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Abstrakt 
Bakalářská práce popisuje postup vytvoření a naplnění digitální tematické 

databáze Obce s rozšířenou působností Blovice. Je zde popsána tvorba územně 

analytických podkladů celého správního území s nastíněním problematiky zpracování 

různorodých dat, předaných od poskytovatelů. Podrobněji je pak popsán postup 

provedení místního průzkumu celého území jako základního zdroje regionálních dat a 

postup vytváření analýz o území provedených na základě zpracovaní všech dostupných 

informací. Na závěr této práce jsou uvedeny konkretizace zkušeností s možnostmi 

využití takto vytvořených podkladů o území. 

 

Klíčová slova 
Digitální tematická databáze, geografické informační systémy, datový model 

Plzeňského kraje, územně analytické podklady, územně plánovací dokumentace. 

 

Keywords 
This thesis shows how to create and fill in a digital thematic database of Blovice, 

a municipality with an extended authority. The paper describes formation of 

territorially-analytical base of the entire administrative area and also outlines the issue 

of processing various data received from providers. The method of carrying out a local 

research of the entire territory as the basic source of regional data is laid out in more 

detail, as is the method of analysing the territory based on all the available information. 

The conclusions specify the experience with taking advantage of the territory records 

compiled this way.  

 

Abstrakt 
Digital thematic database, geographic information systems, data model of the Pilsen 

province, territory-analytical data, territory-planning documentation. 
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1  Úvod 
 

Požadavek na vytvoření územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) vznikl 

jako odezva na potřebu jednotné evidence dat o zájmovém území a snahy větší 

efektivnosti při nakládání s těmito daty. Nejrozumnějším řešením evidence dat ÚAP je 

v současné době digitální forma a to nejlépe prostředky geografických informačních 

systémů (dále jen GIS). Pro dodržení jednotné evidence dat o území v rámci Plzeňského 

kraje bylo využito na úrovni obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) předaného 

datového modelu s nastavenou logicky uspořádanou strukturou témat a podtémat. Stejná 

struktura evidence dat pak byla také dodržena při vytváření datového skladu ORP 

Blovice. 

 

Správní území ORP Blovice je součástí okresu Plzeň jih a kraje Plzeňského. Má 

společné hranice s ORP Přeštice, ORP Nepomuk, ORP Rokycany, ORP Plzeň a na 

východě sousedí s ORP Příbram (Středočeský kraj). Zahrnuje 46 katastrálních území 17 

obcí a dvě města. Blovice jako obec s rozšířenou působností (úřad územního plánování) 

a Spálené Poříčí obec s pověřeným stavebním úřadem. Celková výměra spravovaného 

území je 22 255 ha a počet obyvatel zde žijících k 31. 12. 2007 dle Českého 

statistického úřadu je 11378. 

 

Předkládaná bakalářská práce má za cíl nastínit problematiku procesu pořizování 

územně analytických podkladů a zároveň potřebnost jednotné společné evidence dat o 

území jako prvotního zdroje informaci umožňujícího provedení účelových analýz 

utvářejících představu o realizovatelnosti záměrů v území. Rád bych především 

poukázal na nezastupitelnou úlohu průzkumu území a jeho vliv na konečnou kvalitu 

vytvořených ÚAP, ve snaze utvořit co nejvyváženější obraz daného zájmového území. 

Prioritou průzkumu území pak bylo doplnění inženýrských sítí v podobě vodovodu, 

kanalizace a vytvoření tak kompletních digitálních vrstev v datovém modelu. Chtěl 

bych dále nastínit implementaci získaných dat společně s daty převzatými od 

celostátních, regionálních poskytovatelů a poukázat na různorodost předaných dat a 

s tím spojené problémy při společné vizualizaci těchto dat. 
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k datu 31.12.2006 

 

 

 

 druhé kapitole je popsáno legislativní zajištění ÚAP a datový model 

Plzeňsk

řetí kapitola popisuje jednotlivé etapy zapracování dat do digitální tematické 

databáz

vyhotovení závěrečných výkresů.    

 

V

ého kraje jako základní prvky definující postup tvorby ÚAP  a to jak z pohledu 

zákona a tedy části sjednocené v rámci celého státu, tak z pohledu krajské metodiky 

v podobě datového modelu. 

 

T

e v podobě prvotního zpracování převzatých dat jako podkladu pro průzkum 

území, způsob provedení samotného průzkumu, kontrolní měření převzatých dat i 

účelově zaměřený doplňující průzkum. Jsou zde popsány postupy zpracování všech 

takto získaných dat i následné analýzy vypovídající o charakteru území a směřující k 
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ených výsledků a možného využití takto získaných 

dat o ú

Navazující kapitola této práce je zaměřena na výklad zkušeností nabytých při 

pořizování ÚAP, konstatování dosaž

zemí. Je zde poukázáno na slabiny a problémy při vytváření ÚAP. Jsou zde 

uvedeny i postupy vytváření ÚAP v jiných ORP. 
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2 Legislativní zajištění územně analytických 
podkladů 

 

Podklady byly převzaty z [1] 

 

Územně analytické podklady, pořizované úřadem územního plánování v souladu 

se stavebním zákonem číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále 

jen SZ) a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. [1] o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti, (dále jen vyhláška) má za povinnost vyhotovit každá obec s rozšířenou 

působností pro celé své spádové území. ÚAP mají sloužit jako podklad pro tvorbu zásad 

územního rozvoje, územně plánovací dokumentaci, regulačního plánu (§2 SZ.) a rovněž 

také jako podklad pro vyhotovení krajských územně analytických podkladů. Jsou 

definovány dle zmiňovaného stavebního zákona v 119 jevech (obecní) a 37 jevech 

(krajská). Pomocí takto nadefinovaných jevů by mělo být komplexně charakterizováno 

celé zájmové území ORP. 

 

Mapovými podklady pro ÚAP obcí dle vyhlášky o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti jsou katastrální mapa, Státní mapa, Základní mapa České republiky a Mapa 

České republiky. Není-li státní mapové dílo v digitální formě k dispozici, lze s využitím 

státního mapového díla vytvořit mapový podklad v digitální formě (§3 odst. 1 

vyhlášky). 

Pro Obec s rozšířenou působností Blovice bylo využito jako mapového podkladu 

katastrální mapy v podobě: digitální katastrální mapy (DKM), katastrální mapy 

digitalizované (KM-D) a analogových map v měřítku 1:2000 a 1:2880. Výskyt 

jednotlivých druhů map a mapování na tomto zájmovém území společně s dalšími 

informacemi jsou doloženy v příloze.  
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2.1  Pořizování územně analytických podkladů  
 

Úřad územního plánování pořizuje územně analytické podklady pro svůj správní 

obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních 

plánů. Krajský úřad pořizuje územně analytické podklady pro území kraje v 

podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje. (§ 27 odst.1 

SZ) 

 

 Územně analytické podklady pořizuje příslušný pořizovatel na základě 

průzkumů území a na základě údajů o území, kterými jsou informace nebo data o stavu 

území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území, 

například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě, a která vznikla nebo byla 

zjištěna zejména na základě právních předpisů. Dále informace nebo data o záměrech na 

provedení změny v území; údaje o území zahrnují i informace o jejich vzniku, pořízení, 

zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti (dále jen "údaje o 

území"). Podkladem pro pořízení územně analytických podkladů může být i technická 

mapa. (§ 27 odst. 2 SZ) 

  

Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená 

právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen "poskytovatel 

údajů") především v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich 

zjištění. Přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost.  

Tyto údaje o území může pořizovatel použít jen pro územně plánovací činnost, 

založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací 

dokumentace a územní studie.(§ 27 odst. 3 SZ) 

 

2.2  Povinnosti, které vyplynuly ze zákona pro pořizovatele a 
poskytovatele dat ÚAP po nabytí účinnosti stavebního 
zákona 
  

 Poskytovatelé údajů poskytnou údaje o území pro pořízení územně analytických 

podkladů nejpozději do 9 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto zákona úřadům 
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územního plánování a krajským úřadům. Doloží-li poskytovatel údajů v této lhůtě 

závažné důvody, může být lhůta prodloužena nejdéle o 3 měsíce (§ 185 odst. 1 SZ). 

 

Vlastník technické infrastruktury, dokončené a zkolaudované přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona poskytne ve lhůtě do 9 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona úřadu územního plánování polohopisnou situaci technické infrastruktury. Do 6 ti 

let po dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytne polohopisné údaje této situace v 

souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (dále jen S-JTSK) v 

měřítku katastrální mapy nebo měřítku podrobnějším (§ 185 odst. 2 SZ). 

 

Územně analytické podklady pořídí pro své správní území úřad územního 

plánování do 24 měsíců a krajský úřad do 30 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona. Nebudou-li územně analytické podklady pořízeny, bude pořízení územně 

plánovací dokumentace vždy zahrnovat i zpracování průzkumů a rozborů řešeného 

území v rozsahu odpovídajícím územně analytickým podkladům(§185 odst. 3 SZ). 

 

2.3  Projednání územně analytických podkladů 
 

Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností a 

jejich aktualizace předkládá pořizovatel v rozsahu a formě, stanovené prováděcím 

právním předpisem k projednání Radě obcí. Tato do 60 dnů sdělí pořizovateli své 

stanovisko, zejména k rozboru udržitelného rozvoje území. Pokud Rada obcí nesdělí své 

stanovisko v této lhůtě, platí, že s rozborem udržitelného rozvoje území souhlasí (§29 

odst. 1 SZ). 

Na základě skutečnosti, že starosta města Blovice nezřídil Radu obcí pro 

udržitelný rozvoj území, byl úřad územního plánování nucen seznámit starosty 

jednotlivých obcí v obvodu ORP Blovice s průběhem pořizování a jeho výsledkem dne 

27.11.2008 u příležitosti setkání starostů před předáním na krajský úřad.   
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 2.4  Aktualizace územně analytických podkladů 
 

Pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě 

nových údajů o území a průzkumu území a každé 2 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci 

(§ 28 odst. 1 SZ). 

 

Nejpozději 18 měsíců od pořízení územně analytických podkladů nebo od jejich 

poslední úplné aktualizace pořizovatel pořídí návrh nové úplné aktualizace, doručí 

oznámení o aktualizaci poskytovatelům údajů a vyzve je k potvrzení správnosti, 

úplnosti a aktuálnosti použitých údajů o území ve lhůtě do 3 měsíců. Pokud tak 

poskytovatel údajů neučiní v této lhůtě, má se za to, že jejich správnost, úplnost a 

aktuálnost potvrdil (§28 odst. 2 SZ). 

 

Poskytovatel údajů, který nesplnil povinnost podle § 27 odst. 3 nebo prokáže-li 

se, že poskytovatel údajů neupozornil na nesprávnost údajů o území použitých podle 

odstavce 2, je povinen uhradit z toho vyplývající náklady na aktualizaci a změny 

územně plánovací dokumentace a na aktualizaci územně analytických podkladů (§28 

odst. 3 SZ). 

 

2.5  Územně analytické podklady obcí obsahují 
 

Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v 

území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo 

stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností 

území (dále jen "limity využití území"), záměrů na provedení změn v území, zjišťování 

a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně 

plánovací dokumentaci (dále jen "rozbor udržitelného rozvoje území" §26 SZ). Územně 

plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav 

a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území; 

slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací 

dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území (§25 SZ.). 
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Textovou část: 

2.5.1   Podklad pro rozbor udržitelného rozvoje. 

2.5.2 Rozbor udržitelného rozvoje území obsahující: SWOT analýzu, souhrnné 

vyhodnocení rozboru TUR, hlavní problémové okruhy střety v území k řešení v ÚPD. 

