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ANOTACE

Tato diplomová práce se zabývá soudržností obyvatelstva v SO ORP 

Olomouc, která je součástí územně analytických podkladů. V první části je popsán 

sběr dat z oblasti dopravní a technické infrastruktury, sociodemografických 

podmínek, bydlení a rekreace. Z těchto tematických oblastí byly vybrány ty údaje 

o území, jež co nejobjektivněji vyhodnocují soudržnost obyvatelstva, což je třetí pilíř 

rozboru udržitelného rozvoje území a vstupuje jako zdroj dat do problémového 

výkresu. Ten má navrhnout problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci. 

To vše bylo vyřešeno pomocí karet obcí. Součástí práce jsou kartografické výstupy 

zaměřené na zmíněné tematické okruhy, občanskou vybavenost, mikroregiony 

a místní akční skupiny. V neposlední řadě byla navržena struktura ukládání dat 

a vytvořeny konfigurační soubory pro další aktualizace územně analytických 

podkladů v datovém skladu.

Klíčová slova: územně analytické podklady, územní plánování, soudržnost obyvatel, 

konfigurační soubor

ABSTRACT

This thesis deals Evaluation of population cohesion in the administrative 

territory of Olomouc municipality with extended powers, which is part of spatial 

analytical data. The first part describes the data collection in the field of transport 

and technical infrastructure, socio-demographic conditions, housing and recreation. 

Of these thematic areas were selected those data about the area, which as objective 

evaluate the consistency of the population cohesion, which is the third pillar 

of analysis sustainable development of the territory and come in as a data source

into a problem drawing, which is to suggest issues that should be deals 

in the planning documentation. All this has been solved by using cards 

of municipalities. The work also focused on cartographic outputs mentioned themes, 

amenities, micro-regions and comunity led local development. Finally, was designed 

data storage structure and created configuration files for further updating of spatial 

analytical data in the data warehouse.

Keywords: spatial analytical data, spatial planning, cohesion of population, configuration 

file
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

Zkratka Význam

ČOV Čistírna odpadních vod

DM Datový model

DMVS Digitální mapa veřejné správy

KÚOK Krajský úřad Olomouckého kraje

MAS Místní akční skupina

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj

PÚR Politika územního rozvoje

SLDB Sčítání lidu, domů a bytů

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností

ÚAP Územně analytické podklady

ÚP Územní plánování

ÚPD Územně plánovací dokumentace

ZÚR Zásady územního rozvoje

ŽP Životní prostředí
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ÚVOD

Územně analytické podklady se zpracovávají podle stavebního zákona 

č. 183/2006 Sb. (Blažek, 2014) a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti (URL 6).

Územně analytické podklady si kladou za cíl dle této vyhlášky zjišťovat 

a vyhodnocovat stav a vývoj území a kromě toho jsou jedním z podkladů 

pro pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich 

změn a pro rozhodování v území.

Pořizovatelem může být úřad územního plánování, jedná se o „územně 

analytické podklady obcí“ nebo krajský úřad, tedy „územně analytické podklady 

kraje“. U obou dvou případů územně analytické podklady obsahují

a) 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,

b)    rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující

1. zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho 

                  silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění 

                  zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu 

                 životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond 

                  a pozemky určené k plnění funkcí lesa a technickou a dopravní 

                  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,
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2. 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.

Obr. 1: Schéma tvorby územně plánovacích podkladů.

Podkladem pro rozbor udržitelného rozvoje území jsou údaje o území, zjištění 

vyplývající z průzkumů území a další informace, především statistické údaje, které 

jsou stanoveny v jak v části A, tak i B přílohy č. 1 této vyhlášky. Pořizovatel ÚAP 

obcí aktualizuje podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území průběžně a jednou

za dva roky zaktualizuje rozbor udržitelného rozvoje území, který předloží 

k projednání všem obcím dané obce s rozšířenou působností.

Pro vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek – soudržnost 

společenství obyvatel (jak je správný název dle vyhlášky (URL 6)), není nutné 

pracovat se všemi daty, které ÚAP řeší, ale jen s tématy, které mají na soudržnost

obyvatel vliv. Jedná se hlavně o statistické údaje poskytované Českým statistickým 
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úřadem, informace z vlastních průzkumů, ale i o data od poskytovatelů údajů 

o území (vlastníci technické a dopravní infrastruktury) a v neposlední řadě 

o informace volně dostupné z internetu.
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1 CÍLE PRÁCE

Cílem této diplomové práce je vytvořit hodnocení soudržnosti společenství 

obyvatel (nebo také lze použít soudržnost obyvatelstva) správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Olomouc (SO ORP Olomouc), které identifikuje problémy 

daných obcí v tomto tematickém okruhu a kromě jiného bude sloužit jako podklad 

při zadání územních plánů obcí a jiné územně plánovací dokumentace

Dílčím cílem práce je provést podrobnou rešerši dostupné literatury, 

bakalářských, diplomových a odborných prací, metodik a článků, které se týkají 

územního plánování a sociodemografických charakteristik. Neméně důležitým cílem 

je sběr dat, případně místní šetření popisující členství ve spolcích, mikroregionech 

a místních akčních skupinách a následné zmapování těchto získaných informací. 

V neposlední řadě je nutné navržení či upravení struktury databáze pro uložení 

sledovaných údajů a naplnění databáze daty. Hlavním cílem je vizualizace dat 

popisujících demografický vývoj, strukturu bytového fondu, ekonomické ukazatele, 

mobilitu obyvatelstva a občanskou vybavenost obcí a na základě této vizualizace 

a dalších sesbíraných informacích o jednotlivých obcích provést vyhodnocení 

s ohledem na jejich postavení v sídelní struktuře a identifikovat problémy v těchto 

obcích, aby bylo možné z celkového hodnocení vycházet při zadání územních plánů 

či při řešení jiných územně plánovacích dokumentů.

Výstupem práce je odpovídající počet statických map různého formátu

se správně utvořenou kompozicí mapy, aby čtenáři byl umožněn přehledný, rychlý 

a snadný vjem znázorněného jevu. Dalším výstupem budou tabulky 

s nově sesbíranými údaji o území, upravená poskytnutá data ve formátu .xls

a konfigurační soubory ve formátu .xml k importu dat do datového skladu Portálu 

územního plánování Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Diplomová práce je věnována především odborníkům zaměřeným 

na tematiku územní plánování, pracovníkům krajských úřadů, magistrátů 

či stavebních úřadů zabývajících se územně plánovací dokumentací 

nebo územně analytickými podklady, ale také pro učitele a studenty pohybující 
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se ve sféře sociodemografických jevů v území, kde může sloužit jako pomůcka 

při výuce. Samozřejmě nesmí být opomenuta ani široká veřejnost, která má právo 

nahlížet na tyto informace a být v této oblasti plně informována.
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2 POUŽITÉ METODY A POSTUP ZPRACOVÁNÍ

Stěžejním bodem diplomové práce bylo zvolení vhodných statistických dat 

a informací, které dostatečně a co nejobjektivněji vystihují hodnocení soudržnosti 

společenství obyvatel v SO ORP Olomouc. Po dohodě s odborníky na dané téma 

byly zvoleny 4 tematické okruhy z rozboru udržitelného rozvoje území a z nich 

vybrány určité ukazatele, jež byly zpracovány i kartograficky. 

2.1 Použitá data

Použitá data jsou za období let 2011 – 2015. Z roku 2011 jsou informace, 

které se sledují pouze u SLDB (průměrný věk, rodáci, podíl neobydlených bytů), 

některé jevy jsou datovány k roku 2013, kdy proběhla předchozí aktualizace ÚAP 

(počet dokončených bytů), z roku 2015 jsou nejaktuálnější data (technická 

a dopravní infrastruktura, občanská vybavenost, spolková činnost, mikroregiony 

a místní akční skupiny).

2.1.1 Statistická data

Všechna data týkající se statisticky sledovaných jevů byla získána 

z Krajského úřadu Olomouckého kraje (KÚOK), Odboru strategického rozvoje, 

územního plánování a stavebního řádu, a to konkrétně od Mgr. Libuše Dobré. 

Jednalo se o data uložená v tabulkách Microsoft Excel, která byla KÚOK předána

od Českého statistického úřadu v rámci aktualizace územně analytických podkladů 

za celý Olomoucký kraj, proto byla na počátku práce potřeba provést selekci dat 

pouze pro SO ORP Olomouc (Tab. 1).

