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ANOTACE V ČESKÉM JAZYCE 
Každé město má svoji jedinečnou a originální historii. Jednotlivé struktury osídlení se 
vyvíjely dle místních a kulturních podmínek. Tato předkládaná práce si klade  za cíl 
nalézt a definovat významy bariér pro udržitelný rozvoj pozitivní stagnace vybraných 
měst. K nalezení jednotlivých prvků nebo-li bariér, bude dosaženo pomocí historických 
mapových podkladů z jednotlivých dostupných období. Následně pomocí tří pilířů 
udržitelného rozvoje definovat významy aspektů u jednotlivých bariér , které jsou 
přítomny ve vybraných městech. A provést celkové zhodnocení jednotlivých vybraných 
měst. Z těchto rozborů u jednotlivých měst určit minimální významy aspektů, které 
působí při pozitivní stagnaci růstu měst. Pomocí SWOT analýzy u vybraných měst budou 
jednotlivé aspekty vyhodnoceny z pohledu příležitostí, hrozeb, silných a slabých stránek. 
Závěrečným cílem práce bude shrnutí, následná doporučení a zhodnocení vlivu pozitivní 
stagnace na budoucí vývoj jednotlivých vybraných měst východní části České republiky 
a západní části Slovenské republiky. 

Klíčová slova 

urbanismus, město, struktura, mapy, bariéra, přírodní, umělé, legislativní, řeky, reliéf 
země,geologické poměry, hradby, železnice, komunikace, udržitelný rozvoj území, 
územně analytické podklady, pilíře udržitelného rozvoje. 

ANOTACE V ANGLICKÉM JAZYCE 
Every city has its own unique and original history. Individual settlement patterns have 
evolved according to local and cultural conditions. This present work aims to identify 
and define the meanings of barriers to the sustainable development of positive 
stagnation selected cities. To find individual elements or when the barriers will be 
achieved using historical maps of each of the available period. Subsequently, using the 
three pillars of sustainable development defined meanings of individual aspects of the 
barriers that are present in selected cities. And to make an overall assessment of each 
selected cities. From these analyzes for each city to determine the minimum aspects of 
meanings that operate at positive stagnation of urban sprawl. SWOT analysis in selected 
cities will each aspect evaluated in terms of opportunities, threats, strengths and 
weaknesses. The final goal of this work is the summary, follow the recommendations 
and evaluate the impact of stagnation in the positive future development of the 
individual selected cities in the eastern Czech Republic and western part of the Slovak 

Republic. 

 

Keywords 

urban design, city, structure, maps, barrier, natural, artificial, legislative ones, river, 
relief of the earth, geological conditions, walls, railways, roads, sustainable development, 
planning analytical materials, pillars of sustainable development. 
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1 ÚVOD 
Lidstvo mělo odpradávna potřebu se chránit. Vytvořená společenství migrovala po 
schůdných stezkách a následně se usadila  v krajině v blízkosti přírodních zdrojů, 
především řek. Blízké lesy poskytovaly velké množství dřeva  pro prvnotní obytné stavby 
a jednoduchá opevnění okolo nich. Mezi první městské osídlení na našem území jsou 
označovány keltská opida, do kterých se soustředil obchod a řemesla. Veliký zlom nastal 
při stěhování národů, tímto obdobím skončil pravěk a do střední Evropy začali pronikat 
a usazovat se Slované. Na historickém území Moravy vznikl první státní útvar s  názvem 
Sámova říše, která se postupně rozšiřovala dále na západ. Ale hlavní centrum se 
rozprostíralo mezi rameny řek Moravy a Dyje. Tím to centrem procházela významná 
obchodní stezka pod názvem Jantarová. Tato stezka se linula podél ramen řek Odry a 

Moravy a spojovala obchod severu s jihem Evropy. 

Kmeny Keltů a následně za nimi kmeny Slovanů nám položily základy městských 
osídlení. Jelikož řeka Dunaj byla těžko překonatelná překážka, tak vliv římských kultur 
byl na jihu nepatrný. Významnou údálostí byl příchod soluňských Řeků Konstantina a 
Metoděje, s nimiž přišlo i křesťanství a počátek výstavby kostelů. Jedno z významným 
archeologických nálezišť je např. Velkomoravské opevněné hradiště z 9. století v Valech 
u Mikulčic. Postupem doby se opevnění okolo založeného sídliště zdokonalovalo a to 
především z vojenských důvodů. Jednotlivá obydlí už nebyla roztroušená, ale postupně 
se spojovala a vznikla celistvá zástavba s tržním náměstí v centru všeho dění. 
Středověká města postupem času přestávala vyhovovat jak z kapacitních, tak 
z hygienických pohledů. Ikdyž byla ve většině případů přímo napojena na říční i 
obchodní síť. V období páry se městská struktura rozpínala a to mělo většinou za 
následek bourání městského hradebního opevnění. Do většiny významných měst 
postupně přicházela železnice jako symbol velké průmyslové revoluce. Tvář měst se 
opět změnila, ale největší změna teprve měla přijít a to v podobě dvou světových válek, 
které se nezmazatelně zapsaly do dějin měst. Města na území České a Slovenské 
republiky mají za sebou mnohaset letý vývoj. Začala  jako malá osídlení, na jejichž 
základach se dál tvořilo. V každé jednotlivé etapě vývoje jakéhokoli městského osídlení, 
se v tu danou chvíli obyvatelům zdálo, že činní jen to nejlepší pro své okolí. Až čas 
ukázal, zda-li se mýlili či nikoli a jejich tvorba je přínosná, inspirující v  podobě 
malebných náměstí nebo odstrašující v obrovské hmotě vyčnívající z jedné strany 

náměstí.  

Předkládaná práce se zabývá významem bariér pro udržitelný rozvoj pozitivní stagnace 
vybraných měst. Jak už z názvu vyplývá, bude se jednat o multidisciplinární 
problematiku daného úkolu,jež zasahuje všechny oblasti při územním plánování měst, a 
to z pohledu ekologického, ekonomického a sociálního. Na základě mapových podkladů 
autorka vybere města, která jsou si převážně svoji strukturou rozdílná. Na těchto 
rozdílech definuje bariéry, které měly či neměly vliv na vývoj jednotlivých měst. Na 
základě urdžitelného rozvoje území, územně analytických podkladů a jeho tří pilířů 
budou navrženy hodnoty jednotlivých aspektů bariér. Bude následovat SWOT analýza 
dat o jednotlivých městech a zhodnocení významu jednotlivých bariér přes jejich 
aspekty, které budou následně syntézou vyhodnoceny graficky  Z těchto aspektů se 
vyselektují střední hodnoty významů ve všech třech pilířích, které by se měly stát jako 
minimum pro pozitivní stagnaci měst při působení bariér. Pro porovnání jednotlivých 
měst východní části České republiky bude vždy zastupovat i jeden příklad ze západní 

části Slovenské republiky. 
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2 CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 
Každé město má svoji historii a specifický vývoj. Tento vývoj byl ovlivněn různými 
podmínkami a možnostmi v daném místě. Aby bylo možné zhodnotit celkový proces 
stavby města, tak na začátku budu definovat překážky, které vstupovali do procesu. 
Tímto je dán první cíl této práce: analyzovat bariéry pomocí dostupných 
digitalizovaných mapových podkladů, které vznikaly při zakládání a následujícím růstu 
měst, z toho vyplývající výběr jednotlivých zástupců měst. 

Jednotlivé nalezené bariéry budou mít svoji charakteristiku a z toho i vyplývající vliv na 
strukturu jednotlivých měst. Druhým cílem tedy bude: analyzovat historické a soudobé 
vlastnosti bariér ve strukturách měst definované pomocí teorie o udržitelném rozvoji na 

základě územně analytických podkladů jednotlivých vybraných měst. 

V souvislosti s předchozím cílem vzniká třetí cíl této práce, a to: analyzovat pozitivní 
význam bariér ve struktuře měst pomocí SWOT analýzy vyplývající z teorie o 
udržitelném rozvoji. Grafickým znázorněním SWOT analýzy provést syntézu 
s následným vyhodnocením, doplněné o experimentální měření ploch zástavby 
v časovém horizontu od 17. stol. do 21. stol. 

Kterékoli město na mapě je originál mající svého génia loci. Svojí polohou, rozlohou a 
dalšími faktory ovlivňují své okolí a prostředí. Z  dostupných mapových podkladů bude 
patrný ucelený vývoj jednotlivých měst na dnešním území České republiky a částečně na 
území Slovenské republiky. Závěrečným cílem je: na základě nalezených bariér 
v mapových podkladech, provést syntézu významů a jejich vliv na budoucí vývoj měst.  
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3 CHARAKTERISTIKA METOD ŘEŠENÍ 
Pro naplnění výše uvedených cílů disertační práce, lze  z hlediska metodologického 
charakterizovat následujícími kroky: 

 analýza mapových podkladů, 

 analýza bariér při vývoji měst, 
 výběr jednotlivých zástupců městských struktur, 

 analýza odborné literatury z hlediska udržitelného rozvoje na základě územně 
analytických podkladů pomocí tří pilířů, 

 význam pozitivní stagnace bariér na vývoj měst, 
 syntéza minimálních hodnot významů pro pozitivní stagnaci měst, 

 shrnutí nalezených poznatků pomocí SWOT analýzy, syntéza grafů SWOT, 
 aplikace získaných poznatků z pohledu cílů práce. 

Pro naplnění veškerých cílů závěrečné práce je v prvé řadě důkladná analýza mapových 
podkladů. Prvním podrobným mapovým podkladem bude vybrána Müllerova mapa 
Moravy a Uher. Následující mapová díla jsou s postupem času a zdokonalující se 

technikou podrobnější a tudíž lépe čitelná a zhodnotitelná. 

Po analýze mapových podkladů bude možné definovat pojmy pro jednotlivé bariéry 
měst. U tohoto cíle bude na základě všech nalezených bariér vybrán ukázkový konkrétní 
příklad jednoho vybraného ukázkového města z České republiky. 

Analýza odborné literatury bude následovat po definování předchozích cílů – vyhledání 
jednotlivých bariér. Na základě vybraných zástupců měst budou prozkoumány dané 
pilíře udržitelné rozvoje používané v České republice a programy hospodářského  a 
sociálního rozvoje obcí na Slovenské republice, které jsou dostupné na webových 
stránkách měst. Pomocí jejich vlastností budou stanoveny významy  pozitivní stagnace 
bariér na dané město. Bude stanovena škála v rozsahu pěti hodnot s tím, že nejvyšší 
hodnota bude mít nejvyšší význam nalezeného aspektu. 

Po prozkoumání územně analytických podkladů jednotlivých měst bude možné stanovit 
tři základní hodnoty významů (vysoká, střední a nízká hodnota), ze kterých se 
následovně vyčlení střední hodnoty, tak aby se získal pohled na pozitivní vliv stagnace 
měst. 

Po stanovení významu pozitivní stagnace bariér na základě jejich vlastností se provede 
SWOT analýza, z které budou vyplývat jednotlivé příležitosti, hrozby, silné a slabé 
stránky nebo-li významy, které se stanou podkladem pro závěrečné zhodnocení 
jednotlivých významů bariér pro udržitelný rozvoj pozitivní stagnace vybraných měst. 
Pomocí grafů SWOT analýzy bude provedena syntéza významů. 
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4 MAPOVÉ PODKLADY 
Už na nejstarších mapách se začalo naše území objevovat mezi známými části tehdejšího 
světa, když jako oblast málo známá. Pro naše území bylo jako nejstarší mapové dílo 
vytvořeno už roku 1518. Je známa pod názvem Klaudyánova mapa Čech o rozměrech 64 
cm na 126 cm. Na této mapě není vyznačeno měřítko, jeho přibližný rozměr činní 1 : 
637 000 až 1 : 685 000. Jednou ze zvláštností je, že mapové dílo je opačně orientované, 
tj. jih se nachází nahoře a sever dole. Tato orientace byla z praktických důvodů, aby si 
tvůrce v terénu nestínil vlastním tělem. Mapa neobsahuje velké podrobnosti městských 
struktur, proto nebude při bádání využita, ale autorka jí uvádí jako počátek mapování 
našeho území. Jeden z původních otisků je uložen v archivu v Litoměřicích.1 

Následující mapová díla byla pro problematiku vývoje městských struktur vybrána dle 
časové osy a dle podrobnosti vyhotovení. Pro účely bádání byly k dispozici dva druhy 

mapových podkladů: 

 mapování pro katastrální účely, 

 topografické mapy pro vojenské účely. 

Do většiny evropských jazyků se dostalo slovo „katastr“. Nejpravděpodobný původ má 
ve dvou řeckých slovech, a to „katastasis“ (česky osídlení, sídliště) a „katastichon“ (česky 
kniha záznamů o osídlení). Ve dřívějších dobách slovo katastr znamenalo seznam osob, 
které podléhaly dani z hlavy. Posléze se účel rozšířil i na nemovitosti. V  dnešní době se 
pojem katastr vztahuje k soupisu budov, pozemků a příslušných vlastníků pro stanovení 
daňových odvodů do státního aparátu.2  

Topografické mapování bylo v 18. a 19. století převážně pro vojenské účely. Na 
jednotlivých mapách byly vyobrazeny jednotlivé řeky, pahorkatiny a lesy. Tyto 
vyobrazení přírodních prvků napomáhalo vojsku při orientaci v  terénu a taktice. Na 
přelomu 20. a 21. století se tyto mapové podklady začaly používat i pro civilní účely, 
např. jako podklad pro hustou síť turistických stezek Klubu českých turistů, která nemá 
ve světě pěší turistiky konkurenci.  

4.1 Müllerovo mapování 
Na počátku 18. století začalo významné mapování Rakousko – Uherských zemí. O toto 
dílo se zasloužil rakouský důstojník a inženýr Jahann Christoph Müller. Mezi lety 1708 
až 1720 postupně zmapoval území Uher a už roku 1709 území dnešní Slovenské 
Republiky. Během následujících let vytvořil mapové dílo pro území dnešní Moravy, 
nejstarší výtisk je z roku 1712. Mapa Čech byla dokončena roku 1720 v měřítku 1 : 
132 000 a je považována na tehdejší dobu za vynikající dílo, které obsahuje mnoho 
podrobností o jednotlivých městech.3 

Pro studium nejstarších mapových podkladů byla vybrána Müllerova mapa Moravy 
z roku 1716, ale dostupné je vydání z roku 1790. Cimélie je ze soukromé mapové sbírky. 
Mapa disponuje nápisem „Tabula generalis marchionatus Moraviae in sex circulus 

                                                 
1 MARŠÍKOVÁ, Magdalena a Zbyněk MARŠÍK. Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na 
Moravě v kontextu světového vývoje. 1. vyd. Praha: Libri, 2007, 182 s., 133-159 s. obr. příl. ISBN 978-80-
7277-318-3. 
2 Viz 1 

3 MARŠÍKOVÁ, Magdalena a Zbyněk MARŠÍK. Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na 
Moravě v kontextu světového vývoje. 1. vyd. Praha: Libri, 2007, 182 s., 133-159 s. obr. příl. ISBN 978-80-
7277-318-3. 



11 
 

divisae quos mandato caesareo accurate emensus hac mappa delineatos exhibit Ioh. 
Christoph Müller S.C.M. capitane(us).“. Mapa byla vytvořena jako mědirytina. První rok 
vydání byl 1716 a roku 1790 bylo uskutečněno její druhé přepracované vydání. U 
prvního vydání bylo použito grafické měřítko cca velikosti 1:180 000. Celkový rozměr 
mapového díla činí 974 mm na 1374 mm. Mapový obsah byl vyryt brněnským rytcem 
Janem Kryštofem Leidigem. Druhé vydání Franz Reiser v Brně. Mapa byla kolorovaná 
mědirytina na čtyřech mapových listech o celkovém rozměru 1020 mm na 1400 mm bez 
rejstříků zeměpisných jmen. Verze s rejstříkem zeměpisných jmen byla vyhotovena o 
velikosti 1020 mm na 1880 mm. Tento mapový podklad je ve vlastnictví soukromé 
sbírky. Na rozdíl od starších mapových podkladů, Müllerovo mapování ve větších 
měřítcích nad 1:200 000, barvitě vypovídá o jednotlivých proměnách české a moravské 
krajiny na počátku osmnáctého století. Půl století před prvním vojenským mapováním 
zachycuje toto dílo podrobně krajinné detaily ve smyslu zeměpisném, ho spodářském, 
názvoslovném a kulturním. Müllerova mapa Čech z roku 1720 byla roku 2002 digitálně 
zpracována a vyšla na CD-ROMu. Její mapový podklad je uložen v mapové sbírce 
Historického ústavu A V ČR. Díky digitalizaci tohoto mapového podkladu, dochází ke 
zjednodušení práce s obsahem tohoto kartografického díla. Bylo otázkou času a 
dostupnosti Müllerovy mapy Moravy, aby byla taktéž digitálně zpracována. Mapa 
Moravy z roku 1716 od Jana Kryštofa Müllera je vzácnou součástí jeho kartografických 
prací, v nichž se nachází i mapa Čech z roku 1720 a jiné tištěné a rukopisné mapy. První 
tisky mapy Moravy z roku 1716 jsou velmi ojedinělé, naproti tomu se druhé vydání 
z roku 1790 vyskytuje častěji ve státních a soukromých sbírkách. Souhlas ke skenování 
mapových podkladů však nebylo snadné. Mezi vydáním Müllerovy mapy Moravy z roku 
1790 a 1716 jsou jen nepatrné rozdíly. I když například titul a výzdoba se shodují, tak ve 
druhém vydání se vyskytuje nové šrafování znázorňující reliéf. Dále je doplněno 
čtvercovou sítí, která je označena horizontálně písmeny A až Z  a vertikálně A až Q. Díky 
této síti je umožněno vyhledávání jednotlivých zeměpisných jmen, které se nachází 
v rejstřících na okraji mapy. Na rozdíl od prvního vydání, jsou tyto rejstříky součástí 
druhého. Ale z důvodu čitelnosti, byly na CD-ROMu rejstříky zvlášť naskenovány. 
Mapový podklad byl naskenován na šestnáct pracovních sekcí, aby byly uživatelsky 
taktéž čitelné. Kvůli deformaci papíru jednotlivých studovaných exemplářů, mohou být 
způsobeny odlišné rozměry mapových děl. S profesním zájmem se digitalizace mapy a 
textů ujal Pavel Vychodil. Eva Semotanová zpracovala záměr a text. Díky pracovnímu 
týmu má široká veřejnost možnost nahlédnout do moravské barokní krajiny, která bude 
za necelé století protnuta Severní dráhou císaře Ferdinanda a následně spletitou silniční 
sítí.4, 5 
Müllerova mapa Moravy ve druhém vydání z roku 1790 je dostupná na adrese: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=
0&map_root=mul&mam_region=mo.6, 7 

                                                 
4 LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: Müllerova mapa Čech z roku 1720 a Müllerova mapa Moravy z roku 
1713 ve vydání z roku 1790. Laboratoř geoinformatiky: Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. 
Purkyně [online]. 2001, 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=0&map_root=mul 
5 Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.  [online]. 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 
http://www.hiu.cas.cz/mapy 
6 LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: Müllerovo mapování - Morava [online]. 2015 [cit. 2013-05-01].Dostupné 
z:http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl ?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=0&map_root=m
ul&map_region=mo 
7 viz 5 
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Obr. 1: Müllerova mapa Moravy, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: Müllerovo mapování - Morava [online]. 2015 [cit. 
2013-05-01]. Dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=
0&map_root=mul&mam_region=mo 

Jelikož práce bude zahrnovat i příklady měst ze Slovenské republiky, tak bylo potřeba 
nalézt webové stránky s mapovou aplikací, ve které jsou obsaženy i mapové podklady 
historických území Uherska. Moravská zemská knihovna v Brně vytvořila zvlášť webové 
stránky pro prezentaci obsáhlého souboru map, které v polovině 18. Století navrhl 
Bernard Pavel Moll, odtud i vyplývá samotný název Molova mapová sbírka.8 

Müllerova mapa Uher z roku 1709 je dostupná na adrese: 

http://mapy.mzk.cz/mzk03/001/052/209/2619316455/.9 

                                                 
8 Mollova mapová sbírka: mapy.mzk.cz [online]. 2015 [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: http://mapy.mzk.cz/ 
9 Mollova mapová sbírka: Augustissimo Romanor. Imperatori Iosepho I. Hungaria Regi  [online]. 2015 [cit. 
2015-04-10]. Dostupné z: http://mapy.mzk.cz/mzk03/001/052/209/2619316455/ 
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Obr. 2: Müllerova mapa Uher, 
Zdroj: Mollova mapová sbírka: Augustissimo Romanor. Imperatori Iosepho I. Hungaria 
Regi [online]. 2015 [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: 
http://mapy.mzk.cz/mzk03/001/052/209/2619316455/ 

4.2 I. Vojenské mapování – josefské 
Již v druhé polovině 16. století započaly první pokusy o zhotovení mapových podkladů 
na našem území pro katastrální účely. Podaný návrh na zaměření Českých zemí, ale u 
Rakouského dvora neuspěl, kvůli vysokým nákladům na pořízení mapového díla. Za 
vlády Marie Terezie následovaly další pokusy, které se zapsaly do dějin pod názvem 
Berní ruly. Ke konci vlády Marie Terezie zpracoval Petr Kašpar Světský návrh na 
zmapování celé říše během deseti let. Ale teprve syn Marie Terezie, Josef II uvedl 
myšlenky Světského do praxe.10 

Müllerova mapa se stala podkladem pro I. Vojenské mapování – josefské ve zvětšeném 
měřítku 1:28 800. Toto mapování probíhalo v letech 1764 až 1768 a 1780 až 1783. 
Důstojníci vojenské topografické služby projížděli krajinu na koních a pomocí meto dy „a 
la vue“, česky „od oka“, mapovali terén pouhým pozorováním. Za léto zmapoval jeden 
důstojník až 350 km2. Z finančních a časových důvodů nebyla před mapováním 
vybudována síť přesných a astronomicky určených trigonometrických bodů. Bez kvalitní 
kostry skončil pokus o sestavení přehledné mapy monarchie neúspěšně. Kresbu nebylo 
možné přesně napojit. Výsledná mapa se buďto bortila nebo překrývala. Velká 
pozornost se věnovala především komunikacím, říčním tokům, využití půdy a typům 
budov. Jednotlivé složky byly ručně pomocí jednotlivých barev kolorovány, díky tomuto 
jsou jednotlivé prvky snadněji rozpoznatelné. Informace, které se nedostaly na mapové 
dílo, byly nashromážděny ve vojensko-topografickém popisu území. Tento popis 
obsahuje drobné popisné detaily, například šířku a hloubku vodních toků nebo stav 

                                                 
10 MARŠÍKOVÁ, Magdalena a Zbyněk MARŠÍK. Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na 
Moravě v kontextu světového vývoje. 1. vyd. Praha: Libri, 2007, 182 s., 133-159 s. obr. příl. ISBN 978-80-
7277-318-3. 
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silniční sítě. Pro území Čech je tento popis obsažen v devatenácti rukopisných svazcích. 
Každý list má na svém okraji seznam obcí a kolonky pro doplnění počtu obyvatel, koní 
apod. Na listech, kde tento seznam není, tak je k nalezení ve výše uvedeném vojensko-
topografickém popise. I. Vojenské mapování – josefské má velký význam spočívající 
nejen v jeho podrobnosti, měřítku a vyčerpávajícím písemném popisu, ale taktéž v  době 
jeho zhotovení. Zobrazuje území Čech, Moravy a Slezska jako celek v období před 
nástupem průmyslové revoluce.11, 12, 13, 14 

I. Vojenské mapování – josefské je dostupné na adrese: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=700&lang=cs&z_width=1000&z_new

win=0&map_root=1vm&map_region=mo.15, 16, 17, 18 

 
Obr. 3: I. Vojenské mapování – josefské, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: I. vojenské (josefské) mapování - Morava [online]. 
2001, 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=
0&map_root=1vm&map_region=mo 
 
 

                                                 
11 LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: I. vojenské mapování - josefské [online]. 2015 [cit. 2013-05-01]. 
Dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_roo t.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=0&map_root=1vm 
12 ÖSTERREICHISCHES STAATSARCHIV: Kriegsarchiv - Information in brief [online]. 2006, 2012 [cit. 2013-
05-01]. Dostupné z: http://www.oesta.gv.at/site/6154/defaul t.aspx 
13 Laboratoř geoinformatiky: Fakulty životního prostředí UJEP [online]. 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 
http://www.geolab.cz/vnitrni.htm 
14 Ministerstvo životního prostředí  [online]. 2008, 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/ 
15 LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: I. vojenské (josefské) mapování - Morava [online]. 2001, 2015 [cit. 2013-
05-01]. Dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&l ang=cs&z_width=0&z_newwin=0&map_root=1vm
&map_region=mo 
16 viz 12 
17 viz 13 

18 viz 14 
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Po prostudování webových stránek Rakouského státního archívu, byl nalezen odkaz na 
mapová díla, který se zabývá celým historickým územím z dob Rakouska – Uherska. Celý 
soubor je ukryt pod odkazem s názvem „mapire“ pravé liště stránek. První vojenské 
mapování na území Rakouska - Uherska probíhalo v letech 1763 – 1787. Na území 
Uherského království se provedlo mapování v letech 1782 – 1785. 

I. Vojenské mapování Rakouska - Uherska je dostupné na adrese: 
http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/19, 20, 21, 22 

 
Obr. 4: I. Vojenské mapování (1763 – 1787), 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: First Military Survey (1763-1787) [online]. 