 

Grafickou část: 

výkres hodnot, zejména urbanistických a architektonických, 

výkres limitů využití území, 

výkres záměrů na využití změn v území, 

výkres problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. 

 

Územně analytické podklady mohou být doplněny dalšími výkresy, schématy, 

tabulkami, grafy či kartogramy. Správnost použitého údaje o území se potvrzuje 

v pasportu údaje o území, jehož obsah je stanoven v příloze č. 2 vyhlášky. 

 

2.5.1  Podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území  
 

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnují zjištění a vyhodnocení 

stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů 

na provedení změn v území (§4 odst. 1 písm. a) vyhlášky). 

 

2.5.2  Rozbor udržitelného rozvoje území 
 

Rozbor udržitelného rozvoje území zahrnuje zjištění a vyhodnocení udržitelného 

rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v 

tematickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu 

životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky 

určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky. Závěrem 

těchto tematických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení 

vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 

rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (§4 odst.1 písm. a) vyhlášky). 
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Dále zahrnuje určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

zahrnující zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů 

na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení 

území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy (§4 odst.1 písm. b) 

vyhlášky). 

 

Závěrem těchto tematických zjištění je vyhodnocení vztahu územních 

podmínek pro: 

• příznivé životní prostředí, 

• hospodářský rozvoj, 

• soudržnost společenství obyvatel území. 

 

SWOT analýza je jedním z možných postupů systematického a přehledného 

zachycení poznatků o objektu analýzy. Proti obvyklým analytickým metodám 

prezentuje vyváženě pohled na minulost a současnost (ex post) a pohled na budoucnost 

(ex ante) analyzovaného objektu. 

 

SWOT analýza především umožňuje, aby ve stejně přehledné struktuře, v 

jaké je provedena analýza, byla formulována strategická vize usměrnění 

budoucího vývoje analyzovaného objektu: 

• jak zachovat resp. rozvíjet jeho silné stránky, 

• jak odstraňovat resp. eliminovat jeho slabé stránky, 

• které z budoucích příležitostí lze využít pro jeho další rozvoj, 

• jakými cestami (prostředky, postupy) bude čelit očekávaným ohrožením 

jeho dalšího rozvoje. 

 

Analýza by měla dát představu o budoucí strategii, resp. kombinaci taktických 

postupů udržitelného rozvoje daného území. 

 

 

Silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení jsou řešeny dle stanovených 

prioritních oblastí:  

• horninové prostředí a geologie, 
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• vodní režim v území, 

• hygiena životního prostředí, 

• ochrana přírody a krajiny, 

• zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, 

• veřejná, dopravní a technická infrastruktura, 

• sociodemografické podmínky, 

• osídlení a bytový fond, 

• rekreace,  

• hospodářské podmínky. 

 

Možné strategie udržitelného rozvoje území by měly být vybudovány na silných 

stránkách, měly by řešit slabé stránky, využít všechny příležitosti a měly by se vyhnout 

všem hrozbám a rizikům. Výsledkem by měl být realistický plán.  

 

Charakteristické znaky udržitelného společenství jsou: 

• zdroje jsou využívány efektivně a odpad je minimalizován uzavřenými 

cykly, 

• znečisťování je omezené na stupeň, se kterým se přírodní systémy 

dokážou vyrovnávat, 

• je oceňována a chráněna rozmanitost přírody (biodiverzita), 

• tam, kde je to možné, jsou místní potřeby uspokojovány z místních 

zdrojů, 

• obyvatelé mají možnost získat pitnou vodu a jídlo v potřebném množství 

a dostatečné kvalitě, 

• lidé mají možnost získat odpovídající bydlení, 

• každý má příležitost získat uspokojivou práci, místní ekonomika není 

závislá na několika málo provozovatelích, ale je různorodá, 

• zdraví člověka je chráněno vytvářením bezpečného, zdravého a 

příjemného životního prostředí a zajištěním zdravotních služeb, které 

zdůrazňují prevenci před nemocí, stejně jako řádnou péči o nemocné. Je 

podporován zdravý způsob života, 
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• lidská sídla i krajina jsou harmonicky rozvíjena v souladu s 

urbanistickými zásadami, 

• přístup k účelovým zařízením, službám, zboží a lidem není dosahován na 

úkor životního prostředí ani omezován pouze na ty, kdo mají auto, 

• lidé žijí beze strachu z individuálního násilí, ze zločinu nebo z perzekuce 

kvůli jejich vyznání, rase, pohlaví nebo sexuální orientaci, 

• každý má přistup ke vzdělání, profesionální přípravě, poznání a 

informacím, které jsou potřeba, aby zaujal svou úlohu ve společnosti, 

• občanům je umožněno podílet se na rozhodování, 

• jsou dostupné příležitosti k aktivnímu užívání volného času, 

• kulturní rozmanitost a místní zvláštnosti jsou ceněny a chráněny, 

• místní akce a aktivity respektují globální souvislosti, 

• vlastnická práva jsou stabilní a jsou vykonávána zodpovědně. 

 

Základní sledované cíle a indikátory udržitelného rozvoje 

Environmentální:  

• těžba nerostných surovin, 

• zemědělství, rozloha zemědělské půdy a ekologické zemědělství; 

ohrožení a poškození zemědělské půdy, 

• lesy, rozloha lesů, 

• voda, intenzita využití vody,  

• ovzduší a klima, kvalita ovzduší, 

• biologické prostředí, biodiverzita a funkčnost ÚSES, 

• ochrana přírody a krajiny, rozloha chráněných území, 

• fragmentace krajinného území lineárními infrastrukturami, 

• odpadové hospodářství, recyklace odpadů, čištění odpadních vod, 

• zastavěné území, podíl zastavěných ploch, poměr mezi výstavbou v 

zastavěném území a na „zelené louce“, využití zastavěného území, 

využití nezastavěného území, kompaktnost sídel, zastavěné plochy v 

záplavovém území. 
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Sociální: 

• obyvatelstvo, střední délka života, věková struktura obyvatelstva, 

migrace, ekonomická aktivita obyvatel, vzdělání, hustota zalidnění, 

• sociální kvalita prostředí, dostupnost vyššího vybavení, 

• sociální infrastruktura, sociální vybavení (regionální komplexita), 

bydlení, diverzita bydlení, zrnitost funkčních ploch v sídlech, 

• instituce, institucionální kapacita; důvěra v instituce, jejich autorita, 

• dostupnost infrastruktur, robustnost infrastrukturálních systémů (možnost 

náhradní obsluhy obyvatel v případě nefunkčního páteřního systému 

infrastruktury).  

 

Ekonomické: 

• hospodářská charakteristika, příjmy obyvatel, 

• pracovní trh, pracovní místa a pracovní síla; nezaměstnanost, 

• lidský potenciál, „pracovní síla“, vzdělanost, podnikavost, mobilita 

(prostorová, sociální), 

• investice, výdaje na ochranu životního prostředí, výdaje na sociální a 

dopravní infrastrukturu, 

• soběstačnost, 

• diversifikace ekonomické základny. 

 

2.6  Datový model Plzeňského kraje  
 

Přestože zákon tak přímo neukládá, je jediným rozumným řešením v současné 

době ÚAP evidovat v digitální formě a to nejlépe prostředky GIS [3]. Nutností pro 

jednotnou evidenci těchto jevů a jejich vlastností minimálně v rozsahu kraje je tvorba 

datového modelu. S přihlédnutím k tomu, že ÚAP nemají sloužit pouze jako podklad 

pro tvorbu rozboru udržitelného rozvoje území, ale zároveň pro tvorbu ÚPD, krajských 

ÚAP a ZÚR, tak i tento datový model musí pokrývat všechny jevy stanovené 

v přílohách 1A, 1B vyhlášky.  

Celkem obsahuje 18 témat s 66 podtématy. Tyto obsahují 541 grafických jevů 

ÚAP s rozlišením typu grafiky prvku. Jevy, které mohou být zobrazené více grafickými 
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typy, např. plochou a bodem nebo plochou a linií, jsou v datovém modelu evidovány 

vícekrát.  

V datovém modelu jsou rozlišeny tyto typy topologie: bod, linie a polygon.  

Data statistického nebo ekonomického charakteru jsou obsažena v 31 jevech, 

které nemají přímou prostorovou reprezentaci. Tento hierarchicky tvořený seznam je 

nazýván konceptuálním datovým modelem. 

Logický datový model je tvořen uspořádanými celky jevů s definovanými 

vlastnostmi (atributy), které jsou představovány jednotlivými vrstvami. Došlo zde ke 

sloučení některých jevů se stejnou tématikou, stejnými sledovanými vlastnostmi a 

shodným geometrickým typem grafického vyjádření. Pomocí tabulek (číselníků) jsou 

charakterizovány povinné atributy jednotlivých jevů se vzájemnou provázaností přes 

jednoznačný identifikátor: 

• logický prvek, 

• skupina jevů, 

• sledovaný jev ÚAP ( JEV_ID), 

• jev sledovaný vyhláškou (VYHL_ID), 

• časové hledisko (STAV_ID) logický prvek. 

 

Datový model ÚAP Plzeňského kraje byl prioritně navržen pro platformu ESRI. 

Obsahuje při předání prázdné datové struktury, které jsou k dispozici ve formátu SHP, 

předpokládaném jako výměnný formát a databázovou strukturu v ArcSDE. Součástí 

převzetí datového modelu byla navržená struktura adresářů, odpovídající již zmíněným 

18 logicky navrženým tématům - vrstvám. Podtémata jsou součástí názvu jednotlivých 

vrstev formou zkratky počátečních písmen, čímž je umožněna snadnější orientace. 

Každý jev je reprezentován určitým grafickým typem. Některé jevy mohou 

vzhledem ke svým rozměrům a možnostem kartografického vyjádření nabývat více 

grafických typů. Pro jednoznačné odlišení vrstev se stejným názvem je dodržena 

konvence s použitím následujících přípon popisujících grafický typ vrstev: 

• _B – pro bod 

• _L – pro linii 

• _P -  pro polygon 
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U vrstev reprezentujících více jevů je jejich rozlišení řešeno pomocí povinného 

atributu JEV_ID. Názorným příkladem je soubor pro základní funkční plochy, kde jsou 

shrnuty všechny funkční plochy do jedné vrstvy (souboru) a rozlišeny pomocí atributu.  

 

Tabulka č.1  Identifikátory definované v datovém modelu, vazby mezi objekty a jejich 
atributy 

 

 Identifikátor Vazba k Tabulka Další atributy Význam  

1 TEMA_ID 

 

 Tema TEMA_NAZEV logický celek 

2 PODTEMA_I

D 

 

TEMA_ID 

 

Podtema PODTEMA_NAZE

V 

skupina jevů 

3 GIS_ID 

 

PODTEMA_ID 

 

Podtema_GI

S 

GIS_NAZEV, 

GIS_TABLE 

položka ve struktuře 

GIS (shapefile, 

FeatureClass) 

4 JEV_ID 

 

GIS_ID, UAP JEV_NAZEV, 

JEV_ATR 

identifikace jevů 

ÚAP – grafické 

vrstvy, symbolika 

5 STAV_ID ENTITA_ID Up_stav  časový horizont 

6 TOPO_ID ENTITA_ID Up_topo  typ grafického prvku 

7 VYHL_ID JEV_ID,  Up_entita  identifikace jevu ve 

vyhlášce 

 

K jednoznačné definici vlastností reálného jevu v prostředí GIS je v DM kromě 

vlastního číselníku jevů UAP použit další základní číselník, pomocí něhož je definován 

stav jevu. 

