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Územně analytické podklady

• Zákon 183/2006 Sb. (stavební zákon), Vyhl. 500/2006 Sb.

• Podklady pro RURÚ

– zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území (hodnoty, limity využití) a 
vyhodnocení záměrů na provedení změn

• Rozbor udržitelného rozvoje území

– tematická SWOT analýza

– vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 
(environmentální, hospodářský a sociální pilíř)

– určení problémů k řešení



ÚAP Olomouckého kraje 2015

• Podklady pro RURÚ a SWOT analýza zaměřeny na nejdůležitější 
charakteristiky

• RURÚ - indikátorová metoda USB pro ÚAP 2011, 3x5 indikátorů

=> porovnání a vyhodnocení ÚAP OLK s ostatními kraji ČR:

– zhodnotit textové části ÚAPk (podklady pro RURÚ + RURÚ)

– porovnat použité metody

– vyhodnocení ve vztahu k ÚAP OLK



Analýza ÚAP krajů ČR

• Zpracovatelem Katedra geoinformatiky UPOL

– podzim 2015

• Hodnoceny všechny krajské ÚAP s výjimkou Prahy

• Hlavní důraz na podklady pro RURÚ a RURÚ

– SWOT analýza

– Indikátorové hodnocení

• Kvantitativní a kvalitativní hodnocení

– porovnání s Olomouckým krajem



Závěry z analýzy

• Obrovské rozdíly mezi použitými 
metodami i mezi kvalitou zpracování

• Mnoho různých indikátorů s různým 
zařazením do pilířů

• Často jeden indikátor ve více pilířích

• Rozdílné přístupy k normování hodnot

• Často záporné i kladné hodnoty

• Obvykle prostý součet bez vážení 
indikátorů

Typ škály použité pro normalizace 

vstupních hodnot

Počet indikátorů 

v pilířích 

nezjištěno 9, 12, 18

tříbodová (-1, 0, 1) 7, 12, 7

tříbodová (-1, 0, 1) 8, 8, 5

pětibodová (-2,-1,0,1,2)/ tříbodová (-

1, 0, 1)

5, 5, 5

pětibodová (-2,-1,0,1,2) 16, 19, 20

pětibodová (-2,-1,0,1,2) 12, 12, 13

pětibodová (-2,-1,0,1,2) 6, 8, 6

pětibodová (-2,-1,0,1,2) 19, 15, 10

sedmibodová (-3, -2,-1,0,1,2, 3) 10, 9, 10

sedmibodová (-3, -2,-1,0,1,2, 3) 8, 8, 6

sedmibodová (-3, -2,-1,0,1,2, 3) 9, 7, 7

sedmibodová (-3, -2,-1,0,1,2, 3) 19, 19, 22

stupnice 0-100 podle bodového 

hodnocení, podle pořadí obce

8, 5, 5



Hodnocení obcí

DLE KRAJŮ DLE ORP



Zadání nové metodiky

• Aktualizace vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoje území, 
metodiky vyhodnocení vyváženosti územních podmínek:
– revize a úprava indikátorů

– využití relativních hodnot, jednotná normalizace, použití váženého součtu

– návrh členění a popis výsledků, tematických mapových výstupů a stanovení 
oblastí se shodným vyhodnocením 

– podrobný popis metodiky

– možnosti gridového zpracování a jeho porovnání s hodnocením na obce

– prezentace ve webovém prostředí



Aktualizace metodiky VVVÚP



Aplikace poznatků do ÚAP Olomouckého kraje

• Vyhodnocení významu jednotlivých indikátorů

• Úprava, odstranění, doplnění

• Přepočet na relativní hodnoty

• Transformace hodnot indikátorů na srovnatelné 
bodové ohodnocení (normalizace na stupnici 1-5)

• Využití statistického rozboru pro rozdělení hodnot 
do jednotlivých intervalů

• Stanovení vah indikátorů

• Úprava vizualizace



Multikriteriální analýza

• Vyhodnocení významnosti a korelace původních indikátorů

• Odebrání a doplnění indikátorů

• Stanovení jejich vah

– Expertní stanovení vah (4 experti)

– Využití Saatyho párového srovnání

• Statistická analýza pro stanovení 

hraničních hodnot intervalů

Indikátor Váha

Hrubá míra přirozeného přírůstku 0,15

Hrubá míra migračního salda 0,15

Počet dokončených bytů 0,20

Míra dostupné urbanizace 0,05

Index stáří 0,20

Index vzdělanosti 0,20

Trend hrubé míry celkového přírůstku 0,05



Využití statistiky

• Výpočty základních statistických ukazatelů

• Vytvoření histogramů rozložení hodnot

• Identifikace extrémních hodnot – outlierů

• Stanovení hranic dle Jenkse (natural breaks)

– Testováno několik metod

• Expertní úpravy dle statistických ukazatelů



Metodika



Statistický rozbor



Aktualizace stylu vizualizace



Vizualizace

• Využití barevných stupnic s vhodnými barevnými vzdálenostmi

• Eye tracking, Sequential Color Scheme Generator 1.0, Color Hunter



Vizualizace dílčích indikátorů



Vizualizace pilířů



Online vizualizace



Vizualizace výstupů pomocí ArcGIS Online



Gridové analýzy - Urban Planner 

• Vyhodnocení potenciálu území pro rozvoj (bydlení, rekreace, lehký a těžký 
průmysl, komerční vybavenost, doprava)

• Multikriteriální analýza (gridová analýza)
• Nezávislé na hranicích obcí

• Rozlišení 10 m/pixel

• Základním vstupem jsou data ÚAP

• Výpočty ve variantním řešení - scénáře

• Identifikace ploch pro územní rozvoj

• Posouzení vhodnosti vlastních ploch

• Add-In ArcGIS for Desktop 10.x

• Podklad pro vyhodnocení vhodnosti území pro rozvoj



Analýzy v Urban Planneru



Územní potenciál



ÚAP Olomouckého kraje



Vizualizace výstupů pomocí ArcGIS Online

• Publikace pomocí ArcGIS Pro 1.3
– Snadná a rychlá publikace

• Využití základních šablon

• 6 x Tile Layer, 12 x Feature Layer

• Využití měřítkového omezení vrstev
– svižné načítání, zamezení podrobnosti KN

• Nástroj swype
– srovnání potenciálu z Urban Planneru

– Srovnání výsledků RURÚ za 2016 a 2017

• https://goo.gl/FtrAzT



Vizualizace výstupů pomocí ArcGIS Online



Další zpracování

• Gridové analýzy –
indikátory, potenciál

• Časové řady, trendy –
ÚAP 2007-2017 

• Shluková analýza



Další možnosti využití Urban Planneru

• 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

• ÚAP, ÚP, ZÚR



jaroslav.burian@urbanplanner.cz
d.smickova@kr-olomoucky.cz
j.harbula@kr-olomoucky.cz