Krajský úřad Olomouckého kraje také poskytl informace ze svého datového 

skladu o technické a dopravní infrastruktuře. Těmito daty se plní datový sklad 

od poskytovatelů údajů o území, který mi jsou v tomto případě vlastníci 

a provozovatelé infrastruktury.
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Tab. 1: Vybraná vyselektovaná statistická data pro SO ORP Olomouc

2.1.2 Data z vlastního šetření

Vlastním šetřením byla získána především ta data, jež se statisticky nesledují, 

ale pro hodnocení soudržnosti společenství obyvatel jsou důležitá. 

Jde prvotně o informace týkající se občanské vybavenosti (přítomnost MŠ a ZŠ, 

obchodu, knihovny, lékaře, sportovního či kulturního objektu aj.), mikroregionů 

a místních akčních skupin (MAS) a spolkové činnosti ve zpracovávaném území.

2.1.3 Podkladová data

Jako podkladová data byly použity vrstvy administrativních hranic (SO ORP, 

obcí) a v některých případech i vrstvy zastavěného území z datového skladu Portálu 

územního plánování (Portálu ÚP) Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

Administrativní hranice jsou do datového skladu přebírány z RÚIAN.

Zvolená podkladová data slouží především k lepší orientaci v mapě 

a urychlují její čtení (Voženílek, 2001). Kvůli zvoleným měřítkům 1 : 170 000 

až 1 : 200 000 byla použita jen základní podkladová data, aby nedošlo k přesycení 

informací v mapě a tím k zhoršené interpretaci vizualizovaných jevů.



17

2.2 Použité programy

Microsoft Office 2010

Microsoft Office je kancelářský balík od společnosti Microsoft sídlící 

v Americe. Pro sepsání textu diplomové práce bylo využito aplikace Word. 

Zpracování tabulek, výběr dat pomocí kontingenčních tabulek a editace získaných 

statistických dat a sesbíraných informací proběhlo v aplikaci Excel.

PSPad editor

PSPad editor je volně šiřitelný (freeware) univerzální editor pro MS Windows 

(URL 7). PSPad editor je vhodný především pro práci s prostorovým textem, 

vytváření webových stránek či pro programátory pracujícími s různými 

kompilacemi. Zde byl používán hlavně při tvorbě konfiguračních souborů, které jsou 

tvořeny sepsáním kódu v .xml, pomocí nichž probíhá import dat do datového skladu 

Portálu ÚP.

LIDS Explorer 7

LIDS Explorer byl původně vytvořen pro zpracování inženýrských sítí, 

postupně se začal rozvíjet a orientovat na širší okruh využití (URL 2). Dnes je LIDS 

Explorer technicky orientovaný GIS, který umožňuje vizualizaci, vyhledávání 

informací, editaci, topologické analýzy v různých oblastech. Pro potřeby Digitální 

mapy veřejné správy KÚOK, pod kterou vznikl Portál ÚP, byl upraven tak, 

aby umožnil práci s územně analytickými podklady a zvládl jejich specifické 

potřeby. V LIDS Explorer se především importují nová, aktuální data do datového 

skladu a odstraňují se data již neaktuální. To vše se děje pomocí konfiguračních 

souborů, které jsou pro každý jev o území unikátní. Pro práci v LIDS Explorer je 

nutná znalost GIS, částečně systému CAD a základy .xml jazyka.

ArcGIS 10 Desktop 

ArcGIS je produkt od společnosti ESRI (Environmental System Research 

Institute), který se prodává ve třech licenčních verzích. Ty se odlišují způsobem 

uložení, editací a správou dat (URL 1). Nejvíce využívanými aplikacemi byl 
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při vytváření práce ArcMap pro mapově zaměřené úkony a ArcCatalog pro editaci, 

správu dat a pro přiřazení preferovaného souřadnicového systému S-JTSK.

2.3 Postup zpracování

Celkový postup zpracování je možné shrnout do jednoduchého a názorného 

vyjádření pomocí schématu (Obr. 2). Z něj můžeme vyvodit osm základních kroků 

(viz barevné odlišení), které bylo ke zpracování diplomové práce nutné provést.

Obr. 2: Schéma postupu zpracování diplomové práce.

2.3.1 Studium dostupných podkladů 

K úspěšnému zvládnutí všech vytyčených cílů na počátku práce bylo 

nezbytné studium literatury a internetových zdrojů, a to hned z několika oborů, kam 

diplomová práce spadá. Prvním z kroků bylo seznámení se s právními dokumenty, 

které řeší vznik, témata a aktualizaci územně analytických podkladů. Nejzásadnějším 
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zdrojem v této oblasti byl zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) a vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech a územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti. V této oblasti vzniklo také několik metodik či doporučení, jak postupovat, 

aby byly územně analytické podklady srovnatelné v rámci kraje a celé České 

republiky (o těchto metodikách viz další kapitola). Nezbytností bylo také 

prostudování dalších prací, kde se soudržnost společenství obyvatel řešila, a tím byly 

letos aktualizované územně analytické podklady obcí v rámci SO ORP Olomouc 

(URL 8). Pro lepší pochopení celého procesu aktualizace ÚAP, rozboru udržitelného 

rozvoje území slouží bakalářská práce z Univerzity Palackého v Olomouci 

(Sztwioroková, 2010). Zajímavá a přínosná byla také bakalářská práce 

o socioekonomické charakteristice SO ORP Přerov (Gola, 2009).

2.3.2 Sběr dat 

Data používaná v této práci pochází ze tří zdrojů. Prvním zdrojem byly 

veřejně dostupné informace z internetu (webové stránky obcí, spolků, mikroregionů, 

místních akčních skupin), jež jsou jako zdroj poměrně aktuální. Data, která nebyla 

dostupná na internetu a ani v jiné databázi, bylo nutné zjistit místním šetřením, 

a to buď osobně v dané obci na obecním úřadě, případně telefonicky či e-mailovou 

komunikací s danou institucí. Třetím zdrojem byl KÚOK, který poskytl data 

ze svého datového skladu. Zde šlo předně o data poskytnutá Českým statistickým 

úřadem, byla to tedy data statistická. Bylo nutné se seznámit s těmito údaji - s jejich 

názvy, obsahem a strukturou. V případě nevyplněných hodnot bylo důležité data 

doplnit z ověřených zdrojů, aby mohla být zapracována korektně. V případě 

poskytnutých dat dopravní a technické infrastruktury bylo nutné pochopit, co data 

znázorňují, a že nemusí souhlasit s realitou kvůli nedodání dat od poskytovatelů 

údajů o území. V těchto případech se data doplnit nesmí, mohou se jen převzít, 

protože poskytovatel potvrdil pasportem jejich správnost a aktuálnost (to, že tomu 

tak není, se muselo zohlednit při další práci s těmito informacemi).
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2.3.3 Výběr statistických jevů a zpracování

Územně analytické podklady nabízí širokou škálu dat, ze kterých je možné

pilíř soudržnosti společenství vyhodnotit. Proto bylo na počátku nutné s odborníky 

na územní plánování vymezit ty údaje o území, jež mají největší vypovídající 

hodnotu a hodnotit jejich přítomnost, kvalitu či kvantitu v každé obci a pak ty méně 

důležité, ke kterým se může přihlédnout, ale nemusí. Slouží pouze jako doplňující 

zdroj informací o daném území.

Jako hlavní údaje o území, k nimž jsou vytvořeny i mapové vizualizace, byly 

zvoleny následující údaje o území.

Dopravní infrastruktura:

- silnice,

- železnice.

Technická infrastruktura:

- vodovod,

- plynovod,

- kanalizace,

- ČOV.

Sociodemografické podmínky:

- index stáří,

- průměrný věk,

- mobilita obyvatelstva,

- tzv. rodáci (obyvatelstvo narozené v obci obvyklého bydliště).

Bydlení:

- počet dokončených bytů,

- podíl neobydlených bytů.

Rekreace:

- stavby rodinné rekreace. 

K výše jmenovaným údajům o území byly z územně analytických podkladů 

přidány ještě jevy popisující vymezení a využití území, což jsou mikroregiony 
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a MAS. Nad rámec ÚAP se k hodnocení přidaly informace o spolkové činnosti 

v obci a o údaje o občanské vybavenosti (přítomnost MŠ a ZŠ, pošty, obchodu, 

knihovny, pohostinství, ubytovacího zařízení, kulturního domu, sportovního objektu, 

praktického lékaře pro děti, praktického lékaře pro dospělé nebo odborného lékaře 

v obci).