 

Tabulka č.2  Definice stavu jevu v datovém modelu 
STAV_ID STAV STAV_POPIS 

0  nerozlišeno 

1 S stav 

2 N návrh 

3 V výhled (rezerva) 
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Obrázek č. 2   Návaznost jednotlivých prací při tvorbě ÚAP pro ORP Blovice 

 

 
Počáteční zapracování dat jako podklad 

pro průzkum území  

 

 
Místní průzkum celého ORP Blovice 

 

 

 

 

 

 

Doplňující průzkum území se zaměřením na urbanistické, architektonické a 

kulturní hodnoty 

 

 

 

 

 

 

Digitalizace ÚPD a ploch 

intravilánu bez platné ÚPD 

                        Zpracování dat průzkumu území 

Analýza dat pořízených 

průzkumem území a převzatých od 

poskytovatelů 

Tvorba grafických a textových 

výstupů 
 

 

 

  
Vizualizace dat 
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3.1 Počáteční zapracování dat jako podklad pro průzkum 
území 
 

3.1.1 Vytvoření datového skladu a digitální tematické databáze 

spravovaného území 
 

V druhé polovině roku 2007 jsem založil adresářovou strukturou tvořený datový 

sklad, odpovídající logickému uspořádání datovému modelu ÚAP Plzeňského kraje. 

Tento systém jsem zvolil pro snadnou orientaci a přehlednost s nakládanými  daty. 

Evidence importovaných dat byla prováděna v počáteční fázi souběžně z pohledu 

rozdělení podle témat i z pohledu jevů stanovených vyhláškou. Tento způsob dvojí 

evidence měl za úkol pouze v počáteční části utvořit přehled o poskytovatelích, kteří 

v protokolech o předaných datech vždy uváděli dotčený jev ÚAP. Od druhého čtvrtletí 

roku 2008 jsou veškerá data i metadata vedena v datovém skladu, roztříděna podle 

témat a podtémat dle zmiňovaného logického uspořádání datového modelu. Každé 

podtéma má ve svém adresáři data s textovým dokumentem o historii nakládání s daty. 

Zálohy datového skladu jsou prováděny cyklicky kombinací záloh na síťovém disku, 

vnitřním disku počítače a vypálením dat na DVD nosič.  

    Ve smyslu uspořádané množiny informací uložených na paměťové médiu tak 

začala vznikat digitální tematická databáze Obce s rozšířenou působností Blovice. 

Software pro nakládání s daty byl použit ArcMap od firmy ESRI [4].  

 

3.1.2. Importy a exporty dat 
 

Data zapracovávaná do digitální tematické databáze byla velice různorodého 

původu, kterému také odpovídala přesnost těchto dat. Jednalo se o data v analogové a 

digitální podobě, přičemž data předaná digitální formou se lišila formátem, 

topologickou kvalitou i popisnými atributy, které mnohdy nebyly vůbec k dispozici. 
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Pro zpracování digitálních dat bylo potřeba provést následující úpravy: 

• Převod dat do jednotného formátu a souřadnicového systému 

• Topologická kontrola dat 

• Porovnání popisných atributů dat od poskytovatelů s navrženými atributy v DM 

ÚAP a jejich sjednocení 

 

Postup při zpracování analogových dat: 

• Skenování dat 

• Transformace dat do jednotného souřadnicového systému (S-JTSK) 

• Digitalizace dat v jednotném formátu (SHP) 

• Topologická kontrola dat 

 

Druhy předaných formátů digitálních dat:  

• shp 

• dgn, dwg, dxf 

• jpg a pdf 

 

      Shp - soubory byly upraveny vždy jen úpravou atributů dat, například 

doplnění identifikačního čísla poskytovatele, názvy atributů popřípadě doplňující 

poznámky. Závěrem se editovaly názvy, souborů vyhovující datovému modelu 

Plzeňského kraje.   

 

 Dgn, dwg, dxf – tyto pracovní soubory softwaru MicroStation a AutoCad byly 

na úpravu náročnější a záleželo na přístupu jednotlivých poskytovatelů. Byla předána i 

data, která nebyla ani georeferencována, jen nahodile umístěna do prostoru, nebo data 

pro předání se sjednoceným původem vzniku či s jinak sníženou vypovídající kvalitou. 

Tyto soubory byly nejdříve importovány, převedeny do formátu shp a postupně 

doplněny všechny sledované atributy. Nakonec byl soubor umístěn dle logického 

uspořádání datového modelu.   

 

Jpg, pdf – digitální předání dat pomocí těchto souborů na ORP Blovice 

neproběhlo ve větším měřítku. Podklady byly transformovány na identické body 

s katastrální mapou, vektorizovány a doplněny atributy o původu dat. 
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Veškerá data od regionálních i celostátních poskytovatelů byla převedena do 

vektorového formátu shp vedeného jako základní editační a exportní formát dat pro 

ÚAP ORP Blovice. Podklady jiného než vektorového typu jsou vedeny ve stejné 

adresářové struktuře v datovém skladu také podle témat a podtémat.  

 

Tabulka doplněných jevů ke dni 30. 12. 2007 doložena v příloze 3 

 

    Data předávaná např. projektantům (vyhotovujícím ÚPD na ORP Blovice) 

jsou exportována nejčastěji ve formátu  shp. nebo dgn, dxf, dwg. Pro exporty dat se na 

ORP Blovice používá výdejový modul Plzeňského kraje od firmy T-MAPY spol. s r. o. 

V tomto modulu může distributor (kontaktní osoba za každé ORP) provést exporty dat 

za dané spravované území, specifikované dle různých parametrů jako například: správní 

hranice, vrstva, téma a jiné. Tento distributor může dočasně akreditovat i odběratele 

například z řad architektů ÚPD, který pak dostane přidělené přístupové heslo, pod nímž 

po jemu určenou dobu může stahovat data z území a vrstev jemu zpřístupněných. 

Distributor je informován o všech stažených datech odběratelem automaticky 

generovanými e-maily. Veškeré exporty jsou monitorovány. 

Na každém ORP je možno se rozhodnout, zda si data budou stahovat sami nebo 

dané osobě přidělí právo odběratele. Výdejový modul slouží k poskytování dat obecně, 

nejen v rámci územně analytických podkladů. Umožňuje výdej i ostatních geodat 

z datového skladu.  

Aplikace umožňuje ve vazbě na evidenci subjektů a metainformační systém 

informování registrovaných uživatelů o existenci nových aktualizací těchto dat. Systém 

tedy eviduje kdo, jaká data, za jaké území a za jaký časový úsek si již data vyzvedl. 

Pokud jsou tedy do systému nahrána nová data, je o této skutečnosti automaticky 

odeslána informace všem registrovaným uživatelům s nabídkou na jejich nové 

vyzvednutí. Nastavení možnosti informování je volitelné uživatelem při prvé žádosti o 

data.  
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3.2  Průzkum území  
 

Počátkem roku 2008 po převzetí a zpracování dat od poskytovatelů jsem začal 

provádět místní průzkum ve všech katastrálních územích, spadajících pod územní 

působnost ORP Blovice. Základním předpokladem pro práci s daty ÚAP byl výdej 

mapových podkladů správního území ORP Blovice katastrálním pracovištěm Plzeň jih. 

Na podkladu katastrální mapy zájmového území byla následně zobrazena veškerá 

převzatá data i částečně zpracovaný Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje. Nad 

těmito daty byly provedeny konzultace s vedoucími odboru Územního plánování, 

Životního prostředí a Památkové péče. Po-té jsem doplnil data o dokumentace vedené 

v archivech jednotlivých odborů, jako např. územní studie ekologické stability (dále jen 

USES) Jiříkovského potoka a data inženýrských sítí. Na základě takto připravených dat 

jsem přistoupil k místnímu průzkumu celého území. 

 

3.2.1  Popis provádění průzkumu území na ORP Blovice 
 

Místním průzkumem území jsem se snažil dominantně zaměřit na stav 

inženýrských sítí, zejména vodovodu a kanalizace v jednotlivých obcích spravovaného 

území. Vycházel jsem přitom ze skutečnosti, že ostatní hlavní inženýrské sítě v podobě 

vedení plynu, elektřiny a telekomunikací byly předány v digitální podobě od vlastníků 

sítí. Vodovod byl doplňován na základě obcemi předaných dokumentací v podobě 

geodeticky měřených podkladů nebo jiné výkresové dokumentace. Kanalizace byla 

doplňována kombinací GPS měření a technických výkresů. Výsledkem této činnosti 

byla kompletní digitalizace splaškové kanalizace v obcích celého ORP Blovice a 

doplnění digitalizace vodovodních sítí o všechnu dostupnou dokumentaci. Digitalizace 

dešťové kanalizace nebyla zatím provedena i s vědomím skutečnosti, že pojem dešťová 

kanalizace spíše odpovídá technickým parametrům dané kanalizace, než účelu, pro 

který je v mnohých vesnicích používána.        

 

 V rámci průzkumu bylo vždy dohodnuto setkání s příslušným panem starostou 

dané obce nebo jím delegovanou osobou znalou dané problematiky. Byly převzaty 

dostupné materiály o území, tyto byly doplněny o fotodokumentaci (např. kulturních 

památek nebo památkově chráněných stromů) a upřesněny  prohlídkou v terénu. 
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Inženýrské sítě, předané od celostátních poskytovatelů byly v rámci průzkumu v daném 

území jen předloženy ke zhlédnutí příslušné pověřené osobě, aby potvrdila aktuálnost 

těchto dat. Inženýrské sítě, převzaté od regionálních správců, dominantně kanalizace a 

vodovodu, byly podrobeny větší kontrole, úměrné stavu předané dokumentace. Na 

území ORP Blovice působí dva správci kanalizací a vodovodů: 1. JVS a.s. a Kanalizace 

a vodovody Starý Plzenec, a.s. První jmenovaná firma předala data v digitální podobě. 

Tato data však nebyla atributově rozdělena podle způsobu vzniku a až po následných 

konzultacích došlo k upřesnění na data ověřená a neověřená. Ověřená data jsou z 

geodetických měření, převzatá z výkresu nebo doplněna místní pochůzkou. Data 

neověřená vznikla jiným způsobem. Kanalizace a vodovody Starý Plzenec a.s. předal 

informace o svých sítích pouze papírovou formou v podobě přehledek, ze kterých je 

možné vyčíst pouze použitý materiál a neúplné údaje o hlavních řadech. Lokalizace je 

provedena v takovém měřítku, že je možné pouze rozpoznat, zda daná síť v určité ulici 

vede nebo ne. V těchto místech se pak tyto sítě doplňovaly na základě podkladů, 

získaných na obcích GPS měřením.  

 

Po provedení místního průzkumu byla data roztříděna podle druhu zpracování a 

oborů, do kterých příslušela.  

