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ProstorovProstorováá datadata
• přes 80% existujících dat je vztaženo k 

nějakému místu

• uchovávání těchto dat je možné v 
počítačovém prostředí (databáze, GIS)

• objem a kvalita informací uložených 
v datových souborech, databázích a 
programech jsou stále nedoceněny

• jen málo pracovníků dokáže z dat 
„vydolovat“ maximum



Nejsou data jako dataNejsou data jako data……



……nnejsou data jako dataejsou data jako data……

• Na území obce s rozšířenou působností
Olomouc se nachází celkem 21 významných 
vyhlídkových bodů. První z nich, budova 
Regionálního centra Olomouc, se nachází v 
nadmořské výšce 215 m n. m. Jeho výška je 85 
m a je z něj viditelných 43 % území správního 
obvodu ORP Olomouc. Druhým významným 
vyhlídkovým bodem….



……nnejsou data jako dataejsou data jako data……



……nnejsou data jako dataejsou data jako data





ÚÚAPAP

• Na úrovni krajů jedinečná a aktuální
databáze jevů o území

• Omezení využití pouze pro územní
plánování

• Součástí RÚRÚ výkresy, další mapy



ÚÚzemnzemníí plpláány ny HranickaHranicka



BezeBezeššvý vý úúzemnzemníí plpláánn



skenování

Slučování

jednotlivých částí

Rektifikace a 

digitalizace

Čištění dat v 

grafickém programu

Celkem asi 
100 map

PrPrááce s analogovými datyce s analogovými daty



Kvalita datKvalita dat



Kvalita digitKvalita digitáálnlníích datch dat



BezeBezeššvý vý úúzemnzemníí plpláánn



BezeBezeššvý vý úúzemnzemníí plpláánn



















HRANICKO HRANICKO –– Atlas rozvoje mikroregionuAtlas rozvoje mikroregionu
• Využití geoinformačních technologií
• Regionální atlasová encyklopedie – geografické pojetí

Autorský kolektiv
• Katedra geoinformatiky UP v Olomouci
• Zapojení studentů - grafické práce, terénní mapování, 

dílčí analýzy, zpracování dat
• Vydavatelství UP

Formát atlasu
• formát A3
• 176 stran
• 6 tematických oddílů
• datové zdroje:

– Databáze indikátorů projektu Stra.S.S.E. 
– Bezešvý vektorový územní plán Mikroregionu Hranicko
– Externí databáze



Kvalita datKvalita dat

• Nejednotnost legend, nejednotnost 
datových formátů

• Absence metadat

• Několik poskytovatelů stejných dat, ale 
žádná stoprocentně správná

• Data často vytvářena na regionální a 
nikoliv celostátní úrovni



Kvalita datKvalita dat



PouPoužžititáá podkladovpodkladováá datadata



Postup zpracovPostup zpracováánníí

Přípravná fáze

Zpracování tematických dat

Kompletace obsahu fotodokumentace

Sestavení atlasu pro tisk



MapyMapy
• 52 tematických map, kartogramů a 

kartodiagramů
– v měřítku 1 : 100 000

• 72 tematických map, kartogramů a 
kartodiagramů
– v měřítku 1 : 200 000

• 52 mapových výřezů
– v měřítku 1 : 6 000

• Grafy, fotografie, schémata, texty



Obsah atlasuObsah atlasu
1 MIKROREGION HRANICKO

2 UDRŽITELNÝ ROZVOJ

3 PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ

4 SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ

5 EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ

6 STRATEGICKÉ PROSTOROVÉ
ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ



Mikroregion HranickoMikroregion Hranicko



PPřříírodnrodníí prostprostřřededíí



SociSociáálnlníí prostprostřřededíí



SociSociáálnlníí prostprostřřededíí



ProstorovProstorovéé konfliktykonflikty

• Střety mezi lidskou činností (stávající a 
plánovanou) a fyzickými předpoklady 
území

• Povodně, sesuvy, ochranná pásma, 
sklony svahu, orientace vúči světovým 
stranám, atd.



HodnocenHodnocenéé konfliktykonflikty
• zátopová oblast – stanovená

záplavová zóna a povodeň 1997
• ochranná pásma vodních zdrojů –

PHO
• Ochranné pásmo léčivých 

zdrojů
• ÚSES – biocentra, biokoridory –

lok., reg., nadreg. 
• konflikt s půdou - kvalitní půda
• NATURA 2000, maloplošná

chráněná území
• sesuvná území – aktivní, pasivní
• poddolovaná území
• konflikt s těžbou výhradní ložiska 

nerostných surovin
• prognózní zdroje ner. surovin
• nevýhradní ložiska ner. surovin

chráněná ložisková území

dobývací prostory

konflikt s lesem nebo ochranným 
pásmem lesa

ekologicky významné lokality

významné krajinné prvky

botanické lokality

podmáčené lokality

ochranné pásmo chráněných 
území

míra oslunění – stinná místa x 
nová výstavba, rekreace

sklon svahů – nevhodný, kritický 
sklon pro výstavbu, zemědělské
pozemky

krajinný ráz – hodnota KES



ZZááplavovplavovéé úúzemzemíí SesuvnSesuvnéé úúzemzemíí

SesuvnSesuvnéé úúzemzemííNATURA 2000NATURA 2000



OP lesaOP lesa Sklon svahuSklon svahu MMííra oslunra osluněěnníí

KvalitnKvalitníí ppůůdydyLoLožžisko nerostných surovinisko nerostných surovin



ProstorovProstorovéé plpláánovnováánníí



SWOT analýzaSWOT analýza



ProblProbléémymy
Datové
• Získávání dat

• Kvalita dat

• Přesnost dat

• Několik poskytovatelů
• Nejednotnost dat, chybná geometrie 

nebo topologie

• Data různých měřítek...

• Nekvalitní územní plány (z pohledu 
kvality digitálního a kartografického 
zpracování)



ProblProbléémymy

Softwarové
• Mnoho datových formátů mnoho 

programových prostředků
nutnost konverzí

Lidské
• Nejméně předvídatelné
• Pozitivní i negativní zkušenosti se 

zástupci veřejné správy



KKam s nam s níím? m? …… ss atlasatlasemem??

• Pracovníkům a úředníkům 
veřejné správy
– starostům a tajemníkům obcí
– pracovníkům odborů městských úřadů
– pracovníkům ministerstev

• Odborníkům
– geografům, geoinformatikům, 

kartografům
– urbanistům (ÚAP, ÚPD)

• Investorům
• Školám 
• Široké veřejnosti



Prof. RNDr. Vít VOŽENÍLEK, CSc.
Mgr. Jaroslav BURIAN

Katedra geoinformatiky
Univerzita Palackého v Olomouci

www.geoinformatics.upol.cz
vit.vozenilek@upol.cz

jaroslav.burian@upol.cz
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