Všechny zmíněné údaje se sledovaly téměř v každé obci SO ORP Olomouc 

(výjimkou byla samostatná obec Olomouc, která v některých ohledech nebyla řešena 

díky nedostupnosti údajů, popř. zde docházelo k velkému zkreslení díky velikosti 

a počtu obyvatel) a podílely se na vyhodnocení pilíře soudržnosti společenství 

obyvatel v obci. 

2.3.4 Tvorba vzorových .xls dokumentů a konfiguračních souborů

Jak již bylo řečeno, územně analytické podklady se zajímají o široké 

spektrum informací, což platí i o tomto tematickém okruhu. V rámci statistiky, 

jež se podílí na hodnocení pilíře soudržnosti společenství obyvatel a vstupuje 

i do hodnocení dvou zbylých pilířů, bylo nezbytné vytvořit podle datového modelu 

vzorové .xls dokumenty, do kterých se budou při každé další aktualizaci vkládat 

nová data a ta se poté budou pomocí konfiguračních souborů sloužících jako 

převodníky dat, importovat do datového skladu Portálu ÚP. 

2.3.5 Import dat do datového skladu Portálu ÚP

Stejně jako import dat, tak i předchozí etapa, kde se zpracovávaly vzorové 

.xls dokumenty a konfigurační soubory, byly vytvořeny dle domluvy s pracovníky  

oddělení územního plánování na Magistrátu města Olomouce a administrátory 

Portálu ÚP pro následující témata a subtémata z datového modelu.

Téma č. 13: Statistika

Bytová výstavba

Struktura bytového fondu

Neobydlené byty

Dojížďka a vyjížďka

Dojíždějící do škol a zaměstnání

Vyjíždějící do škol a zaměstnání
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Dostupnost TI

Dostupnost TI

Katastr nemovitostí

Koeficient ekologické stability

Kultury katastru nemovitostí

KPÚ

Oblasti s provedenými KPÚ

Odvětvová ekonomická aktivita

Ekonomická aktivita 

Míra nezaměstnanosti

Počet obyvatel

Vývoj počtu obyvatel

Rekreace

Stavby pro rodinnou rekreaci

Ubytovací zařízení

Věková struktura

Věková struktura

Vzdělanostní struktura

Vzdělanostní struktura

Pro údaje o území z dopravní a technické infrastruktury a u vymezení

a využití území se nemusely vytvářet žádné vzorové dokumenty s nastavením 

jednotného ukládání pro další případy, protože zde je princip zapracování dat 

od poskytovatelů založeno na jiném principu. Každý poskytovatel má svůj datový 

model, do kterého ukládá data a v něm je poskytuje. Pro každého poskytovatele je 

vytvořen konfigurační soubor, jenž je přímo napasovaný na jeho poskytované údaje 

o území a je spouštěn opakovaně, protože datový model se nemění až tak často. 

V případě, že by se datový model změnil, je nutné přenastavit i konfigurační soubor. 

V takovém případě hovoříme o následujících tématech a subtématech, 

pro které byl nově vytvořený (aktualizovaný) pouze konfigurační soubor.

Téma č. 1: Vymezení a využití území

Mikroregiony a místní akční skupiny

Téma č. 6: Dopravní infrastruktura

Silniční doprava

Železniční doprava
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Téma č. 8: Technická infrastruktura

Zásobování pitnou vodou

Zásobování teplem

Kanalizace a ČOV

2.3.6 Kartografické výstupy a hodnocení obcí

Po zapracování všech dat do datového skladu bylo možné přejít k tvorbě 

kartografických výstupů. Jejich úkolem bylo vizualizovat kvantitativní a kvalitativní 

údaje, které byly zahrnuty do hodnocení soudržnosti obyvatelstva. Kartografické 

výstupy sloužily pro lepší představení rozložení jevu v řešeném území a sloužily jako 

podklad pro SWOT analýzu u jednotlivých obcí. 

SWOT analýza byla vypracována pro všech 45 obcí SO ORP Olomouc 

a pro témata: dopravní a technické infrastruktura, sociodemografické podmínky, 

bydlení a rekreace z výše jmenovaných informací či údajů o území.

Na SWOT analýzu navázalo vyhodnocení soudržnosti společenství obyvatel, 

které celkově shrnulo hlavní pozitiva a negativa nacházející se v obcích a bylo 

uděleno kladné nebo záporné hodnocení. 

2.3.7 Karty obcí

Celá SWOT analýza a hodnocení třetího pilíře rozboru udržitelného rozvoje 

území bylo shrnuto do tzv. karet obcí (Příloha 1), což znamená, že pro každou obec 

byla vytvořena jedna karta, kde je možné nalézt komentáře a hodnocení 

jak za jednotlivá témata, tak i celkové za celou obec. 

2.3.8 Problémy k řešení v ÚPD

Závěrem celého výše uvedeného postupu zpracování rozboru udržitelného 

rozvoje území – pilíře soudržnosti společenství obyvatel je vytipování problémů, 

které by měly být řešeny v územně plánovací dokumentaci, a to v zásadách 

územního rozvoje, v územním plánu, popřípadě v regulačním plánu. 
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY

Do konce roku 2014 měli pořizovatelé územně analytických podkladů obcí 

(ÚAPo) povinnost zpracovat úplnou aktualizaci územně analytických podkladů 

a v průběhu tohoto roku (2015) musí úplnou aktualizaci provést i pořizovatelé 

územně analytických podkladů kraje (ÚAPk). Průběžná aktualizace není nijak 

časově omezená, úplná aktualizace se provádí jednou za dva roky.

Proces úplné aktualizace vychází ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., 

o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti (URL 6). Zmíněné dva právní předpisy byly

v průběhu let doplněny o tyto tři dokumenty:

„Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování 

územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností 

a pro území kraje“, zveřejněná dne 7. 5. 2007 (URL 5).

„Metodická pomůcka k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí“, 

zveřejněná dne 18. 12. 2009 (URL 3).

„Metodické sdělení MMR k aktualizaci územně analytických podkladů, části Rozbor 

udržitelného rozvoje území“ zveřejněná v roce 2010 (URL 4).

Posledně jmenovaný dokument doporučuje pořizovatelům, jak jednotně 

přistupovat k úplné aktualizaci územně analytických podkladů, části rozboru 

udržitelného rozvoje území (a to hlavně obcí), aby bylo pak možné při krajské 

aktualizaci objektivněji a snadněji porovnat jednotlivé obce s rozšířenou působností 

mezi sebou v rámci kraje (např. Olomoucký kraj takto srovnává 

13 obcí s rozšířenou působností). Metodické sdělení nastavilo několik zásad, 

které by měly ÚAPo i ÚAPk dodržovat. První zásadou je stejná územní jednotka, 

nejlépe území obce, případně katastrální území. Druhou zásadou je provádění 

aktualizace dle následujících kroků:
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- území každé obce bude zařazeno do jedné z osmi kategorií vyváženosti 

vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území, včetně zdůvodnění 

tohoto zařazení (Tab. 1),

- výsledky budou jednotně vyjádřeny pomocí kartogramu (Obr. 3),

- interpretace souvislostí bude vyplývat z kartogramu a ohledem na stanovení 

problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (ÚPD) jednotlivých obcí 

a v zásadách rozvoje území (ZÚR).

Tab. 2: Kategorie vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj 
                území

Metodické sdělení dále doporučuje, aby pořizovatel ÚAP na základě 

nejaktuálnějších údajů o území prověřil aktuálnost SWOT analýz, jež byly 

zpracovány pro území jednotlivých obcí. Poznatky vycházející z tematických analýz 

se přiřadí k pilířům udržitelného rozvoje území. Pro každý pilíř udržitelného rozvoje 

území se souhrnný kvalitativní stav územních podmínek označí znaménkem „+“ 

(v případě kladného konstatování SWOT analýzy) nebo znaménkem „-“ (v případě 

záporného konstatování SWOT analýzy – zejména to, co je řešitelné v ÚPD).

Nutností je také přihlédnutí k příležitostem/hrozbám a trendu dalšího vývoje území. 

Konečné vyhodnocení územních podmínek jednotlivých obcí v jednotlivých pilířích 

územního rozvoje je nutné zdůvodnit a přidat informace, které vedly k takovému 

ohodnocení.
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Obr. 3: Kartogram vztahu území obcí podle vyhodnocení vyváženosti územních 
podmínek pro udržitelný rozvoj území.