 

 

Tabulka č. 3 Doplňované jevy v jednotlivých katastrálních územích místním 

průzkumem 
Jev č.  Název jevu Konzultace 

provedena s 

Odbor MěÚ Blovice 

1 zastavěné území   Ing. A. Mašková Územní plánování 

2 plochy výroby Ing. A. Mašková Územní plánování 

3 plochy občanského vybavení   Ing. A. Mašková Územní plánování 

4 plochy k obnově nebo opětovnému využití 

znehodnoceného území 

Ing. A. Mašková Územní plánování 

8 nemovitá kulturní památka, popř. soubor,včetně 

ochranného pásma 

Mgr. K. Rundová Památková péče 

11 urbanistické hodnoty Ing.arch. V. Hucl  

12 region lidové architektury Ing.arch. V. Hucl  

13 historicky významná stavba, soubor Mgr. K. Rundová Památková péče 
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14 architektonicky cenná stavba Ing.arch. V. Hucl  

15 významná stavební dominanta Ing.arch. V. Hucl  

19 místo významné události  starosta obce  

20 významný vyhlídkový bod  starosta obce  

21 územní systém ekologické stability (lokální) Ing. J. Kos Životní prostředí 

24 přechodně chráněná plocha Ing. J. Kos Životní prostředí 

66 odval, výsypka, odkaliště, halda  starosta obce  

68 vodovodní síť  starosta obce 

 správce sítě 

 

69 technologický objekt odvádění a čištění 

odpadních vod včetně ochranná pásma 

 starosta obce 

 správce sítě 

 

70 síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma  starosta obce 

 správce sítě 

 

85 skládka včetně ochranného pásma  starosta obce  

93 místní a účelové komunikace starosta obce  

97 vlečka, včetně ochranného pásma starosta obce  

106 cyklostezka, cyklotrasa starosta obce  

113 ochranné pásmo hřbitova, krematoria Ing. A. Mašková Územní plánování 

114 jiná ochranná pásma starosta obce  

115 ostatní veřejná infrastruktura starosta obce 

správce sítě 

 

116 počet dokončených bytů k 31.12. každého roku převzato ČSÚ  

117 zastavitelná plocha Ing. A. Mašková Územní plánování 

118 jiné záměry  starosta obce  

119 další dostupné informace  starosta obce  

 

 

 Záměrem bylo zajištění hodnověrnosti dat, doplněných průzkumem území 

v podobě odborných garantů, uvedených (viz tab. 3) dle jednotlivých oborů: Památkové 

péče, Životního prostředí, Územního plánování a příslušného pana starosty dané obce. 
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3.2.2  Popis postupu vlastního měření  
 

GPS Trimble GeoExplorer GeoXH  (viz obr. 2) byl použit v počáteční etapě 

zakreslování dat hlavních kanalizačních řadů, zejména v místech s neúplnými nebo hůře 

čitelnými předanými podklady, popřípadě v místech, kde dokumentace úplně chyběla. 

Měřené body kanalizačních řadů byly určeny pouze polohově. Výšky vzhledem 

k použitému způsobu měření a přístroji nebyly použity. V měřených bodech, kterými 

byly většinou kanalizační šachty o průměru přibližně 80cm, byl opticky nalezen střed a 

do něho umístěn GPS přístroj. Tímto přístrojem by mohla být provedena i přesnější 

centrace, ale nebyla k dispozici přídavná zařízení. Venkovním měřením předcházel 

průzkum terénu s osobou nebo osobami, v obci znalými dané problematiky.  Body, 

měřené mimo kanalizačních šachet a lomy na hlavních řádech byly buď jednoznačně 

identifikovatelné (výřezy v asfaltu), nebo byly označeny jako průběh nejednoznačný. 

Tímto způsobem byla doměřována pouze kanalizace splašková. Dešťová kanalizace 

bude doplňována až při následných aktualizacích v následujících letech.  

 

  Příprava na každé měření obsahovala pořízení kopie snímků katastrální mapy 

v měřítku, zaručujícím přehlednost zákresu měřených bodů v terénu, popřípadě částí již 

zakresleného vedení inženýrských sítí, místopisy bodů bodového pole a časové 

rozvržení měření podle polohy satelitů nad obzorem v jednotlivých denních hodinách. 

Měření bylo vždy započato na trigonometrickém nebo zhušťovacím bodu. Poté 

probíhalo samotné měření kanalizačního řadu se zaměřením i bodů okolního polohopisu 

v podobě identických bodů s mapou a zároveň kontrolou v místech nejasné 

dokumentace. Měření bylo ukončeno opět na bodech souřadnicově určených. Takto 

získaná data byla následně zpracována metodou postprocessingu s využitím stažených 

dat z referenční stanice firmy Geotronics Praha, s.r.o. a provedena kontrola s body 

bodového pole a katastrální mapou. 

 

 I přes snahu o dosažení maximální možné přesnosti data takto získaná měla 

podat informaci pouze o existenci dané sítě v měřených lokalitách a o způsobu napojení 

jednotlivých částí kanalizace mezi sebou. S ohledem na problematické dohledávání 

průběhu kanalizace v některých lokalitách, které mohlo být uskutečněno jen s pomocí 

pamětníků budování této sítě, bych i to viděl velkým přínosem. Po zapracování takto 



3   Pořízení a zapracování ÚAP do digitální tematické databáze ORP Blovice 

získaných dat do digitální tematické databáze ÚAP byla data opatřena atributem, 

jednoznačně identifikujícím způsob jejich pořízení.    

 

Dokumentace kontrolního měření přesnosti s GPS Trimble GeoExplorer GeoXH 

2005 doložena příloze 7.  

 

Jevy ÚAP, doplněné v jednotlivých katastrálních územích ORP Blovice 

průzkumem území - příloha  4.  

 

 

Software a hardware, použitý při místním průzkumu 
 

 

GPS Trimble GeoExplorer GeoXH 2005 s H-Star technologii 

 

GPS systém pro pořizování a aktualizace dat pro GIS. Tento 12.kanálový 

dvoufrekvenční přijímač s integrovaným Pocket PC využívá H- Star technologii pro 

zvýšeni přesnosti.    

Procesor 416 MHz, interní paměť512 MB. 

                     

                                                                      

Obrázek č. 3 

GPS Trimble GeoExplorer 

GeoXH 2005 s H-Star technologii 

software: 

GPS Pathfinder Office, v. 3.10 

• Kancelářský software pro zpracování GPS dat 

• Obousměrný přenos dat mezi GPS systémem a uživatelským GIS, 

•  Diferenční zpracování-metrová, decimetrová, centimetrová přesnost 

podle typu GPS 

• Práce s rastrovými daty (JPEG,MrSID, TIFF, BMP), vektorovými daty, 

exporty a importy dat (GIS, CAD, ASCII) 

33 

 



3   Pořízení a zapracování ÚAP do digitální tematické databáze ORP Blovice 

• TerraSync Professional v. 2.61  

Software sloužící pro všechny Trimble GPS/GIS  přijímače, polní 

počítače a ovládací jednotky 

  

Digitální fotoaparát Nikon Coolpix P3, pásmo 30m. 

Pracovní stanice HP xw4400 Workstation,   

Tiskárna: HP InjektJet 2800  

 

Tabulka č.4   Data kanalizačních řadů doplněna pomocí  

                        GPS Trimble GeoExplorer GeoXH  

 Název inž. sítě kat. území Poznámka 
kanalizace Střížovice doplněna v celém průběhu  

kanalizace Chocenice doplněna v celém průběhu  

kanalizace Zhůř doplněna v celém průběhu  

kanalizace Kotousov doplněna v celém průběhu  

kanalizace Chocenická Lhota doplněna v celém průběhu  

kanalizace Nové Mitrovice doplněna v celém průběhu  

kanalizace Nechanice u Nových Mitrovic doplněna v celém průběhu  

kanalizace Mítov doplněna v celém průběhu  

 

 

              

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabulka č. 5   Data vodovodu a kanalizací, zapracovaná do digitální tematické databáze 

na základě dodaných podkladů 

 
vodovod   kanalizace   

katastrální území Poznámka katastrální území Poznámka 

Spálené Poříčí intravilán Ždírec u Blovic větev na Žďár 

Chocenice intravilán bez napojení  Žákava intravilán 

  na Kotousov a Landavu     

Seč u Blovic intravilán Spálené Poříčí intravilán 

Ždírec u Blovic, Myť intravilán na západ od kolejí  Zdemyslice intravilán 
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3.2.3  Kontrolní měření poskytnutých dat 
 

Technické parametry GPS Magellan ProMark 500 

 

70 paralelních kanálů, GPS L1 C/A, L1/L2 P-kód, L1/L2 fáze (plná délka), 

SBAS satelity, Frekvence záznamu 10Hz. 

  

  Přesnost v reálném čase:                                  Přesnost pro post-processing:           

RTK (horizontální přesnost)                                                    Statický mód                   

  Horizontální: 1cm + 1ppm                                              Horizontální: 0,5cm + 0,5ppm 

  Vertikální: 2cm + 1ppm                                                   Vertikální:     1cm + 0,5ppm 

  DGPS (Beacom / RTCM) < 0,8m                                    Observační doba: 1-10 minut 

  Rychlá fixace                                                                        Kinematický mód 

  Typická doba 2 sekundy pro vektor do 20 km                  Horizontální: 1cm + 1ppm    

  Spolehlivost                                                                       Vertikální: 2cm +1ppmc 

  Nastavitelná až 99,9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

software:  

• GNSS Solutions, 

• FastSurvey 

Grafický operační program, který je určen pro geodetické práce. 

Obrázek č. 4 

GPS  Magellan ProMark 500 

 

 

MobileMaper - Mobilní záznamník pro sběr dat v terénu               

Tímto přístrojem jsem zaměřil v intravilánu Města Blovice povrchové znaky 

vodovodní sítě v místech, kde byla data předána digitální formou. Tato inženýrská síť 
35 
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byla zvolena z důvodu nejednotného původu dat a s ohledem na skutečnosti, že 

identické body (šoupata, hydranty atd.), lze v terénu vyhledat. Smyslem měření bylo 

vytvořit si představu o hodnověrnosti předaných dat. Záměrně byly vybrány lokality, od 

kterých nebyla v archivu stavebního úřadu žádná dokumentace (myšleno po provedení 

stavby) a u kterých nebyl zřejmý původ dat. Nebylo smyslem kontrolovat data 

geodeticky zaměřená.   

 

Data, která jsem tímto způsobem ověřoval, byla předána firmou 1.JVS a.s. ve 

formátu dgn společně s předávacím pasportem. Tento předávací protokol však 

neobsahoval žádné údaje o způsobu zakreslení této inženýrské sítě. Až po následných 

telefonických konzultacích s firmou (jmenovitě panem Hlinkou) byla sdělena 

informace, že vybrané zájmové ulice (Husova, Palackého, Poplužní, Hradišťská a U 

Branky) byly zaměřeny „místní pochůzkou” pomocí pásmem měřených vzdáleností od 

identických bodů polohopisu s mapou. Spojnice těchto povrchových znaků vodovodu 

(vodovodní šoupě, hydrant) pak byla předána bez konstatování této skutečnosti 

v předávacím protokolu správcem sítě. Tuto spojnici však nelze zaměnit s průběhem 

samotného vodovodního řádu. Protože nebyl předán žádný seznam souřadnic, byl 

v GNSS Solutionu vyexportován soubor dxf s mapovým podkladem a zákresem sítě. 

Jako podklad jsem použil účelovou digitální katastrální mapu, která umožňovala 

v terénu snadnější orientaci při vyhledávání vodovodních řadů. Tento soubor jsem poté 

importoval do Mobilemapperu. Dále jsem vytvořil transformační klíč pro převod 

souřadnic kontrolních bodů z S-JTSK do ETRS 89 a ten pak v podobě souboru asc také 

importoval do stejného zařízení. V terénu byl následně vytyčen průběh sítě a zároveň 

zaměřen skutečný stav pro porovnání. 

 

Protokol určení bodů technologií GPS a protokol o kontrolní porovnání 

zaměřených bodů s předanými daty doložen v příloze č. 6. 
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Obrázek č. 5   transformační klíč pro převod souřadnic kontrolních bodů z S-JTSK do 

ETRS 89 

 
 

 

Tabulka č.6  Porovnání kontrolně zaměřených bodů s předanými daty  

                      firmou 1.JVS a.s. 