Wien, 2012 [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Historical Maps of the Habsburg Empire: First Military Survey (1763-1787) [online]. Wien, 2012 [cit. 
2016-08-07]. Dostupné z: http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/ 
20 ÖSTERREICHISCHES STAATSARCHIV [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: 
http://www.oesta.gv.at/ 
21 Arcanum: ADATBÁZIS KFT. [online]. Budapest [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: http://arcanum.hu/en/ 
22 JOBST, Markus (ed.). Preservation in digital cartography: archiving aspects . Heidelberg: Springer, c2011. 
Lecture notes in geoinformation and cartography. ISBN 978-3-642-12732-8. 
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4.3 Císařské povinné otisky stabilního katastru 
První vojenské mapování bylo v platnosti až do roku 1860. Ale postupem doby se 
objevovaly chyby a nedostatky. Z tohoto důvodu již roku 1817 vydal císař František I. 
nový patent o katastru. Krátce po té bylo zahájeno vybudování trigonometrické 
katastrální sítě v Dolním Rakousku a na Moravě, následovaly Čechy a Horní Rakousko.23 

Císařské povinné otisky stabilního katastru vznikly ve spojitosti s  rostoucí potřebou 
habsburského státního aparátu, aby se zvýšily příjmy plynoucí z daní. Díky tomuto se 
předpokládalo podchycení všech potencionálních plátců, stanovit rozsah jejich majetku 
a určit výši daní. Katastrální mapy a statistické údaje se staly nezbytným podkladem pro 
tyto operace. Katastrální operát je dělen na tři dílčí soubory. První z  nich je oceňovací 
operát, který je tvořen dokumenty a protokoly, jež jsou výsledkem srovnávacích a 
bonitačních šetření. A tvoří podklad pro vlastní ocenění pozemků. Druhý operát 
shromažďuje údaje k jednotlivým parcelám, jako je jméno majitele, výměra, pěstovaná 
plodina, bonita půdy a čistý výnos. Třetí operát je nazýván jako měřičský a obsahuje 
originální mapy, povinné císařské otisky, speciální mapy apod. Dochovalo se velké 
množství verzí map Stabilního katastru, jež se liší především svoji kvalitou a měřítkem. 
Jako nejvhodnější měřítko pro sledování vývoje krajiny bylo vybráno 1:2 880. Toto 
měřítko bylo používáno v době mapování Čech v letech 1826 až 1843, Moravy a Slezska 
v letech 1824 až 1836. Pro každé katastrální území byl vyhotoven soubor map, jejichž 
rozložení bylo vyobrazeno na desky dotčeného katastru. Tato přehledová mapa kladu 
listů se objevuje i na jednom z listů souboru. Ve vyobrazení map bylo použito barevného 
rozlišování dle druhu a opatřeno jednotlivými parcelními číslicemi. V  Ústředním archivu 
zeměměřičství a katastru v Praze je uchováván a spravován katastrální operát Stabilního 
katastru, včetně měřického.24 

Císařské povinné otisky stabilního katastru jsou dostupné z adresy: 
http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=co_rastr_1000k,MCR500_op,P_COC
M_u&me=-958775.556739,-1282635.97206,-400169.80851,-

872110.327503&language=cz&config=cio&resetsession=ALL .25 

                                                 
23 MARŠÍKOVÁ, Magdalena a Zbyněk MARŠÍK. Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na 
Moravě v kontextu světového vývoje. 1. vyd. Praha: Libri, 2007, 182 s., 133-159 s. obr. příl. ISBN 978-80-
7277-318-3. 
24 LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: Náhledy map Stabilního katastru [online]. 2014 [cit. 2013-05-01]. 
Dostupné z: http://oldmaps.geolab.cz/stkatr/zoom/zoom_htm/ 
25 ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Stabilní katastr [online]. 2015 [cit. 2013-05-01]. 
Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml ?dg=co_rastr_1000k,MCR500_op,P_COCM_u&me= -
958775.556739,-1282635.97206,-400169.80851,-
872110.327503&language=cz&config=cio&resetsession=ALL 
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Obr. 5: Císařské povinné otisky stabilního katastru, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Stabilní katastr  [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=co_rastr_1000k,MCR500_op,P_CO
CM_u&me=-958775.556739,-1282635.97206,-400169.80851,-
872110.327503&language=cz&config=cio&resetsession=ALL 

4.4 II. vojenského mapování – Františkovo 
Vojenská triangulace předcházela vzniku II. vojenského mapování – Františkovo a 
sloužila jako geodetický základ pro toto dílo. Mapové dílo vznikalo v  letech 1836 až 
1852. Byla to doba nástupu průmyslové revoluce a intenzivních forem zemědělství. 
V tomto období vzrostla výměra orné půdy za posledních 100 let o 50 procent a plochy 
zalesnění klesly na své historické minimum. Oproti I. vojenskému mapování – 
Josefského lze vysledovat zvýšení míry přesnosti. Pozitivní vliv na přesnost map měly 
Povinné císařské otisky stabilního katastru, které se staly hlavním podkladem pro jejich 
tvorbu. Jako podklad byly vybrány mapy s měřítkem 1:2 880. Z výsledků tohoto 
mapování byly vytvořeny mapy generální v měřítku 1:288 000 a speciální v měřítku 
1:144 000. Oproti I. Vojenskému mapování – Josefskému se mapa liší především 
v doplnění o výšky trigonometrických bodů, u kterých byla použita jednotka Vídeňského 

sáhu.26, 27, 28, 29 

Na území dnešní Slovenské republiky neprobíhalo mapování tak kvalitně a tedy 
historické části Uher, včetně Slovenského území zůstaly nezmapovány. Roku 1870 se 
opět začalo mapovat naše území na solidnějších základech, a proto druhé vojenské 

                                                 
26 viz 25 

27 ÖSTERREICHISCHES STAATSARCHIV: Kriegsarchiv - Information in brief [online]. 2006, 2012 [cit. 2013-
05-01]. Dostupné z: http://www.oesta.gv.at/site/6154/defaul t.aspx 
28 Laboratoř geoinformatiky: Fakulty životního prostředí UJEP [online]. 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 
http://www.geolab.cz/vnitrni.htm 
29 Ministerstvo životního prostředí  [online]. 2008, 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/ 
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mapování zůstalo nedokončeno. Z  tohoto důvodu se v literárních pramenech uvádí, že 

v tomto období začalo třetí vojenské mapování.30 

II. vojenské mapování – Františkovo je dostupné na adrese: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=
0&map_root=2vm&mam_region=mo.31, 32, 33, 34 

 
Obr. 6: II. vojenské mapování – Františkovo, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: II. vojenské (Františkovo) mapování - 
Morava [online]. 2001, 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwi
n=0&map_root=2vm&map_region=mo 

 

                                                 
30 MARŠÍKOVÁ, Magdalena a Zbyněk MARŠÍK. Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na 
Moravě v kontextu světového vývoje. 1. vyd. Praha: Libri, 2007, 182 s., 133-159 s. obr. příl. ISBN 978-80-
7277-318-3. 
31 LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: II. vojenské (Františkovo) mapování - Morava [online]. 2001, 2015 [cit. 
2013-05-01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl ?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=0&map_root=2v
m&map_region=mo 
32 ÖSTERREICHISCHES STAATSARCHIV: Kriegsarchiv - Information in brief [online]. 2006, 2012 [cit. 2013-
05-01]. Dostupné z: http://www.oesta.gv.at/site/6154/defaul t.aspx 
33 Laboratoř geoinformatiky: Fakulty životního prostředí UJEP [online]. 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 
http://www.geolab.cz/vnitrni.htm 
34 Ministerstvo životního prostředí  [online]. 2008, 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/ 
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I když v publikaci Dějiny zeměměřičství a pozemkových úprav v Čechách a na Moravě je 
uvedeno, že na území Slovenské republiky probíhalo mapování, které se prolínalo do 
třetího vojenského mapování, tak na webových stránkách Rakouského státního archívu 
jsou publikována mapová díla z let 1806 – 1869 a na historickém území Uherského 
království z let 1819 – 1869. 

II. Vojenské mapování Rakouska - Uherska je dostupné na adrese: 
http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/35, 36, 37, 38 

 
Obr. 7: II. Vojenské mapování (1806 – 1869), 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: 

http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 
2016-08-07]. Dostupné z: http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 
36 ÖSTERREICHISCHES STAATSARCHIV [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: 
http://www.oesta.gv.at/ 
37 Arcanum: ADATBÁZIS KFT. [online]. Budapest [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: http://arcanum.hu/en/ 
38 INSTITUTE AND MUSEUM OF WAR HISTORY OF HUNGARY.  Königreich Ungarn the second military 
survey: die zweite militärische Aufnahme ; a második katonai felmérés ; 1806 -1869 ; georeferenced. 
Budapest: Arcanum Adatbázis, 2006. ISBN 9637374337. 
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4.5 III. vojenské mapování – Františko - josefské 
Třetí vojenské mapování započalo na kvalitnějších základech od roku 1870. V  Českých 
zemích probíhalo mezi lety 1876 až 1879. Navržená vojenská trigonometrická síť se 
stala hlavním podkladem pro tvorbu mapových souborů. Tato síť byla připojena k sítím 
sousedních států a tím byl vytvořen souvislý evropský celek. Pro topografickou sekci 
bylo použito měřítko 1:25 000. Ale tzv. mapy speciální byly vytvořeny v  měřítku 1:75 
000. Speciální mapy byly odvozeny z topografické sekce. Jednotlivé mapové listy byly 
vyryty do měděné desky a následně se mapy rozmnožovaly technikou tzv. tisk z hloubky. 
Na svoji dobu vzniklo dílo vysoké kvality, které našlo uplatnění po mnoho let 
v Rakousku – Uhersku. Až po necelém století započalo nové topografické mapování a to 
v 50. letech 20. století.39 

III. vojenské mapování – Františkovo – josefské je dostupné na adrese: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=330&lang=cs&z_width=700&z_neww

in=1&map_root=3vm&map_region=75.40, 41, 42, 43 

 
Obr. 8: III. vojenské mapování – Františkovo – josefské, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: III. vojenské mapování - 1 : 75 000 [online]. 2001, 
2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwi
n=0&map_root=3vm&map_region=75 

 

                                                 
39 MARŠÍKOVÁ, Magdalena a Zbyněk MARŠÍK. Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na 
Moravě v kontextu světového vývoje. 1. vyd. Praha: Libri, 2007, 182 s., 133-159 s. obr. příl. ISBN 978-80-
7277-318-3. 
40 LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: III. vojenské mapování - 1 : 75 000 [online]. 2001, 2015 [cit. 2013-05-
01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl ?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=0&map_root=3v
m&map_region=75 
41 viz 32 

42 viz 33 

43 viz 34 
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4.6 Topo S – 1952 
Roku 1918 při vzniku Československé republiky byly převzaty mapová díla, která byla 
vytvořena pro naše území za dob Rakouska – Uherska. Jelikož mapy byly v některých 
částech zastaralé, tak se přistoupilo k jejich tzv. reambulanci. Převážně byl doplňován 
polohopis a výškopis. V roce 1952 došlo k podstatným změnám mapových děl a to 

především z vojenských a politických důvodů.44 

Topo S – 1952 je dostupné na adrese: 
http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_csr1&me=-953246.202901,-
1587510.7158599999,-94531.42082800006,-

865194&language=cz&config=topos&resetsession=ALL&resetsession=ALL.45 

 
Obr. 9: Topo S – 1952, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Topo S - 1952 [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_csr1&me=-953246.202901,-
1587510.7158599999,-94531.42082800006,-
865194&language=cz&config=topos&resetsession=ALL&resetsession=ALL 

4.7 Současnost mapových děl 
Nařízením vlády č. 116/1995 Sb., se stanovují státní mapová díla, která jsou závazná pro 
celé území České republiky. Dále stanovuje jejich zásady používání. Jedním ze závazných 
mapových děl je i katastrální mapy České republiky, kterou autorka vybrala na závěr 
v širokém výběru mapových podkladů, doplněné o katastr Slovenské republiky. 

                                                 
44 viz 39 

45 ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Topo S - 1952 [online]. 2015 [cit. 2013-05-01]. 
Dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_csr1&me= -953246.202901,-
1587510.7158599999,-94531.42082800006, -
865194&language=cz&config=topos&resetsession=ALL&resetsession=ALL 
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Katastrální mapa České republiky je dostupná z níže uvedené adresy: 

http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/.46  

 
Obr. 10: Katastrální mapa České republiky, 
Zdroj: Geoportál - Český úřad zeměměřický a katastrální: geoprohlížeč [online]. 2010, 

2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/  

Katastrální mapa Slovenské republiky je dostupná na adrese: 
https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx.47 

 
Obr. 11: Katastrální mapa Slovenské republiky, 

                                                 
46 Geoportál - Český úřad zeměměřický a katastrální: geoprohlížeč  [online]. 2010, 2015 [cit. 2013-05-01]. 
Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ 
47 MAPOVÝ KLIENT ZBGIS: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  [online]. 2015 [cit. 
2015-03-02]. Dostupné z: https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx 
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Zdroj: MAPOVÝ KLIENT ZBGIS: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky [online]. 2015 [cit. 2015-03-02]. Dostupné z: 

https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx 

4.8 Doplňující tematická mapová díla  
Předchozí uvedená mapová díla nesou charakter politický či vojenský. Aby se probádané 
mapové zdroje daly považovat za úplné, je na místě uvést mapy s  tématikou, která se 
zabývá geologickou stavbou, jak na území České republiky, tak i na území Slovenské 
republiky. Byly nalezeny dvě významné webové stránky, které se dopodrobna zaobírají 
geologií. Za Českou republiku budou citována mapová díla od České geologické služby. 
Slovenskou republiku z pohledu geologie bude prezentovat Štátny geologický ústav 
Dionýza Štúra. Obě webové stránky mají své mapové portály, s jejich pomoci se široká 

veřejnost může seznámit s podrobnými informacemi obou států z oblasti geologie. 

Česká geologická služba 
Historie České geologické služby sahá až do roku 1919. Hlavním posláním je výkon 
státní geologické služby v České republice. Během necelého století se charakter 
instituce, včetně názvu, neustále vyvíjel. Hlavním úkolem České geologické služby je 
sbírání a zpracování údajů o geologickém složení státního území. Po zpracování se tyto 
informace dále předávají správním orgánům pro rozhodování v  oblastech ekologických, 

hospodářských a politických.48 

Z hlediska mapových podkladů se pro tuto práci nejpřínosnější sekce mapové aplikace. 
Pomocí tohoto mapového serveru ČGS je zpřístupněna široká škála geovědních 
průběžně aktualizovaných dat a informací. Tyto podklady dlouhodobě vytváří a spravuje 
ČGS v souladu s výkonem státní geologické služby a legislativními požadavky. Jsou zde 
převážně primární mapové podklady, aplikovaná data a informace o geologickém stavu 
průzkumu území České republiky. Mapová aplikace tvoří tři hlavní sekce – geologie, 
hydrogeologie, půdy. Každá tato sekce prezentuje mapy daného názvu v  různých 
podrobnostech (měřítko 1:25 000, 1:50 000 a 1:500 000).49 

                                                 
48 ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA [online]. [cit. 2015-12-06]. Dostupné z: http://www.geology.cz/extranet/ 
49 ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA: Mapové aplikace [online]. [cit. 2016-01-26]. Dostupné z: 
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy -online/mapove-aplikace 
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Obr. 12: Geologická mapa České republiky 1:50 000, 
Zdroj: ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA: Geologická mapa 1:50 000 [online]. [cit. 2015-12-
06]. Dostupné z: http://mapy.geology.cz/geocr_50/  

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
Je příspěvková vědecko-výzkumná organizace, jejíž historie sahá až do roku 1940. 
Zabezpečuje výkon státní geologické služby na Slovensku. Činnost ústavu je zaměřena 
na geologický průzkum a výzkum, geologické mapy, nerostné suroviny, geologické 
sesuvy, hydrogeologii, geotermální energii, geofond, elektronový mikroanalyzátory, 
izotopovou analýzu, technologické laboratoře, ústřední geologickou knihovnu, 
geoanalytické laboratoře, tvorbu a využívání informačního systému v  geologii. Dále 
vykonává objektivní posudky, poradenskou a konzultační činnost a především 
zpracovává podklady pro orgány státní správy. 50 

Na webovém portálu Štátny geologický ústav Dionýza Štúra se nachází důležitý odkaz 
pro tuto práci, a to na mapový portál, ze kterého jsou dostupné jednotlivé tématické 
mapové podklady. Pro Štátny geologický ústav Dionýza Štúra je památné datum 1. 4. 
2008, které znamenalo přechod od poskytování informací pro veřejnost v papírové 
formě k formě digitální. Včetně digitální geologické mapy Slovenské republiky v měřítku 
1:50 000 bylo na mapovém serveru zpřístupněno dalších sedm webových aplikací. Ze 
začátku digitální webový archív obsahoval 600 digitálních závěrečných  správ, s jejichž 
pomocí se zefektivnilo vyhledávání. V roce 2014 došlo k rozšíření obsahu, funkcí a 
technického provedení.51 

 

                                                 
50 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra [online]. [cit. 2015-12-10]. Dostupné z: 
http://www.geology.sk/new/ 
51 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra: Mapový portál [online]. [cit. 2015-12-10]. Dostupné z: 
http://apl.geology.sk/mapportal/ 
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Obr. 13: Geologická mapa Slovenské republiky 1:50 000, 
Zdroj: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra: Geologická mapa SR M 1:50 000 [online]. 
[cit. 2015-12-10]. Dostupné z: http://mapserver.geology.sk/gm50js/  

4.9 Souhrn mapových podkladů 
V době digitalizace materiálu, lze na webových stránkách a serverech nalézt nepřeberné 
množství mapových podkladů, které mohou být použity pro studijní či vědecké účely, 
v jakékoli oblasti, jež pracuje či spolupracuje s mapami. Následující výčet třinácti 
elektronických zdrojů, které se zabývají digitalizací mapových materiálů, je zlomek toho, 
co lze nalézt: 

 LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: Müllerovo mapování - Morava [online]. 2015 [cit. 
2013-05-01]. Dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_ne
wwin=0&map_root=mul&mam_region=mo 

 Mollova mapová sbírka: Augustissimo Romanor. Imperatori Iosepho I. Hungaria 
Regi [online]. 2015 [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: 
http://mapy.mzk.cz/mzk03/001/052/209/2619316455/ 

 LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: I. vojenské (josefské) mapování - Morava [online]. 
2001, 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_ne
neww=0&map_root=1vm&map_region=mo 

 Historical Maps of the Habsburg Empire: First Military Survey (1763-
1787) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: 
http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/ 

 ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Stabilní katastr  [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=co_rastr_1000k,MCR500_o
o,P_COCM_u&me=-958775.556739,-1282635.97206,-400169.80851,-
872110.327503&language=cz&config=cio&resetsession=ALL  

 LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: II. vojenské (Františkovo) mapování - 
Morava [online]. 2001, 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné 
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z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_
newwin=0&map_root=2vm&map_region=mo 

 Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: 
http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 

 LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: III. vojenské mapování - 1 : 75 000 [online]. 2001, 
2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_
newwin=0&map_root=3vm&map_region=75 

 ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Topo S - 1952 [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_csr1&me=-
953246.202901,-1587510.7158599999,-94531.42082800006,-
865194&language=cz&config=topos&resetsession=ALL&resetsession=ALL 

 Geoportál - Český úřad zeměměřický a katastrální: geoprohlížeč [online]. 2010, 
2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ 

 MAPOVÝ KLIENT ZBGIS: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky [online]. 2015 [cit. 2015-03-02]. Dostupné z: 
https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx 

 ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA: Geologická mapa 1:50 000 [online]. [cit. 2015-12-
06]. Dostupné z: http://mapy.geology.cz/geocr_50/ 

 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra: Geologická mapa SR M 1:50 000 [online]. 
[cit. 2015-12-10]. Dostupné z: http://mapserver.geology.sk/gm50js/  

Všechny tyto mapové podklady budou použity i v následujících kapitolách, pro 
prezentaci jednotlivých zkoumaných měst. Autorka se domnívá, že obrazový mater iál 
vypovídá o městě více, než text a popis. Proto budou použity mapové materiály ve 
vyšším rozlišení, než je obvyklé. Pomocí detailnějších obrazů, lze prezentovanou 
problematiku lépe uchytit.  
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5 BARIÉRY MĚST 
I když slovo bariéra zní negativně, tak v této předkládané práci budou vyzdvižena její 
pozitiva. Tato kapitola se bude zabývat nalezení jednotlivých bariér. Dále budou bariéry 
popsány jak z hlediska terminologie, tak její historický vývoj. Jak už bylo uvedeno 
v předchozí kapitole, pro nalezení a definování bariér ve městech, budou použity 
mapové podklady z různých světových serverů, jež se zabývají digitalizací a archivací 
mapových materiálů. 

Při zkoumání jednotlivých mapových podkladů, vyplynula sama odpověď na otázku, co 
ovlivňuje urbanistický vývoj měst, jsou to bariéry. Název byl vybrán záměr, protože 
jednoduše vystihuje problematiku při rostoucím vývoji městské struktury. 

Vypozorované bariéry byly rozděleny do tří hlavních skupin: 

 přírodní, 
 umělé, 
 legislativní. 

Už ze samostatných názvů vyplývá původ a problematika, se kterou jsou bariéry 

spojeny.52 

Jako ukázkový příklad byl vybrán Moravský Krumlov, na kterém autorka prezentuje 
jednotlivé výše vyjmenované bariéry. Z jednotlivých map je čitelné jednotlivé značení, 

které intuitivně vede k poznání jednotlivých bariér.  

5.1 Přírodní bariéry 
Když do krajiny přišel člověk, přirozeně se začal usazovat v  okolí vodních toků. Bylo to 
přirozené rozhodnutí. Od toho okamžiku se řeky staly nedílnou součástí lidstva a tudíž i 
sídel. Při rozrůstání započal i vliv terénu a při zakládání větších staveb se přidal vliv 
geologického složení základové půdy. Přírodní bariéry lze rozdělit následovně:  

 řeky, 

 reliéf země, 
 geologické poměry.53 

                                                 
52 SBORNÍK vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava: Řada stavební  [online]. 
Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013 [cit. 2015-04-13]. ISSN 1213-1962. 
Dostupné z: http://www.fast.vsb.cz/export/sites/fast/cs/veda -a-vyzkum/odborna-cinnost-
fakulty/sbornik-vedeckych-praci/archiv-vydanych-sborniku/sbornik-vsb-tuo-fast-2013-1.pdf 
53 SBORNÍK vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava: Řada stavební [online]. 
Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013 [cit. 2015-04-13]. ISSN 1213-1962. 
Dostupné z: http://www.fast.vsb.cz/export/sites/fast/cs/veda -a-vyzkum/odborna-cinnost-
fakulty/sbornik-vedeckych-praci/archiv-vydanych-sborniku/sbornik-vsb-tuo-fast-2013-1.pdf 
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Obr. 14: Müllerova mapa – Moravský Krumlov, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: Müllerovo mapování - Morava [online]. 2015 [cit. 
2013-05-01]. Dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=

0&map_root=mul&map_region=mo 

 

 
Obr. 15: I. Vojenské mapování – Moravský Krumlov, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: I. vojenské (josefské) mapování - Morava [online]. 
2001, 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=
0&map_root=1vm&map_region=mo 
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Obr. 16: Stabilní katastr – Moravský Krumlov, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Stabilní katastr  [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=co_rastr_1000k,MCR500_op,P_CO
CO_u&me=-958775.556739,-1282635.97206,-400169.80851,-
872110.327503&language=cz&config=cio&resetsession=ALL  

 

 
Obr. 17: II. vojenského mapování – Moravský Krumlov, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: II. vojenské (Františkovo) mapování - 
Morava [online]. 2001, 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwi

n=0&map_root=2vm&map_region=mo 
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5.1.1 Přírodní bariéry – řeka 
Pojem řeka spadá do kategorie toků, které lze charakterizovat dle technického naučného 
slovníku následovně. Tok ve vodním hospodářství je přírodní či umělý vodní útvar, který 
se nachází v povrchové zóně Země. Skládá se z koryta a vody, která trvale nebo občas 
v něm protéká. Pokud se v korytě nalézají a přemísťují splaveniny, jsou považovány 
rovněž za součást toku, bez ohledu na místo a způsob jejich vzniku. Vodní tok je obecné 
označení vodního útvaru, bez zřetele na velikost, tvar a délku koryta; trvání, proměnu a 
velikost průtoku; příčný a podélný sklon dna; charakter a velikost povodí; velikost, tvar 
a původ údolí. Druhově lze toky klasifikovat dle několika hledisek, které jsou většinou 
podložena nepřesnými či přesně definovanými třídícími kritérii. Dle velikosti jsou to 
velké, středně velké a malé toky. Toto rozdělení odpovídá i třídění na veletoky, řeky, 

říčky, potoky a potůčky.54 

Jelikož se Česká republika nachází ve střední Evropě, tak geologická stavba udala směry 
všech povodí na jejím území a díky tomu se stala tzv. střechou Evropy. Na území České 
republiky se nachází tři významná povodí, jenž se rozbíhají do třech různých směrů, a 
tím i do třech úmoří. Toto významné evropské rozvodí se skládá z povodí Labe, Odry a 
Dunaje. Povodí Labe má dva hlavní toky, a to  jsou Labe a Vltava. Pro toto povodí je úmoří 
Severního moře. Povodí Odry má dva významné toky, a to jsou Odra a Lužická Nisa. Pro 
toto povodí je úmoří Baltského moře. Povodí Dunaje má dva významné toky, a to jsou 

Morava a Dyje. Pro toto povodí je úmoří Černého moře.55 

Vodstvo Slovenské republiky ve většině případů pramení na svém území. Má dvě úmoří. 
K úmoří Baltského moře patří povodí řek Dunajec a Poprad. K  úmoří Černého moře se 

řadí povodí Dunaje a Tisy.56 

Pro tuto práci byla vybrána města z České republiky, která se nachází v povodí 2. řádu 
řeky Moravy a města ze Slovenské republiky, která jsou na území povodí 2. řádu řeky 
Váh. Povodí obou těchto řek se nachází v povodí 1. řádu významného evropského 
veletoku Dunaje, jeho úmoří je Černé moře. Je tvořen samotnou řekou a významnými 
přítoky. Rozkládá se na území 19 zemí. Jak už bylo výše uvedeno, jeho součástí je povodí 
řeky Moravy, které má rozlohu 26 658 km2 a povodí řeky Váh, jenž má rozlohu 10 640 
km2.57 

                                                 
54 KUTINOVÁ, Blanka (et al). TECHNICKÝ NAUČNÝ SLOVNÍK: VI. díl Ř-T. Druhé, revidované a doplněné. 
Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. ISBN L 11-S2-VI-31/11 942. 
55 Povodí v Česku. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 
2001- [cit. 2016-10-12]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Povod% C3%AD_v_%C4% 8Cesku 
56 Geografie Slovenska: Vodstvo. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 
Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-10-12]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Geografie_Slovenska 
57 Povodí Dunaje. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 
2001- [cit. 2016-10-12]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Povod% C3%AD_Dunaje 
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Obr. 18: Povodí Dunaje, 
Zdroj: SLearning: Slepé mapy [online]. 2010 [cit. 2016-10-12]. Dostupné z: http://hry-

vodplan.sazp.sk/index.php?choice=mapa4 

5.1.2 Přírodní bariéry – reliéf země 
Pojem reliéf země lze dohledat v Technickém naučném slovníku pod pojmem reliéf 
terénu. Zde se lze dočíst, že reliéf terénu jsou přirozené spádové poměry terénu, které 
mohou být upravené nebo v původním stavu a jsou důležitým činitelem pro návrh 
způsobu zastavění.58 

Dále pojem lze popsat jako svrchní plochu zemské kůry. Úzce souvisí s  vlastnostmi 
hornin, které tvoří jeho hmotnou část. Pomocí působení endogenních a exogenních 
geomorfologických procesů vzniká tvar reliéfu. Popis reliéfu je značně složitý a 
nesnadný. K tomu aby byl popis důkladný, slouží rozdělení na jednoduché geometrické  
plochy, jež jsou od sebe odděleny hranami. Reliéf lze klasifikovat dle tvaru, sklonu a 
orientace. Dle tvaru se dále dělí na skupiny dle polohy, přímky, konkávnosti či 
konvexnosti. Podle sklonu se rozlišuje reliéf rovinný, mírně skloněný, značně skloněný, 
příkře skloněný, velmi příkře skloněný, srázy, stěny. Dle orientace ke světovým stranám 

jsou reliéfy orientované k severu, východu, jihu, západu.59 

Vysvětlením a popisem zemského reliéfu se zabývá i geomorfologie. Zemský reliéf se 
většinou vyvíjí v úzké závislosti na geologické stavbě daného území.60 

                                                 
58 KUTINOVÁ, Blanka (et al). TECHNICKÝ NAUČNÝ SLOVNÍK: V. díl P-R. Druhé, revidované a doplněné. 
Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983. ISBN L 11-S2-VI-31/11 703. 
59 Reliéf: geografie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 
Foundation, 2001- [cit. 2016-10-12]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reli%C3% A9f_(geografie) 
60 ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA: Publikace on-line [online]. 2007 [cit. 2016-10-12]. Dostupné z: 
http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl 
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Obr. 19: Závislost reliéfu na geologické stavbě, 
Zdroj: ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA: Publikace on-line [online]. 2007 [cit. 2016-10-12]. 