V dokumentu (URL 4) jsou vyjmenovány souvislosti územních podmínek 

pro soudržnost společenství obyvatel, které je nutné zohlednit v rámci ORP/kraje 

při řešení problémů a dalšího vývoje:

- poloha obcí k významným dopravním cestám, jejich dostupnost, dojížďka 

do jiných obcí,

- veřejná infrastruktura (občanské vybavení) v jednotlivých 

obcích/sídlech,

- dopravní dostupnost veřejnou dopravou,

- nové zastavitelné plochy pro bydlení – vliv na občanskou vybavenost 

(školy, veřejné služby, veřejná správa),

- vylidňování/nárůst počtu obyvatel obcí,

- vliv atraktivity území (rozvojová oblast PÚR, ZÚR),

- nároky na nové zastavitelné plochy,
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- nároky na nová veřejná prostranství a plochy pro trávení volného času,

- perspektivy nároků na plochy pro občanské vybavení, změny jeho kapacit 

s ohledem na novou/uvažovanou bytovou výstavbu v jednotlivých obcích.

Po vyhodnocení souvislostí stavu územních podmínek jednotlivých obcí/ORP 

zejména z kartogramu vztahu území podle vyhodnocení vyváženosti územních 

podmínek pro udržitelný rozvoj území je určení problémů k řešení v územně 

plánovací dokumentaci.

Pro zhodnocení současného stavu dané problematiky – hodnocení soudržnosti 

obyvatel byly vybrány záměrně dva správní obvody obce s rozšířenou působností

z Olomouckého kraje, kde již aktualizace proběhla, a to ORP Jeseník a ORP 

Prostějov. V této části bude hodnoceno provedení části rozboru udržitelného rozvoje, 

ale pouze těch celků, které se podílejí na vyhodnocení pilíře soudržnosti obyvatel 

s komentářem na celkové vyhodnocení všech tří pilířů, které územně analytické 

podklady řeší.

3.1 SO ORP Jeseník

Správní obvod obce s rozšířenou působností Jeseník leží v severní části 

Olomouckého kraje a čítá 24 obcí, pro které byla vytvořena SWOT analýza 

nad deseti tématy z vyhlášky (URL 6). SWOT analýza byla vytvořena 

za každou obec na jednu stránku přílohy (řešeno tzv. kartami obcí), kde kromě 

SWOT analýzy byly rovnou vyhodnoceny i jednotlivé pilíře s krátkým odůvodněním

hodnocení (Obr. 4).
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Obr. 4: SWOT analýza a hodnocení pilířů SO ORP Jeseník.

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek – soudržnost 

společenství obyvatel je opět zpracováno pomocí kartogramu na jednu stránku, 

k němu je připojený i krátký komentář s hodnocením (Obr. 5). Zde se také můžeme 

setkat s označením sociální pilíř, který je uveden u názvu kartogramu. Toto označení 

je mírně zavádějící, protože nevystihuje pilíř soudržnosti společenství přesně, jelikož 

do hodnocení nevstupují jen data sociodemografická, ale užití tohoto označení není 

bohužel ojedinělé. Pokud zhodnotíme mapovou kompozici, postrádáme zde některé 
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hlavní kompoziční prvky (Voženílek, 2001), což trochu znesnadňuje rychlou 

interpretaci mapy. Samozřejmě pokud se začteme do textu, dozvíme se všechny 

potřebné informace. 

Obr. 5: Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek.

V aktualizaci je přiložena i jednoduchá tabulka (Obr. 6), kde je pro každou 

obec vytvořen přehled indikátorů k jednotlivým pilířům. U pilíře soudržnosti 

společenství obyvatel je označení pro změnu sociodemografický pilíř. To může být 
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poněkud matoucí, pokud je jednou pilíř soudržnosti obyvatelstva označen jako 

sociální, poté jako sociodemografický pilíř, protože tento pilíř by se neměl zabývat 

jen oblastí sociodemografickou/sociální, ale i strukturou bydlení, rekreačním 

potenciálem, dopravní a technickou infrastrukturou aj.

Obr. 6: Přehled indikátorů pro vyhodnocení pilířů.

V závěru je přiložena mapa s výsledným hodnocením indikátorů ze všech 

pilířů rozboru udržitelného rozvoje území, která je vyjádřena kartogramem, 

který vznikl dle metodického sdělení MMR (Tab. 2). Poslední části je návrh 

problémů, které by se měly řešit v ÚPD a jsou rozděleny podle druhu problému 

(urbanistické, dopravní a ekologické, hygienické, životního prostředí). Do všech 

kategorií těchto problémů můžou spadat problémy vymezené pilířem soudržnosti 

obyvatel (URL 8). Zařazení a váha problému je velmi subjektivní, proto je nutné tyto 

problémy prověřit. 
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3.2 SO ORP Prostějov

Správní obvod obce s rozšířenou působností Prostějov leží v jihozápadní části 

Olomouckého kraje a čítá 76 obcí. V úvodu je jasně a stručně uvedeno, jak byla 

aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území provedena, na základě jakých 

metodik, užitých metod zpracování (URL 8). SWOT analýza obcí je řešena opět 

pomocí tzv. karet obcí (Obr. 7), které jsou na velmi vysoké úrovni – jak grafického, 

tak obsahového zpracování. Každá karta obce obsahuje zmíněnou SWOT analýzu, 

vyhodnocení pilířů (a to jak z hlediska kvantitativního, které je vyhodnoceno v rámci 

KÚOK pomocí indikátorů automatizovaně a nevstupuje do hodnocení subjektivní 

složka, tak i z pohledu kvalitativního, kde vstupuje i subjektivní část hodnocení 

pořizovatele aktualizace, protože tento pořizovatel dané území zná 

z dlouhodobějšího hlediska a nehodnotí pouze striktně hodnocené údaje) a navržené 

problémy k řešení v ÚPD. Kromě toho je karta obcí doplněna mapou ORP Prostějov 

a lokalizací dané obce, statistickými údaji, výčtem občanské vybavenosti, výčtem 

územně plánovací dokumentace a jiných strategických dokumentů, které mohou mít 

na výsledné hodnocení vliv.

Obr. 7: Karty obcí SO ORP Prostějov
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Za vyhodnocením SWOT analýz obcí následuje krátký, ale přesto velmi 

výstižný popis metodiky, jak proběhla aktualizace vyhodnocení stavu územních 

podmínek jednotlivých obcí podle pilířů udržitelného rozvoje území, bylo doplněno, 

že byla opět využita doporučující tabulka z MMR, která určí vzhled kartogramu

(Obr. 8) ve výsledném hodnocení. V tomto kartogramu snad jako jediné lze vytknout 

opomenutí popisu obcí pro lepší orientaci v území.

Obr. 8: Výsledný kartogram obcí SO ORP Prostějov

Pokud zhodnotíme úroveň provedené aktualizace ÚAP, předně rozboru 

udržitelného rozvoje území, lze konstatovat, že vyhotovení je poměrně různorodé, 

to jak v samotných kritériích, které se u obcí hodnotí, tak i u celkového zpracování. 
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Díky metodickým doporučením jsou alespoň některé výstupy jednotné a lze pak obce 

mezi sebou srovnávat, což je od minulých aktualizací velkým posunem vpřed. 

Při celkovém hodnocení a srovnávání obcí nesmíme opomenout zastoupení 

subjektivní složky vnesené do tohoto poměrně složitého procesu.
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4 ZPRACOVÁNÍ DAT

Na počátku bylo nezbytné získat zdrojová data pro zpracování diplomové 

práce. Nejdříve se však musely ve spolupráci s odborníky na dané téma vytipovat ty 

informace, které budou pro hodnocení soudržnosti obyvatelstva vypovídající a zda 

vůbec půjdou z nějakého zdroje zajistit. Snahou bylo využít co nejvíce dostupných 

dat (ze SLDB, z údajů o území z ÚAP), aby pak při další aktualizaci a hodnocení 

soudržnosti nemusel pořizovatel vynaložit spoustu času a práce k zisku potřebných 

dat a také aby mohl co nejvíce využít z výsledků této práce – tedy vytvořené .xls 

soubory pro jednotlivé údaje o území a k nim vytvořené konfigurační soubory 

pomocí programovacího jazyka XML.