 

číslo 

bodu ulice 

střední odchylka 

v poloze (m) 
1 Poplužní 0,81 

2 Poplužní 0,34 

3 Poplužní 0,42 

4 Poplužní 0,81 

5 Poplužní 0,34 

6 Poplužní 0,04 

7 Hradišťská 0,62 

9 Hradišťská 1,07 

11 Hradišťská 0,38 

16 Husova 0,58 

37 
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 17 Husova 0,70 

18 Husova 0,08 

19 Husova 0,11 

20 Jirotova 0,30 

21 Jirotova 0,85 

22 Jirotova 0,44 

23 Jirotova 0,29 

25 Palackého 0,87 

27 Palackého 1,07 

28 Palackého 1,23 

29 Palackého 0,81 

31 Palackého 1,00 

36 Palackého 2,50 

38 Palackého 0,74 

39 Palackého 1,23 

42 U Branky 0,86 
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Obrázek č. 6  Přehledka míst s provedenou kontrolou povrchových znaků vodovodu:      

        Město Blovice ulice: Husova, Palackého, Poplužní, U Branky a Hradišťská 

 

 

 

3.3  Doplňující průzkum území se zaměřením na urbanistické, 
architektonické a kulturní hodnoty  
 

V květnu roku 2008 začal průzkum zájmového území se zaměřením na 

urbanistické, architektonické a kulturní hodnoty, prováděný Ing. arch. Václavem 

Huclem. Pan architekt byl osloven pro spolupráci na základě jeho dlouholetých 

zkušeností v oboru a jako autor mnoha územních plánů v tomto regionu. Důvodem 

spolupráce bylo docílit odborné garance zapracovaných dat do digitální tematické 

databáze u jevů, které vyžadovaly odborné posouzení a nebyly stanoveny zákonem. 

Před každou etapou průzkumu byly připraveny kopie katastrální mapy intravilánu a 

extravilánu daného katastrálního území společně s daty předem provedeného místního 

průzkumu. Data, získaná tímto průzkumem posloužila zároveň jako podklad pro 

digitalizaci ploch intravilánu obcí bez územně plánovací dokumentace. Byl domluven 

39 
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postup předání grafických dat papírovou formou, kde byly barevně vyznačeny zájmové 

jevy a popsány v legendě. Textová dokumentace obsahovala jednoduché shrnutí 

každého katastrálního území.  

Tabulka všech doplněných dat k 31.12.2008 doložena v příloze č.7  

 

Obrázek č. 7  Grafický výstup průzkumu se zaměřením na urbanistické, 

architektonické a kulturní hodnoty   

40 
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3.4 Zapracování dat pořízených průzkumem území a 
vytvoření podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje 
území 
 
Obrázek č. 8    Data, zapracovaná do digitální tematické databáze ORP Blovice 
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Data stanovené zákonem Data zapracovaná 

s odbornou garancí 

Data zapracovaná pro doplnění 

informací o území (bez 

odborné garance)

 

 

 

 

 

 

 

Celostátní poskytovatelé Garanti: 

Ing. Anna Mašková 

Ing. Jiří Kos 

Mgr. Kateřina Rundová 

Ing.arch.Václav Husl 

Doplnění digitalizace 

inženýrských sítí 

Kontrolní měření GPS 

atd. 

  

 

 DIGITÁLNÍ TEMATICKÁ DATABÁZE ORP BLOVICE 

 

 

 

Všechna data zapracovaná do digitální tematické databáze (viz. obr. č. 7) byla 

opatřena atributy, jednoznačně charakterizujícími způsob jejich zapracování. 

 

3.4.1 Digitalizace územně plánovací dokumentace a ploch uvnitř 

intravilánů v obcích bez platné územně plánovací dokumentace  
 

Digitalizace územních plánů a ploch uvnitř intravilánů v obcích bez ÚPD byla 

provedena ve všech katastrálních územích, spadajících pod ORP Blovice. Jako podklad 

byly použity příslušné územní plány dané obce a v místech bez ÚPD plochy zakreslené 

Ing. arch. Václavem Huclem v rámci doplňujícího průzkumu území, zaměřeného na 

urbanistické, architektonické a kulturní hodnoty.  
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V počáteční fázi jsem naskenoval všechny platné územní plány včetně platných 

změn. Zároveň jsem dohledal a naskenoval v místech s digitální katastrální mapou nebo 

katastrální mapou digitalizovanou dříve platné mapy tohoto území, obsahující zákres 

hranice intravilánu.  

 

Na základě takto připravených podkladů jsem pak digitalizoval územně 

plánovací dokumentace a plochy uvnitř intravilánu ve Spáleném Poříčí, Střížovicích, 

Zhůři a Chocenicích. Tyto územně plánovací dokumentace jsem vybral pro rozdílnost 

podkladů a vytvoření představy o časové náročnosti prací. Digitalizace ploch intravilánu 

ostatních katastrálních území byla provedena firmou T-MAPY spol. s r. o., vzešlou 

z poptávkového řízení. Práce byly financovány z integrovaného operačního programu 

(IOP) strukturálních fondů Evropské unie. 

 

 

Katastrální území s ÚPD: 

• Blovice  • Letiny  • Míšov 

• Hradiště u     Blovic  • Ždírec u Blovic   • Žákava  

• Zdemyslice  • Louňová  •Borovno  

• Vlčtejn  • Spálené Poříčí 

• Chlum  • Hořehledy 

• Střížovice  • Lipnice u Spáleného Poříčí 

 

 

Katastrální území  bez platné ÚPD: 

• Vlčice u Blovic   • Nové Mitrovice • Milínov u Nezvěstic  • Těnovice   

• Štítov u Blovic • Planiny • Chocenický Újezd 

• Hradišťský Újezd   • Mítov • Drahkov 

• Hradišťská Lhotka   • Nechanice u N. M. • Jarov 

• Komorno • Smederov   • Chocenice  

• Seč  • Žďár u Blovic  • Zhůř 

• Únětice u Blovice  • Číčov   • Kotousov 

• Bzí • Hořice   • Chocenická Lhota 
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• Svárkov   • Lučiště • Vlkov u Sp. Poříčí 

• Kbelnice u Letin • Záluží u Sp. Poříčí   • Struhaře   

 

 

 

 

Obrázek č. 9  Ukázka digitalizace územního plánu Města Blovice – zobrazení ploch 

podle způsobu využití 
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3.4.2  Analýzy zpracovaných dat – rozbor udržitelného rozvoje územi 
 

Podklady převzaty z [5] 

SWOT analýza 

 

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky 

• stabilizované území (bez významnějšího narušení krajiny exploatací 

nerostů) 

• nepatrný rozsah poddolovaných území 

• spíše nižší stupeň uvolňování radonu z podloží 

 

Slabé stránky  

• vysoký stupeň zornění zemědělské půdy na Blovicku 

• nedostatek využitelných zdrojů nerostných surovin pro místní využití 

• spíše nevhodné geologické podloží z hlediska množství, kvality a 

využitelnosti podzemních vod 

 

Příležitosti 

• dotační tituly na rozvoj vybraných oblastí podél silnice I/20 a na 

Blovicku 

 

Ohrožení 

• zvýšená vodní a větrná eroze půdy na Blovicku 

• omezení zemědělské činnosti a využití území ve zranitelné oblasti 

(Blovicko) 

 

Vodní režim 

Silné stránky 

• vyrovnaný průtok vodních toků na Spálenopoříčsku (Bradava) 

• vysoký podíl akumulace vod na Spálenopoříčsku (CHOPAV Brdy) 

• střední až vyšší podíl dešťových srážek za rok (570 až 730 mm) 
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Slabé stránky 

• málo vodné toky na Blovicku (Úslava) 

• střední až vyšší stupeň znečištění vodních toků 

• nebezpečí povodní při přívalových deštích na Spálenopoříčsku (Bradava) 

a záplavy na Blovicku (Úslava) 

• zranitelná oblast z hlediska povrchových i podzemních vodních zdrojů na 

Blovicku 

 

 

Příležitosti 

• obnova lázeňské tradice na Blovicku (Letiny) 

• podpora a budování protipovodňových opatření (Ždírec, Blovice, 

Zdemyslice, Žákava), vodní nádrž Žákava 

Ohrožení 

• celkový úbytek vody v krajině 

 

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky 

• území není významně ohroženo současnou ani minulou těžbou 

nerostných surovin 

• v území nejsou provozované ani v minulosti využívané skládky odpadu 

nebo zpracovatelské provozy odpadu (spalovny aj.), které by negativně 

ovlivňovaly životní prostředí 

• v území nejsou lokalizovány velké zdroje znečištěni ovzduší 

• menší místní výkyvy a rozdíly v podnebí na území Blovicka 

Slabé stránky 

• pouze lokální ohrožení životního prostředí těžbou nerostů na 

Spálenopoříčsku (Mítov) 

• průtahy významných a silně zatížených silnic I. a II. třídy obytným 

územím sídel (I/20 a I/19) 

• větší místní rozdíly v podnebí na území Spálenopoříčska 

Příležitosti 
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• realizace přeložek na silně zatížených silnicích I. a II. tř. mimo obytné 

části sídel (I/20 a I/19) 

• dotační tituly na zlepšení úrovně životního prostředí z evropských fondů 

Ohrožení 

• nedostatek prostředků a nástrojů pro komplexní řešení životního 

prostředí 

 

 

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 

• nadprůměrný stupeň ekologické stability a bohatá členitost krajiny na 

Spálenopoříčsku 

• kulturní zemědělská krajina Blovicka s přírodním parkem Buková hora 

• kulturní krajina Spálenopoříčska s přírodním parkem Brdy a Kornatický 

potok 

Slabé stránky 

• nižší stupeň ekologické stability a malá členitost krajiny na Blovicku 

• kontakt s vojenským výcvikovým prostorem Jince v Brdech na 

Spálenopoříčsku 

Příležitosti 

• komplexní pozemkové úpravy a realizace protierozních opatření a 

systému prvků ÚSES (územní systém ekologické stability krajiny) 

včetně interakčních prvků (stromořadí) a revitalizace vodních toků a 

ploch v krajině 

Ohrožení 

• narušení a fragmentace ploch ve volné krajině (dopravní a technická 

infrastruktura nadregionálního významu) 

 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky 

• vysoký plošný podíl obhospodařované zemědělské půdy na Blovicku 

(65%) 
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• nízký plošný podíl zemědělské půdy (52%) a jejího zornění (32%) na 

Spálenopoříčsku 

• vysoký plošný podíl lesní půdy na Spálenopoříčsku (40%) 

Slabé stránky 

• vysoký plošný podíl orné zemědělské půdy (zornění 45%) 

• nízký plošný podíl lesní půdy na Blovicku (25%) 

• vysoký plošný podíl lesní půdy na Spálenopoříčsku (40%) 

Příležitosti 

• využití komplexních pozemkových úprav pro uspořádání majetkových 

poměrů a koncepci využití krajiny 

• ekologické hospodaření malých a středních podnikatelů 

Ohrožení 

• zvýšená striktní ochrana i méně kvalitní zemědělské půdy 

 

Veřejná, dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky 

• existence dopravních tras nadregionálního významu (silnice I/20 a 

celostátní dráha č. 190 na Blovicku, silnice I/19 na Spálenopoříčsku) 

• existence regionální dráhy č. 175, využitelné pro rekreaci a cestovní ruch 

na Spálenopoříčsku 

• většina plynofikovaných obcí na Blovicku 

• možnost středoškolského vzdělání na území regionu (gymnázium 

v Blovicích) 

Slabé stránky 

• menšina plynofikovaných sídel na Spálenopoříčsku  

• nedostatečné zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění 

odpadních vod v menších obcích 

• nedostatečné dopravní spojení mezi Spáleným Poříčím, Blovicemi a 

Přešticemi 

• závislost obyvatel na vybavenosti v Blovicích a Plzni, případně 

Přešticích a Rokycanech 
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• špatný technický stav místních komunikací i silnic III. a II. třída včetně 

absence doprovodných chodníků a cyklotras  

• nízká úroveň služeb a zásobování v menších obcích 

• nevyhovující kapacita a dostupnost zdravotních a sociálních služeb 

• nevyhovující pokrytí televizním signálem  

Příležitosti  

• zavádění ekologické zemědělské i průmyslové výroby 

• zavádění využití obnovitelných energetických zdrojů a využití bioodpadu 

• podpora rozvoje a rekonstrukce technické infrastruktury 

Ohrožení 

• nedostatek finančních prostředků státu a kraje na realizaci přeložek silnic 

mimo obytné území obcí (silnice I. a II. tř.) a obcí na výstavbu a opravy 

místních komunikací 

• neúměrné zvyšování cen energií a nákladů na dopravu 

 

Sociodemografické podmínky 

Silné stránky 

• menší podíl lidí bez vzdělání a vyšší podíl lidí vyučených nebo se 

středním odborným vzděláním bez maturity 

• vysoký podíl věřících (více než 25%) 

Slabé stránky 

• mírně regresivní vývoj počtu obyvatel za posledních 30 let (Blovicko -

900 ob., Spálenopoříčsko -700 ob.) 