Dostupné z: http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl 

 

 
Obr. 20: Závislost reliéfu na geologické stavbě, 
Zdroj: ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA: Publikace on-line [online]. 2007 [cit. 2016-10-12]. 

Dostupné z: http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl 

Na území České republiky převažují pahorkatiny a vrchoviny. V  procentuálním 
zastoupení je 67 % území do 500 m n. m., 32 % území má 500 – 1000 m n. m. a 1 % 
území má nadmořskou výšku nad 1000 m. Výšková členitost je zastoupena rovinami (o 
výšce do 300 m, plocha území 20 %), pahorkatinami (o výšce 300 – 600 m, 39 % území), 
vrchovinami (o výšce 600 – 900 m, 30 % území), hornatinami (o výšce nad 900 m n. m., 
11 % území).61 

Území České republiky se nachází na čtyřech geomorfologických provincií. Největší 
zastoupení má Česká vysočina (Šumavská subprovincie, Česko-moravská subprovincie, 
Kruškohorská subprovincie, Krkonošsko-jesenická subprovincie, Poberounská 
subprovincie, Česká tabule), dále pak Západní Karpaty (Vněkarpatské sníženiny, Vnější 
Západní Karpaty) a menší míře Západopanonská pánev (Vídeňská pánev) a 
Středoevropská nížina (Středopolské nížiny).62 

                                                 
61 HAMPL, Martin. Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich 
obecný kontext. Praha: DemoArt pro Univerzitu Karlovu, Přírodovědeckou fakultu, 2005. ISBN 80-86746-
02-X. 
62 BALATKA, Břetislav, DEMEK, Jaromír a Peter MACKOVČIN (eds.).  Zeměpisný lexikon ČR. Vyd. II. Brno: 
AOPK ČR, 2006. ISBN 80-86064-99-9. 
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Obr. 21: Geomorfologické členění České republiky, 
Zdroj: Geoportál ČÚZK: Geomorfologické členění České republiky [online]. 2015 [cit. 2016-

10-12]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/Geoprohlizec/default.aspx?wmcid=9590 

Taktéž území Slovenské republiky se nachází na čtyřech provincií. Nejvýznamnější jsou 
Východní Karpaty (subprovincie: Vnější Východní Karpaty, Vnitřní Východní Karpaty), 
Západní Karpaty (subprovincie: Vnější Západní Karpaty, Vnitřní Západní Karpaty), 
Západopanonská pánev (subprovincie: Vídeňská kotlina, Malá dunajská kotlina), 
Východopanonská pánev (subprovincie: Velká dunajská kotlina).63 

 
Obr. 22: Geomorfologické členění Slovenska, 
Zdroj: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra: Geomorfologické členenie Slovenska [online]. 

2011 [cit. 2016-10-12]. Dostupné z: 
http://www.geology.sk/new/sites/default/files/media/geois/PrehladneMapy/GM_mapa.pdf 

5.1.3 Přírodní bariéry – geologické poměry 
Definice pojmu geologie dle Technického naučného slovníku zní následovně, je to věda o 
složení a stavbě pevné zemské kůry a o jejím vývoji v minulosti a v přítomnosti. Těsně 
souvisí s paleontologií, petrografií a stratigrafií. Všeobecná geologie studuje vlastnosti 
pevné zemské kůry a exogenní i endogenní síly, jež je formulují. Historická geologie řadí 
do chronologického sledu základní geologické procesy, ke kterým patří orogeneze a 
vznik geosynklmálních soustav. Ložisková geologie popisuje vznik, výskyt a umístění 

                                                 
63 Geomorfologické členenie SSR a ČSSR 1:1 500 000 . Bratislava: Slovenská kartografia, 1986. 
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ložisek užitkových nerostů. Hydrogeologie se zabývá problematikou podzemní vody a 

inženýrská h´geologie řeší geologické problémy ve stavebnictví.64 

Dále Technický naučný slovník definuje pojem geologický profil, jako vertikální průřez 
územím, vrtem nebo dolem, který znázorňuje příslušnou geologickou situaci, jež se 
skládá z vrstevních sledů, struktur a jejich vzájemné poměry a diskordance. Základem 
pro tvorbu jsou geologické mapy. Geologické mapování je zhotovováno pomocí 
zmenšeného a generalizovaného obrazu geologické situace na vhodném topografickém 
podkladu. První část geologického mapování se nazývá povrchové. Při pochůzkách 
terénem geolog zachycuje rozšíření hornin barevnými tužkami do topografického 
mapového podkladu. Při tom zaznamenává svá pozorování a výsledky měření 
vypozorovaných geologických struktur do zápisníku pomocí geologického kompasu. 
Druhá část geologického mapování je důlní. Zachycuje geologické poměry v  čelbě, boku a 
stropu důlní chodby. 65 

Geologie České republiky má následovné procentuální zastoupení jednotlivých hornin 
na povrchu: křídové sedimenty 23,8 %; sedimenty Karpat 19,9 %; silně metamorfované 
horniny 17,0 %; hlubinné vyvřeliny žulového typu 10,0 %; spodnokarbonské sedimenty 
7,1 %; proterozoické sedimenty 6,7 %; staropaleozoické slepence a pískovce 4,9 %; 
permokarbonské sedimenty 4,1 %; slabě metamorfované horniny 2,5 %; třetihorní 

vulkanity 1,0 % a třetihorní sedimenty 1,0 %.66 

 
Obr. 23: Geologické schéma České republiky, 
Zdroj: SVĚT GEOLOGIE: Geologie České republiky [online]. Praha: Česká geologická 

služba, 2015 [cit. 2016-10-13]. Dostupné z: http://www.geology.cz/svet-geologie/poznej-

geologii/geologie-cr 

Na území Slovenska se nachází jedna z hlavních geologických jednotek Evropy pod 
názvem Alpidy. Pro toto území jsou Alpidy prezentovány Karpatskou soustavou. 

                                                 
64 KUTINOVÁ, Blanka (et al). TECHNICKÝ NAUČNÝ SLOVNÍK: II. díl E-I. Druhé, revidované a doplněné. 
Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. ISBN L 11-S2-VI-31/11 700. 
65 viz 64 

66 SVĚT GEOLOGIE: Geologie České republiky [online]. Praha: Česká geologická služba, 2015 [cit. 2016-10-
13]. Dostupné z: http://www.geology.cz/svet-geologie/poznej-geologii/geologie-cr 
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Karpatská soustava je zde zastoupena z převážné části Západními Karpaty a jen 

nepatrně Východními Karpaty. Z pohledu horninového složení převažují sedimenty.67 

 
Obr. 24: Geologická mapa Československa 1966, 
Zdroj: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra: Geologické mapy ŠGÚDŠ [online]. Bratislava: 
ŠGÚDŠ, 2016 [cit. 2016-10-13]. Dostupné z: http://www.geology.sk/new/sk/node/17 

5.2 Umělé bariéry 
Tak jako přírodní, tak i umělé bariéry zasahují do vývoje struktury měst. Zásadním 
rozdíl je v tom, že přírodní bariéry nastolila sama příroda a není v  lidských silách je 
měnit. Ale umělé bariéry vytváří lidé. Tím vznikají příležitosti pro tvorbu a přeměnu 
krajiny prostředky, které mají pozitivní či negativní vliv na své okolí. Autorka umělé 

bariéry rozdělila do těchto skupin: 

 hradby, 

 komunikace, 
 železnice.68  

                                                 
67 MAHEĽ, Michal. Geologická stavba československých Karpát. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej 
akadémie ved, 1986. 
68 SBORNÍK vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava: Řada stavební  [online]. 
Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013 [cit. 2015-04-13]. ISSN 1213-1962. 
Dostupné z: http://www.fast.vsb.cz/export/sites/fast/cs/veda -a-vyzkum/odborna-cinnost-
fakulty/sbornik-vedeckych-praci/archiv-vydanych-sborniku/sbornik-vsb-tuo-fast-2013-1.pdf 
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Obr. 25: III. vojenské mapování – Moravský Krumlov, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: III. vojenské mapování - 1 : 75 000 [online]. 2001, 
2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné 

z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwi

n=0&map_root=3vm&map_region=75  

 
Obr. 26: Topo S – 1952 – Moravský Krumlov, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Topo S - 1952 [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_csr1&me=-953246.202901,-
1587510.7158599999,-94531.42082800006,-
865194&language=cz&config=topos&resetsession=ALL&resetsession=ALL 

5.2.1 Umělé bariéry – hradby 
Encyklopedie světové architektury popisuje pojem hradba, jako obranné zařízení 
v podobě zdi, která byla ze dřeva, kamene či cihel. Tyto zdi byly kolem pevností, hradů 
nebo měst, jako základní prvek opevnění starověkých či středověkých pevností, hradů a 
měst. Předchůdcem hradeb na českém a slovenském území byly hliněné valy z raného 
středověku. Hliněné valy mohly být obezděné, zpevněné dřevem a uvnitř vyztužené 
konstrukcí ze dřeva. Za jednoduchou provizorní formu hradeb, lze považovat gabion, 
dřevěnou palisádu, roubenou stěnu či polský plot. Dále i přitesaná skála mohla být 
využita jako hradba. U hradů a měst se vkládaly do vlastní hradby poterny, hradební 
věže, bastiony a brány. Mezi dvěma bastiony a baštami se tento úsek hradeb nazývá 
kurtena. Vnější obranné pásmo bylo budováno před hradbou tzv. parkán, jež byl 
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zakončen parkánovými baštami a nižší parkánovou zdí. Výšku hradby ovlivňovala 
především geomorfologická skladba území. Nejběžnější výškou bylo pět metrů, ale u 
plášťových a štítových hradeb lze mařit až třicet metrů. Na přelomu středověku a 
novověku dochází k zesílení hradeb, a to z důvodů rozvoje dělostřelectva. Následující 
zesilování probíhalo v období renesance a baroka. V 19. stol. hradby a valy pozbývaly na 

významu. Ve velkých městech vznikaly na jejich místě většinou okružní třídy či sady.69 

Zikmund Winter se zabývá podrobným popisem městských zdí v jedné kapitole své 
knize Kulturní obraz českých měst – Život veřejný v 15. A 16. Věku – mezi roky 1420 – 
1620. Zde se dočítáme, že města byla zakládána pro ochranu měšťanů. K  ochraně 
sloužily zpočátku zdi nebo hradby. Ty hradily město okolo a byly pro něj znamením 
vlastním tak, že bez hradeb nebyla osada městem. Staré dřevěné slovanské zpevnění, 
sruby, násypy a ploty se zachovaly až do 14. stol. u Kutné Hory. Menší města zůstala 
věrna až do 15. stol. dřevěnému starodávnému hrazení. Záhy se obyvatelé města naučili 
ohrazovat kamennou zdí. Naučili se to, tak jako Němci, od Vlachů a Řeků. První zmínka o 
vysoké a tlusté zdi je už z 10. stol. okolo Boleslavově hradě. Následně Soběslav ohrazuje 
Pražský hrad. Tímto způsobem jsou pak ohrazována ostatní města, když jim je uděleno 
králem německé právo. Roku 1256 vznikají zdi v Litoměřicích, Mostě a dalším městech 
v tomto roce s uděleným právem. Král Otakar nakázal novým městům, jak si mají hradby 
vybudovat. K tomuto sloužila zkušenost převzata z Itálie a města měla se opevňovat 
tímto vzorem. Jako hmotný vzor sloužilo ohrazení Kolína. První podstatná část hrazení 
Kolína byl příkop. Měl být 20 loktů široký a z obou stran obezděný. Druhá část byla zeď 
od příkopu, táhnoucí se podél městské strany. Třetí část byla k druhé rovnoběžná, ale 
zděná na vnější straně příkopu. Čtvrtá část městských hradeb byl parkán, zídka 
postavena na příkopní lícní zdi. Další podstatnou částí byly bašty. Ve zdech měla být 
vytvořena branka k vodě. A poslední částí byly tři brány, na každou se měla tyčit věž. 
V této podobě zůstaly hradby až do husitských válek. Při těchto válkách bylo mnoho 
hradeb zničeno a po válce obnoveno. A tím vznikaly všelijaké různorodosti. Města 
rozšiřovala příkopy, zvyšovala valy, vnější hradby se znásobovaly a roztahovaly. Zdi a 
valy se zdvojily např. v Kouřimi a v Litoměřicích. Dokonce docházelo ke vzniku trojitých 
zdi v Prachaticích, a to bývalo jedno z nejmenších královských měst. Zdi se stavěly z cihel 
a kamení. Výšky zdí bývaly různorodé. Tam kde byla požadována vyšší ochrana, tak byla 
hradba vyšší a mohutnější. Např. Chrudim byla díky přírodě ze tří stran opevněná, proto 
čtvrtá měla opevnění nejmohutnější pojištěná dvojitým příkopem. Tam kde byla řeka, 
tak na těchto stranách bylo opevnění menší, díky přírodní ochraně. V Kouřimi bylo 
hradební zdivo i omítnuté. Zdi byly opatřeny ozubím a terasami, měly chodby, dřevěné 
pavlače kryté šindelem. Městská zeď bývala posvátnou, je to dědictví po Římanech, kdy 
nerozvážně Remus přeskočil městskou zeď a zaplatil smrtí. Z  tohoto důvodu bylo 
přelézání městské zdi všude zapovídáno. Při stavbě se do městských zdí kladlo, podle 
pověr ze západu, živý tvor nebo vejce s úmyslem, aby byla zeď bytelná, pevná a věčná. 
Postupem času se do zdi začaly vytvářet otvory, např. v Lounech obyvatelé židovské 
ulice v polovině 16. stol. zhotovovali okna a dveře. V  16. stol. opět nabývají hradby 
významu, protože na Evropský kontinent pronikají Turci. I Třicetiletá válka donutila 
města zdokonalovat opevnění a ohrazení proti stále se zdokonalujícím zbraním. V  době 
nebezpečí se do suchých příkopů napouštěla voda. V  klidných dobách se příkopy 
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využívaly jako zahrady, louky nebo ve vlhčích místech rostly vrby či rákos. Ale docházelo 

i k využití příkopu jako odkladiště smetí a odpadků. 70 

5.2.2 Umělé bariéry – komunikace 
Technický naučný slovník pojem komunikace popisuje jako hmotně vymezené dopravní 
spojení, určený pro pohyb prostředků dopravy, lidí a zvířat, dále k dopravě těles, plynů, 
kapalin, energie a zpráv. Dělí se na pozemní, drážní, letecké, vodní, telekomunikační a 
potrubní komunikace.71 

Pro účely této práce je pojem komunikace ztotožňován s pojmem pozemní komunikace. 

Dále je v Technickém naučném slovníku definováno heslo pozemní komunikace, jako 
druh komunikace, který je určený pro dopravu osob nebo věcí silničními či jinými 
dopravními nekolejovými prostředky a k pohybu chodců. Dle dopravního významu jsou 
děleny na dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace.72 
Z historického pohledu pozemní komunikace, které sloužili pro přepravu na našem 
území, se nazývaly stezky. Vznikaly při kácení stromů v lesích a v místech se schůdným 
terénem. Postupem času stezky začaly nabývat na význam a to především z  hlediska 
obchodního spojení za krále Vladislava II. V době 11. stol. byla síť stezek podstatně 
rozšířena a chráněna strážnými hrady. Ve 13. a 14 stol. v době kolonizace docházelo 
k podstatným změnám, a to rozšíření sítě k novým založeným městům. Města, která 
ležela na zemských stezkách, se tímto stala důležitými obchodními a hospodářskými 
středisky. Za vlády Karla IV. se ze stezek staly zemské silnice, jež měly šířku 5 m a 
dostatečnou pevnost pro vyhnutí se dvou čtyřkolových vozů. Během husitských válek a 
po nich se stav silnic výrazně zhoršil v důsledku nedostatečné údržby. K významném 
změně došlo za panování císaře Karla VI., jež roku 1726 ustanovil silniční repatriační 
komisi, která měla za úkol zajistit silniční reformu. Následně byla císařem schválena 
výstavba hlavních státních silnic, ty spojovaly Prahu s  Vídní, Vratislaví, Lipskem, Lincem, 
Norimberkem a Žitavou. V té době se skladba vozovky tvořila kamenným štětem, 
následovala vrstva menších kamenů, štěrk a písečný posyp. Roku 1727 byla zahájena 
výstavba Slezské silnice na trase Opava – Brno – Vídeň. Ale první v celé délce byla 
dokončena Vídeňská silnice v roce 1765 na trase Praha – český Brod – Kolín – Jihlava – 
Vídeň. V polovině 18. stol. byl celními patenty stanoven přesný počet hlavních silnic pro 
Čechy 25 a pro Moravu 20. směr nově budovaných silnic většinou kopíroval původní 
silnice. Šířka silnice se zvýšila na 9,5 m a vozovky na 6,3 m. Výstavba těchto hlavních 
silnic probíhala převážně v druhé polovině 18. stol. až do první poloviny 19. stol. 
K výraznému nárůstu výstavby došlo po roce 1804, kdy byl zaveden systém dobrovolné 
konkurence vrchnosti a poddaných v blízkosti silnice. Vrchnost hradila náklady na 
výstavbu silnic, zdí a mostů. Poddaní zajišťovali dopravu materiálu a některé dělnické 
práce. V Čechách roku 1804 bylo 609 km, roku 1848 pak 3827 km. Na Moravě a ve 
Slezsku roku 1749 bylo 212 km, roku 1848 pak 1131 km. Tím bylo podstatně navýšena a 
zrychlena doprava zboží a osob, což vedlo k rozvoji obchodu a cestování. Vedlejší silnice, 
které spojovali hlavní a obsluhovali panství, tak ta byla budována soukromě. V  období 
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páry došlo k poklesu využívání dálkových silnic. Mezi lety 1860 až 1910 se pozornost 
zaměřila na okresní a obecní cesty, a tím bylo zajištěno spojení se středisky a 
železničními stanicemi. Roku 1918 na území českých zemí bylo 49 208 km, z toho 5 912 
km silnic státních, 23 km silnic zemských a 43 273 km silnic okresních. Během válečných 
let se, ale stav silnic výrazně zhoršil. Po roku 1918 byl rozvoj silně ovlivněn vznikem 
Československé republiky, protože bylo nutné zajistit rozsáhlou přestavbu a výstavbu 
silnic na území Slovenska a Podkarpatské Rusi. Poválečný stav vozovek se rekonstruoval 
pomocí štěrkových vozovek a opravy se soustředily na zničené mosty. V  návaznosti 
s růstem automobilismu vznikala nutnost řešit prašnost vozovek. Ekonomické tlaky 
vyvolávaly potřebu návrhu řešení zrychlení dopravy napříč Československem. Již roku 
1935 byly navrhnuty první plány páteřní silniční komunikace napříč republikou. Roku 
1937 zadal J. A. Baťa zpracování projektu, který měl spojovat Moravu se Slovenskem. Po 
podpisu Mnichovské dohody se problematika dopravy soustředila na okleštěné území 
republiky. Tak jako u předcházejících válečných konfliktů, tak i po 2. světové válce bylo 
hlavní úsilí soustředěno na odstraňování škod na silnicích. Roku 1947 bylo v  provozu 
54 310 km silnic, z toho 9 643 km silnic bezprašných a 45 567 km silnic prašných. Do 
roku 1970 se z celkové délky silnic stalo 70 % bezprašnými. Do roku 1990 se výstavba 
silnic především orientovala na tzv. vymezené tahy vybraných silničních sítí, jež byly 
svedeny po mezinárodních silnicích dle dohody AGR o hlavních silnicích a 

mezinárodním provozem a po nejvýznamnějších dálkových silnicích.73 

 
Obr. 27: Celostátní silniční plán republiky Československé , 
Zdroj: Virtualní mapová sbírka: Celostátní silniční plán republiky Československé [online]. 
[cit. 2016-10-20]. Dostupné z: http://chartae-antiquae.cz/cs/maps/37581 
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5.2.3 Umělé bariéry – železnice  
V Technickém naučném slovníku lze dohledat několik definic, které přímo souvisí 
s pojmem železnice. U prvního pojmu železnice se slovník odkazuje přímo na pojem 
dráha.74 
Dráha nebo-li železnice je souhrn všech pevných zařízení, které slouží železničnímu 
provozu. Železniční provoz lze rozdělit na tratě, železniční uzly, železniční stanice, 
vozová a lokomotivní depa, třídící nádraží, zabezpečovací a dorozumívací zařízení atd. 
Dráhy lze dále dělit na: báňskou dráhu sloužící k provozu v dolech; drobnou dráhu 
s místním významem a úzkým rozchodem, stavěná s úlevami a na malé rychlosti, pro 
malé tlaky na nápravy a pro velké spády; elektrická dráha s  elektrickou trakcí je hlavní 
dráha s velkým významem, stavěná na velké rychlosti, vysoké tlaky na nápravy, pro 
velkou intenzitu provozu, jež spojuje státy, kraje nebo velká města; dráhy jednokolejné a 
vícekolejné dle počtu kolejnic; dráhy s normálním rozchodem 1435 mm; okružní dráhy 
vedené kolem průmyslových oblastí, velkých měst apod.; parní dráhy s trakcí parní; 
průmyslové dráhy, jež spojují průmyslové závody, určené pro přepravu výrobků a 
surovin; příměstská dráha je pro přepravu cestujících a zavazadel v  příměstské oblasti 
v rozsahu od 40 do 50 km u velkých měst; přístavní dráha spojuje jednotlivá zařízení 
v přístavu s vlastním nádražím; spojovací dráha spojuje dvě města a jejich dvě nádraží; 
širokorozchodná dráha je většího rozchodu než 1435 mm, např. v  SSSR byl 1524 mm 
(platí do dnes); úzkorozchodná dráha je o menším rozchodu než 1435 mm, např. v ČSSR 
byl 600, 760 a 1000 mm (platí do dnes); místní dráha spojuje obyvatelné oblasti, jež leží 
stranou od hlavního nádraží s železnicí; závodní dráha je provozována závodem, 
kterému patří a je určena pro přepravu na území závodu.75 

 
Obr. 28: Železniční mapa Republiky československé 1925 - 1935, 
Zdroj: Mapová sbírka PřF UK: Železniční mapa Republiky československé [online]. Praha - 
Smíchov, 1935 [cit. 2016-10-20]. Dostupné z: 
http://digitool.is.cuni.cz:1801/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=1126942.xml&dvs=
1482179566342~498&locale=cs_CZ&search_terms=&adjacency=&VIEWER_URL=/view
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S železnicí úzce souvisí další pojem, a to je železniční síť. Ta je popisována jako souhrn 
pojmů pro všechny železniční tratě na území daného státu. Údaje z roku 1985 jsou pro 
celé území tehdejšího ČSSR následující: železniční síť byla dlouhá 13  113 km, z toho 
jednokolejných tratí bylo 76,0 %, dvoukolejných tratí 21,8 % a vícekolejných 3,2 %. 
Délka elektrifikovaných tratí činila cca 3 500 km, tj. asi 26,7 %.76 

Dějiny železniční sítě pro účel této práce jsou soustředěny na východní území České 

republiky a na západní území Slovenské republiky. 