4.1 Vytvoření vzorových souborů ve formátu .xls

Tvorba takových vzorových souborů i pro další využití vznikla na popud 

KÚOK, který má na starosti Digitální mapu veřejné správy (DMVS) v Olomouckém 

kraji, kde je součástí Portál ÚP a celý datový sklad jak pro samotný KÚOK, 

tak i pro všechny partnerské obce s rozšířenou působností, jež se na projektu podílejí 

díky podepsané partnerské smlouvě. To ve skutečnosti znamená, že do datového 

skladu putují údaje o území od poskytovatelů nebo od pořizovatelů z vlastních 

průzkumů a rozborů. Data jsou tedy uložena a spravována na jednom místě 

a nedochází k duplicitám u stejných dat. 

Jelikož DMVS funguje teprve déle než rok, nejsou ještě odladěny všechny 

nedostatky, zpracována všechna témata datového modelu. Takovým 

nezapracovaným tématem, kde se doposud odlaďovaly chyby v datovém modelu, 

bylo téma 13 - Statistika. Zde bylo nutné nastudovat datový model ÚAP, princip 

práce v LIDS Explorer, což je informační systém pro evidenci prostorových 

a atributových dat, jejich údržbu, zpracování, analýzy a vyhodnocování, 

kde se všechny údaje o území zpracovávají, a v neposlední řadě bylo nutné pochopit 

architekturu tohoto programu. Systém LIDS 7 je totiž koncipován jako důsledně 

třívrstvý (Obr. 9), s daty uloženými v databázi ORACLE (datová vrstva), aplikační 
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logikou realizovanou na J2EE kompatibilním aplikačním serveru a prezentační 

vrstvou vyvíjenou v technologii .NET (Microsoft).

Obr. 9: Třívrstvá architektura LIDS 7.

V programu LIDS Explorer se zpracovávají data za pomoci konfiguračních 

souborů. To jsou sobory napsané v jazyku XML a slouží jako převodníky dat mezi 

získanými daty od poskytovatelů a mezi datovým modelem Portálu ÚP. 

V případě tématu Statistika bylo nezbytností dodržet níže jmenované 

podmínky:

- vstupní .xls soubor musí mít pouze jednu záložku, resp. načítána jsou data 

pouze z první záložky,

- podporován je pouze formát .xls, nikoliv novější .xlsx,

- data nesmí mít hlavičku (první řádek s označením sloupců), pak je považován 

za první záznam,

- hodnoty musí odpovídat datovému typu dle DM (číslo, text,…).

Po vytvoření vstupních vzorových souborů pro jevy: 

- Struktura bytového fondu,

- Neobydlené byty,
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- Dojíždějící do škol a zaměstnání,

- Vyjíždějící do škol a zaměstnání,

- Dostupnost TI,

- Koeficient ekologické stability, 

- Kultury katastru nemovitostí,

- Oblasti s provedenými KPÚ,

- Ekonomická aktivita

- Míra nezaměstnanosti,

- Vývoj počtu obyvatel,

- Stavby pro rodinnou rekreaci, 

- Ubytovací zařízení,

- Věková struktura 

- Vzdělanostní struktura

bylo možné zahájit tvorbu konfiguračních souborů pro tyto statistické jevy.

Vstupní soubory naplněné daty jsou součástí přílohy uložené na DVD ve složce 

Statistika/vstupni_soubory.

Ostatní údaje o území vstupující do hodnocení pilíře soudržnosti obyvatelstva 

byly zapracovány do excelovských tabulek případně do formátu .shp. Zde nebyl 

požadavek na preferované uložení ze strany Magistrátu města Olomouce, 

ani KÚOK.

4.2 Tvorba konfiguračních souborů pro statistické jevy

Konfigurační soubory pro import dat se provádí pomocí značkovacího jazyka 

XML, který díky otevřenému textovému formátu nevyžaduje speciální programové 

vybavení pro svou editaci (URL 10).



37

Pro každý jev byl vytvořen unikátní konfigurační soubor, kde je však 

zachována stejná struktura (Obr. 10). Všechny konfigurační soubory jsou uloženy 

na DVD ve složce Statistika/konfiguracni_soubory.

Obr. 10: Schéma konfiguračního souboru

První, co konfigurační soubor říká, je název údaje o území (feature type), 

který se bude řešit, ten musí být pojmenovaný stejně jak v konfiguračním souboru, 

tak i v .xls, resp. pod tímto názvem musí být .xls s daty uložen 

(VEK_vek_struktura_n). To, co předchází tomuto názvu (ft_13_) značí, že se jedná 

o feature type, který je řešený v rámci tématu č. 13. V další části je pak odkaz 

na atributy, které se v daném tématu řeší. Pod pozicí 1 – 11 se skrývají atributy, 

které se nachází ve zdrojovém souboru. Pořadí atributů musí být zachováno stejné 

jak v konfiguračním, tak i ve vstupním souboru. Na pozici č. 1 je název obce, který 
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je odkázán na číselný kód v číselníku DM Portálu ÚP

(at_13_VEK_vek_struktura_n__c_obec/ca_rn_obec__nazev). Atributy, které jsou 

namapovány na číselník, poznáme díky označení: ca_rn a obec_nazev označuje 

konkrétní číselník. Další číselník je na pozici č. 3 a 5, kde se vyplňuje název ORP 

a kategorie. Kategorie je nejdůležitějším atributem, jelikož se na ni připojuje grafika. 

Kdyby nedošlo k importu kategorie, data se zpracují, ale neuvidíme jejich grafickou 

vizualizaci, takový případ by mohl nastat, kdyby byla data ve zdroji pojmenována 

jinak, než nařizuje DM. Pozice č. 2 odkazuje na kód obce a č. 4 na stav jevu 

(u statistických dat je nastavena vždy hodnota 1 = aktuální stav). Pozice 6 a 7 

zaujímá jev prvku a vyhláška prvku, které se vyplňuje automaticky. Do této části 

jsou všechny konfigurační soubory pro statistiku stejné. Od pozice 8 dochází 

k obměně podle zpracovávaného jevu. V ukázkovém souboru jsou na pozici 8 a 9 

uloženy hodnoty počtu obyvatel 0-14 a 65+, na zbylých dvou pozicích se jedná 

o hodnoty podílu obyvatel 0-14 a 65+.

Konfigurační soubory jsou tedy pro téma Statistika od pozice 1 do pozice 7 

stejné, zde nedocházelo k žádné změně. Zbylé pozice se upravovaly podle řešeného 

údaje o území. Toto téma je jediné, kde vstupují nová data v excelovském souboru, 

nikoliv ve formátu .shp nebo nějakém CAD formátu. 

4.3 Tvorba a aktualizace ostatních konfiguračních souborů
Konfigurační soubory pro sledované jevy Mikroregiony a místní akční 

skupiny, Silniční doprava, Železniční doprava, Zásobování pitnou vodou, 

Zásobování teplem, Kanalizace a ČOV již byly předvytvořené dodavatelem 

programu LIDS Explorer, společností Asseco Central Europe. Zde došlo k úpravám 

starších a již neaktuálních konfiguračních souborů, aby se pomocí nich mohla 

zapracovat nová, aktuální data. 

Úpravy probíhaly v podobném stylu jako byla tvorba nových konfiguračních 

souborů – musela se k jednotlivým údajům o území namapovat kategorie a  stav (ten 

zde mohl nabývat hodnot 1=stav, 2=návrh, 3=rezerva a 4=zrušeno). Všechny takto 

upravené soubory jsou opět uloženy na DVD ve složce Konfiguracni_soubory. 
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4.4 Zpracování dat v LIDS Explorer

Zpracování dat do datového skladu Portálu ÚP proběhlo v programu LIDS 

Explorer, který vlastní po jedné licenci na všech ORP a více licencí je volných 

na KÚOK, kde proběhlo i zapracování všech výše zmíněných jevů, pro které byly 

vytvářeny konfigurační soubory, sesbírána či aktualizována data. Ta se přes modul 

Import, kam se umístil ke každému sledovanému údaji o území konfigurační soubor 

a vstupní soubor s daty. Po zapracování dat se odmazala data již neaktuální a celý 

proces se zplatnil. V tu chvíli jsou data v systému přístupna všem ORP a KÚOK.