• vysoký podíl dojíždějících do zaměstnání a do škol (20 až 30% 

z celkového počtu obyvatel a 66% z počtu ekonomicky aktivních 

obyvatel) 

• nízký podíl lidí s vysokoškolským vzděláním 

• vyšší podíl obyvatel žijících ve větších sídlech regionu (Blovice a 

Spálené Poříčí) 

• vyšší podíl obyvatel starších 65ti let a nižší podíl obyvatel ve věku 15 až 

64 let 

• velký počet jednočlenných domácností 
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Příležitosti 

• Nová výstavba rodinných domů a vybavení včetně úprav veřejných 

prostranství  

• Zvýšení zájmu obyvatel o místo svého bydliště a zdravý životní styl 

včetně bydlení na venkově 

Ohrožení 

• odchod mladých vzdělaných lidí do regionálních center osídlení 

(Blovice, Přeštice, Plzeň a jiné mimo region) 

• prohlubující se nepříznivá skladba obyvatel (stárnutí obyvatelstva, 

vylidňování) 

• neúměrný růst životních nákladů 

 

Bydlení 

Silné stránky 

• vyšší počet nových bytů na 1000 obyvatel dokončených v letech 1997 až 

2005 (3,16%) 

Slabé stránky 

• nedostatečná územně technická připravenost pro výstavbu rodinných 

domů 

• nedostatečná nabídka bytů pro sociálně slabší občany 

Příležitosti 

• podpora a nabídka alternativních druhů bydlení pro mladé lidi  

• podpora a nabídka azylového bydlení a sociálních bytů 

Ohrožení 

• ohrožení obytné funkce sídel způsobené vylidňováním malých obcí, 

ohrožením životního prostředí apod. 

 

Rekreace 

Silné stránky 

• existence městská památková zóna Spálené Poříčí (MPZ), vesnická 

památková zóna Lipnice, Zahrádka, Mítov (VPZ), četné nemovité 

kulturní památky, přírodní zajímavosti, přírodní park a ostatní chráněná 

území přírody 
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Slabé stránky 

• nedostatečná veřejná i neveřejná infrastruktura (občanská vybavenost) 

pro turistiku a cestovní ruch 

• existence špatně udržovaných nemovitých kulturních památek a ostatních 

objektů v památkovém zájmu 

• nedostatečná nabídka volnočasových aktivit v menších obcích 

Příležitosti 

• rozvojové záměry obcí celého regionu v oblasti cestovního ruchu, 

turistiky a sportovně rekreačních a kulturně společenských aktivit 

• podpora rozvoje moderních forem cestovního ruchu (cykloturistika, 

agroturistika, hipoturistika) 

• spolupráce a koordinace činností v oblasti cestovního ruchu 

s partnerskými obcemi v rámci regionu i mimo něj a zlepšení propagace 

regionu 

• zvyšování zájmu v ČR po domácí turistice 

• účinnější spolupráce veřejného a soukromého sektoru 

Ohrožení 

• zaostávání standardu služeb a zařízení cestovního ruchu 

• nedostatek finančních prostředků na rozvoj podnikání v oblasti 

cestovního ruchu 

• nedostatek finančních zdrojů na realizaci rozvojových záměrů v obci 

• konflikty mezi obyvateli malých obcí a rekreanty 

 

Hospodářské podmínky 

Silné stránky 

• dlouhodobě nízká míra nezaměstnanosti (do 4,5%) 

• dobré dopravní spojení Blovic s jádrem aglomerace, statutárním městem 

Plzeň 

• existence podnikatelských subjektů s více jak 20 zaměstnanci a více jak 

100 zaměstnanci na Blovicku 

Slabé stránky 

• vyšší podíl zaměstnanců v primárním sektoru (11,9%) 
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• nižší ekonomická aktivita žen 

• existence nevyužitých nebo devastovaných ploch bývalých 

zemědělských podniků bývalé raketové základny (Borovno) a jiné 

• podprůměrná daňová výtěžnost obcí 

Příležitosti 

• výstavba průmyslové zóny v Blovicích a Spáleném Poříčí 

• podpora rozvoje malého a středního podnikání 

• podpora a nabídka zaměstnání žen 

• podpora a rozvoj turistiky a cestovního ruchu v regionu 

Ohrožení 

• přecenění významu turistiky a cestovního ruchu pro udržitelný rozvoj 

regionu 

• pokles životní úrovně obyvatel na venkově 

• prohlubování rozdílu mezi městy (Blovice, Spálené Poříčí) a venkovem 

• stagnace, hospodářská recese a politická nestabilita 

• rostoucí deficit veřejných rozpočtů 

 

 Souhrnné vyhodnocení 
 

Vztah k okolí z pohledu udržitelného rozvoje území 

Území ORP Blovice se nachází v rámci plzeňské aglomerace v oblasti 

označované jako Plzeňsko a sousedí 

• na severu s územím ORP Rokycany a POÚ Starý Plzenec (ORP Plzeň),  

• na západě s územím ORP Přeštice  

• na jihu s územím ORP Nepomuk 

• na východě ORP Příbram (Středočeský kraj) 

 

Obce na území ORP Blovice jsou sdruženy do dvou hlavních svazků obcí: 

• mikroregion Úslava 

• MAS (místní akční skupina) Activios,  

 které mají vypracován strategický plán rozvoje dané oblasti. 

 



3   Pořízení a zapracování ÚAP do digitální tematické databáze ORP Blovice 

52 

 

Územím ORP Blovice prochází dopravní tahy nadregionálního významu: 

• silnice I/19 a I/20 

• železniční trať č. 190 celostátního významu, které doplňuje síť silnic II. a 

III. třídy místního až nadmístního významu a železniční trať regionálního 

významu č. 175 (Rokycany – Nezvěstice). 

 

Na silnicích I. třídy jsou dle ZÚR PK plánovány významné přeložky mimo 

souvislé území vybraných obcí a napříč územím ORP Blovice je plánována nová trasa 

elektrického vzdušného vedení 110 kV. Požadováno je z hlediska širších vazeb posílení 

a zlepšení dopravního spojení Spáleného Poříčí, Blovic a Přeštic zejména v souvislosti 

s plánovanými úpravami na silnicích I. třídy. 

Na území ORP Blovice zasahují rozsáhlé plochy přírodních parků:  

• Kornatický potok s navazující lokalitou Kamínky na severu s přírodní 

rezervací, EVL (evropská významná lokalita) Lopata soustavy NATURA 

2000 a přírodní památkou Hádky 

• Buková Hora na jihu s národní přírodní rezervací, EVL Chejlava 

soustavy NATURA 2000 

• Brdy na jihovýchodu s přírodní rezervací Kokšín. 

 

Ve směru od jihu až jihovýchodu protékají územím ORP Blovice dva 

nejvýznamnější vodní toky: 

• Úslava s vyhlášeným záplavovým územím 

• Bradava. 

 

Údolní nivou řeky Úslavy prochází regionální biokoridor (RBK) s vloženými 

regionálními biocentry (RBC) a lokální biocentrum (LBC) územního systému 

ekologické stability krajiny (ÚSES). Podél západní a jižní hranice ORP Blovice 

prochází RBK s vloženými RBC  a LBC  územního systému ekologické stability krajiny 

ÚSES, který se obloukem severně od obce Nové Mitrovice (Mítov) připojuje na 

nadregionální biocentrum (NRBC) Třemšín, které jen zčásti zasahuje na území ORP 

Blovice. Do severního cípu ORP Blovice na území obce Milínov zasahuje NRBC  

Kamínky. 
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Na území ORP Blovice je vymezena zranitelná oblast, která zahrnuje převážně 

katastrální území obcí v západní části a katastrální území obce Lipnice. Do východní 

části zasahuje chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Brdy a vojenský 

výcvikový prostor (VVP) Jince – Brdy. 

 

Stavební rozvoj: 

• na nových zastavitelných plochách je na území Blovicka situován 

převážně do sídel východně od silnice I/20 a podél železniční trati č. 190 

(Blovice, Ždírec, Zdemyslice, Žákava), v menší míře do sídel Letiny, 

Chlum a Vlčtejn. 

• nových zastavitelných plochách je na území Spálenopoříčska situován 

převážně do Spáleného Poříčí a v menší míře do sídel Lipnice, Borovno, 

Míšov. 

Průmyslové zóny většího plošného rozsahu jsou uvažovány v Blovicích a 

Spáleném Poříčí. Na silniční síti komunikací II. a III. třídy je třeba se soustředit na 

nutné úpravy v souvislosti s přeložkami silnic I. třídy, zejména v oblasti sídel Vlčtejn, 

Kotousov na Blovicku a ve Spáleném Poříčí. 

 

Charakteristika území 

Silnou stránkou z hlediska příznivého životního prostředí a jednoznačnou 

hodnotou území ORP Blovice je celkový ráz krajiny, uspořádání sídel v ní se 

zachovaným přírodním charakterem volné nezastavěné krajiny bez narušení 

horninového prostředí a s přirozeným vodním režimem. Podstatná je přitom zvýšená 

ochrana velkoplošných i maloplošných segmentů krajiny formou přírodních parků, 

přírodních rezervací a přírodních památek včetně zahrnutí vybraných prvků do 

evropského systému ochrany přírody NATURA 2000. Pro charakter území se 

specifickým utvářením sídel je významná ochrana vybraných městských a vesnických 

souborů formou MPZ nebo VPZ. Určitou hodnotou je zároveň vcelku odlišné utváření 

krajiny Blovicka s klidnější konfigurací zemědělské krajiny a Spálenopoříčska , které je 

okrajem rozsáhlé oblasti Brd s převahou zalesněných ploch s členitější konfigurací 

krajiny. Složka veřejné infrastruktury je v území zastoupena poměrně hustou dopravní 

sítí, umožňující dobré spojení v rámci vlastního území ORP Blovice ale také na okolní 

sídla zejména do větších měst Plzeň, Nepomuk, Přeštice, Rokycany aj. Systémy sítí 
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technické infrastruktury umožňují dobré připojovací podmínky pro rozvíjející se sídla 

na Blovicku. Pro budoucí optimalizovaný rozvoj kvalitního bydlení v území hovoří 

v neposlední řadě poměrně stabilní životní prostředí na velmi dobré úrovni. Zájem o 

bydlení v daném území dokládá poměrně vysoký podíl dokončených bytů v minulých 

letech, vztažený na 1000 obyvatel.  

Zvýšený zájem o rekreaci a cestovní ruch na území ORP Blovice může být do 

budoucna podpořen zejména již uvedenými kvalitami krajiny, uspořádáním a ochranou 

sídel, ale také existencí dalších dílčích přírodních lokalit a četných objektů památkově 

chráněných nebo v památkovém zájmu. 

