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Anotace 

Předmětem diplomové práce je posouzení vhodnosti datového modelu pro správu územně 
analytických podkladů s ohledem k potřebám Městského úřadu ve Vítkově. První část práce 
obecně charakterizuje problematiku územního plánování a zabývá se především příslušnou 
legislativou – důvody, které vedly k přijetí nového stavebního zákona a hlavními principy 
územního plánování v nové právní úpravě. Další část se podrobně věnuje charakteristice 
nového institutu územního plánování - územně analytickým podkladům, které jsou 
nejvýznamnější změnou stavebního zákona. Zaměřuje se na možnosti využití 
geoinformačních technologií a popisuje konkrétní zkušenosti s prvním pořízením územně 
analytických podkladů v oblasti jejich finančního, personálního a technického zajištění. 
Poslední stěžejní část práce podrobně analyzuje datový model pro správu územně 
analytických podkladů, výsledkem analýzy je návrh zcela nové struktury datového modelu a 
jeho dalších úprav. 
 

Annotation 

The topic of this thesis is the evaluation of the applicability of the data model used for the 
administration of planning analytical materials with regards to Vítkov Municipal Authority 
requirements. The first part of this work generally characterizes the town and country 
planning and it mainly deals with its legislation - the reasons that have led to the passing of 
the new building act and the main town and country planning principles in the new law 
adjustment. The next part describes in detail the new town and country planning institute - 
planning analytical materials, which are the most important building act change. It 
concentrates on the possibilities of geographical and information technologies usage and 
describes the individual experience of the first planning analytical materials making. The 
materials deal with their financial, personal and technical safeguarding. The last and crucial 
part of this work analyses in detail the data model for the administration of planning 
analytical materials. The result of this analysis is a proposition of a completely new data 
model structure and some more corrections of this model. 
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ÚVOD 
 

Územní plánování je komplexní činností pořizovatelů ve spolupráci s řadou odborníků, řešící 

prostorové a funkční využití území v souladu s požadavky na udržitelný rozvoj území. V roce 2006 

byla schválena nová právní úprava, která změnila řadu procesních postupů, zavedla nové nástroje 

územního plánování a zdůraznila význam územního plánování.  

 

Analýza zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ukázala, 

že nedostatky je možné odstranit jen koncepčně novou úpravou odpovídající novým ekonomickým, 

sociálním a politickým podmínkám. Novou právní úpravu si vyžádalo i začleňování České 

republiky do struktur Evropské unie a do společného trhu. Další vliv měla i probíhající reforma 

veřejné správy, tedy i potřeba efektivně a účinně řešit řadu problémů v oblasti ekonomického 

rozvoje, životního prostředí a sociální stability. Od zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) se očekává, že ve svých důsledcích, mj. i díky změnám 

v územním plánování, povede ke zvýšení kvality rozhodování ve stavebním i územním řízení.  

 

Změny v územním plánování se dotkly všech úrovní – celostátní, krajské i obecní, ovšem největší 

dopad mají zřejmě právě na nejnižší z těchto úrovní. Jednak díky počtu těchto jednotek a jednak 

z důvodu zavedení zcela nového institutu – územně analytických podkladů, které (v tomto případě 

na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností) v pravidelných intervalech vyhodnocují 

stav území a možnosti využití území. Tím kladou velmi vysoké nároky na personální a technické 

vybavení úřadů, na rozpočty obcí s cílem zajistit kvalifikovaný přístup a profesionalitu procesu 

pořizování a jsou tak jednou z nejvýznamnějších změn v novém stavebním zákoně. 

 

Právě výše uvedené změny v územním plánování a s nimi související technické zabezpečení 

procesu pořizování územně analytických podkladů jsou důvodem pro zpracování diplomové práce. 

Stavební zákon stanovil povinnost pořizovat územně analytické podklady a průběžné je 

aktualizovat, nestanovil však způsob jejich pořizování; v zákoně se pouze uvádí, že územně 

analytické podklady mají být zpracovávány především digitálně. Odborníci se shodují, že 

nejvhodnější technologií pro zpracování územně analytických podkladů je technologie GIS.  

 

Cílem diplomové práce je zhodnotit vhodnost datového modelu pro správu územně analytických 

podkladů s ohledem k potřebám MěÚ ve Vítkově a navrhnout potřebné úpravy či rozšíření 

datového modelu územně analytických podkladů, případně navrhnout a realizovat vlastní 

implementaci s využitím prostředí ArcGIS. 
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1.  ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ  
 

1.1  Obecné zásady územního plánování 
 

Podstatou územního plánování je posouzení současného stavu určeného správního území, tedy 

zastavěné i krajinné části obce, a navržení účelného využití vymezených ploch a pozemků, jejich 

vzájemného uspořádání a vazeb nezbytných pro harmonický rozvoj. Úkolem územního plánování 

je zajištění ochrany veřejných zájmů, přiměřeného využívání přírodních zdrojů a možnosti 

rozvíjení aktivit fyzických a právnických osob. Územní plánování má současně zamezit negativním 

vlivům z činností lidí na půdu, ovzduší a vodu. Uspořádání jednotlivých obcí a jejich zájmových 

území je nutno odvozovat z územně plánovací dokumentace vyšších územně správních celků. 

