrstvy Pojmenování vrstvy Zdroj 

Adresní body (počet bytů) ODJ_adresni_body_B RÚIAN 

Mateřské školy ODJ_materske_skoly_B 
Rejstřík škol a školských 
zařízení 

Potraviny (supermarket,hypermarket, malý obchod) ODJ_potraviny_B OpenStreetMap/CEDA 

Útvar významných povrchových vod tekoucích ODJ_povrch_vod_t_hrube_L HEIS - VÚV T.G.M. 

Útvar povrchových vod tekoucích ODJ_povrch_vod_t_P HEIS - VÚV T.G.M. 

Vrstevnice (orientace a sklon svahu) ODJ_vrstevnice_L ZABAGED 

Oprávněný prostor pro správu vodního toku ODJ_sprava_vt_P HEIS - VÚV T.G.M. 

Základní školy ODJ_zakladni_skoly_B 
Rejstřík škol a školských 
zařízení 

Zastávka hromadné dopravy osob - autobus ODJ_zar_hromad_dopr_bus_B OpenStreetMap/CEDA 

Zastávka hromadné dopravy osob - tramvaj ODJ_zar_hromad_dopr_tram_B OpenStreetMap/CEDA 

Zastávka hromadné dopravy osob - trolejbus ODJ_zar_hromad_dopr_trolej_B OpenStreetMap/CEDA 

Významný veřejný prostor ODJ_vyzn_verej_prostor_P   

Stavby produkující znečištění - REZZO 1, 2, 3 
ODJ_rezzo1_B, ODJ_rezzo2_B, 
ODJ_rezzo3_B   
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Přednastavené typy využití ploch 

• 6 kategorií využití území s možností uživatelských úprav 

1. Bydlení (BI) 

2. Rekreace (RI) 

3. Komerční vybavenost (OK)  

4. Těžký průmysl (VT) 

5. Lehký průmysl a skladování (VL) 

6. Zemědělská výroba (VZ)  
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2. Územní rozvoj 

1. Územní potenciál 

 Multikriteriální analýza 

 Rastrový výstup 

 

 Alokace rozvoje 

 Vektorový výstup 

Urban Planner 3.0 
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Územní potenciál 
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Scénáře 

Scénář Ekologický Sociální Ekonomický Scénář Ekologický Sociální Ekonomický 

Udržitelný 33 % 33 % 33 % 

Priorita 

ekologického 

pilíře 

60 % 20 % 20 % 

Přijatelný 40 % 40 % 20 % 

Priorita 

sociálního 

pilíře 

20 % 60 % 20 % 

Životaschopný 40 % 20 % 40 % 

Priorita 

ekonomického 

pilíře 

20 % 20 % 60 % 

Spravedlivý 20 % 40 % 40 % Vlastní ? % ? % ? % 

ekologický sociální ekonomický 

www.urbanplanner.cz 

Ekologický pilíř 

Faktory 

• Ochrana vodního režimu 

• Ochrana přírody a krajiny 

• Ochrana nerostného bohatství 

• Ochrana zemědělské půdy a lesa 
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Ekonomický pilíř 

Faktory 
• Hustota zalidnění 
• Radonové riziko 
• Zásobování elektrickou energií 
• Zásobování pitnou vodou 
• Zásobování plynem 
• Odvádění odpadních vod 
• Zásobování teplem 
• Optické kabely 
• Vzdálenost od komunikace 
• Vzdálenost železnice 
• Riziko záplav 
• Geologická rizika 
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Sociální pilíř 

Faktory 

• Dostupnost mateřské školy 

• Dostupnost základní školy 

• Dostupnost prodejny potravin 

• Dostupnost přirozených a historických center 

• Dostupnost zastávek autobusů a MHD 

• Dostupnost vlakových stanic a zastávek 

• Vzdálenost významných vodních toků 

• Znečištění ovzduší 

• Vzdálenost producentů hluků a vibrací 

• Hustota zalidnění 

• Radonové riziko 

• Ochrana kulturních a sociálních prvků 
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Územní potenciál 

Bydlení  Rekreace Komerční vybavenost   Těžký průmysl  

Lehký průmysl a skladování  

Zemědělská výroba  

www.urbanplanner.cz 

 

 

Základní alokační jednotky 
Hexagonální síť + přepočet územního potenciálu (zonální statistika) 

Územní rozvoj 
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Alokace 

 

 

    

1 2 

3 4 

1 

2 

4 

3 3 
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Instalace 

www.urbanplanner.cz 

Nastavení 
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Datový správce 

• T-MAPY 

– identifikátor jevu odlišuje kategorii a časové rozlišení (stav, 
návrh, výhled) 