Z pohledu historického, se na východním území České republiky nachází významná 
železniční páteřní síť, která byla pojmenována po císaři Ferdinandovi jako Severní dráha 
císaře Ferdinanda. Severní proto, že spojovala Vídeň se severní oblastí Haliče přes 
Moravu do Slezska. S návrhem a myšlenkou propojení Jaderského moře před Vídeň 
do polské Haliče přišel František Riepl roku 1829. Posléze výchozí bod přesunul do 
Vídně. Na počátku byla dráha koncipována na koněspřežnou, ale vývoj na sebe nedal 
dlouho čekat a z dráhy se stala parní. Hlavní přepravní komodity měly být sůl, dobytek, 
obilí, dřevo a uhlí. Uhlí se stalo poptávanou surovinou a zároveň rentabilním palivem 
pro parní lokomotivy, díky vlastním zdrojům na Ostravsku. Aby se projekt mohl 
zrealizovat, bylo zapotřebí značného úsilí a především kapitálu. Hlavní postavou pro 
investování finančních prostředků se stal bankéř Salomon Mayer Rothschild z  Vídně. 
Přípravy se protáhly na sedm let, během nich byl František Riepl vyslán na studijní 
pobyt do Anglie, kde čerpal cenné podklady přímo u Georga a Roberta Stephensonových. 
Roku 1836 je ustanovena společnost pro stavbu železnice z Vídně do Bochně. Tato trať 
už měla naplánovány i odbočné tratě do Olomouce, Brna, Opavy a skalních domů pro sůl 
na území Haliče.77 

Stavba a vedení trati započalo výkupem pozemků v rozsahu pro dvě koleje. Na základě 
výběrových řízení byly jednotlivé úseky tratě zadávány stavebním firmám. Pro 
železniční svršek byl zvolen typ kolejnice s hřibovitým průřezem, osazený do litinových 
stoliček, které byly připevněny na dubové pražce. Jelikož domácí železárny v  počátku 
neuměly vyrobit kolejnice, točny a výhybky, bylo nutno tyto základní prvky pro stavbu, 
dovést z Anglie. I první lokomotivy, nákladní a osobní vozy byly dodány z továrny firmy 
Robert Stephenson & Co. z New Castle. Z Anglie přijeli i odborníci, kteří zaučovali 
v počátcích domácí zaměstnance v oblasti kladení kolejnic a pozice strojvůdce, strojníka 
a mechanika pro údržbu a opravy lokomotiv. Na prvním úseku mezi Vídní a Břeclaví by l 
největší překážkou přemostění Dunaje. V červnu 1839 byl zahájen pravidelný provoz 
z Vídně do Břeclavi a zpět. Současně zakončovaly se práce na odbočné větvi z  Břeclavi do 
Brna. V červenci 1839 byl zahájen i tu pravidelný provoz. V  březnu roku 1841 byla 
uvedena do provozu trať mezi Břeclaví a Uherským Hradištěm. Téhož roku v  září 
dorazila trať do Přerova a v říjnu byla dokončena druhá vedlejší trať spojující Přerov 
s Olomoucí. Roku 1845 byla dokončena trať mezi Olomoucí a Prahou, od té chvíle bylo 
možno cestovat mezi Prahou a Vídní. Z důvodu vyčerpání finančních zdrojů a 
hospodářské krize, se stavba severní dráhy roku 1842 zastavila v  Lipníku. Tak jako na 
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počátku projektu, tak i nyní zasáhl do realizace Salomon Rothschild se svým kapitálem a 
intervencí u vlády. Ta vyhověla roku 1844 jeho žádosti, v podobě prodloužení lhůty 
dostavby o deset let. Z důvodu nesoudržnosti podloží byly části úseků mezi Lipníkem a 
Hranicemi překlenuty viadukty. Na tomto úseku bylo zapotřebí i jednoho tunelu. 1. 
května roku 1847 dorazila první parní lokomotiva do Bohumína. Přes opětovné finanční 
těžkosti, pokračovala výstavba odbočné tratě z Bohumína do Osvětimi a z Bohumína do 
Dědic v březnu 1856. roku 1858 po dohodě s vládou dorazila trať až do Krakova. Po 
rozpadu soustátí Rakouska – Uherka zůstaly vybudované tratě KFNB na území třech 
nově vzniklých států (Rakousko, Československo, Polsko). Na území Československa 
byly veškeré železniční tratě začleněny do železniční sítě nově vzniklé společnosti 
Československých státních drah. Přímým dopadem to mělo na železniční síť, protože 
byla v prvopočátcích orientována sever – jih a nyní se musela začít orientovat dle 
nového územního uspořádání na západ – východ.78 

 
Obr. 29: Severní dráha císaře Ferdinanda, 
Zdroj: 160 let Severní dráhy císaře Ferdinanda: 1841-2001. Ostrava: České dráhy, 
Obchodně-provozní ředitelství Ostrava, 2001. ISBN 80-85104-92-X. 

Na území západní části Slovenské republiky se nachází významná trať ŽSR 120 : 
Bratislava – Žilina. Vše započalo dne 7. 3. 1836, kdy Salomon Rothschild požádal o 
povolení u vlády na stavbu odbočné tratě od Severní dráhy císaře Ferdinanda z  Vídně 
přes Marchegg do Bratislavy. Město Bratislava tento návrh podporovalo. A téhož roku 
nabídlo zdarma pozemky, které budou potřeba pro výstavbu železnice. Následujícího 
roku bylo vyhověno žádosti na založení společnosti, která bude obhospodařovat 
železniční úsek z Bratislavy do Trnavy. Po dokončení návrhu projektu a uzavření dohody 
se mohly započít práce na stavbě. V říjnu roku 1840 začal pravidelný provoz mezi 
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Bratislavou a Svatým Jiřím. Následujícího roku 1841 v červu trať dorazila do Peziněk. 

V prosinci roku 1846 začal provoz tratě do Seredě.79 

 
Obr. 30: ŽSR 120 : Bratislava – Žilina, 
Zdroj: VLAKY.NET: ŽSR 120 : Bratislava - Žilina [online]. [cit. 2016-10-21]. Dostupné z: 

http://www.vlaky.net/servis/trat.asp?id=9 

První úvahy o stavbě železniční tratě ze Slezska přes Žilinu, Liptovský Mikuláš, Poprad 
do Košic započaly při zvyšujícím se nároku na dopravu železné rudy a surového železa  
z malých železáren z Liptova a Spíše do železáren v Třinci. Opět i zde sehrál důležitou 
roli zdroj kvalitního černého uhlí v Ostravsko – Karvinské pánvi. Návrh na realizaci 
projektu vznikl už na konci 50. let 19. stol. Roku 1862 započaly přípravné práce. Zákon 
pro výstavbu železniční tratě z Košic do Bohumína byl schválen dne 11. 7. roku 1865. 
V započetí stavebních prací zabránila finanční náročnost projektu. Dne 28. 2. 1870 se 
uskutečnilo mimořádné zasedání společnosti, při které se aktualizoval status společnosti 
a byla ustanovena nová správní rada. Železniční trať Košice – Bohumín se stavěla jako 
jednokolejná, druhé kolejiště bylo v návrh za podmínek, že příjem z tratě na 1 km 
překročí 150 000 zlatých. Jelikož se většina úseků tratě nacházela ve složitém horském 
terénu, vznikal nárok na přemísťování zeminy. Bylo přemístěno cca 17,6 mil. m3 zeminy, 
vybudovány zářezy a násypy v některým místech až 26 m vysoké, 869 mostů a 
propustků, 2 200 m tunelů. Na železniční svršek bylo použito štěrku o tloušťce 300 mm,  
bylo položeno celkem 439 400 bukových, dubových a smrkových pražců. Kolejnice byly 
dováženy z Vítkovic, Teplic, Těšína a dokonce i z Anglie a Belgie. Na rychlé výstavbě 
tohoto železničního úseku se podílelo 935 zedníků, 482 kameníků, 2  140 tesařů, 738 
geologů, 152 lamačů kamene a 953 dalších řemeslníků. Stavba byla realizováno pomocí 
tažných zvířat a v některých částech roku bylo přítomno až 17 000 dělníků. Pravidelný 
provoz na trati započal 1. 9. 1870 na úseku Košice – Kysak – Prešov, 1. 2. 1871 Bohumín 
– Český Těšín, 8. 2. 1871 Český Těšín – Žilina, 8. 12. 1871 Žilina – Poprad, 12. 12. 1871 
Poprad – Spišská Nová Ves, 12. 3. 1872 Spišská Nová Ves – Kysak.80 

                                                 
79 VLAKY.NET: ŽSR 120 : Bratislava - Žilina [online]. [cit. 2016-10-21]. Dostupné z: 
http://www.vlaky.net/servis/trat.asp?id=9 
80 VLAKY.NET: ŽSR 180 : Žilina - Košice [online]. [cit. 2016-10-21]. Dostupné z: 
http://www.vlaky.net/servis/trat.asp?id=53 
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5.3 Legislativní bariéry 
Do této oblasti můžeme především zahrnout legislativní stránku měst. Na vrcholu této 
pyramidy bychom měli umístit zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) a těsně za ním prováděcí vyhlášky. A na konec 
vyhlášky, které vznikají a platí pro jednotlivá města.81 
Za hlavní nástroj by se dal považovat územní plán města, který by měl mít především za 
cíl udržitelný rozvoj měst. Přitom musíme mít na paměti hlavní bariéru a to hranici 
katastrálního území města. Přitom hranici katastrálního území můžeme považovat i za 
strop urbanizace města. Po naplnění kapacity území, nastává několik možností kam dál. 
Nyní by byla reálná možnost a to buď expanze do podzemí či do výškových budov. Ale 
při dnešním pohledu na studovaná území je toto otázkou daleké budoucnosti, protože 
většina katastrální území má ještě velkou kapacitu zastavovacích ploch. Neměli bychom 
zapomínat ani na obnovu zástavby a možný návrat do center městských struktur.82 

 
Obr. 31: Územní plán města Moravský Krumlov, 
Zdroj: Územní plán sídelního útvaru Moravský Krumlov [online]. 2015 [cit. 2015-07-07]. 
Dostupné z: http://www.mkrumlov.cz/download/uzemniplan/HLAVNi-

VyKRES_zmena-c-4.pdf 

 
Obr. 32: Katastrální mapa České republiky – Moravský Krumlov, 
Zdroj: Geoportál - Český úřad zeměměřický a katastrální: geoprohlížeč [online]. 2010, 
2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/   

                                                 
81 SBORNÍK vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava: Řada stavební  [online]. 
Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013 [cit. 2015-04-13]. ISSN 1213-1962. 
Dostupné z: http://www.fast.vsb.cz/export/sites/fast/cs/veda -a-vyzkum/odborna-cinnost-
fakulty/sbornik-vedeckych-praci/archiv-vydanych-sborniku/sbornik-vsb-tuo-fast-2013-1.pdf 

82 viz 81 
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Z důvodů rozsáhlosti předkládané problematiky, se autorka zaměří na první dvě skupiny 
bariér a to konkrétně na přírodní a umělé. Význam legislativních bariér by byl hoden 
rozsahu další práce. Proto se předkládaná práce bude zabývat tzv. hmotnými a tudíž 
lépe uchopitelnými prvky jednotlivých skupin.  

5.4 Souhrn poznatků o bariérách 
Jak už je výše uvedeno na začátku této kapitoly, byly z pohledu hmatatelného definovány 
dvě stěžejní skupiny a dle původu byly pojmenovány jako přírodní a umělé. V obou 
skupinách se nalézají tři zástupci nebo-li prvky, které je dostatečnou měrou prezentují. 
Ve skupině přírodních bariér byly identifikovány zástupci v  podobě řeky, reliéfu země a 
geologických poměrů. Ve skupině umělých bariér byly na základě mapových podkladů 
nalezeny zástupci ve formě hradeb, komunikace a železnice. 

Řeka jako přírodní bariéra bude v této práci chápána ve smyslu jedné velikosti říčního 
toku. Autorka si je vědoma to, že říční těleso může být v různých velikostech. Z pohledu 
pozitivní stagnace bude hledán především kladný přínos této bariéry. Z  dostupných map 
bude zaměřeno soustředění na zanikající vodní díla v  podobě rybníků, narovnávání či 
úplně zmizení ramen řek. 

Reliéf země bude z pohledu času taky sledován, jak se bude krajina měnit z pohledu 
rozrůstající se zástavby do okolí příslušného města. Kde budou na ústupu lesy či 
zakládání nových zahrad a parků. 

Geologické poměry budou studovány z geologických map jednotlivých států. Stavba 
podloží vznikala 4,7 miliard let, tak dlouho, jak je Země stará. Z  pohledu dneška je 
geologie ustálena a na zkoumaném území nedochází k výrazným proměnám. 

Hradby budou v této práci chápány jako prvek ohraničující prvopočáteční město. Mohou 
být z jakéhokoli materiálu, ale funkci nadále budou mít ochrannou a ohraničující 
základní jádro městské struktury. 

Komunikace budou v této práci brány jako veškeré pozemní a silniční díla, která slouží 
k dopravě osob a materiálu po zemi pomocí automobilových prostředků.  

Železnice bude použita jako jeden pojem, kterým obsahuje souhrn veškerých částí, 

z kterých se železniční síť skládá.  

I když nalezené bariéry jsou obsahově rozsáhlé, tak byla snaha o zjednodušení do 
jednoho pojmu, pro praktické použití v této práci.  
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6 TEORIE O VÝVOJI MĚST 
V této oblasti je publikováno mnoho výborných a inspirativních textů od autorů 
s mnohaletou praxí v oboru. Jejich letité zkušenosti a znalosti se promítají do 
jednotlivých řádků a inspirují další generaci po nich následující. Autorka vybírala 
převážně na území České republiky, protože se domnívá, že urbanisté s  kořeny ve 
střední Evropě jsou nejvíce zainteresovaní do zdejší problematiky.  

Na prvním místě by měl být uveden Camillo Site (17. 4. 1843 – 11. 11. 1903). Jehož otec 
pocházel ze severních Čech a od roku 1838 žil ve Vídni. Rodinné zázemí ovlivnilo Camilla 
Siteho natolik, že šel ve stopách svého otce. Během studií probíhala realizace Ringstrasse 
ve Vídni, kterou posléze zkritizoval ve své knize Stavba měst podle uměleckých zásad. 
Podnikl mnoho studijních cest, kterého inspirovaly a tím více se přikláněl k obdivování 
středověkých rostlých měst, jenž měly lidské měřítko. Na našem území zanechal stopy 
v podobách mnoha návrhů regulačních plánů, které měly navázat na historická jádra 
měst. Na překlad knihy se mnoho let čekalo, protože byla vydána za Rakouska – Uherska 

a na našem území byla jedním z úředních jazyků němčina.83  

„Příjemné cestovní vzpomínky patří k našemu nejkrásnějšímu snění. Nádherné obrazy 
měst, pomníky, náměstí a krásné dálkové pohledy se střídají před naším vnitřním zrakem a 
znovu tak zažíváme všechny pocity nadšení a vznešenosti, při nichž jsme tak rádi 

setrvávali.“ Camillo Sitte,84  

V pořadí druhém měl by být představen Ing. arch. Jiří Hrůza, CSc. (31. 5. 1925 – 10. 5. 
2012). Jeden z významných českých urbanistů a pedagog působící v Československu 
(následně v České republice) a i v zahraničí. Autor významných teoretických prací o 
urbanismu např.: Budoucnost měst (1962) a Teorie měst (1965). Spoluautor mnoha 

skript např.: Vývoj urbanismu I. díl (2002), II. díl (2007). 

„Urbanismus jako pojem, odvozený z latinského výrazu pro město, vynikl sám o sobě 
poměrně nedávno. Sama činnost, tj. plánování a výstavba měst, která se tímto názvem 
označuje, má naopak velmi staré dějiny. Počíná již před deseti tisíciletími, kdy se lidé 
rozhodli vytvářet stálá sídla – zprvu zemědělská a brzy poté i městská. To znamená, že 
urbanistická činnost doprovází celé kulturní dějiny civilizací a národů na všech 
kontinentech.“ Jiří Hrůza,85  

Jako třetí významný urbanista, teoretik a pedagog by měl být citován prof. Ing. arch. Jan 
Koutný, CSc. (27. 6. 1944). Po absolvování stavební fakulty VUT v  Brně roku 1968 
působil na Útvaru hlavního architekta města Brna jako projektant. V  roce 1971 nastoupil 
na katedru urbanismu fakulty stavební, posléze fakulty architektury VUT v  Brně a zde 
působí do dnes jako pedagog. Současně publikuje odborné práce, projektuje územní 

plány a realizuje své významné návrhy např.: obytné soubory.86  

                                                 
83 SITTE, Camillo. Stavba měst podle uměleckých zásad [online]. 2. české vyd. Brno: ÚÚR, 2012, 111 s. [cit. 
2015-08-26]. ISBN 978-80-87318-21-8. Dostupné z: http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-
knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2012/sitte-stavba-mest.pdf 
84 viz 83 

85 HRŮZA, Jiří a Josef ZAJÍC. Vývoj urbanismu. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007, 2 sv. ISBN 80-010-
2551-9. 
86 KOUTNÝ, Jan. Moderní urbanistické koncepce: modern urban conceptions : teze přednášky ke 
jmenování profesorem v oboru urbanismus [online]. Brno: VUTIUM, 2003, 26 s. [cit. 2015-08-26]. Vědecké 
spisy Vysokého učení technického v Brně. ISBN 80-214-2463-X. Dostupné z: 
http://www.vutium.vutbr.cz/tituly/pdf/ukazka/80 -214-2463-X.pdf 
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„Dnešním městům už více než 100 let hrdě říkáme moderní. Umíme tento pojem a 
v uvedené souvislosti správně interpretovat; jsou naše dnešní města skutečně moderní? I e 
město v druhé polovině 19. století) dáváme přídomek moderní, vnímáme to jako dnešní, 
současná, ale podvědomě i jako synonymum slov: nejvyspělejší, nejlepší, na vrcholu vývoje 
apod. Realita ale může být skutečnosti odlišnější. ´Moderní´ město – město 20. Století – 
existuje a musí fungovat v mnohem náročnějších a obtížnějších podmínkách než města 
minulosti. Jeho koncepce, jeho prostorové i provozní řešení je proto o to náročnější, i když 

máme k dispozici tisícileté zkušenosti se stavbou a rozvojem měst.“ Jan Koutný,87  

Na konci sedmdesátých let minulého století vytvořil po více než čtvrt-stoleté praxi Jiří 
Hrůza Slovník soudobého urbanismu. Mezi obsáhlým výčtem pojmů, se nalézá i teorie 
prahů vytvořená polským sídelním geografem B. Maliszem. 

„Při prací na výhledové sídelní struktuře své země postřehli polští urbanisté v padesátých 
letech určité ekonomické souvislosti růstu měst, které označili jako teorie prahů. Podstatou 
tohoto zjištění, že město při svém růstu musí překonávat určité prahové situace, například 
ve svém technickém a dopravním vybavení a také ve zdolávání bariér, vytvořených 
přírodou i člověkem. Až do určité velikosti a počtu obyvatel vystačí s existujícími zařízeními 
a jejich případnou rekonstrukcí a modernizací – například zdrojem vody, čistírnou 
odpadních vod, druhem hromadné dopravy a podobně. Pak však musí překročit určitý 
práh, kdy staré zařízení nestačí a pro další růst a rozvoj je nezbytné budovat zařízení nové, 
které vyžaduje značné investice. Existují i určité obecně platné prahy v hromadné dopravě, 
kde se například u měst nad 100 000 považuje za nezbytnou pouliční kolejová doprava a u 
měst nad milión doprava podzemní, metro. Jako specifický příklad lze uvést Prahu, která 
kolem r. 1990 bude potřebovat další doplňující zdroj pitné vody a zhruba v tomtéž období i 
novou ústřední čistírnu odpadních vod.“ Jiří Hrůza,88 

Při hledání a sestavování rešerší disertačních prací na obdobné téma, byla nalezena 
závěrečná práce Ing. Julie Horké, Ph.D., která se zabývala zelení veřejných prostorů 
v obytných souborech. Její disertační práce se stala velkou inspirací pro tuto 

předkládanou závěrečnou práci.  

„V současnosti na mnoha místech ustupují veřejná prostranství a vhodně utvářené plochy 
zeleně ekonomickému tlaku na rychlou návratnost investic do výstavby. Cílem práce je 
vyhledat průzkumem současného stavu referenční příklady ze zahraničí i z České 
republiky, kde se zeleň jako součást veřejného prostoru spolupodílí na atraktivnosti, 
obyvatelnosti a udržitelnosti urbánního prostředí. Provedením analýz zhodnotit veřejnou 
zeleň u zkoumaných vzorků v intencích udržitelného rozvoje a jeho jednotlivých pilířů. 
V závislosti na výzkumu definovat takové vlastnosti ploch zeleně v nových obytných 
souborech, které podporují jejich udržitelnost. Výsledky práce mohou být využity jako 
podklad pro budoucí projekční praxi studenty architektury, developerskými společnostmi, 
případně obcemi při jejich rozvojových projektech.“ Julie Horká,89 

                                                 
87 KOUTNÝ, Jan. Moderní urbanistické koncepce: modern urban conceptions : teze přednášky ke 
jmenování profesorem v oboru urbanismus [online]. Brno: VUTIUM, 2003, 26 s. [cit. 2015-08-26]. Vědecké 
spisy Vysokého učení technického v Brně. ISBN 80-214-2463-X. Dostupné z: 
http://www.vutium.vutbr.cz/tituly/pdf/ukazka/80-214-2463-X.pdf 
88 HRŮZA, Jiří. Slovník soudobého urbanismu. 1. vyd. Praha: Odeon, 1977, 341 s., obr. příl. ISBN 01-527-77. 
89 HORKÁ, Julie. Zeleň veřejných prostorů v nových obytných souborech (obytné soubory v okrajových částech 
měst)[online]. Brno, 2014 [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-
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Ústav územního rozvoje se dlouhodobě zabývá publikační činností, která se týká 
urbanismu a územního plánování. V jeho sekci Publikační činnost a knihovna je 
k dispozici publikace s názvem PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ. V  jejíž 
první kapitole A jsou popsány Principy udržitelného rozvoje území. Obsáhlá kapitola 
byla zpracována Prof. Ing. arch. Karlem Maierem, CSc. 

„U zrodu myšlenky udržitelného rozvoje bylo poznání, že přírodní zdroje ani schopnost 
ekosystémů vstřebávat důsledky lidské činnosti nejsou neomezené, a že tudíž ekonomický 
růst a společenský blahobyt nelze trvale zajistit čerpáním těchto zdrojů a na úkor 
ekologické stability prostředí. Základním tématem udržitelnosti rozvoje nastoleným již 
v 19. století je vztah člověka a přírody respektive lidských sídel a krajiny. Impulsem pro 
oživení diskuse o tomto tématu se staly zkušenosti se zhoršujícím se životním prostředím a 
světová energetická krize na počátku 70. let 20. století. 
Pojem udržitelný rozvoj (sustainable development) zřejmě poprvé použil v knize Meze 
růstu (Limit sof Growth) autoři Donella a Dennis Meadowsovi a William Behrens v roce 
1972, ale v textech o urbanismu a architektuře se běžně začal užívat teprve na počátku 90. 
let 20. století. V této době se ustálila dnes všeobecně přijímaná definice, nyní přejatá i do 
našeho stavebního zákona, podle níž udržitelný rozvoj uspokojuje potřeby současné 

generace, aniž by ohrožoval podmínky života budoucích generací.“ Karel Maier, 90 

Při definování udržitelné rozvoje území, se musí odvodit tři pilíře udržitelnosti, a to jsou:  
 ekologický, 
 sociální, 
 ekonomický. 

Aby mohl být uplatněn udržitelný rozvoj území, musí být tyto tři pilíře v  rovnováze.  

„Princip udržitelného rozvoje v území se nejčastěji zmiňuje v ekologických souvislostech, 
tedy v environmentálním pilíři při argumentaci týkající se hospodaření s přírodními zdroji. 
Aplikace socioekonomických aspektů udržitelného rozvoje je zatím méně robustní. To se 
projevuje v podstatě slabším institucionálním zázemím pro sledování a prosazování 
sociálního a ekonomického pilíře udržitelného rozvoje. V praxi rozhodování o územním 
rozvoji se sociální a ekonomická hlediska uplatňují spíše intuitivně, přičemž převládají 
spíše „praktická“, tedy krátkodobá hlediska, odpovídající politickým prioritám vztaženým 
k periodizaci volebních období a kritériím tržní ekonomiky a zákonitostem kapitalismu 
řídícího se dobou ekonomické návratnosti investic. Proti ‚absolutním‘ institucionálním 
kritériím ochrany přírody a životního prostředí tak v praxi stojí proměnlivé potřeby 
v sociální oblasti interpretované politiky a momentální ekonomické zájmy investorů. 
Paradoxně tak dochází k protikladu mezi zájmy ekonomiky tak, jak je vnímána 

podnikateli, a zájmy ekonomické udržitelnosti.“ Karel Maier, 91 

 

 

                                                                                                                                                         
prace?action=detail&zp_id=51361&fid=6&rok=2014&typ=3&jazyk=&text=&hl_klic_slova=0&hl_abstrakt=
0&hl_nazev=0&hl_autor=0&str=1 
90 PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ [online]. Verze pro tisk z internetové prezentace. Brno: 
Ústav územního rozvoje, 2015 [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: http://www.uur.cz/images/5 -publikacni-
cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/principy -a-pravidla-uzemniho-planovani/pap-komplet-pro-
tisk-15-01-2015.pdf 
91 viz 90 
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7 UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
Veškerá dnešní města na území České a Slovenské republiky se ze zákona zabývají svým 
rozvojem. Tato legislativa je dále rozšířena o jednotlivé vyhlášky. Na jednotlivých 
webových stránkách měst jsou vždy k nalezení sekce, které se zabývají územním 
plánováním. V této sekci jsou k nahlédnutí další podsekce, které řeší podrobně 
jednotlivé oblasti problematik. Mezi nimi jsou i územně analytické podklady, které řeší 
udržitelný rozvoj daných území. Udržitelný rozvoj je souborem třech pilířů, pomocí 

nichž vznikají jednotlivé SWOT analýzy určitého území. 