Licence tohoto programu není nikde dostupná a není ani možné si ji zapůjčit, 

dokonce se nesmí zveřejňovat a šířit vnitřní rozhraní programu, proto nemůže být 

více popsána tato část a doplněna obrázky s postupem. 
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5 KARTOGRAFICKÉ VÝSTUPY A KARTY OBCÍ

Vizualizace pomocí kartografických výstupů byla zvolena pro hlavní 

tematické okruhy, které se největší měrou podílejí na samotném hodnocení pilíře 

a byly cenným podkladem a zdrojem informací pro vytvoření karet obcí. Mapové 

výstupy byly úzce spjaty s kartami obcí, protože dotvářely ucelenější pohled 

na řešené území a díky nim bylo možné získané informace celistvě pochopit.

5.1 Kompozice mapy

U mapové tvorby je nezbytností dbát na správnou kompozici mapy, 

aby čtenářům byl umožněn přehledný, rychlý a snadný vjem znázorňovaného 

klimatologického jevu.

Kompozice mapy se odvíjí od účelu a měřítka mapy, velikosti mapového listu 

a v neposlední řadě od tvaru a velikosti zobrazovaného území (Voženílek, 2001).

Prvotně je důležité stanovit účel mapy, od kterého se odvíjí celá kompozice. 

Jak uvádí Voženílek (2001), z účelu musí být zřejmý:

- cíl, jemuž má mapa sloužit,

- okruh budoucích uživatelů,

- způsob užití a další práce s mapou.

5.2 Základní kompoziční prvky mapy

Mezi základní kompoziční prvky patří název, legenda, mapové pole, měřítko 

a tiráž (Kaňok, 1999). Nejdominantnější část musí zaujímat titul a mapové pole. 

Název mapy byl ve všech případech umístěn k hornímu okraji mapy 

a obsahoval věcné, prostorové a časové vymezení zpracovávaného jevu, popř. název 

označoval hlavní téma mapy. 

K mapám bylo přiřazeno grafické měřítko doplněno měřítkem číselným. 

V mapových výstupech bylo zvoleno měřítko map ve formátu 1 : 200 000, 
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1 : 180 000 a 1 : 175 000. Od volby měřítka se odvíjel formát, ve kterém byla mapa 

prezentována. Formáty map byly ve dvou velikostech, a to ve velikosti A4 a A3. 

Legenda, jež podává vysvětlení použitých barevných stupnic a znaků byla 

umisťována ve střední či spodní části map. 

Tiráž vykazující soubor informací o jménu autora, místě a roku vydání byla 

umístěna do všech statických map. 

Mapové pole ve středu mapy obsahovalo hranice SO ORP Olomouc doplněné 

o hranice řešených obcí a řešený jev.

5.3 Nadstavbové kompoziční prvky

Po přidání nadstavbových kompozičních prvků do mapy se zvýší informační 

hodnota tematické mapy a její atraktivnost pro uživatele (Kaňok, 1999). Doplnění 

map o tyto prvky musí být velmi dobře zvážené, aby nedošlo ke zbytečnému zatížení 

mapy a nestala se tak nečitelnou a nepřehlednou. U některých map byly doplněny 

textové marginálie. Jednalo se především o vysvětlující texty, které blíže popsaly 

daný jev na mapě, případně upozornily na nějakou odchylku.

5.4 Karty obcí 

Princip těchto karet spočívá především v jednoduchosti provedení, kde jsou

na jedné stránce zmíněny silné a slabé stránky řešené obce, nesmíme opomenout 

ani na příležitosti a hrozby, které mohou výrazně ovlivnit celé hodnocení. Z této 

SWOT analýzy za vybrané tematické celky (dopravní a technická infrastruktura, 

sociodemografické podmínky, bydlení a rekreace, zapojení obce do mikroregionu 

či místní akční skupiny, zastoupení spolkové činnosti a míra občanské vybavenosti) 

řešící hodnocení soudržnosti obyvatelstva, se provede právě vyhodnocení tohoto 

pilíře. Pokud převažují silné stránky, příležitosti nevyskytuje se významné množství 

slabých stránek či hrozeb, je obec hodnocena pozitivně, použije se tedy znaménko 

„+“. V případě, kdy v obci převažují slabé stránky, hrozby a nenacházíme dostatek 

silných stránek a příležitostí, vyhodnotíme pilíř soudržnosti jako negativní a je 

označen znaménkem „-“. Obě varianty je vhodné řádně okomentovat, aby bylo 
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na první pohled jasné, proč je pilíř soudržnosti hodnocen jako pozitivní případně

negativní. Tento komentář může následně sloužit jako návrh problému, 

jenž by se měl řešit v rámci územně plánovací dokumentace.

V této práci nebyly navrhovány u každé obce problémy, které by měla řešit 

územně plánovací dokumentace. K tomuto kroku bylo přistoupeno po dohodě 

s odborníky na problematiku územního plánování, protože zbylé dva pilíře mohou 

ovlivnit zařazení či nezařazení problému k řešení v ÚPD a jelikož v této práci nejsou 

řešeny, bylo by velmi troufalé a odvážné tyto problémy určovat. Proto bylo 

dohodnuto, že budou vymezeny a vyjmenovány problémy k řešení v ÚPD pouze 

na všeobecné úrovni a nebudou přiřazeny ke konkrétní obci.
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6 HODNOCENÍ SOUDRŽNOSTI OBYVATELSTVA

Lze konstatovat, že na hodnocení soudržnosti obyvatelstva se podílelo osm 

hlavních témat řešících různorodé údaje o území či informace. Data pocházela 

z různých zdrojů, což vystihuje i jejich podrobnost, kvalita a přesnost, jsou řešeny 

v různém měřítku, přesto se jedná o výběr těch nejvýstižnějších podkladů 

k vyhodnocení soudržnosti obyvatelstva v obcích SO ORP Olomouc.

Obec Olomouc nebyla v některých ohledech řešena a to z důvodu 

zkreslujících či nedostupných informací díky tomu, že je centrem veškerého dění 

v SO ORP Olomouc a případné srovnávání by nebylo adekvátní, případně nebylo 

vůbec možné.

6.1 Dopravní infrastruktura

SO ORP Olomouc má výhodnou strategickou polohu v centru Moravy a díky 

tomu, že je Olomouc i krajským městem, je tedy logické, že se jedná o spádovou 

oblast a správní centrum nejen ORP. SO ORP Olomouc je protkaný sítí silnic 

nejrůznější třídy, kromě dálnice, která se v tomto řešeném území nevyskytuje. 

Dopravně nejvytíženější jsou úseky silnic I. třídy, kde je vysoká intenzita dopravy. 

Blízké napojení rychlostní silnice na dálnici zaručuje rychlé spojení do všech směrů 

(na Prahu, Brno). 

Obec Olomouc je důležitým a strategickým železničním uzlem, protože 

se zde sbíhá celkem pět tras, včetně přímého spojení na Ostravu a Prahu (Příloha 2). 

Mezi hlavní směry patří: Přerov - Ostrava, Zábřeh – Praha, Senice na Hané, Prostě-

jov - Nezamyslice, Krnov – Opava.

Doprava letecká, cyklistická, pěší a vodní je využívána hlavně pro rekreační 

nebo sportovní vyžití. 

6.2 Technická infrastruktura

Přítomnost technické infrastruktury v obci je základem spokojeného života 

a od ní se odvíjí i kvalita a úroveň žití v území. Je důležité, aby byla obec napojena 
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na vodovod a plynovod, aby byla zajištěna likvidace odpadních vod, případně někde 

ještě vod dešťových a opomenuta by neměla být ani ČOV, kde se všechny tyto vody 

likvidují. Stav napojení technické infrastruktury v obcích SO ORP Olomouc je velmi 

uspokojivý (Příloha 3), přesto se najdou obce, kde některý prvek této infrastruktury 

chybí (Hlubočky, Hlušovice, Luběnice aj.).

6.3 Sociodemografické podmínky

Oblast SO ORP Olomouc patří z hlediska stáří jednotlivých sídel mezi staré 

sídelní oblasti Moravy, osídleny většinou pravěkými zemědělskými kulturami, 

kde později dominovaly državy nižší šlechty a církve. Později začaly vznikat vesnice 

s tzv. návsím, které daly za vznik klasické sídelní struktuře, jak ji známe v nynější 

době.