• Hydrosoft 

– identifikátor jevu odlišuje pouze kategorii a nerozlišuje 
časové rozlišení  

– z originálních dat je nutné 

   odfiltrovat návrhy a výhled 

   (pole CasH, atribut 2 a 3) 

www.urbanplanner.cz 

Datový správce 
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Výběr/úprava kategorií 
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Nastavení parametrů 
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Detailní nastavení jevů 
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Informování o výpočtu 
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Územní rozvoj 

www.urbanplanner.cz 

Územní rozvoj 
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Pojmenování vrstev 

• Zkratky pilířů:    
– EKL - ekologický 
– EKN - ekonomický 
– SOC - sociální 

• Zkratky kategorií: 
– C1 - bydlení 
– C2 - rekreace 
– C3 - komerční vybavenost 
– C4 - těžký průmysl 
– C5 - lehký průmysl a skladování 
– C6 - zemědělská výroba 
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Pojmenování vrstev 

• faktor: C1_F_EKL_VODREZIM 
– kategorie_F_pilíř_faktor 

• pilíř: C1_P_EKL 
– kategorie_P_pilíř 

• potenciál (suitability): C1_S_33_33_33  
– kategorie_S_váhy pilířů v pořadí EKL_EKN_SOC 

• hexagonální síť: C1_H_100M 
– kategorie_H_velikost hrany hexagonu 

• alokační jednotky (units): C1_U_30_30_30 
– kategorie_U_váhy pilířů 

• alokace: C1_A_30_30_30 
– kategorie_A_váhy pilířů 

• statistika: C1_X_33_33_33 
– kategorie_X_váhy pilířů 
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Videoukázka 

www.urbanplanner.cz 

Výstupy 

 

dílčí pilíř potenciál pro bydlení překrytí hexagony přepočet potenciálu alokace ploch 
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Dílčí faktory 

elektřina školky 

chr. území záplavy 
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Pilíře 

ekologický sociální ekonomický 
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Potenciál 

bydlení komerční 
vybavenost 

rekreace 
těžký 

průmysl 
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Statistické výstupy 

ORP MIN MAX ROZPTYL PRŮMĚR X [%] 

Bílovec 3,9 7,9 4,0 6,1 22,2 

Bohumín 3,0 7,1 4,1 5,4 35,2 

Bruntál 3,5 7,4 3,9 5,7 14,7 

Český Těšín 3,5 7,3 3,7 5,7 27,3 

Frenštát pod Radhoštěm 3,3 7,4 4,2 5,4 21,9 

Frýdek-Místek 3,2 7,7 4,5 5,5 23,9 

Frýdlant nad Ostravicí 3,3 7,4 4,0 5,4 43,6 

Havířov 3,6 7,6 3,9 5,9 17,4 

Hlučín 3,9 8,1 4,2 6,0 16,1 

Jablunkov 3,7 7,7 4,0 5,7 16,2 

Karviná 2,8 7,4 4,5 5,4 24,3 

Kopřivnice 3,1 7,5 4,4 5,7 22,9 

Kravaře 4,0 7,8 3,7 6,2 19,8 

Krnov 3,7 7,7 4,0 5,9 14,1 

Nový Jičín 3,5 7,6 4,1 5,9 22,6 

Odry 3,9 7,7 3,8 6,0 10,9 

Opava 3,9 7,9 4,0 6,0 14,8 

Orlová 3,7 7,3 3,6 5,7 15,7 

Ostrava 3,0 8,0 5,0 5,8 22,3 

Rýmařov 3,6 7,4 3,8 5,6 17,7 

Třinec 3,8 7,9 4,1 5,7 15,7 

Vítkov 3,8 7,7 3,8 5,9 13,8 
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Vyhodnocení potenciálu 
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Praktické nasazení 

• analýza a interpretace územního potenciálu 

• alokace ploch vhodných pro rozvoj 

• variantní - scénářové výpočty 

• rozbor udržitelného rozvoje území v několika 
možných scénářích rozvoje 

• detekce a ověřování vhodnosti rozvojových ploch 

• ověřování principu udržitelného rozvoje 

• SWOT analýzy 
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Zpracování analýz pro 

• územní studie 

• územní plány 

• zásady územního rozvoje 

• územně analytické podklady 

• geografické studie 
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Hlavní výhody 

• automatické načítání dat dle zvoleného datového 
modelu ÚAP 

• tvorba uživatelských profilů a jejich přenositelnost 

• ukládání uživatelských profilů a parametrů 
výpočtů do databáze 

• tvorba vlastních kategorií využití území úprava 
nastavení vah 

• uživatelské zařazování faktorů do jednotlivých 
pilířů udržitelného rozvoje 
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Jaroslav Burian 

 
jaroslav.burian@urbanplanner.cz 
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