7.1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  pro ČR 
Ve třetí části stavebního zákona, hlava I, se nachází Cíle a úkoly územního plánování. V § 
18 se zabývá Cíly územního plánování. V  prvních dvou odstavcích se dovídáme: 
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje 
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.92 
Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a 
komplexním řešením účelového využití a prostorového uspořádání území a cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím 

účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.93 

Dále ve třetí části tohoto zákona, pod hlavou III s názvem Nástroje územního plánování 
se v § 26 nalézají Územně analytické podklady, které se tímto stávají stěžejním materiál 
pro hodnocení měst: 
Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho 
hodnot, omezení změn v území z důvodů 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“).94 

Pořizovatel je povinen na základě nových údajů a průzkumů o území, aktualizovat 

územně analytické podklady každé dva roky. 

7.2 Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech  pro ČR 
Část druhá se zabývá Územně analytickými podklady, které se vztahují k § 26 odstavce 2 
stavebního zákona. Dle této vyhlášky musí územně analytické podklady obsahovat: 
Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a 
vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na 
provedení změn v území.95 

Rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující: 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 funkce lesa, 

                                                 
92 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu . In: . Praha, 2015, ročník 2006, číslo 183.  
93 viz 92 

94 viz 92 

95 Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti . In: . Praha, 2015, ročník 2006, číslo 500.  
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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.96 

Dále určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména 
požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, 
vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity 
využití území, slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních 

podmínek udržitelného rozvoje území.97 

7.3 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním pořádku pro SR  
Tak jako ve stavebním zákoně pro Českou republiku jsou stanoveny cíle územního 
plánování, tak i stavební zákon pro Slovenskou republiku obsahuje obdobné cíle. Tyto 
cíle lze vyčíst z první části, v oddílu jedna pod názvem Cíle a úlohy územního plánování: 
Územním plánováním se soustavně a komplexně řeší prostorové uspořádání a funkční 
využití území, určují se jeho zásady, navrhuje se věcná a časová koordinace činností 
ovlivňující životní prostředí, ekologickou stabilitu, kulturně – historické hodnoty území, 
územní rozvoj a tvorba krajiny v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.98 

7.4 Zákon č. 503/2001 Sb., o podpoře regionálního rozvoje pro SR  
Tento zákon pro Slovenskou republiku je obdobného charakteru jako vyhláška 
500/2006 pro Českou republiku. V  druhé části dokumentu pod § 10 je popsán program 
hospodářského rozvoje a sociálního rozvoje obce: 
Program hospodářského rozvoje a sociálního rozvoje obce je střednědobý programový 
dokument, který obsahuje především: analýzu hospodářského rozvoje, sociálního rozvoje, 
environmentálního rozvoje a rozvoje kultury obce, hlavní směry jejího vývoje, stanovení 
cílů a prvořadých potřeb. Dále úlohy a prvořadé potřeby v rozvoji technické infrastruktury, 
sociální infrastruktury, v péči o životní prostředí, ve vzdělávání, v kultuře a v dalších 

oblastech, návrh finančního a administrativního zabezpečení.99 

7.5 Souhrn poznatků 
Z výše uvedených zákonů a vyhlášek vyplývá, že oba státy mají ve své legislativě zanesen 
pojem princip udržitelného rozvoje území. Na základě tohoto zjištění autorka práce 
použije u jednotlivých měst jejich územně analytické podklady, které má každé město ze 
zákona zpracované v České republice. A pro města Slovenské republiky budou použity 
podklady z programů hospodářského a sociálního rozvoje jednotlivých měst, které 
taktéž má každé město Slovenské republiky zpracované jako střednědobý plán. U obou 
států se lze dočíst v jejich legislativě, že tyto analýzy či prognózy jsou zpracovány 
střednědobě a s pravidelností po dvou letech se musí zaktualizovat. Taktéž v  této 
legislativě byly nalezeny obsahy třech pilířů udržitelného rozvoje a jejich silné a slabé 
stránky, dále příležitosti a hrozby, které budou na závěr u každého města zpracovány a 
vyhodnoceny pomocí SWOT analýzy. 

                                                 
96 viz 95 

97 viz 95 

98 Zákon č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku . In: . Bratislava, 2016, ročník 1976, 
číslo 50. 
99 Zákon č. 503/2001 Zb., o podpore regionálneho rozvoja. In: . Bratislava, 2004, ročník 2001, číslo 503.  
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8 PILÍŘE URDŽITELNÉHO ROZVOJE 
V předchozí kapitole byly popsány a citovány zákony a vyhlášky, které se zabývají 
udržitelným rozvojem. Ve vyhlášce č. 500/2006 o územně analytických podkladech byly 
nalezeny čtyři pojmy v podobě silných, slabých stránek, příležitosti a hrozby pro dané 
území. Z toho vyplývá, že lze použít pro vyhodnocení SWOT analýzu, která se dále 
zpracuje do grafické podoby a z ní bude získán poznatek. Před tímto, ale musí být 
probádány jednotlivé analytické podklady, které vychází z principu udržitelného rozvoje 

území. 

8.1 Výběr měst 
Pro zhodnocení významu bariér pro udržitelný rozvoj pozitivní stagnace vybraných 
měst byla vybrána čtyři města z České republiky a čtyři ze Slovenské republiky. Výběr 
měst probíhal převážně dle struktury zástavby, dále dle rozlohy města a počtu obyvatel. 
Pomocí územně analytických podkladů jednotlivých měst byly definovány jednotlivé 
ukazatele ve všech třech pilířích. Bylo navrženo hodnocení, které umožní experimentální 

zhodnocení jednotlivých ukazatelů.  

První dvojice měst je tvořena Prostějovem a Žilinou. 
Prostějov: 

 rozloha katastru 46,58 km2, 

 nadmořská výška 223 m n. m, 
 počet obyvatel 43 977. 

Žilina: 

 rozloha katastru 80,03 km2, 
 nadmořská výška 342 m n. m, 

 počet obyvatel 81 273. 

Druhá dvojice měst je tvořena Přerovem a Trenčínem. 
Přerov: 

 rozloha katastru 58,5 km2, 
 nadmořská výška 210 m n. m, 

 počet obyvatel 43 994. 
Trenčín: 

 rozloha katastru 82,0 km2, 
 nadmořská výška 217 m n. m, 

 počet obyvatel 55 698. 

Třetí dvojice měst je tvořena Zlínem a Liptovským Mikulášem. 
Zlín: 

 rozloha katastru 102,83 km2, 

 nadmořská výška 230 m n. m, 
 počet obyvatel 75 171. 

Liptovský Mikuláš: 

 rozloha katastru 70,11 km2, 
 nadmořská výška 577 m n. m, 

 počet obyvatel 31 534. 
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Čtvrtá dvojice měst je tvořena Kroměříží a Trnavou. 
Kroměříž: 

 rozloha katastru 50,97 km2, 

 nadmořská výška 190 – 324 m n. m, 
 počet obyvatel 29 066. 

Trnava: 
 rozloha katastru 71,54 km2, 
 nadmořská výška 146 m n. m, 
 počet obyvatel 65 713. 

Princip udržitelného rozvoje území je postaven na třech pilířích. Aby území bylo 
v udržitelné úrovni, musí být tyto tři pilíře v rovnováze. Ale jak už bylo výše uvedeno, ve 
většině dochází mezi pilíři ke konfliktům a střetům zájmů. Pro tuto práci byly vybrány 
jednotlivé aspekty, které vystihují vždy danou bariéru v daném pilíři. U každého pilíře se 
nalézají všechny bariéry, které byly výše uvedeny a korespondují a pozitivní stagnací 

v daném pilíři. 

8.2 Hodnota jednotlivých významů ukazatelů: 

 velmi vysoká  (5 bodů), 
 vysoká  (4 body), 
 střední  (3 body), 
 nízká   (2 body), 
 velmi nízká  (1 bod). 

Nejvyšší počet bodů u vybraných významů ukazatelů pozitivní stagnace bude hodnocen, 
jako velmi významný, naproti tomu s nejnižším počtem bude význam daného ukazatele 
hodnocen mezi nízkým významem. V každém pilíři může město dosáhnout maximálně 
30 bodů a celkové hodnocení pozitivní stagnace města je v hranici 90 možných bodů. 
Ekologický pilíř: ukazatele pozitivní stagnace 

 řeka:   biokoridory, 
 reliéf země:  změny tvaru reliéfu, 
 geologické poměry: bonita půdy, 

 hradby:  snížení dopravního zatížení historického jádra města, 
 komunikace:  snížení prašnosti při odkloněné silniční dopravě, 
 železnice:  snížení prašnosti při odkloněné železniční dopravě. 

Sociální pilíř: ukazatele pozitivní stagnace 
 řeka:   záplavová území, 

 reliéf země:  terénní výškové rozdíly, 
 geologické poměry: geologické zlomy, geopatogenní zóny, 
 hradby:  centrum setkání při významných událostech, 

 komunikace:  snížení hlučnosti při odklonění silniční dopravy, 

 železnice:  snížení hlučnosti při odklonění železniční dopravy. 
Ekonomický pilíř: ukazatele pozitivní stagnace 

 řeka:   nákladné překonávání, 

 reliéf země:  terasová zástavba, 
 geologické poměry: náročnost zakládání staveb, 

 hradby:  zdůraznění historického jádra, 

 komunikace:  napojení na silniční síť, 
 železnice:  napojení na železniční síť. 
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8.3 SWOT analýza města - vyhodnocování 
U každého města budou uvedeny hodnoty jednotlivých pozitivních ukazatelů stagnace. 
Dle těchto hodnot budou jednotlivé ukazatele rozřazeny do čtyř skupin, které vytváří 
spolu SWOT analýzu. Pro přehlednost bude toto rozřazení zhotoveno pomocí tabulek. 
Závěrem této SWOT analýzy bude vždy vyhodnocující graf. Tento graf bude 
korespondovat s procentuální vyhodnocením, které bude uvedeno v závěru tabulek 
určených pro tři pilíře. Grafické vyhodnocení SWOT analýzy bude vycházet z  hodnot 
výskytu v dané skupině silný, slabých stránek, příležitostí a hrozeb. A následně bude 
město přiřazeno do příslušného kvadrantu pozitivní stagnace. 
Vynášení hodnot na osy grafu: 

 silné stránky – vodorovná osa + směr doprava, 

 slabé stránky – vodorovná osa + směr doleva, 
 příležitosti – svislá osa + směr nahoru, 

 hrozby – svislá osa + směr dolů. 
Vyhodnocení experimentálního měření pozitivní stagnace zle stanovit následovně:  

 ve vodorovné rovině ve směru nahoru: pozitivní stagnaci lze hodnotit nad 50%,  
 ve vodorovné rovině ve směru dolů: pozitivní stagnaci lze hodnotit pod 50%, 

 ve svislé rovině ve směru doprava: pozitivní stagnaci lze hodnotit nad 50%,  
 ve svislé rovině ve směru doleva: pozitivní stagnaci lze hodnotit pod 50%,  

 v kombinaci nahoru + doprava: pozitivní stagnaci lze hodnotit od 75% - 100%, 
 v kombinaci nahoru + doleva: pozitivní stagnaci lze hodnotit od 50% - 75%, 
 v kombinaci dolu + doprava: pozitivní stagnaci lze hodnotit od 50% - 75 %, 
 v kombinaci dolu + doleva: pozitivní stagnaci lze hodnotit od 0% - 50%. 

Rozřazení do kvadrantů: 

 I. kvadrant: hodnoty pozitivní stagnace 75% - 100% (směr doprava a nahoru), 
 II. kvadrant: hodnoty pozitivní stagnace 50% - 75% (směr doleva a nahoru), 

 III. kvadrant: hodnoty pozitivní stagnace 50% - 75 % (směr doprava a dolů), 
 IV. kvadrant: hodnoty pozitivní stagnace 0% - 50% (směr doleva a dolů). 

8.4 Ověření pozitivní stagnace 
Toto ověření se bude realizovat přímo na mapových podkladech, které umožňují svými 
nástroji zaměřit zkoumanou plochu zástavby v určitém století. Pro 17., 18. a 19. století 
bude se měření uskutečňovat na tomto zdroji: 

 Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-11-14]. Dostupné z: 
http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 

Pro začátek 20. stol., polovinu 20. stol. a 21. stol. Se bude dle polohy města měřit na dvou 
mapových zrojích: 

 Geoportál - Český úřad zeměměřický a katastrální: geoprohlížeč [online]. 2010, 
2015 [cit. 2016-11-14]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/  

 MAPOVÝ KLIENT ZBGIS: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky [online]. 2015 [cit. 2016-11-14]. Dostupné z: 
https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx 

Toto ověření bude vyhodnoceno po vizuální stránce pomocí naměřených hodnot.  
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9 ANALÝZA VÝZNAMU BARIÉR POZITIVNÍ STAGNACE VYBRANÝCH 
MĚST 
Pro analýzu významu jednotlivých bariér byla vybrána čtyři města z České republiky, 
které jsou si svoji strukturou znatelně odlišná. Jsou to Prostějov, Přerov, Zlín a Kroměříž. 
Tyto čtyři příklady budou vždy obohaceny o jedno město ze Slovenské republiky – 
Žilina, Trenčín, Liptovský Mikuláš a Trnava. Pomocí dostupných mapových podkladů, 
územně analytických podkladů a třech pilířů udržitelného rozvoje území budou 

ohodnoceny jednotlivé bariéry v daném městě z pohledu pozitivní stagnace růstu města. 

9.1 Prostějov  
Významné stavební události: 
1141 první historická zmínka o vesnici Prostějovice  
1365 Prostějov uváděn jako městečko  
1390 markrabě Jošt udělil privilegium výročního trhu (faktické povýšení na  město) 
1486 král Matyáš Korvín uděluje městu právo druhého výročního trhu 
1495 Vratislav I. z Pernštejna zahajuje výstavbu kamenných hradeb  
1728 stavba císařské silnice (Vídeň -) Brno - Prostějov - Olomouc (- Slezsko, Polsko) 
1869 začátek bourání městských hradeb 
1870 železniční spojení Nezamyslice - Prostějov - Olomouc; plynárna (osvětlení ulic) 
1878 založení strojírenského závodu František Wichterle  
1898 elektrifikace města 
1911 – 1914 stavba Nové radnice (dnešní budova radnice na  nám. T. G. Masaryka) 
1923 schválení regulačního plánu města od J. Kumpošta a J. Peňáze  

1947 – 1951 stavba nového hlavního nádraží100 

Průzkum mapových podkladů města – Prostějov 

 
Obr. 33: Müllerova mapa Moravy – Prostějov, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: Müllerovo mapování - Morava [online]. 2015 [cit. 
2013-05-01]. Dostupné z: 

                                                 
100 Statutární město Prostějov [online]. [cit. 2015-08-19]. Dostupné z: 
http://www.prostejov.eu/cz/turista/o_meste/historie/ 
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http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=

0&map_root=mul&mam_region=mo 

 
Obr. 34: I. Vojenské mapování – josefské – Prostějov, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: I. vojenské (josefské) mapování - Morava [online]. 
2001, 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=
0&map_root=1vm&map_region=mo 

 

 
Obr. 35: Císařské povinné otisky stabilního katastru  – Prostějov, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Stabilní katastr  [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=co_rastr_1000k,MCR500_op,P_CO
CM_u&me=-958775.556739,-1282635.97206,-400169.80851,-

872110.327503&language=cz&config=cio&resetsession=ALL 
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Obr. 36: II. vojenské mapování – Františkovo – Prostějov, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: II. vojenské (Františkovo) mapování - 
Morava [online]. 2001, 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwi
n=0&map_root=2vm&map_region=mo 

 

 
Obr. 37: III. vojenské mapování – Františkovo – josefské 1:75 000 – Prostějov, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: III. vojenské mapování - 1 : 75 000 [online]. 2001, 
2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwi
n=0&map_root=3vm&map_region=75 
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Obr. 38: III. vojenské mapování – Františkovo – josefské 1:25 000 – Prostějov, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: III. vojenské mapování - 1 : 25 000 [online]. 2001, 
2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwi
n=0&map_root=3vm&map_region=25 

 

 
Obr. 39: Topo S – 1952 – 1:50 000 – Prostějov, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Topo S - 1952 [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_csr1&me=-953246.202901,-
1587510.7158599999,-94531.42082800006,-
865194&language=cz&config=topos&resetsession=ALL&resetsession=ALL 
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Obr. 40: Topo S – 1952 – 1:25 000 – Prostějov, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Topo S - 1952 [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_csr1&me=-953246.202901,-
1587510.7158599999,-94531.42082800006,-
865194&language=cz&config=topos&resetsession=ALL&resetsession=ALL 

 

 
Obr. 41: Katastrální mapa České republiky – Prostějov, 
Zdroj: Geoportál - Český úřad zeměměřický a katastrální: geoprohlížeč [online]. 2010, 

2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ 
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Obr. 42: Geologická mapa České republiky 1:50 000 – Prostějov, 
Zdroj: ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA: Geologická mapa 1:50 000 [online]. [cit. 2015-12-

06]. Dostupné z: http://mapy.geology.cz/geocr_50/  

 
Obr. 43: Půdní mapa České republiky 1:50 000 – Prostějov, 
Zdroj: ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA: Půdní mapa 1:50 000 [online]. [cit. 2015-12-06]. 

Dostupné z: http://mapy.geology.cz/pudy/ 

Řeka:  

 biokoridor Hloučela, 

 záplavové území Hloučely a Romže, 
 řeka Hloučela přemostěna na čtyřech místech komunikací a na dvou místech 

železnicí. 
Reliéf země:  

 větrná eroze v jižní části území, 
 realizace zeleného ochranného pásu podél jižní strany města , 

 mírné zvlnění terénu v území města. 
Geologické poměry:  

 vysoký podíl vysoce bonitních půd na jihu území města – černozem modální, 
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 přítomnost jednoho geologického zlomu, v zástavbě přítomná kambizem 
arenický, antropozem, fluvizem glejová a černozem modální, 

 výhradní ložisko. 
Hradby:  

 necelých 500 let významná centralizace zástavby díky hradbám, 

 přítomnost části hradeb na severu od centra , městská památková zóna, 
 do roku 1869 přítomnost komplexu hradeb . 

Komunikace:  
 plánovaný severní a jižní vnější obchvat, 

 plánovaný pokles intenzity dopravy, kruhový dopravní systém, 
 rychlostní komunikace R/46. 

Železnice:  
 železniční trať v severní části zástavby mezi centrem a řekou Hloučelou , 
 významné železniční napojení směrem na Olomouc a Brno , 
 železniční trať č. 271 a č. 301.101 

Ukazatele pozitivní stagnace: 

bariéra ekologické aspekty pozitivní stagnace 
Σ bodů 

26 

řeka biokoridory 5 

reliéf země změny tvaru reliéfu 3 

geologické poměry bonita půdy 5 

hradby snížení dopravního zatížení historického jádra města 3 

komunikace snížení prašnosti při odkloněné silniční dopravě 5 

železnice snížení prašnosti při odkloněné železniční dopravě 5 

Tab. 1: Prostějov – ekologické aspekty pozitivní stagnace 

bariéra sociální aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
26 

řeka záplavová území 5 

reliéf země terénní výškové rozdíly 2 

geologické poměry geologické zlomy, geopatogenní zóny 4 

hradby centrum setkání při významných událostech 5 

komunikace snížení hlučnosti při odklonění silniční dopravy 5 

železnice snížení hlučnosti při odklonění železniční dopravy 5 

Tab. 2: Prostějov – sociální aspekty pozitivní stagnace 

bariéra ekonomické aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
23 

řeka nákladné překonávání 5 

reliéf země terasová zástavba 1 

geologické poměry náročnost zakládání staveb 3 

hradby zdůraznění historického jádra 4 

komunikace napojení na silniční síť 5 

železnice napojení na železniční síť 5 

Tab. 3: Prostějov – ekonomické aspekty pozitivní stagnace 

                                                 
101 PROSTĚJOV STATUTÁRNÍ MĚSTO: Územně analytické podklady  [online]. [cit. 2015-12-01]. Dostupné z: 
http://www.prostejov.eu/cs/podnikatel/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady.html 
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Prostějov – význam bariér z pohledu pozitivní stagnace dosáhl 75 bodů z 90 možných. 

Prostějov – zhodnocení: 83,33% pozitivní stagnace při růstu města. 

SWOT analýza – Prostějov 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 biokoridor 
 bonita půdy 
 terénní výškové rozdíly 
 centrum setkání při významných 

událostech 
 zdůraznění historického jádra 
 napojení na silniční síť 
 napojení na železniční síť 

 změny tvaru reliéfu 
 geologické zlomy, geopatogenní zóny 
 terasová zástavba 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 částečně zachovalé hradby 
 snížení prašnosti při odkloněné 

silniční dopravě 
 snížení prašnosti při odkloněné 

železniční dopravě 

 snížení hlučnosti při odklonění silniční 
dopravy 

 snížení hlučnosti při odklonění 
železniční dopravy 

 záplavová území 
 nákladné překonávání 
 náročnost zakládání staveb 

Tab. 4: SWOT analýza – Prostějov  

 
Graf 1: Vyhodnocení SWOT analýzy – Prostějov  

Vyhodnocení: 

 pilíře pozitivní stagnace: 83,33%; 
 SWOT analýza: směr doprava a nahoru – I. kvadrant. 
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Experimentální měření ploch zástavby v čase 

17. století – Prostějov: 0,21 km2. 

 
Obr. 44: 17. století – Prostějov, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: 

http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 

18. století – Prostějov: 1,08 km2. 

 
Obr. 45: 18. století – Prostějov, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: 
http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 
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19. století – Prostějov: 1,91 km2. 

 
Obr. 46: 19. století – Prostějov, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: 
http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 

Počátek 20. století – Prostějov: 2,98 km2. 

 
Obr. 47: začátek 20. století – Prostějov, 
Zdroj: Geoportál - Český úřad zeměměřický a katastrální: geoprohlížeč [online]. 2010, 

2015 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ 
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Polovina 20. století – Prostějov: 3,71 km2. 

 
Obr. 48: polovina 20. století – Prostějov, 
Zdroj: Geoportál - Český úřad zeměměřický a katastrální: geoprohlížeč [online]. 2010, 
2015 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ 

21. století – Prostějov: 11,43 km2. 

 
Obr. 49: 21. století – Prostějov, 
Zdroj: Geoportál - Český úřad zeměměřický a katastrální: geoprohlížeč [online]. 2010, 
2015 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ 
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9.2 Žilina 
Významné stavební události: 
1208 první písemná zmíňka 
1290 první městské právo 
1321 první městské privilegium 
15. století hradby – valy 
1873 první část vybudování železnice 
1883 druhá část vybudování železnice 
1891 vybudována největší uherská textilní továrna 
1945 vznik dalších průmyslových závodů 
1959 vybudované sídliště Hliny, Vlčince, Solinky 

1968 oživení průmyslu, budování komunikací102 

Průzkum mapových podkladů města – Žilina 

 
Obr. 50: Müllerova mapa Uher – Žilina, 
Zdroj: Mollova mapová sbírka: Augustissimo Romanor. Imperatori Iosepho I. Hungaria 
Regi [online]. 2015 [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: 
http://mapy.mzk.cz/mzk03/001/052/209/2619316455/ 

 

 

 

 

                                                 
102 Mesto Žilina: Mesto s tvárou [online]. [cit. 2015-08-19]. Dostupné z: http://www.zilina.sk/historia/ 
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Obr. 51: I. vojenské mapování – Žilina, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: First Military Survey (1763-1787) [online]. 
Wien, 2012 [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/  

 

 
Obr. 52: II. vojenské mapování – Žilina, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: 

http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 
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Obr. 53: III. vojenské mapování – Františkovo – josefské 1:75 000 – Žilina, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: III. vojenské mapování - 1 : 75 000 [online]. 2001, 
2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwi
n=0&map_root=3vm&map_region=75 

 

 
Obr. 54: Topo S – 1952 – 1:50 000 – Žilina, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Topo S - 1952 [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_csr1&me=-953246.202901,-
1587510.7158599999,-94531.42082800006,-

865194&language=cz&config=topos&resetsession=ALL&resetsession=ALL 
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Obr. 55: Topo S – 1952 – 1:25 000 – Žilina, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Topo S - 1952 [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_csr1&me=-953246.202901,-
1587510.7158599999,-94531.42082800006,-

865194&language=cz&config=topos&resetsession=ALL&resetsession=ALL 

 

 
Obr. 56: Katastrální mapa Slovenské republiky - Žilina, 
Zdroj: MAPOVÝ KLIENT ZBGIS: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky [online]. 2015 [cit. 2015-03-02]. Dostupné z: 
https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx 
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Obr. 57: Geologická mapa Slovenské republiky 1:50 000 – Žilina, 
Zdroj: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra: Geologická mapa SR M 1:50 000 [online]. 

[cit. 2015-12-10]. Dostupné z: http://mapserver.geology.sk/gm50js/ 

Řeka:  

 podél toku Rajčianky plánovaný zelený pás na obou stranách – výhledové 
vytvoření celoměstského parku ve významu nábřeží, 

 plánování stavby říčného přístavu na řece Váh, přítomnost záplavových území – 
soutok řek Váh, Kysuca a Rajčanka, 

 zařazení do evropského projektu Vážské vodní cesty (propojení lodní dopravní 
cesty od Baltského po Černé moře). 

Reliéf země:  

 při vyšších srážkách dochází k erozi půd, založení Žilinského lesního parku 
Chrasť, 

 křižovatka dávných obchodních cest v dolinách při soutoku třech řek Váh, Kysuca 
a Rajčianka,  

 vodní dílo Žilina a vodní nádrž Hričov – významná změna krajinného rázu. 
Geologické poměry:  

 výskyt minerálních a termálních vod, 
 centrum města na říčních terasách, v západní části se nachází několik zakrytých 

zlomů, 
 většina území města na říčních náplavách. 

Hradby:  
 necelé čtyři století hradby a valy tlumily růst zástavby do přilehlé krajiny , 

 přítomností německé kolonizace – vznik čtyřstranného náměstí, 
 centralizace osídlení na třech obchodních stezkách . 