K datu 31. 12. 2013 žilo v celém Olomouckém kraji celkem 636 356 osob 

s trvalým bydlištěm. V ORP Olomouc žilo k tomuto datu 162 502 osob,

což představuje jednu čtvrtinu obyvatel Olomouckého kraje. Pokud zhodnotíme 

přírůstky/úbytky obyvatel za období mezi SLDB 2001 a 2011, zjistíme, 

že k největším přírůstkům došlo v obci Hlubočky, Přáslavice a Těšetice a naopak 

k úbytkům v obci Lutín a Štěpánov. Vysoké přírůstky jsou také v obcích, 

kde probíhá intenzivní výstavba bytů a rodinných domů a dochází k nárůstu 

občanské vybavenosti a tím se stávají pro bydlení atraktivní – Velký Týnec, Velká 

Bystřice, Dolany, Grygov.

Věková struktura je nejčastěji vystihována pomocí indexu stáří, 

který vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 60 let a více na 100 dětí 

ve věku 0-14 let (Toušek, 2008). Hodnoty indexu stáří nižší než 50 % signalizují 

progresivní, tedy rostoucí populaci, hodnoty mezi 50% až 80% stabilizovanou popu-

laci a hodnoty nad 80% populaci regresivní, tedy ubývající. V SO ORP Olomouc 

nejvyšších hodnot dosahují obce Bystrovany, Hlušovice a Hněvotín (Příloha 4). 

Zajímavým ukazatelem je i průměrný věk (Příloha 5). Hodnota průměrného věku 

vzrostla v Olomouckém kraji na 41,5 a v ORP Olomouc na 41,3. Ještě před deseti 

lety byly tyto hodnoty zhruba o 2,5 roku nižší, tedy pod hranicí 40 let.
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Velmi zajímavým údajem, který je hodnocen u soudržnosti obyvatelstva, 

je počet osob narozených v obci svého obvyklého pobytu. Častým označením této 

složky obyvatelstva jsou „rodáci“ (Příloha 6). Průměrná hodnota této skupiny 

obyvatel činí za Českou republiku 47 %, za ORP Olomouc je to 48,2 % (údaje 

ze SLDB 2011). Obce s nejvyšším počtem rodáků jsou: Krčmaň, Charváty, Příkazy, 

Drahanovice), naopak nejnižší počet rodáků žije v obci Hlušovice.

Opomenuta nesmí být ani mobilita obyvatelstva SO ORP Olomouc, tedy 

dojížďka a vyjížďka do škol a za prací (Příloha 7). Nejvyšší dojížďka je do těch obcí, 

kde se soustřeďuje nejvíce pracovních příležitostí a škol. Je tedy zřejmé, že se bude 

jednat o obec Olomouc, která jako krajské město poskytuje nejvíce takových 

příležitostí (ať už pracovních, tak i v nabídce škol – ZŠ, SŠ a VŠ), dále je to pak obec 

Lutín, Hlubočky a Velká Bystřice. Opačným jevem je vyjížďka z obcí za prací 

a do škol, ta je nejvyšší u obcí, kde není dostatek pracovních pozic, chybí ZŠ či SŠ. 

Mezi takové obce patří Suchonice, Charváty, Blatec, Luběnice a Ústín. 

6.4 Bydlení

Problematiku bydlení nejlépe vystihují počty dokončených bytů a podíl 

neobydlených bytů (Příloha 8).  Největší výstavba probíhá samozřejmě v samotné 

obci Olomouc a v okolních obcích, to především díky blízkosti centra města, 

obslužností MHD a jiným výhodám, které s sebou nese blízkost krajského města. 

V těchto obcích probíhala intenzivní výstavba i v posledních letech, kdy byla 

ve stavebnictví stagnace, kterou vystihuje mapa bytové výstavby v letech 2009, 2011 

a 2013 (Příloha 9). Stagnace se dotkla spíše obcí, které byly vzdálenější od města 

a které také nejsou příliš atraktivní například z hlediska občanské vybavenosti, 

napojení na inženýrské sítě či dopravní obslužnost. Podíl neobydlených bytů 

se zvětšoval směrem se vzdáleností od obce Olomouc, což potvrzuje předchozí 

tvrzení. Obce, kde byl tento podíl vyšší jak 20 % se týkal právě obcí na hranicích 

ORP Olomouc – obec Věrovany, Krčmaň, Suchonice, Tršice a Drahanovice. 
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6.5 Rekreace

Pro rekreaci v SO ORP Olomouc je charakteristické druhé bydlení tzn. chaty 

a chalupy. Nejvýznamnější střediska druhého bydlení jsou v obcích s dobrou 

dostupností do Olomouce a atraktivním prostředím – dostatečné množství památek, 

sportovní a kulturní vyžití, přítomnost přírody. V těchto lokalitách stále probíhá 

výstavba objektů pro rodinnou rekreaci (Příloha 10). Mezi obce s nejvyšší 

atraktivností patří Drahanovice, Tršice, Olomouc, Dolany a Hlubočky. Oblíbenost 

některých lokalit z hlediska rekreace s sebou nese i zápory pro danou obec – odvoz

a sběr komunálního odpadu, nenapojení na kanalizaci a ČOV a tím 

problematická likvidace odpadních vod z rekreačních objektů, znečišťování okolí aj. 

6.6 Mikroregiony a místní akční skupiny

Členství obce v mikroregionu (Příloha 11) nebo místní akční skupině (Příloha 

12) přináší pro obec mnohá pozitiva jako je čerpání dotací, společný kulturní 

a sportovní život, udržování tradic. Proto bylo členství v mikroregionu a MAS 

(Příloha 13) hodnoceno v rámci vyhodnocení pilíře soudržnosti společenství obyvatel 

velmi kladně. V SO ORP Olomouc figuruje sedm mikroregionů a obce nemusí být 

členem jen v jednom mikroregionu. Většina obcí proto spadala do dvou 

mikroregionů, a to předně díky mikroregionu Olomoucko, který vznikl pro účely 

tvorby společné strategie. Obec Majetín je členem dokonce ve třech mikroregionech 

– Království, Olomoucko a Dolek. 

Členství v MAS je odlišné tím, že obec je členem pouze v jedné takovéto 

organizaci a to především z toho důvodu, že poskytuje pro danou MAS své území 

pro účely čerpání dotace. Není tedy možné, aby jedno území figurovalo ve více 

MAS. SO ORP Olomouc má na svém území šest místních akčních skupin. 

Zajímavostí je, že obec Olomouc není členem žádné MAS.

6.7 Spolky v obcích

Spolková činnost je důležitým prvkem každé obce, jelikož obec vystihuje 

právě vzájemnou soudržnost a soužití obyvatel, kteří se podílejí na zájmové činnosti 
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obce. Spolková činnost je velmi různorodá, jedná se o sportovní, kulturní, 

společenskou, hasičskou, seniorskou, církevní, přírodovědně-naučnou, rybářskou, 

mysliveckou a jinou činnost v obci (Příloha 14). Taková činnost se podílí 

na zkvalitnění života v obci, proto je dobré se snažit ji zachovat a dále rozvíjet. 

Nevyšší počet spolků je v obcích (Příloha 15), které dbají o zachování tradic, snaží se 

vytvářet nové a nabízejí občanům možnost realizovat se buď jako aktivní člen či jako 

vedoucí spolku (obec Velký Týnec, Velká Bystřice, Bohuňovice a Štěpánov).

6.8 Občanská vybavenost

Občanská vybavenost obce je to, co jí samotné přidá na hodnotě a díky čemu 

je pro občany zajímavá. V rámci občanské vybavenosti bylo hodnoceno, 

zda je v obci MŠ a ZŠ (Příloha 17), obchod a pohostinství a ubytovací zařízení 

(Příloha 18) pošta a knihovna (Příloha 19), kulturní dům a sportovní objekt (Příloha 

20), ordinace praktického lékaře pro děti a pro dospělé a nebo lékaře specialisty.

V obcích SO ORP Olomouc je kvalita občanské vybavenosti na různé úrovni. 

Nejlepší vybavenost mají bývalé tzv. střediskové obce – Velký Týnec, 

Dub nad Moravou, kde je dostupná na velmi vysoké úrovni a občanovi tu téměř nic 

nechybí. Druhým extrémem jsou obce, které občanskou vybavenost vůbec nemají,

nebo jen minimální. To jsou obce v blízkosti centra města, případně na okraji SO 

ORP Olomouc (Liboš, Suchonice, Svésedlice). 