Výhledové hospodářské podmínky trvale udržitelného rozvoje v území jsou 

podpořeny především dopravní infrastrukturou na dobré úrovni, existencí různorodých 

podnikatelských subjektů a dlouhodobě nízkou mírou nezaměstnanosti. 

Na území ORP Blovice žije poměrně vysoký počet věřících obyvatel, jejichž 

skladba je poměrně kompaktní vzhledem k původnímu, respektive převládajícímu 

zemědělskému charakteru větší části oblasti bez národnostních problémů. To 

jednoznačně přispívá k soudržnosti obyvatel, zejména v menších sídlech, která zde 

převažují.  

 

Z hlediska příznivého životního prostředí je nadále nanejvýš nutná náležitá péče 

o krajinu a její tvorba včetně vytvoření uceleného funkčního systému ekologické 

stability krajiny. To zejména s cílem zadržování vody v krajině. Na úseku hygieny 

prostředí je nutné realizovat plánované přeložky obchvatů nadřazených silničních tahů 

nadregionálního významu, zejména silnic I. tř. a vybraných nejzatíženějších silnic II. 

třídy. Zároveň uplatňovat požadavek na nezastavování ploch mezi souvislým obytným 

územím a výše uvedenými komunikacemi s ponecháním volného prostoru a umístěním 

ochranné a clonící zeleně apod. Zvláště v malých obcích je nutné se soustředit na 

výstavbu technické infrastruktury na úseku odkanalizování, čištění odpadních vod a 

zásobování pitnou vodou. Kromě technické infrastruktury je nutné věnovat pozornost 

dopravní infrastruktuře, především dořešením vazeb místní silniční sítě na plánované 

přeložky silnic I. a II. třídy včetně vybudování chodníků a stezek pro pěší a cyklisty za 

účelem zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů a zároveň pro zajištění lepšího propojení 

a průchodnosti okolní krajinou kolem sídel. V souvislosti s posílením funkce obytné a 

rekreační, případně cestovního ruchu je třeba zajistit dobrou dostupnost služeb, 
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zdravotní a sociální péče také pro obyvatele menších a vzdálenějších sídel v rámci 

regionu. 

Pro zajištění celkového optimálního hospodářského rozvoje území je nutná 

podpora a zajištění nových ploch pro bydlení včetně nabídky alternativních druhů a 

forem bydlení také pro sociálně slabší obyvatele. Důsledně využívat potenciálu 

nevyužitých, nevhodně využitých a často devastovaných ploch, objektů a jejich souborů 

pro alternativní druhy využití, spojeným s bydlením, poskytováním služeb, zejména 

zdravotních a sociálních a v neposlední řadě pro turistiku a cestovní ruch včetně 

uspokojování volnočasových aktivit obyvatel menších sídel. Nabídkou vhodných druhů 

zaměstnání aktivovat zájem vzdělaných mladých lidí především v nových 

průmyslových zónách ve větších městech (Blovice a Spálené Poříčí) a využitím 

menších tzv. brownfields v menších sídlech pro specifické druhy výroby a služeb, 

případně agroturistiky s možností zaměstnání žen. 

Pro trvale udržitelný rozvoj dané oblasti a tím také zajištění soudržnosti obyvatel 

je nutné do budoucna zvláště zajistit podmínky pro stabilizaci obyvatel zejména 

v malých sídlech. Předpokladem je zajištění dopravní dostupnosti, základních služeb a 

nabídka vhodných ploch pro bydlení. 

 

Šance a rizika území 

  

Z hlediska budoucího rozvoje daného regionu je významným prvkem postupná 

orientace obyvatel na tzv. zdravý životní styl včetně bydlení ve zdravém prostředí 

s vazbou na přírodu v členité a příjemné krajině, poskytující možnost alternativních 

druhů rekreace, při ekologickém hospodaření v ní a při využívání netradičních 

respektive obnovitelných zdrojů energie. To vše je možné v daném regionu najít. Je 

však nutné maximálně eliminovat negativní civilizační vlivy. To se v dané oblasti týká 

zejména koncepce nadřazené sítě komunikací I. a II. třídy včetně jejich přeložek mimo 

zastavěné a obytné území sídel, protipovodňových opatření, opatření na kultivaci 

krajiny při komplexních pozemkových úpravách, pro které je nutné plně využít 

nabízených dotačních titulů na všech úrovních od těch krajských až po evropské. Pro 

celkovou bilanci vody v krajině je nejdůležitější výhledový záměr na realizaci vodní 

nádrže Žákava. 
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Významnými riziky nejen pro daný region jsou zejména celková recese 

hospodářského rozvoje, rozpočtový deficit na všech úrovních a politická nestabilita, 

které navzájem souvisí a mohou způsobit nedostatek finančních i jiných zdrojů pro 

předpokládaný trvale udržitelný rozvoj společenství. Proto je zvláště potřebné zajistit 

podmínky pro stabilizaci obyvatel tím, že prvořadé bude udržet mladé vzdělané lidi a 

zajistit péči o starší a sociálně slabé obyvatele. Zásadní bude ochrana zdravého 

životního prostředí, péče o krajinu a její další optimální hospodaření v ní, zavádění 

netradičních obnovitelných zdrojů energií také pro zásobování malých obcí, udržení a 

rozšíření služeb na místní úrovni se spoluúčastí obyvatel měst a obcí a diverzifikace 

výrobních činností včetně nabídky různorodých druhů zaměstnání. 

 

 

Hlavní problémové okruhy a střety v území 
 

Tabulka č.7  Hlavní urbanistické závady 

 

č. dle 

výkresu 

Popis Obec 

101 Urbanistická závada (silniční průtah x městská památková zóna) Spálené Poříčí 

102 Urbanistická závada (silniční průtah x vesnická památková 

zóna) 

Lipnice 

103 Urbanistická závada (plochy uvnitř bývalého. ZD) Nechanice 

104 Urbanistická závada (plochy uvnitř bývalého ZD) Borovno 

105 Urbanistická závada (plochy uvnitř bývalého ZD) Drahkov 

 

Tabulka č.8  Dopravní a hygienické závady 

 
č. dle 

výkresu 

Popis Obec 

201 Dopravní a hygienická závada (průtah silnic I. a II. tř.) Spálené Poříčí 

202 Dopravní a hygienická závada (průtah silnice II. tř.) Letiny 

203 Dopravní a hygienická závada (průtah silnice I. Tř.) Borovno 

204 Dopravní a hygienická závada (průtah silnice I. Tř.) Míšov 

205 Dopravní a hygienická závada (průtah silnice II. tř.) Lipnice 

206 Dopravní a hygienická závada (průtah silnice II. tř.) Lipnice u Zastávky 
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207 Dopravní a hygienická závada (průtah silnic I. a II. tř.) Kotousov 

208 Dopravní a hygienická závada (průtah silnice II. tř.) Štítov u Blovic 

209 Dopravní a hygienická závada (průtah silnice II. tř.) Únětice u Blovic 

210 Dopravní a hygienická závada (průtah silnice II. tř.) Nové Mitrovice 

211 Dopravní a hygienická závada (těžba kamene) Mítov 

 

Tabulka č.9  Vzájemné střety záměrů na provedení změn 

 
č. dle 

výkresu 

Popis Obec 

301  Záměr x záměr (přeložka silnice I.tř x zastavitelná plocha) Spálené Poříčí 

302 Záměr x záměr (přeložka silnice 1.třídy x Vodní nádrž )  Žákava 

 

 

Tabulka č.10  Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití 

 
č. dle 

výkresu 

Popis Obec 

401 Střet - záměr x limit (přeložka silnice II. tř. x NAT2000 - EVL) Blovice 

402 Střet - záměr x limit (vzdušné vedení 110 kV x přírodní park) Vlčice u Blovic-

Chocenice 

403 Střet - záměr x limit (zastavitelná plocha x CHOPAV a VVP) Míšov 

404 Střet - záměr x limit (zastavitelná plocha x CHOPAV a VVP) Borovno 

405 Střet - záměr x limit (přeložka silnice I.tř. x přírodní park) Hořehledy 

406 Střet - záměr x limit (zastavitelná plocha x záplava) Ždírec 

 

 

Tabulka č.11  Ohrožení území povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy 

 
č. dle 

výkresu 

Popis Obec 

501 Ohrožení (záplava) Žákava 

502 Ohrožení (záplava) Blovice 

503 Ohrožení (záplava) Zdemyslice 
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3.5  Tvorba grafických a textových výstupů 
 

Koncem září roku 2008 začala spolupráce s Ing. arch. Oldřichem Fárou na 

závěrečných analýzách, směřujících k vytvoření SWOT analýzy, výkresu hodnot, 

výkresu limitů, výkresu záměrů a výkresu problémů k řešení v územně plánovací 

dokumentaci. Jako podklad byla použita všechna do té doby zpracovaná data získaná od 

celostátních, regionálních poskytovatelů a místním průzkumem.  

Pro tvorbu závěrečných výkresů bylo zvoleno měřítko 1:25 000 na základě 

velikosti zobrazení zájmového území pro tisk výkresů ve formátu A0 (pro účel této 

bakalářské práce byl proveden tisk na formát A1 v měřítku 1:35 000). Jako podklad 

byla použita ZM ČR 1:25 000. Každý výkres obsahoval správní členění celého ORP 

Blovice v podobě hranic: katastrálních území, obcí, pověřených obcí se stavebním 

úřadem a celého ORP. Dále obsahem výkresu byl také klad mapových listů ZM ČR 

1:10 000.   

Základní pomůckou při vytváření výkresů byla tabulka jevů ÚAP s roztříděním 

jevu podle jednotlivý výkresů. Tato tabulka byla sestavena panem arch. Oldřichem 

Fárou na základě metodiky vydané Karlovarským krajem a jeho vlastního posouzení. 

Tabulka doložena v příloze 7.  

Bohužel limitujícím faktorem vypovídající schopnosti dominantně výkresu 

hodnot, výkresu limitů a výkresu záměrů je neúplnost předaných dat nebo evidence dat, 

spojených se záměry v území dnes už jen velmi obtížně realizovatelnými. 

 

 

Závěrečné výkresy ÚAP, vytvářené pro ORP Blovice:  
 

Výkres hodnot  

Výkres hodnot území je přehledným výkresem zobrazující kulturní, historické, 

architektonické, urbanistické, přírodní a krajinné hodnoty. Data ÚAP byla zobrazena 

v tomto výkresu na základě tabulky v příloze č. 8  
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Výkres limitů 

Výkres limitů využití území zobrazuje územní omezení vyplývající z právních 

předpisů. Zobrazeny jsou zákonem stanovené limity využití území: památková ochrana, 

ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů, záplavové území, ložiska nerostných surovin, 

území dotčená těžbou, sesuvná území, technická infrastruktura, dopravní infrastruktura 

a další omezující prvky. Data ÚAP byla zobrazena v tomto výkresu na základě tabulky - 

příloha č. 8. 
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Výkres záměrů 

Výkres záměrů na provedení změn v území obsahuje záměry z nadřazené 

dokumentace (Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje) a také vybrané záměry 

z územních plánů jednotlivých obcí – převážně návrhové a výhledové funkční plochy 

(větší než 1 ha) nebo ostatní infrastruktury. Data ÚAP byla zobrazena v tomto výkresu 

na základě tabulky příloha č. 8. 
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Výkres problémů k řešení v ÚPD 

Výkres problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci zobrazuje jevy, 

které způsobují v území problémy jak samy o sobě, tak v souvislosti s jinými 

skutečnostmi. Vybraná problematická místa jsou popsána i v legendě. Tento výkres 

vznikl analýzou provedenou na základě kombinace dat zobrazených v předchozích 

výkresech a to limity-záměry a hodnoty-záměry.  