Komunikace:  

 plánované propojení východní části s jihozápadní, výhledově výstavba dálnic D1 
a D3, 

 radiálně-okružní síť, plánovaný čtvrtý okruh, 
 přítomnost tří mezinárodních tras E422, E50 (Atlantik – Paříž – Praha – Ukrajina) 

a E75 (Balt – Beograd – Atény). 
Železnice:  

 významný železniční koridor je veden při severním okraji města, 
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 modernizace železniční tratě, přemístění kontejnerové železniční dopravy, 

 železniční uzel na mezinárodní železničních tratí E42 a E52.103 

Ukazatele pozitivní stagnace: 

bariéra ekologické aspekty pozitivní stagnace 
Σ bodů 

20 

řeka biokoridory 4 

reliéf země změny tvaru reliéfu 3 

geologické poměry bonita půdy 3 

hradby snížení dopravního zatížení historického jádra města 3 

komunikace snížení prašnosti při odkloněné silniční dopravě 4 

železnice snížení prašnosti při odkloněné železniční dopravě 3 

Tab. 5: Žilina – ekologické aspekty pozitivní stagnace 

bariéra sociální aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
27 

řeka záplavová území 5 

reliéf země terénní výškové rozdíly 4 

geologické poměry geologické zlomy, geopatogenní zóny 4 

hradby centrum setkání při významných událostech 5 

komunikace snížení hlučnosti při odklonění silniční dopravy 4 

železnice snížení hlučnosti při odklonění železniční dopravy 5 

Tab. 6: Žilina – sociální aspekty pozitivní stagnace 

bariéra ekonomické aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
24 

řeka nákladné překonávání 5 

reliéf země terasová zástavba 2 

geologické poměry náročnost zakládání staveb 3 

hradby zdůraznění historického jádra 4 

komunikace napojení na silniční síť 5 

železnice napojení na železniční síť 5 

Tab. 7: Žilina – ekonomické aspekty pozitivní stagnace 

Žilina – význam bariér z pohledu pozitivní stagnace dosáhl 71 bodů z 90 možných. 

Žilina – zhodnocení: 78,89% pozitivní stagnace při růstu města. 

 

 

 

 

 

                                                 
103 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  mesta Žilina na roky 2014 - 2020: Analyticko-strategická 

časť [online]. 2014 [cit. 2015-12-03]. Dostupné z: 
http://www.zilina.sk/userfiles/2014/Oznamy/Program_hospodarskeho_a_socialneho_rozvoja_mesta_Zili
na_na_roky_2014-2020.pdf 
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SWOT analýza – Žilina 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 biokoridory 
 snížení dopravního zatížení 

historického jádra města 
 geologické zlomy, geopatogenní zóny 
 centrum setkání při významných 

událostech 
 nákladné překonávání 
 zdůraznění historického jádra 
 napojení na železniční síť 

 změny tvaru reliéfu 
 bonita půdy 
 terénní výškové rozdíly 
 terasová zástavba 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 snížení prašnosti při odkloněné 
silniční dopravě 

 snížení prašnosti při odkloněné 
železniční dopravě 

 snížení hlučnosti při odklonění silniční 
dopravy 

 snížení hlučnosti při odklonění 
železniční dopravy 

 napojení na silniční síť 

 záplavová území 
 náročnost zakládání staveb 

Tab. 8: SWOT analýza – Žilina  

 

 
Graf 2: Vyhodnocení SWOT analýzy – Žilina  

Vyhodnocení: 
 pilíře pozitivní stagnace: 78,89%; 

 SWOT analýza: směr doprava a nahoru – I. kvadrant. 
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Experimentální měření ploch zástavby v čase 

17. století – Žilina: 0,13 km2. 

 
Obr. 58: 17. století – Žilina, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-11-11]. Dostupné z: 

http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 

18. století – Žilina: 0,34 km2. 

 
Obr. 59: 18. století – Žilina, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-11-11]. Dostupné z: 
http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 
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19. století – Žilina: 0,59 km2. 

 
Obr. 60: 19. století – Žilina, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-11-11]. Dostupné z: 

http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 

Počátek 20. století – Žilina: 2,17 km2. 

 
Obr. 61: začátek 20. století – Žilina, 
Zdroj: MAPOVÝ KLIENT ZBGIS: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky [online]. 2015 [cit. 2016-11-11]. Dostupné z: 
https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx 
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Polovina 20. století – Žilina: 9,04 km2. 

 
Obr. 62: polovina 20. století – Žilina, 
Zdroj: MAPOVÝ KLIENT ZBGIS: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky [online]. 2015 [cit. 2016-11-11]. Dostupné z: 
https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx 

21. století – Žilina: 21,62 km2. 

 
Obr. 63: 21. století – Žilina, 
Zdroj: MAPOVÝ KLIENT ZBGIS: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky [online]. 2015 [cit. 2016-11-11]. Dostupné z: 
https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx 

 

 



75 
 

9.3 Přerov 
Významné stavební události: 
1256 uděleno právo královského města 

1841 vybudování železnice – vznik významného železničního uzlu104 

Průzkum mapových podkladů města – Přerov 

 
Obr. 64: Müllerova mapa Moravy – Přerov, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: Müllerovo mapování - Morava [online]. 2015 [cit. 
2013-05-01]. Dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=

0&map_root=mul&mam_region=mo 

 
Obr. 65: I. Vojenské mapování – josefské – Přerov, 

                                                 
104 STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV [online]. [cit. 2015-08-19]. Dostupné z: http://www.prerov.eu/cs/o-
prerove/historie-mesta/ 
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Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: I. vojenské (josefské) mapování - Morava [online]. 
2001, 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=

0&map_root=1vm&map_region=mo 

 
Obr. 66: Císařské povinné otisky stabilního katastru  – Přerov, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Stabilní katastr  [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=co_rastr_1000k,MCR500_op,P_CO
CM_u&me=-958775.556739,-1282635.97206,-400169.80851,-
872110.327503&language=cz&config=cio&resetsession=ALL  

 
Obr. 67: II. vojenské mapování – Františkovo – Přerov, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: II. vojenské (Františkovo) mapování - 
Morava [online]. 2001, 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwi

n=0&map_root=2vm&map_region=mo 
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Obr. 68: III. vojenské mapování – Františkovo – josefské 1:75 000 – Přerov, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: III. vojenské mapování - 1 : 75 000 [online]. 2001, 
2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwi
n=0&map_root=3vm&map_region=75 

 

 
Obr. 69: III. vojenské mapování – Františkovo – josefské 1:25 000 – Přerov, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: III. vojenské mapování - 1 : 25 000 [online]. 2001, 
2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwi
n=0&map_root=3vm&map_region=25 
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Obr. 70: Topo S – 1952 – 1:50 000 – Přerov, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Topo S - 1952 [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_csr1&me=-953246.202901,-
1587510.7158599999,-94531.42082800006,-
865194&language=cz&config=topos&resetsession=ALL&resetsession=ALL 

 

 
Obr. 71: Topo S – 1952 – 1:25 000 – Přerov, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Topo S - 1952 [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_csr1&me=-953246.202901,-
1587510.7158599999,-94531.42082800006,-
865194&language=cz&config=topos&resetsession=ALL&resetsession=ALL 
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Obr. 72: Katastrální mapa České republiky – Přerov, 
Zdroj: Geoportál - Český úřad zeměměřický a katastrální: geoprohlížeč [online]. 2010, 

2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/  

 

 
Obr. 73: Geologická mapa České republiky 1:50 000 – Přerov, 
Zdroj: ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA: Geologická mapa 1:50 000 [online]. [cit. 2015-12-
06]. Dostupné z: http://mapy.geology.cz/geocr_50/  
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Obr. 74: Půdní mapa České republiky 1:50 000 – Přerov, 
Zdroj: ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA: Půdní mapa 1:50 000 [online]. [cit. 2015-12-06]. 

Dostupné z: http://mapy.geology.cz/pudy/ 

Řeka:  
 územní rezervy pro vodní nádrže a průplavu D-O-L, 
 říční nivy Moravy a Bečvy jsou ohroženy záplavami, 
 významný říční tok Bečva. 

Reliéf země:  
 změny reliéfu při případném zvýšení těžby, regionální biocentrum, pozemky v I. a 

II. Třídě ochrany, možnost protierozních opatření, 
 území není ohroženo sesuvy půdy, součást území Natura 2000 – evropsky 

významná lokalita, 
 možnost rozvoje povrchové těžby. 

Geologické poměry:  

 významná ložiska štěrkopísku a devonských vápenců, historické jádro založené 
na antropozemi, podél řeky – fluvizem modální, na území města převažuje 
fluvizem glejová, východní část území pokrývá významná plocha černozemě 
modální a černozemě pelická, 

 v jihozápadní části probíhá skrytý geologický zlom, 
 většina území se nachází na nivním sedimentu. 

Hradby:  
 osobní doprava přes historické centrum, 
 systém zachovalých hradeb a soukromé vlastnictví budov vytvořilo rodinné 

poklidné náměstí, 

 centralizace struktury města při obchodních stezkách (Jantarová stezka) . 
Komunikace:  

 navrženo vybudování průpichu města komunikací, 
 město je přetížené dopravou, 
 návrh na převedení tranzitní dopravy na D1 a R55 . 

Železnice:  

 významný železniční uzel situovaný v západní části města, 
 modernizace železniční tratě, 
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 významný železniční uzel (Přerov – Česká Třebová, Přerov – Bohumín, Přerov – 

Brno, Přerov – Břeclav).105 

Ukazatele pozitivní stagnace: 

bariéra ekologické aspekty pozitivní stagnace 
Σ bodů 

15 

řeka biokoridory 3 

reliéf země změny tvaru reliéfu 3 

geologické poměry bonita půdy 2 

hradby snížení dopravního zatížení historického jádra města 5 

komunikace snížení prašnosti při odkloněné silniční dopravě 1 

železnice snížení prašnosti při odkloněné železniční dopravě 1 

Tab. 9: Přerov – ekologické aspekty pozitivní stagnace 

bariéra sociální aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
16 

řeka záplavová území 3 

reliéf země terénní výškové rozdíly 3 

geologické poměry geologické zlomy, geopatogenní zóny 4 

hradby centrum setkání při významných událostech 4 

komunikace snížení hlučnosti při odklonění silniční dopravy 1 

železnice snížení hlučnosti při odklonění železniční dopravy 1 

Tab. 10: Přerov – sociální aspekty pozitivní stagnace 

bariéra ekonomické aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
19 

řeka nákladné překonávání 4 

reliéf země terasová zástavba 3 

geologické poměry náročnost zakládání staveb 4 

hradby zdůraznění historického jádra 4 

komunikace napojení na silniční síť 1 

železnice napojení na železniční síť 3 

Tab. 11: Přerov – ekonomické aspekty pozitivní stagnace 

Přerov – význam bariér z pohledu pozitivní stagnace dosáhl 50 bodů z 90 možných. 

Přerov – zhodnocení: 55,56% pozitivní stagnace při růstu města. 

 

 

 

 

 

                                                 
105 STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV: Dokumentace Územně analytických podkladů ORP Přerov (ÚAP)  [online]. 

[cit. 2015-12-05]. Dostupné z: http://www.prerov.eu/cs/magistrat/rozvoj-mesta/uzemni-
planovani/uzemne-analyticke-podklady-obci-orp-prerov-uap/dokumentace-uzemne-analytickych-
podkladu-orp-prerov-uap.html 
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SWOT analýza – Přerov 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 snížení dopravního zatížení 
historického jádra města 

 geologické zlomy, geopatogenní zóny 
 centrum setkání při významných 

událostech 
 zdůraznění historického jádra 

 biokoridory 
 změny tvaru reliéfu 
 bonita půdy 
 terénní výškové rozdíly 
 terasová zástavba 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 snížení prašnosti při odkloněné 
silniční dopravě 

 snížení prašnosti při odkloněné 
železniční dopravě 

 snížení hlučnosti při odklonění silniční 
dopravy 

 snížení hlučnosti při odklonění 
železniční dopravy 

 napojení na silniční síť 
 napojení na železniční síť 

 záplavová území 
 nákladné překonávání 
 náročnost zakládání staveb 

Tab. 12: SWOT analýza – Přerov  

 

 
Graf 3: Vyhodnocení SWOT analýzy – Přerov  

Vyhodnocení: 
 pilíře pozitivní stagnace: 55,56%; 

 SWOT analýza: směr doleva a nahoru – II. kvadrant. 
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Experimentální měření ploch zástavby v čase 

17. století – Přerov: 0,04 km2. 

 
Obr. 75: 17. století – Přerov, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: 

http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 

18. století – Přerov: 0,35 km2. 

 
Obr. 76: 18. století – Přerov, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: 
http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 
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19. století – Přerov: 1,52 km2. 

 
Obr. 77: 19. století – Přerov, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: 

http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 

Počátek 20. století – Přerov: 3,38 km2. 

 
Obr. 78: začátek 20. století – Přerov, 
Zdroj: Geoportál - Český úřad zeměměřický a katastrální: geoprohlížeč [online]. 2010, 

2015 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/  
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Polovina 20. století – Přerov: 5,28 km2. 

 
Obr. 79: polovina 20. století – Přerov, 
Zdroj: Geoportál - Český úřad zeměměřický a katastrální: geoprohlížeč [online]. 2010, 
2015 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/  

21. století – Přerov: 9,29 km2. 

 
Obr. 80: 21. století – Přerov, 
Zdroj: Geoportál - Český úřad zeměměřický a katastrální: geoprohlížeč [online]. 2010, 
2015 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/  
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9.4 Trenčín 
Významné stavební události: 
1111 mýtní osada 
1113 trhová osada 
15. století městské opevnění 
1412 svobodné královské město  
1625 povodeň 
1708 požár města 
1637 knihtisk 
1790 požár města 
1813 povodeň 

1883 Trenčí – Považská železnice106 

Průzkum mapových podkladů města – Trenčín 

 
Obr. 81: Müllerova mapa Uher – Trenčín, 
Zdroj: Mollova mapová sbírka: Augustissimo Romanor. Imperatori Iosepho I. Hungaria 
Regi [online]. 2015 [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: 
http://mapy.mzk.cz/mzk03/001/052/209/2619316455/ 

 

 

 

                                                 
106 OFICIÁLNE STRÁNKY MESTA: TRENČÍN [online]. [cit. 2015-08-19]. Dostupné z: 
http://www.trencin.sk/historia 
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Obr. 82: I. vojenské mapování – Trenčín, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: First Military Survey (1763-1787) [online]. 

Wien, 2012 [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/  

 

 
Obr. 83: II. vojenské mapování – Trenčín, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: 

http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 
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Obr. 84: III. vojenské mapování – Františkovo – josefské 1:75 000 – Trenčín, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: III. vojenské mapování - 1 : 75 000 [online]. 2001, 
2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwi
n=0&map_root=3vm&map_region=75 

 

 
Obr. 85: Topo S – 1952 – 1:50 000 – Trenčín, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Topo S - 1952 [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_csr1&me=-953246.202901,-
1587510.7158599999,-94531.42082800006,-

865194&language=cz&config=topos&resetsession=ALL&resetsession=ALL 



89 
 

 
Obr. 86: Topo S – 1952 – 1:25 000 – Trenčín, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Topo S - 1952 [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_csr1&me=-953246.202901,-
1587510.7158599999,-94531.42082800006,-
865194&language=cz&config=topos&resetsession=ALL&resetsession=ALL 

 

 
Obr. 87: Katastrální mapa Slovenské republiky – Trenčín, 
Zdroj: MAPOVÝ KLIENT ZBGIS: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky [online]. 2015 [cit. 2015-03-02]. Dostupné z: 
https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx 
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Obr. 88: Geologická mapa Slovenské republiky 1:50 000 – Trenčín, 
Zdroj: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra: Geologická mapa SR M 1:50 000 [online]. 
[cit. 2015-12-10]. Dostupné z: http://mapserver.geology.sk/gm50js/ 

Řeka:  

 řeka Váh, 

 ze severu přichází Biskupský kanál odděleně od řeky Váh – středem města se 
Biskupský kanál stává součástí řeky Váh a v jihozápadní části se opět rozdělují na 
řeku Váh a Biskupský kanál, 

 Biskupský kanál. 
Reliéf země:  

 chráněný areál Park Záblatie, přírodní rezervace Trubárka, Zamarovské jamy , 
přírodní památka Trenčinsky luh, 

 centrum středního Považí, lesopark Brezina, 
 kotlina v povodí řeky Váh. 

Geologické poměry:  

 na polovině území města se nachází fluviální sedimenty – nivní hlíny, z části 
proluviální sedimenty – štěrky a písčité štěrky, 

 v jihozápadní části města se nachází několik zakrytých zlomů, na ose města západ 
– východ je předpokládaný zlom, na východní straně je pásmo zlomů a 
příkopových linií, 

 čtyři minerální prameny – Kubranská, Záblatská, Orechovská a Zlatovská kyselka. 
Hradby:  

 poloha hradeb na skále z nich činní významný orientační bod v krajině – 
nezasahující dále do krajinného rázu, 

 do konce 18. století významné hradební opevnění hradu  Trenčín, 

 nynější významné turistické centrum. 
Komunikace:  

 středem města v ose severovýchod – jihozápad prochází rychlostní komunikace 
R61, 

 odlehčení města dopravou pomocí E50 a E572 na západní a jižní části města , 
 při severním okraji města je vedena dálnice D1. 

Železnice:  
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 poloha železniční stanice v blízkosti centra města, ale situovaná východním 
směrem, 

 modernizace železniční tratě Trenčianská Teplá - Zlatovce, 

 významné železniční spojení směrem na Bratislavu a Žilinu .107 

Ukazatele pozitivní stagnace: 

bariéra ekologické aspekty pozitivní stagnace 
Σ bodů 

14 

řeka biokoridory 3 

reliéf země změny tvaru reliéfu 3 

geologické poměry bonita půdy 3 

hradby snížení dopravního zatížení historického jádra města 3 

komunikace snížení prašnosti při odkloněné silniční dopravě 1 

železnice snížení prašnosti při odkloněné železniční dopravě 1 

Tab. 13: Trenčín – ekologické aspekty pozitivní stagnace 

bariéra sociální aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
16 

řeka záplavová území 3 

reliéf země terénní výškové rozdíly 4 

geologické poměry geologické zlomy, geopatogenní zóny 3 

hradby centrum setkání při významných událostech 4 

komunikace snížení hlučnosti při odklonění silniční dopravy 1 

železnice snížení hlučnosti při odklonění železniční dopravy 1 

Tab. 14: Trenčín – sociální aspekty pozitivní stagnace 

bariéra ekonomické aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
17 

řeka nákladné překonávání 3 

reliéf země terasová zástavba 4 

geologické poměry náročnost zakládání staveb 4 

hradby zdůraznění historického jádra 2 

komunikace napojení na silniční síť 2 

železnice napojení na železniční síť 2 

Tab. 15: Trenčín – ekonomické aspekty pozitivní stagnace 

Trenčín – význam bariér z pohledu pozitivní stagnace dosáhl 47 bodů z 90 možných. 

Trenčín – zhodnocení: 52,22% pozitivní stagnace při růstu města. 

 

 

 

 

 

                                                 
107 OFICIÁLNE STRÁNKY MESTA: TRENČÍN [online]. [cit. 2015-12-07]. Dostupné z: 
http://www.trencin.sk/mesto 
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SWOT analýza – Trenčín 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 biokoridory 
 snížení dopravního zatížení 

historického jádra města 
 terénní výškové rozdíly 
 centrum setkání při významných 

událostech 
 terasová zástavba 

 změny tvaru reliéfu 
 bonita půdy 
 snížení prašnosti při odkloněné 

silniční dopravě 
 snížení prašnosti při odkloněné 

železniční dopravě 
 zdůraznění historického jádra 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 snížení hlučnosti při odklonění silniční 
dopravy 

 snížení hlučnosti při odklonění 
železniční dopravy 

 napojení na silniční síť 
 napojení na železniční síť 

 geologické zlomy, geopatogenní zóny 
 nákladné překonávání 
 záplavová území 
 náročnost zakládání staveb 

Tab. 16: SWOT analýza – Trenčín  

 

 
Graf 4: Vyhodnocení SWOT analýzy – Trenčín  

Vyhodnocení: 

 pilíře pozitivní stagnace: 52,22%; 
 SWOT analýza: směr doleva a nahoru – II. kvadrant. 
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Experimentální měření ploch zástavby v čase 

17. století – Trenčín: 0,13 km2. 

 
Obr. 89: 17. století – Trenčín, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-11-13]. Dostupné z: 

http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 

18. století – Trenčín: 0,57 km2. 

 
Obr. 90: 18. století – Trenčín, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-11-13]. Dostupné z: 
http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 

 



94 
 

19. století – Trenčín: 0,9 km2. 

 
Obr. 91: 19. století – Trenčín, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-11-13]. Dostupné z: 

http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 

Počátek 20. století – Trenčín: 1,58 km2. 

 
Obr. 92: začátek 20. století – Trenčín, 
Zdroj: MAPOVÝ KLIENT ZBGIS: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky [online]. 2015 [cit. 2016-11-13]. Dostupné z: 
https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx 
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Polovina 20. století – Trenčín: 4,08 km2. 

 
Obr. 93: polovina 20. století – Trenčín, 
Zdroj: MAPOVÝ KLIENT ZBGIS: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky [online]. 2015 [cit. 2016-11-13]. Dostupné z: 
https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx 

21. století – Trenčín: 16,49 km2. 

 
Obr. 94: 21. století – Trenčín, 
Zdroj: MAPOVÝ KLIENT ZBGIS: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky [online]. 2015 [cit. 2016-11-13]. Dostupné z: 
https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx 
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9.5 Zlín 
Významné stavební události: 
1397 rozšíření městských práv (listina Zdeňka ze Šternberka) 
1509 královské privilegium na výroční trhy 

1779 zřízení první manufaktury ve Zlíně (bělení prádla) 1849 město zničeno velkým 
požárem 

1850 brettonská továrna na zápalky 
1894 založení Baťovy továrny na boty 
1926 výstavba moderního centra108 

Průzkum mapových podkladů města – Zlín 

 
Obr. 95: Müllerova mapa Moravy - Zlín, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: Müllerovo mapování - Morava [online]. 2015 [cit. 
2013-05-01]. Dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=

0&map_root=mul&mam_region=mo 

                                                 
108 OFICIÁLNÍ STRÁNKY: MĚSTA ZLÍNA  [online]. [cit. 2015-08-19]. Dostupné z: 
https://www.zlin.eu/historicka-data-cl-65.html 
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Obr. 96: I. Vojenské mapování – josefské – Zlín, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: I. vojenské (josefské) mapování - Morava [online]. 
2001, 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=

0&map_root=1vm&map_region=mo 

 

 
Obr. 97: Císařské povinné otisky stabilního katastru  – Zlín, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Stabilní katastr  [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=co_rastr_1000k,MCR500_op,P_CO
CM_u&me=-958775.556739,-1282635.97206,-400169.80851,-
872110.327503&language=cz&config=cio&resetsession=ALL  
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Obr. 98: II. vojenské mapování – Františkovo – Zlín, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: II. vojenské (Františkovo) mapování - 
Morava [online]. 2001, 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwi

n=0&map_root=2vm&map_region=mo 

 

 
Obr. 99: III. vojenské mapování – Františkovo – josefské 1:75 000 – Zlín, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: III. vojenské mapování - 1 : 75 000 [online]. 2001, 
2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwi
n=0&map_root=3vm&map_region=75 
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Obr. 100: III. vojenské mapování – Františkovo – josefské 1:25 000 – Zlín, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: III. vojenské mapování - 1 : 25 000 [online]. 2001, 
2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwi
n=0&map_root=3vm&map_region=25 

 

 
Obr. 101: Topo S – 1952 – 1:50 000 – Zlín, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Topo S - 1952 [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_csr1&me=-953246.202901,-
1587510.7158599999,-94531.42082800006,-

865194&language=cz&config=topos&resetsession=ALL&resetsession=ALL 
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Obr. 102: Topo S – 1952 – 1:25 000 – Zlín, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Topo S - 1952 [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_csr1&me=-953246.202901,-
1587510.7158599999,-94531.42082800006,-
865194&language=cz&config=topos&resetsession=ALL&resetsession=ALL 

 

 
Obr. 103: Katastrální mapa České republiky – Zlín, 
Zdroj: Geoportál - Český úřad zeměměřický a katastrální: geoprohlížeč [online]. 2010, 

2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/  
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Obr. 104: Geologická mapa České republiky 1:50 000 – Zlín, 
Zdroj: ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA: Geologická mapa 1:50 000 [online]. [cit. 2015-12-

06]. Dostupné z: http://mapy.geology.cz/geocr_50/  

 

 
Obr. 105: Půdní mapa České republiky 1:50 000 – Zlín, 
Zdroj: ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA: Půdní mapa 1:50 000 [online]. [cit. 2015-12-06]. 
Dostupné z: http://mapy.geology.cz/pudy/ 

Řeka:  
 ochranná pásma vodních toků, nadregionální, regionální a lokální biokoridory, 
 záplavové zóny na území města, 

 aktivní zóny záplavového území. 
Reliéf země:  

 evropsky významná lokalita NATURA 2000, 
 přírodní parky a významné krajinné prvky, sesuvy v území města, 

 sevření do údolní kotliny podél řeky Dřevnice . 
Geologické poměry:  

 v údolní nivě fluvizem modální, dále převažuje luvizem modální, 
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 v zástavbě rodinných domů převažují hnědozem luvická a fluvizem glejová , 

 ložiska nerostů a dobývací prostory. 
Hradby:  

 nepřítomnost opevnění – přirozený růst města, 
 absence hradeb, 

 otevřenost pro růst v počátku. 
Komunikace:  

 silnice jako zdroj hluku a znečištěného ovzduší – rychlostní komunikace R49, 
 blízká dostupnost dálnice, 
 silnice I. a II. třídy. 