6.9 Možné problémy k řešení v ÚPD

Celkové hodnocení soudržnosti obyvatelstva SO ORP Olomouc nejvíce 

shrnuje SWOT analýza v kartách obcí, kde je uvedeno maximální množství 

dostupných informací za dané téma, kam byly také vybrány i extrémní hodnoty 

z těchto okruhů, které naznačují nějakou abnormalitu v území, která by mohla 

ukazovat na problém, který by se měl řešit v rámci ÚPD.

Pokud se budeme zabývat problémy, které vycházejí z pilíře hodnocení 

soudržnosti, jedná se předně o následující:
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- veřejná infrastruktura neodpovídá skutečným potřebám (buď chybí úplně

nebo je poddimenzovaná),

- v nových lokalitách je nedostačující silniční infrastruktura,

- nová výstavba je podporována více než nákup dosavadních objektů, 

které jsou neobydlené

- výstavba nových rekreačních objektů v lokalitách, kde není napojení 

na dopravní a technickou infrastrukturu, problémy s likvidací odpadu, střet 

s ŽP

- obyvatelé větších měst (Olomouc) se stěhují do okolních vesnic, kde nemusí 

zapadnout mezi venkovské sociální struktury (tzv. náplava),

- velké procento starších obyvatel, odliv produktivní složky za prací (v lokalitě 

chybí zaměstnavatelé),

- zvýšená vyjížďka pracujících a studentů mimo obec

- nedostatek občanské vybavenosti (koncentrace do měst),

- malá spolková činnost, která je kolikrát omezena faktorem územního 

uspořádání, chybí lokality pro jejich základnu.
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7 VÝSLEDKY

Výsledky diplomové práce jsou vymezeny zadáním této práce. Vznikly čtyři 

hlavní výstupy.

Prvním výstupem celé práce jsou navržené vzorové excelovské soubory 

pro další aktualizace získaných údajů o území z tématu č. 13 – Statistika. Takové 

údaje můžou být poskytovány v různých časových horizontech (ze SLDB, 

z průběžného šetření, z nárazového či dotazníkového šetření) a od různých 

poskytovatelů, nemusí se jednat jen o informace od ČSÚ.  Jejich struktura je

jednotná, jednoduchá a slouží k opakovaným úkonům zapracování.

Na tuto fázi navázala tvorba konfiguračních souborů pro jevy řešené tématem 

Statistika. Konfigurační soubory byly vytvořeny sepsáním kódu ve značkovacím 

jazyku XML a slouží jako převodníky mezi vstupními daty a výsledným importem

do datového skladu Portálu ÚP. Musela však být zachována stejná struktura a pořadí 

sledovaných atributů, aby celá procedura proběhla korektně. Bez vzniku 

konfiguračních souborů by nebylo možné tato data zapracovat do databáze sloužící 

pro všechny ORP Olomouc a KÚOK. Kromě nově vytvořených konfiguračních 

souborů pro statistické údaje byly upraveny a aktualizovány konfigurační soubory 

pro témata jako je vymezení a využití území, dopravní a technická infrastruktura, 

protože stávající stav těchto souborů byl již nevyhovující a neaktuální a nebylo 

by možné pomocí nich nové informace zpracovat.

Ze získaných a sesbíraných dat vzniklo 15 mapových výstupů pro oblast 

dopravní a technické infrastruktury, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, 

mikroregiony a místní akční skupiny, spolkovou činnost a občanskou vybavenost. 

Ty mají za cíl popsat oblasti podílející se na vyhodnocování soudržnosti společenství 

obyvatel a sloužit také pro lepší, rychlejší a jednodušší pochopení zájmového jevu. 

Posledním výstupem jsou karty obcí, kde je pro každou obec vytvořena 

SWOT analýza pro čtyři témata rozboru udržitelného rozvoje území, kde jsou 

zachyceny silné a slabé stránky obce, je přihlédnuto k příležitostem a hrozbám 
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v území. Z této SWOT analýzy vzniklo hodnocení třetího pilíře řešícího soudržnost 

společenství obyvatel. Hodnocení bylo provedeno přiřazením kladného znaménka 

„+“ v případě převažujících pozitivních vlastností obcí, v případě převažujících 

negativních vlastností bylo přiděleno záporné znaménko „-“. Vyhodnocení pilíře 

soudržnosti obyvatelstva bylo ještě doplněno o komentář s vysvětlením důvodu 

takového ohodnocení. Závěrem celého hodnocení bylo vymezení nejdůležitějších 

problémů, které by měly vstoupit do problémového výkresu a následně by je měla

řešit územně plánovací dokumentace.
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8 ZÁVĚR

Hlavním cílem této diplomové práce bylo hodnocení soudržnosti obyvatelstva 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc.

Pro splnění tohoto úkolu bylo nejprve nutné seznámit se s podklady, které 

popisují sídelní strukturu SO ORP Olomouc a hlavně seznámení se s podklady 

zaměřenými na sociodemografické charakteristiky. Tím nejobsáhlejším 

a nejkomplexnějším zdrojem byla minulá aktualizace ÚAP ORP Olomouc (URL 6).

Dalším krokem byl sběr dat z více zdrojů. Od KÚOK byly poskytnuty údaje 

o území sledované v rámci ÚAP. Jednalo se o data z datového skladu předně

za dopravní a technickou infrastrukturu, bydlení a rekreaci. Zbylá data potřebná 

pro hodnocení soudržnosti obyvatelstva byla sesbírána z veřejně dostupných 

informací z internetu, popřípadě byla zjištěna místním šetřením. Původně bylo 

plánované i dotazníkové šetření ve spolupráci s Magistrátem města Olomouce, 

ale od toho byla nakonec odstoupeno a data byla sesbírána výše uvedeným 

způsobem. Nezbytností byla správná interpretace získaných dat či vzniklých 

informací z analýz, aby nedošlo k mýlce.

Po sběru dat následoval výběr témat vystihujících co nejobjektivněji 

a nejjednodušeji pilíř hodnocení soudržnosti společenství obyvatel. Po několika 

konzultacích s odborníky na danou problematiku byla jako nejvhodnější témata 

zvolena dopravní a technická infrastruktura, sociodemografické podmínky, bydlení, 

rekreace, členství v mikroregionech a místních akčních skupinách, četnost spolků 

působících v obci a občanská vybavenost. Všechny jmenované okruhy vstupovaly

jako zdroj informací do SWOT analýz u jednotlivých obcí SO ORP Olomouc, 

ze kterých vzešlo vyhodnocení pilíře soudržnosti společenství obyvatel doplněné 

o komentář se zdůvodněním konkrétního hodnocení, tento celý proces vyústil 

ve vytvoření karet obcí.
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Nedílnou součástí práce byl vznik kartografických výstupů, těch vzniklo 

celkem 15 ve formátu A4 a A3 pro lepší představení rozložení jevu v řešeném území 

a sloužily také jako podklad pro SWOT analýzu u jednotlivých obcí.

Karty obcí se SWOT analýzami a kartografickými výstupy tvořily základní 

stavební kámen celého vyhodnocení pilíře soudržnosti společenství obyvatel. Z pilíře 

soudržnosti obyvatel vyplynuly problémy, které by měl řešit problémový výkres, 

následně by měly být řešeny v územně plánovací dokumentaci. Tyto problémy 

nebyly vytipovány pro každou jednotlivou obec, ale všeobecně pro celé území, 

protože by nebylo korektní udělat závěry bez vyhodnocení vlivu dalších dvou pilířů 

vstupujících do tohoto procesu.

Kromě výše jmenovaných výsledků práce vznikly na popud Magistrátu města 

Olomouce a KÚOK vzorové excelovské soubory pro zpracovávání a aktualizaci 

statistických dat, kde je nastaven jednotný vzhled a struktura, aby mohly být i nadále 

využívány pro zpracování nových informací. K těmto souborům byly vytvořeny ještě 

konfigurační soubory napsané v jazyku XML, jež slouží jako převodníky dat, 

aby došlo ke správnému importu dat do datového skladu Portálu ÚP. Konfigurační 

soubory byly vytvořeny respektive upraveny i pro další témata z datového modelu 

Portálu ÚP a jsou nedílnou součástí této práce.
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Popis struktury DVD

Adresáře:

Text_prace

Statistika/konfiguracni_soubory

  /vstupni_soubory

Konfiguracni_soubory_ost

Mapy

Tabulky

Data poskytnutá KÚOK mají sloužit především pro účely ÚAP, výjimečně

pro vědecké práce. Jejich další šíření je v rozporu s podepsanou dohodou 

mezi poskytovatelem dat a KÚOK, proto nebyla přiložena všechna surová data.
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