Výkres problémů k řešení v ÚPD doložen v příloze č. 12. 

 

3.6  Vizualizace dat 
 

           Vizualizace výsledků ÚAP byla provedena na internetových stránkách 

Města Blovice [1] a Plzeňského kraje v podobě výkresů limit, výkresu hodnot, výkresu 

záměrů a výkresu problémů k řešení v ÚPD ve formátu pdf s přiloženou textovou 

dokumentací. 

              V současné době probíhá ve spolupráci s firmou T-MAPY spol. s r. o. 

práce na vizualizaci dat ÚAP ORP Blovice s využitím mapového serveru T-MapServer, 
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který je aplikační nadstavbou mapových serverů, založený na technologii T-WIST 

(firemní technologie firmy T-MAPY). Je dostupný na adrese 

 https://mu-blovice.tmapserver.cz. Tímto způsobem je možné zajistit služby WMS, 

WFS i bezpečnostní politiku přístupu k jednotlivým datům. 

Vizualizace dat ÚAP prostřednictvím mapového serveru je provedena formou 

dvou projektů.  

První projekt, nazvaný Základní projekt GIS obsahuje pouze základní mapové 

podklady ORP Blovice v podobě katastrální mapy, hranic správního členění a základní 

báze geografických dat (ZABAGED).  

Druhý projekt nazvaný Územně analytické podklady je přístupný pouze pod 

heslem a umožňuje vizualizaci všech zpracovaných dat ÚAP ORP Blovice. Přístupové 

heslo je přiděleno každé obci správního území a tím tak umožněn přístup k datům 

každému obecnímu úřadu. Hlavním záměrem tohoto projektu je navázání soustavné 

spolupráce při předávání nových dat o území s obecními úřady a tím docílení průběžné 

aktualizace digitální tematické databáze ORP Blovice. 

 Při realizaci takovéto spolupráce s ohledem na zákonem stanovenou dvouletou 

aktualizaci dat ÚAP by se předešlo neustále se opakujícím úplným aktualizacím celého 

správního území ORP Blovice.        
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4  Konkretizace zkušeností a výklad využití ÚAP 
 

 Smyslem této bakalářské práce bylo nastínit, že základem dobře vypracovaných 

územně analytických podkladů je správně naplněná digitální tematická databáze 

shromážděných údajů o území, obdržených od příslušných poskytovatelů a údajů 

získaných průzkumem a rozborem území. Při sběru a zapracování dat byly patrné 

mnohé nedostatky, způsobené nekvalitou dat od poskytovatelů, použitím různých 

referenčních mapových podkladů při zpracování jimi evidovaných jevů nebo 

nedostatečnou či mnohdy žádnou dokumentací požadovaných jevů. Data, zpracovaná 

v této fázi, jsou proto velmi různorodá a bez doprovodných metadat, jednoznačně 

identifikujících původ dat, kdy společně bez rozlišení jsou evidována data geodeticky 

zaměřená a data ostatního původu. Tím se snižuje celková kvalita projektu. Touto prací 

bych také chtěl zejména poukázat na důležitost a časovou náročnost provedení 

průzkumu celého území, protože vypovídací kvalita všech následně prováděných analýz 

je závislá právě na kvalitě vstupních dat. 

 

Na ostatních ORP Plzeňského kraje místní průzkum probíhal formou zadání 

zakázky soukromé firmě, rozesláním dotazníků na obce daného spádového území nebo 

jen začleněním již dostupných dat do databáze ÚAP. Je zřejmé, že v situaci, kdy jsou 

spravovaná území jednotlivých ORP co do velikosti dosti rozdílná, nelze místní 

průzkum ve stejném období vyhotovit všude se stejnou podrobností. Zapracovávat však 

data pouze na základě vyplněných dotazníků nebo pouze z dokumentace, vedené na 

ORP není dle mého soudu nejšťastnější řešení. U soukromého sektoru, kde bylo zadáno 

zpracování ÚAP většinou jako celek, vidím jako hlavní limitující faktor čas. Firmy 

často začínaly se zpracováním ÚAP pro ORP v měsíci listopadu. Během jednoho 

měsíce, bereme-li v úvahu rozlohu některých ORP, je dosti problematické provést 

kompletní zpracování ÚAP včetně průzkumu celého území.  

    

I přes průběžné konzultace, organizované krajským úřadem v průběhu celého 

roku, byl jediným jednoznačně zavedeným společným pokynem mezi jednotlivými 

ORP Plzeňského kraje pouze předaný datový model. ÚAP, zpracované v jednotlivých 

ORP proto nebyly sjednoceny, vzájemně provázány a ani neodpovídaly podrobnosti 
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provedeného průzkumu území. Situace mezi sousedícími ORP dvou rozdílných krajů 

pak většinou neodpovídají ani zobrazením stejných kartografických prvků. Ubírat se 

cestou jednotného a kvalitně definovaného datového modelu je proto pro další 

funkcionalitu ÚAP a ÚPD naprosto nezbytné [2]. 

 

Atributy jednotlivých dat jako základní  informace by měly minimálně 

obsahovat informaci o původu ve formě: geodetického zaměření a doplnění z výkresové 

dokumentace. Tyto kategorie z pohledu ÚAP  dokážou utvořit základní představu o 

jednotlivých datech. V současné době poskytovaná data požadované údaje však 

většinou neobsahují. V mé práci byl kladen důraz na vektorová data, ale bylo pořízeno i 

množství rastrových dat skenovaných územních plánů (v místech platné mapy DKM), 

skeny původních map se zákresem intravilánů, technických výkresů a dalších. Tato data 

jsou v současné době využívána  zejména z pohledu územního plánování a životního 

prostředí.  

 

Smysl využití zpracovaných ÚAP vidím v tom, že jsou prvotním zdrojem 

informací umožňujícím provedení účelových analýz, utvářejících představu o 

realizovatelnosti záměrů v území. Odpovědnost za úplnost a přesnost poskytnutých dat 

je přitom vždy na poskytovateli těchto dat. Ve stádiu realizace záměru v území, jehož 

podkladem byla analýza dat ÚAP, je proto nutné doplňující vyjádření poskytovatele 

konkrétních dat.  

 

 Využití zpracovaných ÚAP je dle mých zkušeností v současné době nejpatrnější 

v oblasti územního plánování jako podkladů pro vyhotovení nových územně 

plánovacích dokumentací. Uplatnění samozřejmě nachází tyto podklady i z pohledu 

životního prostředí při lokalizaci hranic záplavových území, územního systému 

ekologické stability, biokoridorů atd. ÚAP jsou dále využívány stavebním oddělením 

městského úřadu Blovice při vedení územních řízení a také samozřejmě oddělením 

investic, kdy před začátkem jakékoliv investiční činnosti města by měla být vytvořena 

GIS analýza  předmětného území, zaměřená na konkrétní problematiku. ÚAP využívají 

čím dál tím více i obce správního území ORP Blovice, nejčastěji formou dotazů na 

průběh inženýrských sítí nebo dotazů na územně plánovací dokumentaci. 
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Přes veškerá úskalí tohoto projektu si myslím, že pomocí  ÚAP se podařilo 

shromáždit data a informace o území, které do této doby byly vedeny odděleně a 

informace o nich byly kusé, popřípadě vůbec neexistovaly. Možnost najednou pracovat 

se všemi  dostupnými daty je jednoznačně velkým přínosem pro tvorbu analýz o rozvoji 

území. Mohou být použita jako podklady pro stavební a jiné činnosti. Potřebnost 

shromáždění dat byla nejpatrnější v malých obcích, kde byla pořízena jen díky ochotné 

spolupráci místních lidí, protože dokumentace, vedená o inženýrských sítích většinou 

vůbec neexistuje nebo je doložena návrhy projektů před samotnou realizací. Svůj podíl 

na tomto neutěšeném stavu má i slučování obecních úřadů a stěhování dokumentací 

s následnými ztrátami. Ke zlepšení stavu dokumentací zatím příliš nepřispěli ani 

regionální správci sítí, kteří buď databázi o spravovaných sítích začínají budovat nebo 

se k tomuto kroku ještě neodhodlali.  

 

V současné době probíhají aktualizace dat. Tato jsou zejména u celostátních 

poskytovatelů získávána přímo jejich stažením ze serveru daného správce nebo 

vlastníka sítě. Po každém provedeném stažení dat se vygeneruje protokol o 

exportovaných datech. Při každé aktualizaci dat v území správcem pak  příslušné ORP 

dostane upozorňující e-mail. Bohužel někteří správci dat posílají tento e-mail při každé 

aktualizaci dat, nejenom při změně v konkrétním území. U dat regionálního významu 

jsou prováděny aktualizace již v této práci popsanými způsoby.   

 

Neopomenutelnou součástí každého procesu zapracování dat do digitální 

tematické databáze by měl být mimo jiné i nastavený systém kontrol vstupních dat. V 

této fázi zpracování dat ÚAP byl kladen důraz na kontrolu dat, pořízených vlastním 

průzkumem. Kontrola dat, převzatých od celostátních poskytovatelů byla provedena jen 

orientačně u vodovodního řadu. 
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Obrázek č. 13 Návaznost provedených kontrol zapracovaných dat do digitální 
tematické databáze  
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5  Závěr 
 

V této bakalářské práci jsem se snažil popsat tvorbu ÚAP, vytvářených pro ORP 

Blovice v období, začínajícím v druhé polovině roku 2007 a končícím 31. 12. 

2008. Cílem bylo nejen doplnit co nejvíce dostupných dat, ale zejména data roztřídit a 

označit průvodními atributy. Základním zdrojem dat a informací lokálního charakteru, 

majícím vliv na kvalitu pořízených ÚAP byl pak průzkum celého území ORP Blovice, 

který jsem prováděl v průběhu roku 2008. Nutnost provedení průzkumu území byla 

obzvláště patrná při doplňování průběhu kanalizačních řadů. Zde znalost o průběhu této 

sítě na jednotlivých obcích mají už povětšině jen lidé, kteří se podíleli na jejím 

budování. Dokumentace o sítích, budovaných v tzv. „ Akcich Z”, pokud vůbec existují, 

obsahují spíše údaje o docházce, než technické parametry budovaných sítí.  

 

Při zapracování dat do digitální tematické databáze jsem prováděl digitalizaci 

převzatých podkladů, získaných průzkumem území nebo z archivu Města Blovice.  

Přínosem digitalizace nebylo jen vytvoření nově vzniklých digitálních vrstev, ale 

například z pohledu ÚPD vizualizace původního územního plánu dané obce a propojení 

se všemi následně provedenými změnami, mnohdy zakreslenými pouze na pauzovací 

papír. Docílilo se tak zpřehlednění dokumentací a samozřejmě zjednodušení práce. 

 

Limitujícím faktorem této etapy ÚAP byl samozřejmě krátký časový prostor na 

zpracování tak velkého množství dat. Tyto nedostatky by měly být řešeny v rámci 

průběžného doplňování dat v následných létech.     

 

Dosažené cíle:  
Průzkum území:  

• vytvoření kompletní digitální vrstvy splaškových kanalizačních řádů  
• částečné doplnění digitální vrstvy sítě vodovodů (kompletní zapracování 

dostupné dokumentace)  
• vytvoření textové a grafické dokumentace za každé katastrální území 

správního území ORP Blovice 
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Zapracování dat do digitální tematické databáze: 

• kompletní digitalizace ÚPD a intravilánů bez ÚPD 
• zapracování všech dat a doplnění atributů o původu u dat, doplněných 

průzkumem území 
• digitalizace všech hranic zastavěných a zastavitelných území 
• vytvoření doprovodné rastrové dokumentace 
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