Železnice:  

 železniční trať jako zdroj hluku ve městě, 
 jednokolejná trať na úseku Otrokovice - Vizovice, 
 jednokolejná trať č. 331.109 

Ukazatele pozitivní stagnace: 

bariéra ekologické aspekty pozitivní stagnace 
Σ bodů 

18 

řeka biokoridory 4 

reliéf země změny tvaru reliéfu 3 

geologické poměry bonita půdy 3 

hradby snížení dopravního zatížení historického jádra města 2 

komunikace snížení prašnosti při odkloněné silniční dopravě 3 

železnice snížení prašnosti při odkloněné železniční dopravě 3 

Tab. 17: Zlín – ekologické aspekty pozitivní stagnace 

bariéra sociální aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
20 

řeka záplavová území 5 

reliéf země terénní výškové rozdíly 5 

geologické poměry geologické zlomy, geopatogenní zóny 1 

hradby centrum setkání při významných událostech 3 

komunikace snížení hlučnosti při odklonění silniční dopravy 3 

železnice snížení hlučnosti při odklonění železniční dopravy 3 

Tab. 18: Zlín – sociální aspekty pozitivní stagnace 

bariéra ekonomické aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
27 

řeka nákladné překonávání 5 

reliéf země terasová zástavba 5 

geologické poměry náročnost zakládání staveb 5 

hradby zdůraznění historického jádra 4 

komunikace napojení na silniční síť 4 

železnice napojení na železniční síť 4 

Tab. 19: Zlín – ekonomické aspekty pozitivní stagnace 

                                                 
109 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ: SO ORP Zlín [online]. 2014 [cit. 2015-12-09]. Dostupné z: 
http://juap-zk.cz/documents/305424/309355/RUR% C3%9A%20ORP+Zl%C3%ADn+2014+-
+textov%C3%A1%20%C4%8D%C3%A1st.pdf/136d67d6-e978-4b70-8077-0604a97d6d5a?version=1.1 
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Zlín – význam bariér z pohledu pozitivní stagnace dosáhl 65 bodů z 90 možných. 

Zlín – zhodnocení: 72,22% pozitivní stagnace při růstu města. 

SWOT analýza – Zlín 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 biokoridory 
 záplavová území 
 terénní výškové rozdíly 
 centrum setkání při významných 

událostech 
 terasová zástavba 
 napojení na silniční síť 
 napojení na železniční síť 

 změny tvaru reliéfu 
 bonita půdy 
 snížení dopravního zatížení 

historického jádra města 
 geologické zlomy, geopatogenní zóny 
 zdůraznění historického jádra 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 snížení prašnosti při odkloněné 
silniční dopravě 

 snížení prašnosti při odkloněné 
železniční dopravě 

 snížení hlučnosti při odklonění silniční 
dopravy 

 snížení hlučnosti při odklonění 
železniční dopravy 

 nákladné překonávání 
 náročnost zakládání staveb 

Tab. 20: SWOT analýza – Zlín  

 
Graf 5: Vyhodnocení SWOT analýzy – Zlín  

Vyhodnocení: 

 pilíře pozitivní stagnace: 72,22%; 
 SWOT analýza: směr doprava a nahoru – I. kvadrant. 

Upozornění: v blízkosti přelomu dochází k tzv. prolínání I. a II. kvadrantu. 
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Experimentální měření ploch zástavby v čase 

17. století – Zlín: 0,08 km2. 

 
Obr. 106: 17. století – Zlín, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-11-14]. Dostupné z: 
http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 

18. století – Zlín: 0,17 km2. 

 
Obr. 107: 18. století – Zlín, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-11-14]. Dostupné z: 
http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 
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19. století – Zlín: 0,45 km2. 

 
Obr. 108: 19. století – Zlín, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-11-14]. Dostupné z: 

http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 

Počátek 20. století – Zlín: 0,77 km2. 

 
Obr. 109: začátek 20. století – Zlín, 
Zdroj: Geoportál - Český úřad zeměměřický a katastrální: geoprohlížeč [online]. 2010, 

2015 [cit. 2016-11-14]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ 
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Polovina 20. století – Zlín: 7,08 km2. 

 
Obr. 110: polovina 20. století – Zlín, 
Zdroj: Geoportál - Český úřad zeměměřický a katastrální: geoprohlížeč [online]. 2010, 
2015 [cit. 2016-11-14]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ 

21. století – Zlín: 19,47 km2. 

 
Obr. 111: 21. století – Zlín, 
Zdroj: Geoportál - Český úřad zeměměřický a katastrální: geoprohlížeč [online]. 2010, 
2015 [cit. 2016-11-14]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ 
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9.6 Liptovský Mikuláš 
Významné stavební události: 
1360 získává právo trhu 
1424 právo výročního trhu 
1894 rozmach na předměstí západním a východním směrem110 

Průzkum mapových podkladů města – Liptovský Mikuláš 

 
Obr. 112: Müllerova mapa Uher – Liptovský Mikuláš, 
Zdroj: Mollova mapová sbírka: Augustissimo Romanor. Imperatori Iosepho I. Hungaria 
Regi [online]. 2015 [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: 

http://mapy.mzk.cz/mzk03/001/052/209/2619316455/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ [online]. [cit. 2015-08-19]. Dostupné z: 
http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?zlozka=32 
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Obr. 113: I. vojenské mapování – Liptovský Mikuláš, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: First Military Survey (1763-1787) [online]. 
Wien, 2012 [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/  

 

 
Obr. 114: II. vojenské mapování – Liptovský Mikuláš, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: 

http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 
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Obr. 115: III. vojenské mapování – Františkovo – josefské 1:75 000 – Liptovský Mikuláš, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: III. vojenské mapování - 1 : 75 000 [online]. 2001, 
2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwi
n=0&map_root=3vm&map_region=75 

 

 
Obr. 116: Topo S – 1952 – 1:50 000 – Liptovský Mikuláš, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Topo S - 1952 [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_csr1&me=-953246.202901,-
1587510.7158599999,-94531.42082800006,-
865194&language=cz&config=topos&resetsession=ALL&resetsession=ALL 
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Obr. 117: Topo S – 1952 – 1:25 000 – Liptovský Mikuláš, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Topo S - 1952 [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_csr1&me=-953246.202901,-
1587510.7158599999,-94531.42082800006,-

865194&language=cz&config=topos&resetsession=ALL&resetsession=ALL 

 

 
Obr. 118: Katastrální mapa Slovenské republiky – Liptovský Mikuláš, 
Zdroj: MAPOVÝ KLIENT ZBGIS: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky [online]. 2015 [cit. 2015-03-02]. Dostupné z: 
https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx 
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Obr. 119: Geologická mapa Slovenské republiky 1:50 000  – Liptovský Mikuláš, 
Zdroj: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra: Geologická mapa SR M 1:50 000 [online]. 

[cit. 2015-12-10]. Dostupné z: http://mapserver.geology.sk/gm50js/  

Řeka:  
 na ose východ – západ městem protéká řeka Váh, 
 vodní nádrž Liptovká Mara, 
 vlévání řeky Váh do vodní nádrže Liptovská Mara . 

Reliéf země:  
 v severní části – Vysoké Tatry, v jižní části území Nízké Tatry 

 Liptovská kotlina, 
 V západní části díky příznivým podmínkám bylo vybudováno vodní dílo – 

Liptovská Mara. 
Geologické poměry:  

 Veškerá zástavba je vystavěna na fluviálních sedimentech – litofaciální nečleněné 
nivní hlíny, 

 Území bohaté na minerální a termální vody, 

 na celém jižním území jsou fluviální sedimenty – štěrky a písčité štěrky středních 
teras. 

Hradby:  

 nepřítomnost opevnění – přirozený růst města, 
 absence hradeb, 
 otevřenost pro růst v počátku. 

Komunikace:  

 silnice jako zdroj hluku a znečištěného ovzduší – rychlostní komunikace R18, 
 jižní částí území města probíhá mezinárodní komunikace E50 v ose východ – 

západ, 

 chybí účinný obchvat – potřeba dobudování dálnice D1. 
Železnice:  

 poloha železniční tratě je v severní části území města v ose východ – západ, 
 železniční trať je dvoukolejná č. 180 Žilina – Košice, 
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 připravuje se modernizace železniční tratě – přemístění tratě na jižní stranu 

území podél komunikace E50 – nový koridor bude mít mimoúrovňové křížení.111 

Ukazatele pozitivní stagnace: 

bariéra ekologické aspekty pozitivní stagnace 
Σ bodů 

23 

řeka biokoridory 5 

reliéf země změny tvaru reliéfu 5 

geologické poměry bonita půdy 4 

hradby snížení dopravního zatížení historického jádra města 1 

komunikace snížení prašnosti při odkloněné silniční dopravě 4 

železnice snížení prašnosti při odkloněné železniční dopravě 4 

Tab. 21: Liptovský Mikuláš – ekologické aspekty pozitivní stagnace 

bariéra sociální aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
24 

řeka záplavová území 5 

reliéf země terénní výškové rozdíly 4 

geologické poměry geologické zlomy, geopatogenní zóny 3 

hradby centrum setkání při významných událostech 3 

komunikace snížení hlučnosti při odklonění silniční dopravy 5 

železnice snížení hlučnosti při odklonění železniční dopravy 4 

Tab. 22: Liptovský Mikuláš – sociální aspekty pozitivní stagnace 

bariéra ekonomické aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
25 

řeka nákladné překonávání 5 

reliéf země terasová zástavba 3 

geologické poměry náročnost zakládání staveb 5 

hradby zdůraznění historického jádra 2 

komunikace napojení na silniční síť 5 

železnice napojení na železniční síť 5 

Tab. 23: Liptovský Mikuláš – ekonomické aspekty pozitivní stagnace 

Liptovský Mikuláš – význam bariér z pohledu pozitivní stagnace dosáhl 72 bodů z 90 
možných. 
Liptovský Mikuláš – zhodnocení: 80% pozitivní stagnace při růstu města. 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 - 2022 s 
výhľadom do roku 2030 [online]. 2015 [cit. 2015-12-12]. Dostupné z: 
http://www.mikulas.sk/filesII/prilohy/PHSR_DOKUMENT_FINAL_28_12.pdf 
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SWOT analýza – Liptovský Mikuláš 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 biokoridory 
 změny tvaru reliéfu 
 bonita půdy 
 snížení prašnosti při odkloněné 

silniční dopravě 
 záplavová území 
 terénní výškové rozdíly 
 snížení hlučnosti při odklonění silniční 

dopravy 

 nákladné překonávání 
 napojení na silniční síť 

 snížení dopravního zatížení 
historického jádra města 

 centrum setkání při významných 
událostech 

 terasová zástavba 
 zdůraznění historického jádra 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 snížení prašnosti při odkloněné 
železniční dopravě 

 snížení hlučnosti při odklonění 
železniční dopravy 

 napojení na železniční síť 

 geologické zlomy, geopatogenní zóny 
 náročnost zakládání staveb 

Tab. 24: SWOT analýza – Liptovský Mikuláš  

 

 
Graf 6: Vyhodnocení SWOT analýzy – Liptovský Mikuláš 

Vyhodnocení: 
 pilíře pozitivní stagnace: 80%; 

 SWOT analýza: směr doprava a nahoru – I. kvadrant. 
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Experimentální měření ploch zástavby v čase 

17. století – Liptovský Mikuláš: 0,11 km2. 

 
Obr. 120: 17. století – Liptovský Mikuláš, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-11-14]. Dostupné z: 

http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 

18. století – Liptovský Mikuláš: 0,25 km2. 

 
Obr. 121: 18. století – Liptovský Mikuláš, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-11-14]. Dostupné z: 
http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 
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19. století – Liptovský Mikuláš: 0,31 km2. 

 
Obr. 122: 19. století – Liptovský Mikuláš, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-11-14]. Dostupné z: 

http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 

Počátek 20. století – Liptovský Mikuláš:1,12 km2. 

 
Obr. 123: začátek 20. století – Liptovský Mikuláš, 
Zdroj: MAPOVÝ KLIENT ZBGIS: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky [online]. 2015 [cit. 2016-11-14]. Dostupné z: 
https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx 
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Polovina 20. století – Liptovský Mikuláš: 2,45 km2. 

 
Obr. 124: polovina 20. století – Liptovský Mikuláš, 
Zdroj: MAPOVÝ KLIENT ZBGIS: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky [online]. 2015 [cit. 2016-11-14]. Dostupné z: 

https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx 

21. století – Liptovský Mikuláš: 10,84 km2. 

 
Obr. 125: 21. století – Liptovský Mikuláš, 
Zdroj: MAPOVÝ KLIENT ZBGIS: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky [online]. 2015 [cit. 2016-11-14]. Dostupné z: 
https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx 
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9.7 Kroměříž 
Významné stavební události: 
1260 povýšení na město, následné vybudování opevnění města  
15. století výstavba kroměřížského zámku 
1664 postupné budování Podzámecké zahrady a Květné zahrady  

19. století železniční spojení s Vídní112 

Průzkum mapových podkladů města – Kroměříž 

 
Obr. 126: Müllerova mapa Moravy – Kroměříž, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: Müllerovo mapování - Morava [online]. 2015 [cit. 
2013-05-01]. Dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=
0&map_root=mul&mam_region=mo 

                                                 
112 MĚSTO KROMĚŘÍŽ [online]. [cit. 2015-08-19]. Dostupné z: http://www.mesto-kromeriz.cz/fakta-o-
meste/historie-a-soucasnost-mesta/ 
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Obr. 127: I. Vojenské mapování – josefské – Kroměříž, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: I. vojenské (josefské) mapování - Morava [online]. 
2001, 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=
0&map_root=1vm&map_region=mo 

 

 
Obr. 128: Císařské povinné otisky stabilního katastru – Kroměříž, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Stabilní katastr  [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=co_rastr_1000k,MCR500_op,P_CO
CM_u&me=-958775.556739,-1282635.97206,-400169.80851,-

872110.327503&language=cz&config=cio&resetsession=ALL  
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Obr. 129: II. vojenské mapování – Františkovo – Kroměříž, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: II. vojenské (Františkovo) mapování - 
Morava [online]. 2001, 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwi
n=0&map_root=2vm&map_region=mo 

 

 
Obr. 130: III. vojenské mapování – Františkovo – josefské 1:75 000 – Kroměříž, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: III. vojenské mapování - 1 : 75 000 [online]. 2001, 
2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwi
n=0&map_root=3vm&map_region=75 



120 
 

 
Obr. 131: III. vojenské mapování – Františkovo – josefské 1:25 000 – Kroměříž, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: III. vojenské mapování - 1 : 25 000 [online]. 2001, 
2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwi
n=0&map_root=3vm&map_region=25 

 

 
Obr. 132: Topo S – 1952 – 1:50 000 – Kroměříž, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Topo S - 1952 [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_csr1&me=-953246.202901,-
1587510.7158599999,-94531.42082800006,-

865194&language=cz&config=topos&resetsession=ALL&resetsession=ALL 
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Obr. 133: Topo S – 1952 – 1:25 000 – Kroměříž, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Topo S - 1952 [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_csr1&me=-953246.202901,-
1587510.7158599999,-94531.42082800006,-
865194&language=cz&config=topos&resetsession=ALL&resetsession=ALL 

 

 
Obr. 134: Katastrální mapa České republiky – Kroměříž, 
Zdroj: Geoportál - Český úřad zeměměřický a katastrální: geoprohlížeč [online]. 2010, 

2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/  
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Obr. 135: Geologická mapa České republiky 1:50 000 – Kroměříž, 
Zdroj: ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA: Geologická mapa 1:50 000 [online]. [cit. 2015-12-
06]. Dostupné z: http://mapy.geology.cz/geocr_50/ 

 
Obr. 136: Půdní mapa České republiky 1:50 000 – Kroměříž, 
Zdroj: ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA: Půdní mapa 1:50 000 [online]. [cit. 2015-12-06]. 
Dostupné z: http://mapy.geology.cz/pudy/ 
Řeka:  

 ochranné pásmo vodního toku – řeka Morava, 
 aktivní záplavové zóny podél toku řeky Moravy, 

 vymezený koridor pro vodní cestu. 
Reliéf země:  

 může docházet k větrné erozi půd, 
 rovinatý terén bez sesuvů půdy, 

 přírodní parky a významné krajinné prvky. 
Geologické poměry:  

 podél říčního toku v převážném severovýchodním území se nachází fluvizem 
oglejená, , 

 historické jádro a jihozápadní území města se nachází na významné černozemi 
luvické, 
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 v minimálním zastoupení je černozem arenická. 
Hradby:  

 šest století opevnění města – centralizace struktury – pomalý růst do krajiny, 

 centralizace historického jádra města, 
 daly základ pro centralizaci městské struktury. 

Komunikace:  
 zdroj hluku a znečištění ovzduší, 
 blízká dostupnost dálnice D1 v severní části území města, 
 významné komunikace č. 367 a č. 432. 

Železnice:  
 zdroj hluku a znečištění ovzduší, 

 významná železniční trať Kojetín – Valašské Meziříčí č. 303, 
 vymezený koridor pro železniční trať.113 

Ukazatele pozitivní stagnace: 

bariéra ekologické aspekty pozitivní stagnace 
Σ bodů 

21 

řeka biokoridory 4 

reliéf země změny tvaru reliéfu 3 

geologické poměry bonita půdy 4 

hradby snížení dopravního zatížení historického jádra města 4 

komunikace snížení prašnosti při odkloněné silniční dopravě 3 

železnice snížení prašnosti při odkloněné železniční dopravě 3 

Tab. 25: Kroměříž – ekologické aspekty pozitivní stagnace 

bariéra sociální aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
20 

řeka záplavová území 4 

reliéf země terénní výškové rozdíly 3 

geologické poměry geologické zlomy, geopatogenní zóny 3 

hradby centrum setkání při významných událostech 4 

komunikace snížení hlučnosti při odklonění silniční dopravy 3 

železnice snížení hlučnosti při odklonění železniční dopravy 3 

Tab. 26: Kroměříž – sociální aspekty pozitivní stagnace 
bariéra ekonomické aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 

20 
řeka nákladné překonávání 4 

reliéf země terasová zástavba 2 

geologické poměry náročnost zakládání staveb 4 

hradby zdůraznění historického jádra 4 

komunikace napojení na silniční síť 3 

železnice napojení na železniční síť 3 

Tab. 27: Kroměříž – ekonomické aspekty pozitivní stagnace 

                                                 
113 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod: ORP Kroměříž [online]. 2014 [cit. 2015-12-15]. 
Dostupné z: http://juap-
zk.cz/documents/305424/309355/RUR%C3%9A%20ORP+Krom%C4%9B%C5%99% C3%AD%C5%BE
%202014+-+textov% C3%A1% 20% C4%8D%C3%A1st.pdf/c9dc0e2c-8846-4245-8179-
e2f1384f3287?version=1.1 
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Kroměříž – význam bariér z pohledu pozitivní stagnace dosáhl 61 bodů z 90 možných. 

Kroměříž – zhodnocení: 67,78% pozitivní stagnace při růstu města. 

SWOT analýza – Kroměříž 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 biokoridory 
 bonita půdy 
 snížení dopravního zatížení 

historického jádra města 
 záplavová území 
 centrum setkání při významných 

událostech 

 změny tvaru reliéfu 
 snížení prašnosti při odkloněné 

silniční dopravě 
 snížení prašnosti při odkloněné 

železniční dopravě 
 terénní výškové rozdíly 
 terasová zástavba 
 napojení na železniční síť 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 snížení hlučnosti při odklonění silniční 
dopravy 

 snížení hlučnosti při odklonění 
železniční dopravy 

 napojení na silniční síť 
 nákladné překonávání 
 zdůraznění historického jádra 

 geologické zlomy, geopatogenní zóny 
 náročnost zakládání staveb 

Tab. 28: SWOT analýza – Kroměříž  

 
Graf 7: Vyhodnocení SWOT analýzy – Kroměříž  

Vyhodnocení: 
 pilíře pozitivní stagnace: 67,78%; 
 SWOT analýza: směr doleva a nahoru – II. kvadrant. 
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Experimentální měření ploch zástavby v čase 

17. století – Kroměříž: 0,24 km2. 

 
Obr. 137: 17. století – Kroměříž, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-11-15]. Dostupné z: 
http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 

18. století – Kroměříž: 0,67 km2. 

 
Obr. 138: 18. století – Kroměříž, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-11-15]. Dostupné z: 
http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 
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19. století – Kroměříž: 1,41 km2. 

 
Obr. 139: 19. století – Kroměříž, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-11-15]. Dostupné z: 

http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 

Počátek 20. století – Kroměříž: 2,09 km2. 

 
Obr. 140: začátek 20. století – Kroměříž, 
Zdroj: Geoportál - Český úřad zeměměřický a katastrální: geoprohlížeč [online]. 2010, 

2015 [cit. 2016-11-15]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ 
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Polovina 20. století – Kroměříž: 3,45 km2. 

 
Obr. 141: polovina 20. století – Kroměříž, 
Zdroj: Geoportál - Český úřad zeměměřický a katastrální: geoprohlížeč [online]. 2010, 
2015 [cit. 2016-11-15]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ 

21. století – Kroměříž: 7,21 km2. 

 
Obr. 142: 21. století – Kroměříž, 
Zdroj: Geoportál - Český úřad zeměměřický a katastrální: geoprohlížeč [online]. 2010, 
2015 [cit. 2016-11-15]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ 
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9.8 Trnava 
Významné stavební události: 
1238 svobodné královské město  
13. století rozsáhlé opevnění 
1830 založen cukrovar 

1846 železnice114 

Průzkum mapových podkladů města – Trnava 

 
Obr. 143: Müllerova mapa Uher – Trnava, 
Zdroj: Mollova mapová sbírka: Augustissimo Romanor. Imperatori Iosepho I. Hungaria 
Regi [online]. 2015 [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: 
http://mapy.mzk.cz/mzk03/001/052/209/2619316455/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
114 TRNAVA.sk [online]. [cit. 2015-08-19]. Dostupné z: http://www.trnava.sk/sk/clanok/historia-mesta-
trnavy 
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Obr. 144: I. vojenské mapování – Trnava, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: First Military Survey (1763-1787) [online]. 

Wien, 2012 [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/  

 

 
Obr. 145: II. vojenské mapování – Trnava, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: 

http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 
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Obr. 146: III. vojenské mapování – Františkovo – josefské 1:75 000 – Trnava, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: III. vojenské mapování - 1 : 75 000 [online]. 2001, 
2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwi
n=0&map_root=3vm&map_region=75 

 

 
Obr. 147: Topo S – 1952 – 1:50 000 – Trnava, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Topo S - 1952 [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_csr1&me=-953246.202901,-
1587510.7158599999,-94531.42082800006,-

865194&language=cz&config=topos&resetsession=ALL&resetsessio n=ALL 
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Obr. 148: Topo S – 1952 – 1:25 000 – Trnava, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Topo S - 1952 [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_csr1&me=-953246.202901,-
1587510.7158599999,-94531.42082800006,-
865194&language=cz&config=topos&resetsession=ALL&resetsession=ALL 

 

 
Obr. 149: Katastrální mapa Slovenské republiky – Trnava, 
Zdroj: MAPOVÝ KLIENT ZBGIS: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky [online]. 2015 [cit. 2015-03-02]. Dostupné z: 
https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx 
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Obr. 150: Geologická mapa Slovenské republiky 1:50 000  – Trnava, 
Zdroj: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra: Geologická mapa SR M 1:50 000 [online]. 

[cit. 2015-12-10]. Dostupné z: http://mapserver.geology.sk/gm50js/ 

Řeka:  
 ve směru sever – jih protéká městem řeka Trnávka, 

 plánované budování biokoridorů, 
 z kapacitních důvodů není možnost využít přítomného toku jako vodní cesty . 

Reliéf země:  
 město se nachází v rovinatém území, v centru je liniový Bernolákov sad vedený 

podél řeky, 
 budováním protihlukových bariér, 
 možnost budování protierozních opatření půd . 

Geologické poměry:  

 nevýrazném pásu probíhající v ose sever – jih se v říční oblasti nachází fluviální 
sedimenty – litofaciální nečleněné nivní hlíny, 

 v ose východ – západ probíhá středem území města zakrytý zlom, 
 v západní a i východní části území se nachází významné fluviální sedimenty – 

štěrky a písčité štěrky. 
Hradby:  

 významná centralizace historického jádra , 
 šest století přítomnosti hradebního systému, 

 zdůraznění centra obchodu, obnova městského opevnění. 
Komunikace:  

 dokončený severo – západní obchvat pomocí komunikace R51, 

 rekonstrukce místních komunikací, středem města prochází komunikace R61 
 v přípravě je vybudování jižního obchvatu města a připojení města ze západní 

strany pomocí komunikace, v jižním směru je město v blízké dostupnosti 
komunikací E58 a E75. 

Železnice:  
 významný zdroj hlukové zátěže (v blízkosti fakultní nemocnice) , 
 rozsáhlé kolejiště se nachází v jižní části města, 
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 město se nachází na významné železniční trati Bratislava – Žilina.115 

Ukazatele pozitivní stagnace: 

bariéra ekologické aspekty pozitivní stagnace 
Σ bodů 

20 

řeka biokoridory 4 

reliéf země změny tvaru reliéfu 3 

geologické poměry bonita půdy 4 

hradby snížení dopravního zatížení historického jádra města 3 

komunikace snížení prašnosti při odkloněné silniční dopravě 3 

železnice snížení prašnosti při odkloněné železniční dopravě 3 

Tab. 29: Trnava – ekologické aspekty pozitivní stagnace 

bariéra sociální aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
19 

řeka záplavová území 4 

reliéf země terénní výškové rozdíly 2 

geologické poměry geologické zlomy, geopatogenní zóny 3 

hradby centrum setkání při významných událostech 4 

komunikace snížení hlučnosti při odklonění silniční dopravy 3 

železnice snížení hlučnosti při odklonění železniční dopravy 3 

Tab. 30: Trnava – sociální aspekty pozitivní stagnace 

bariéra ekonomické aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
16 

řeka nákladné překonávání 3 

reliéf země terasová zástavba 1 

geologické poměry náročnost zakládání staveb 3 

hradby zdůraznění historického jádra 3 

komunikace napojení na silniční síť 3 

železnice napojení na železniční síť 3 

Tab. 31: Trnava – ekonomické aspekty pozitivní stagnace 

Trnava – význam bariér z pohledu pozitivní stagnace dosáhl 55 bodů z 90 možných. 
Trnava – zhodnocení: 61,11% pozitivní stagnace při růstu města. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA TRNAVA: na roky 2014 - 2020 s 
výhľadom do roku 2030 [online]. 2015 [cit. 2015-12-20]. Dostupné z: 
http://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment/PHSR%20mesta%20Trnava_15_12_2015.pdf  
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SWOT analýza – Trnava 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 biokoridory 
 bonita půdy 
 záplavová území 
 centrum setkání při významných 

událostech 

 změny tvaru reliéfu 
 snížení dopravního zatížení 

historického jádra města 
 snížení prašnosti při odkloněné 

silniční dopravě 
 snížení prašnosti při odkloněné 

železniční dopravě 

 terénní výškové rozdíly 
 terasová zástavba 
 náročnost zakládání staveb 
 zdůraznění historického jádra 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 snížení hlučnosti při odklonění silniční 
dopravy 

 snížení hlučnosti při odklonění 
železniční dopravy 

 napojení na silniční síť 
 napojení na železniční síť 

 geologické zlomy, geopatogenní zóny 
 nákladné překonávání 

Tab. 32: SWOT analýza – Trnava  

 

 
Graf 8: Vyhodnocení SWOT analýzy – Trnava  

Vyhodnocení: 

 pilíře pozitivní stagnace: 61,11%; 

 SWOT analýza: směr doleva a nahoru – II. kvadrant. 
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Experimentální měření ploch zástavby v čase 

17. století – Trnava: 0,24 km2. 

 
Obr. 151: 17. století – Trnava, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-11-15]. Dostupné z: 

http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 

18. století – Trnava: 0,66 km2. 

 
Obr. 152: 18. století – Trnava, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-11-15]. Dostupné z: 
http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 
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19. století – Trnava: 1,83 km2. 

 
Obr. 153: 19. století – Trnava, 
Zdroj: Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-11-15]. Dostupné z: 

http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 

Počátek 20. století – Trnava: 3,54 km2. 

 
Obr. 154: začátek 20. století – Trnava, 
Zdroj: MAPOVÝ KLIENT ZBGIS: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky [online]. 2015 [cit. 2016-11-15]. Dostupné z: 
https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx 
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Polovina 20. století – Trnava: 5,87 km2. 

 
Obr. 155: polovina 20. století – Trnava, 
Zdroj: MAPOVÝ KLIENT ZBGIS: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky [online]. 2015 [cit. 2016-11-15]. Dostupné z: 

https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx 

21. století – Trnava: 19,87 km2. 

 
Obr. 156: 21. století – Trnava, 
Zdroj: MAPOVÝ KLIENT ZBGIS: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky [online]. 2015 [cit. 2016-11-15]. Dostupné z: 
https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx 
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9.9 Závěrečné shrnutí 
Města byla vybrána dle svých zajímavých struktur. Zhodnotil se význam jednotlivých 
bariér pomocí udržitelného rozvoje z pohledu pozitivní stagnace. Města, která dosáhla 
kolem 80%, lze považovat z pohledu pozitivní stagnace na výborné úrovni pro jejich 
budoucí vývoj (Prostějov 83,33%, Liptovský Mikuláš 80%, Žilina 78,89%). Města, která 
dosáhla kolem 70% až 60%, jsou hodnocena z pohledu pozitivní stagnace na dobré 
úrovni pro jejich budoucí vývoj (Zlín 72,22%, Kroměříž 67,78%, Trnava 61,11%). Města, 
která se pohybují svým hodnocením kolem 50%, zle považovat z pohledu pozitivní 
stagnace za dostatečnou úroveň, jenž se blíží k požadovanému minimu (uvedeno níže), 
pro jejich budoucí rozvoj (Přerov 55,56%, Trenčín 52,22%).  

U každého města následovala SWOT analýza všech aspektů v jednotlivých pilířích. 
Začlenění jednotlivých aspektů probíhalo na základě znalostí o jednotlivých vybraných 
městech z dostupných územně analytických podkladů. Pokud měl aspekt vysoké 
hodnoty, byl ve většině případů umístěn do silných stránek. Jelikož se vycházelo 
z jednotlivých analytických podkladů měst, tak do příležitostí byly umístěny aspekty, 

které jsou ve fázi příprav nebo v dlouhodobém plánování. 

Vyhodnocení SWOT analýzy bylo uskutečněno pomocí grafů u jednotlivých měst. Na 
vodorovnou oso směrem doprava se vynášely silné stránky; na vodorovnou osu směrem 
doleva se vynášely slabé stránky; na svislou osu směrem nahoru se vynášely příležitosti 
a na svislou osu směrem dolů se vynášely hrozby. Po vynesení hodnot dle dvou 
převažujících směrů byl následně přidělen kvadrant. 

Autorka by ráda, ale upozornila, že analýza podkladů probíhala na experimentální 
úrovni, která může být ovlivněna pohledem a průzkumem na jednotlivé mapové 
podklady měst. Při aplikaci poznatků do praxe musí být brán zřetel na to, že 
experimentální bádání se může dopouštět chyb, a tak může dojít ke zkreslení výsledků.  
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10 ÚROVEŇ VÝZNAMŮ BARIÉR V JEDNOTLIVÝCH PILÍŘÍCH 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
Výše uvedené bariéry v jednotlivých pilířích udržitelného rozvoje území byly hodnoceny 
dle úrovně vlivu na pozitivní stagnaci při růstu vybraných měst. Bude následovat rozbor 
jednotlivých pilířů a v nich jednotlivé bariéry, jejichž vliv bude rozdělen do tří úrovní, a 

to vysoká, střední a nízká úroveň vlivu na pozitivní stagnaci při růstu městské zástavby. 

Ekologický pilíř 

bariéra vysoká střední nízká 

řeka biokoridory ochranná pásma absence toku 

reliéf země těžba eroze bez těžby 

geologické poměry vysoká bonita půd střední bonita půd nízká bonita půd 

hradby snížení dopravy povolený průjezd povolené parkování 

komunikace snížení prašnosti částečné omezení p. bez omezení provozu 

železnice snížení prašnosti částečné omezení p. bez omezení provozu 

Tab. 25: Ekologický pilíř – úroveň jednotlivých významů. 

Sociální pilíř 
bariéra vysoká střední nízká 

řeka záplavová území střední riziko záplav nízké riziko záplav 

reliéf země výškové rozdíly terénu střední výškové rozdíly min. výškové rozdíly 

geologické poměry geologické zlomy jeden geo. zlom žádný geo. zlom 

hradby centrum setkání pořádání událostí občasné události 

komunikace snížení hluku částečné omezení p. bez omezení provozu 

železnice snížení hluku částečné omezení p. bez omezení provozu 

Tab. 26: Sociální pilíř – úroveň jednotlivých významů. 

Ekonomický pilíř 

bariéra vysoká střední nízká 

řeka vodní plavební cesta nábřeží mimo území katastru 

reliéf země terasová zástavba z poloviny terasová rovinná zástavba 

geologické poměry náročné zakládání střední náročnost z. nenáročné zakládání 

hradby zdůraznění centra zachovalá část hradeb absence hradeb 

komunikace rychlostní komunikace komunikace v blízkosti absence R komunikace 

železnice významný koridor místní význam nevýznamná železnice 

Tab. 27: Ekonomický pilíř – úroveň jednotlivých významů. 
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11 MINIMÁLNÍ VLASTNOSTI ASPEKTŮ POZITIVNÍ STAGNACE 
Aby se dosáhlo minimálního významu aspektů při pozitivní stagnaci růstu měst, musí 
být ve všech třech pilířích udržitelného rozvoje dosažena střední hodnota významu 
jednotlivých bariér. Takto dokonale nastavené parametry nedosáhlo žádné vybrané 
město. Je tedy možné brát v úvahu i druhou variantu, a to v zastoupení minimálně třech 
vysokých významů v každém pilíři. Z druhé možnosti dále vyplývá následné kombinace, 
které musí stále splňovat minimální zastoupení, tak aby bylo dosaženo počtu bodů 45, 
což znamená z každého pilíře 15 bodů V neposlední řadě je důležité zastoupení 
minimálního počtu přítomných bariér na území zkoumaného města, aby toto bylo 
dosaženo, tak u vybraných měst musí být vždy minimálně tři identifikovatelné bariéry. 
Ty by měly v dostatečné míře naplnit pozitivní stagnaci městských struktur. 

Ekologický pilíř 

bariéra střední 

řeka ochranná pásma 

reliéf země eroze 

geologické poměry střední bonita půd 

hradby povolený průjezd 

komunikace částečné omezení p. 

železnice částečné omezení p. 

Tab. 28: Ekologický pilíř – minimální úroveň jednotlivých významů. 

Sociální pilíř 

bariéra střední 

řeka střední riziko záplav 

reliéf země střední výškové rozdíly 

geologické poměry jeden geo. zlom 

hradby pořádání událostí 

komunikace částečné omezení p. 

železnice částečné omezení p. 

Tab. 29: Sociální pilíř – minimální úroveň jednotlivých významů. 

Ekonomický pilíř 

bariéra střední 

řeka nábřeží 

reliéf země z poloviny terasová 

geologické poměry střední náročnost z. 

hradby zachovalá část hradeb 

komunikace komunikace v blízkosti 

železnice místní význam 

Tab. 30: Ekonomický pilíř – minimální úroveň jednotlivých významů. 
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12 POZITIVNÍ STAGNACE VYBRANÝCH MĚST 
Na závěr experimentálního měření, autorka na  tomto místě uvede veškerý výčet 
zkoumaných měst a jejich jednotlivá vyhodnocení z pohledu pozitivní stagnace. 

Prostějov: 
 pilíře pozitivní stagnace: 83,33%; 

 SWOT analýza: směr doprava a nahoru – I. kvadrant; 
 17. století: 0,21 km2; 
 18. století: 1,08 km2; 

 19. století: 1,91 km2; 
 počátek 20. století: 2,98 km2; 

 polovina 20. století: 3,71 km2; 
 21. století: 11,43 km2. 

Žilina: 
 pilíře pozitivní stagnace: 78,89%; 
 SWOT analýza: směr doprava a nahoru – I. kvadrant; 
 17. století: 0,13 km2; 

 18. století: 0,34 km2; 
 19. století: 0,59 km2; 

 počátek 20. století: 2,17 km2; 
 polovina 20. století: 9,04 km2; 
 21. století – Žilina: 21,62 km2. 

 
Přerov: 

 pilíře pozitivní stagnace: 55,56%; 
 SWOT analýza: směr doleva a nahoru – II. kvadrant; 

 17. století: 0,04 km2; 
 18. století: 0,35 km2; 

 19. století: 1,52 km2; 
 počátek 20. století p: 3,38 km2; 
 polovina 20. století: 5,28 km2; 

 21. století: 9,29 km2. 
Trenčín: 

 pilíře pozitivní stagnace: 52,22%; 

 SWOT analýza: směr doleva a nahoru – II. kvadrant; 

 17. století: 0,13 km2; 
 18. století: 0,57 km2; 
 19. století: 0,9 km2; 

 počátek 20. století: 1,58 km2; 
 polovina 20. století: 4,08 km2; 
 21. století: 16,49 km2. 
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Zlín: 

 pilíře pozitivní stagnace: 72,22%; 
 SWOT analýza: směr doprava a nahoru – I. kvadrant; 

 17. století: 0,08 km2; 
 18. století: 0,17 km2; 

 19. století: 0,45 km2; 
 počátek 20. století: 0,77 km2; 

 polovina 20. století: 7,08 km2; 
 21. století: 19,47 km2. 

Liptovský Mikuláš: 
 pilíře pozitivní stagnace: 80%; 

 SWOT analýza: směr doprava a nahoru – I. kvadrant; 
 17. století: 0,11 km2; 

 18. století: 0,25 km2; 
 19. století: 0,31 km2; 
 počátek 20. století:1,12 km2; 
 polovina 20. století: 2,45 km2; 

 21. století: 10,84 km2. 
Kroměříž: 

 pilíře pozitivní stagnace: 67,78%; 

 SWOT analýza: směr doleva a nahoru – II. kvadrant; 
 17. století: 0,24 km2; 

 18. století: 0,67 km2; 
 19. století: 1,41 km2; 
 počátek 20. století: 2,09 km2; 
 polovina 20. století: 3,45 km2; 
 21. století: 7,21 km2. 

Trnava: 

 pilíře pozitivní stagnace: 61,11%; 
 SWOT analýza: směr doleva a nahoru – II. kvadrant; 
 17. století: 0,24 km2; 

 18. století: 0,66 km2; 
 19. století: 1,83 km2; 

 počátek 20. století: 3,54 km2; 
 polovina 20. století: 5,87 km2; 
 21. století: 19,87 km2. 

Z experimentálního měření ploch zástavby u jednotlivých měst byl vypozorován jev, 
který se od 17. do počátku 20 stol. opakuje, a to je zdvojnásobení zastavěné plochy vždy 
během jednoho století. Od počátku 20. stol. do jeho poloviny většina měst opět 
zdvojnásobila svoji zastavěnou plochu, v případě průmyslových měst dokonce 
čtyřnásobek (Žilina) a sedminásobek (Zlín). V druhé polovině 20. stol. jsou násobky tří 
nebo čtyř. Tento nárůst je způsoben postupným zvyšováním životní úrovně, díky 
vědeckým vynálezům a následné průmyslové revoluci, která urychlila výrobu a 
následnou dopravu.  
Udržitelný rozvoj je z časového hlediska pojem, který je zaveden v legislativně poměrně 
krátce. Ale i tak lze konstatovat, že v dřívějších dobách probíhal přirozený udržitelný 

rozvoj, který byl tvořen přirozenou potřebou lidí soustředit zástavbu do blízkosti centra.  
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13 ZÁVĚR 
Člověk vnímá své okolí různými způsoby za rozlišných okolností a časů. Jako chodec při 
pomalé či svižné chůzi má možnost absorbovat do sebe mnoho vjemů, které mu městské 
prostředí nabízí. Uliční parter se jeví souvisle a plynule. Při použití cyklistického kola se 
rychlost pohybu natolik zvýší, že lidský mozek se převážně soustředí na jízdu a blízkou 
dopravu kolem sebe. Jako řidič nebo spolujezdec projede ulici rychlostí, při které se jen 
soustředí na vozidlo a dopravu kolem sebe. Nevnímá drobné nuance v  dané situaci, ale 

co nejrychleji z bodu A do bodu B.  

To co nám tu předkové zanechali je několik set let vývoje měst, na které postupně další 
generace navazují a tvoří své ideály. V  prvopočátcích osídlení byla přehledná a až 
postupem doby se zástavba zahušťovala. Nyní ať stojíme kdekoli v městském prostoru a 
jsme cizí, tak netušíme kde se můžeme nacházet. Jen díky mapám či GPSkám se 
zorientujeme, když občas je i možné pozvednout hlavu a rozhlídnout se a snad 
zahlédneme věž chrámu, kostela či hasičské zbrojnice  a dostaneme pocit zorientování se 

v daném prostoru.  

Práce měla především za úkol nashromáždit dostupné mapové podklady z  konce 17. 
století do dnešních dnů. Pomocí několika mapových portálů, které se zabývají 
skenováním a zpřístupňováním cenných archiválií, byl tento úkol splnitelný. Prvním 
souborem map bylo vybráno Müllerovo mapování Uher a Moravy. Z  těchto map byla 
určena města, která autorka z pohledu počtu obyvatel považovala za nejoptimálnější pro 
studium. Následovalo probádání mladších mapových podkladů vůči Müllerovu 

mapování až do nejaktuálnějších katastrálních map České a Slovenské republiky.  

Při pokladení otázky: „Co ovlivnilo urbanistický vývoj měst?“ vyvstala odpověď na tuto 
otázku přímo z mapových podkladů, po dlouholetém studiu těchto archivních mapových 
podkladů. Před autorkou se linuly jednotlivé řeky, které napájely svá přilehlá města. Při 
celkovém pohledu na jakoukoli mapu se rozvinuly obchodní cesty a stezky. Za první 
významnou komunikaci autorka považuje Jantarovou obchodní stezku rovnoběžně 
probíhající podél řek Odry a Moravy spojující sever s jihem Evropy. Postupem doby 
z map mizí opevnění měst a do měst vstupuje pomalými kroky pod tlakem páry 
železniční koleje. Díky Severní dráze France Josefova má území Moravy, tak hustou 
železniční síť, jejíž hlavní tah byl vybudován z Vídně přes Přerov do Haliče. S nárůstem 
automobilismu se v posledních dostupných mapových podkladech čím dál častěji 
objevují rychlostní komunikace. 

Autorka nazvala celou tuto skupinu prvků jako bariéry. Ne proto, že by jednotlivé prvky 
v krajině působily negativně, ale proto, že tyto prvky tvoří překážky a tím ovlivňují život 
nás všech a našich měst. Podle původu tyto bariéry byly rozděleny na tři druhy a to na 
přírodní, umělé a legislativní. Tyto názvy byly vytvořeny na  základě původu jednotlivých 
bariér.  

Každá bariéra získala několik svých zástupců. Do skupiny přírodních bariér byla 
zařazena řeka, reliéf země a geologické poměry. Skupina umělých bariér tvořila hradby, 
komunikace a železnice. A do skupiny legislativních  bariér byly zařazeny zákony a 
vyhlášky, které v této práci nebyly dále rozvinuty z kapacitních důvodů obsahu 
problematiky. 

Význam bariér pro udržitelný rozvoj pozitivní stagnace vybraných čtyř měst z  České 
republiky a čtyř měst ze Slovenské republiky byl proveden pomocí tří pilířů. Do každého 
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pilíře (ekologický, sociální a ekonomický pilíř) byly zahrnuty všechny nalezené přírodní 
(řeka, reliéf země, geologické poměry) a umělé bariéry (hradby, komunikace, železnice), 
kterým byl přidělen aspekt. Pomocí bodového hodnocení byly tyto aspekty ve škále pěti 
stupňů vyhodnoceny přidělenými body. U všech vybraných měst bylo za každý pilíř 
maximálně 30 bodů, tudíž každé město mohlo dosáhnout na 90 bodů. Této hodnoty 
nebylo dosaženo, protože zkoumaná vybraná města se nachází v různých podmínkách. 
Ale i tak bylo dosaženo vždy v počtu bodů přes většinovou polovinu, z toho autorka 
vyvodila, že vybrané bariéry mají pozitivní vliv na stagnaci růstu všech vybraných měst. 
Dále autorka definovala střední hodnoty aspektů jednotlivých bariér v jednotlivých 
pilířích, které jsou zapotřebí pro naplnění pozitivní stagnace pro růst měst.  

Jelikož byla vybrána města s různou strukturou zástavby a rozdílnými podmínkami, tak 
se autorka domnívá, že kterékoli jiné město by při zhodnocení jednotlivých svých bariér 
přes pilíře udržitelného rozvoje dospělo ke stejné pozitivní stagnaci při jeho růstu. 

Přičemž je zřejmé, že všechny města obsahují minimálně tři výše uvedené bariéry. 

Význam bariér pro udržitelný rozvoj pozitivní stagnace vybraných měst byl definován 
pomocí tří pilířů, územně analytických podkladů jednotlivých měst a mapových 
podkladů. Autorka si je vědoma rozsáhlosti problematiky, která se zabývá územně 
analytickými podklady. Pomocí mnohačlenných týmů vznikají závěrečné SWOT analýzy 
a doporučení pro jednotlivá města. Tato práce měla za hlavní cíl vyzdvihnout pozitivní 
vlivy bariér, které svojí přítomností komplikují rozvoj struktur, ale i ve velké míře jen 
obohacují. Díky nim lidská osídlení budou, co nejméně zasahovat do okolního krajinného 
rázu nebo minimálně zpomalí se jejich rozrůstání. Předkládaná práce by měla být 
přispěním do širokého procesu při problematice udržitelného rozvoje území. Především 
vyzdvižení pozitivních přínosů bariér při stagnaci jakéhokoli města. I když se musí brát 
v úvahu, že stále je dominantní ekonomický pilíř před sociálním a ekologickým, přičemž 
dochází ke konfliktům mezi jednotlivými pilíři a ne většinou k rovnováze. 

Následná četnost jednotlivých aspektů pozitivní stagnace ve SWOT analýze, byla 
přenesena číselně do grafického vyjádření – syntéza získaných dat. Na vodorovnou oso 
směrem doprava se vynášely silné stránky; na vodorovnou osu směrem doleva se 
vynášely slabé stránky; na svislou osu směrem nahoru se vynášely příležitosti a na 
svislou osu směrem dolů se vynášely hrozby. Po vynesení hodnot dle dvou převažujících 
směrů byl následně přidělen kvadrant. Tento kvadrant korespondoval s  procentuálním 
vyjádřením pozitivní stagnace. Rozřazení do kvadrantů: 

 I. kvadrant: hodnoty pozitivní stagnace 75% - 100% (směr doprava a nahoru), 
 II. kvadrant: hodnoty pozitivní stagnace 50% - 75% (směr doleva a nahoru), 

 III. kvadrant: hodnoty pozitivní stagnace 50% - 75 % (směr doprava a dolů), 
 IV. kvadrant: hodnoty pozitivní stagnace 0% - 50% (směr doleva a dolů). 

Z experimentálního měření ploch zástavby u jednotlivých měst byl vypozorován jev, 
který se od 17. do počátku 20 stol. opakuje, a to je zdvojnásobení zastavěné plochy vždy 
během jednoho století. Od počátku 20. stol. do jeho poloviny většina měst opět 
zdvojnásobila svoji zastavěnou plochu, v případě průmyslových měst dokonce 
čtyřnásobek (Žilina) a sedminásobek (Zlín). V druhé polovině 20. stol. jsou násobky tří 
nebo čtyř. Tento nárůst je způsoben postupným zvyšováním životní úrovně, díky 
vědeckým vynálezům a následné průmyslové revoluci, která urychlila výrobu a 
následnou dopravu.  
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K pozitivní stagnaci dochází ve všech městech, ale v různých intenzitách a rozlohou. Pro 
dokázání pozitivní stagnace bylo vybráno osm měst. Města se strukturou jako je 
Prostějov, Liptovský Mikuláš a Žilina by dosáhla obdobných vysokých hodnot (kolem 
80%), je to zapříčiněno aktivním pozitivním působením nalezených aspektů a vizuálním 
zhodnocením. Jako průměrné hodnoty pozitivní stagnace byly zhodnoceny města Zlín, 
Kroměříž a Trnava. Opět města s obdobnou strukturou by dosáhla přibližných hodnot. 
Nejméně pozitivní stagnace dosáhly města Přerov a Trenčín. Je to zapříčiněno 

umístěním jednotlivých bariér a jejich aspektů ve struktuře zástavby.  

Závěrečné doporučení – nalezené a definované bariéry a jejich jednotlivé aspekty 
z pohledu všech tří pilířů lze využívat především v územně analytických a plánovacích 
podkladech, tak aby docházelo ke zvyšování pozitivního významu jednotlivých aspektů, 

a tím docházelo ke kompaktním a uceleným zástavbám v území obce.  

Přínos pro praxi – předkládaná práce by se mohla stát pomůckou pro územně analytické 
podklady pro jednotlivé obce, jenž by měly se soustavně zabývat i studiem mapových 

podkladů z níže uvedených serverů: 

 LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: Müllerovo mapování - Morava [online]. 2015 [cit. 
2013-05-01]. Dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_ne
wwin=0&map_root=mul&mam_region=mo 

 Mollova mapová sbírka: Augustissimo Romanor. Imperatori Iosepho I. Hungaria 
Regi [online]. 2015 [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: 
http://mapy.mzk.cz/mzk03/001/052/209/2619316455/ 

 LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: I. vojenské (josefské) mapování - Morava [online]. 
2001, 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_ne
neww=0&map_root=1vm&map_region=mo 

 Historical Maps of the Habsburg Empire: First Military Survey (1763-
1787) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: 
http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/ 

 ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Stabilní katastr [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=co_rastr_1000k,MCR500_o
o,P_COCM_u&me=-958775.556739,-1282635.97206,-400169.80851,-
872110.327503&language=cz&config=cio&resetsession=ALL 

 LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: II. vojenské (Františkovo) mapování - 
Morava [online]. 2001, 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_
newwin=0&map_root=2vm&map_region=mo 

 Historical Maps of the Habsburg Empire: Second Military Survey (1806-
1869) [online]. Wien, 2012 [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: 
http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/ 

 LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: III. vojenské mapování - 1 : 75 000 [online]. 2001, 
2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_
newwin=0&map_root=3vm&map_region=75 

 ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Topo S - 1952 [online]. 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
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z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_csr1&me=-
953246.202901,-1587510.7158599999,-94531.42082800006,-
865194&language=cz&config=topos&resetsession=ALL&resetsession=ALL 

 Geoportál - Český úřad zeměměřický a katastrální: geoprohlížeč [online]. 2010, 
2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ 

 MAPOVÝ KLIENT ZBGIS: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky [online]. 2015 [cit. 2015-03-02]. Dostupné z: 
https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx 

 ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA: Geologická mapa 1:50 000 [online]. [cit. 2015-12-
06]. Dostupné z: http://mapy.geology.cz/geocr_50/ 

 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra: Geologická mapa SR M 1:50 000 [online]. 
[cit. 2015-12-10]. Dostupné z: http://mapserver.geology.sk/gm50js/  

Dále i jako příručkou pro studenty, kteří se zabývají územním plánováním a 
urbanismem. Zde je nutné upozornit na to, že aspekty z jednotlivých pilířů se musí 
začleňovat až po důkladné analýze územně analytických podkladů města, které je 
předmětem zkoumání. Tomuto bádání by mělo předcházet studium legislativy příslušné 
země. Závěrečný výzkum aspektů ze všech třech pilířů daného města by měl být shrnut 
do SWOT analýzy a její grafické syntézy, ze které vyplyne převládající směr a tím i 

přiřazení do příslušného kvadrantu.  

Pro autorku je velkým přínosem nalezení mnoha mapových serverů, které byly řádně 
v této práci uvedeny a citovány. Pomocí nichž bylo možné naplnit cíle práce.  Dále 
dostupnost územně analytických podkladů měst přes jejich webové stránky, lze taktéž 
považovat za cenný podklad pro průzkum daného území.  
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