 

Návrh budoucího uspořádání obcí je v územních plánech představován v návrhové mapě (hlavní 

výkres), v doplňkových výkresech a v podrobné textové části. V návrhové mapě je nutné zachytit 

vše, co ze stávajícího uspořádání zůstane nezměněno (např. rozložení obydlí, vybavenosti, služeb, 

výroby, rekreace, komunikací, inženýrských sítí, zemědělské a lesní půdy, vodních ploch), dále to, 

co musí být ze stávajících staveb a zařízení upraveno z důvodu zajištění bezpečnosti, hygieny, 

ekologické stability nebo zlepšení funkce, co má být nově vybudováno, co tvoří důležité limity 

rozvoje území (ochranná pásma, památkové, zemědělské, vodohospodářské zájmy a zájmy ochrany 

přírody), nové hranice sídla, úpravy přilehlé krajiny (hraniční zóna sídel), regulativy budoucího 

vývoje sídla. Návrhová mapa musí vymezit zastavitelné a nezastavitelné plochy v sídle. 

V územním plánování je nutné řešit nejprve větší územní celky a z nich odvozovat uspořádání 

jednotlivých obcí a jejich zájmových území [17]. 

 

V územním plánování lze často narazit na termín urbanistická koncepce. Tento termín je možné 

chápat poměrně široce, názory na jeho obsah se proto i značně liší. V územním plánu je nutné 

chápat urbanistickou koncepci v mezích stanovených zákonem, a to jako výraz záměrů a cílů obce 

v nakládání s územím. Urbanistická koncepce, jinými slovy urbanistické pojetí, je vyjadřována 

graficky i slovním popisem ve skladbě, uspořádání, ve vzájemných vztazích a vymezení ploch 

s rozdílným funkčním využitím a s rozlišnými požadavky na kvalitu prostředí. Jedná se o vztah 

mezi urbanizovaným (zastavěným) územím, přeměněným stavební činností nebo k zastavění 

určeným (zastavitelné území) a územím obce, které by mělo být před stavební činností chráněno. 

Urbanistická koncepce je vyjádřena např. i podmínkami pro uspořádání zeleně v území, organizaci 

dopravních komunikací, veřejné infrastruktury a usměrňování dalšího rozvoje nové zástavby [3]. 
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Úkolem urbanisty není jen hledání optimálního řešení pro stavební rozvoj obce, pro rozvoj 

zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství, turistiky nebo pro posouzení ekologické stability 

krajiny, ale i hledání takového řešení, které nepoškodí stávající estetickou hodnotu obcí a krajiny a 

které podle možností vytvoří i hodnoty nové. Urbanistická kompozice se zabývá soubory budov a 

prostorů, krajinnými celky, hlavními hmotami a plochami a jejich hlavním členěním. 

 

 

1.2  Z historie stavebního zákona 
 

Usměrňování výstavby má v českých zemích dlouholetou tradici. Svými počátky stavební právo 

sahá hluboko do dob monarchie, která z různých důvodů řadou speciálních norem zasahovala do 

stavební činnosti obyvatel. Jednalo se především o důvody policejní při odvracení škod a nebezpečí 

hrozících ze stavebních činností a o podporu veřejného zájmu; svojí povahou znamenaly stavební 

předpisy omezení práva vlastnického. Právní nástroje pro usměrňování výstavby byly 

v jednotlivých městech vydávány již ve středověku – pravděpodobně nejstarší dochovaný stavební 

řád je stavební řád jihlavský z roku 1270. 

 

Historie právní stránky územního plánování je však temnější než dějiny vzniku norem pro stavební 

činnost. Do stavebního zákonodárství našich zemí pronikala myšlenka plánování měst a obcí jen 

velmi pozvolna. V průběhu let 1815 – 1845 byl již požadován hlavní plán, ale jen pro zakládání 

nových vesnic nebo znovuzřizování vesnic a regulační plány pro jednotlivé městské ulice zničené 

požárem nebo povodní [3].  

 

V novodobé historii českého stavebního práva lze rozlišit 4 základní vývojové etapy. První 

nejdelší, od roku 1886 do druhé poloviny čtyřicátých let minulého století, druhou trvající 9 let (do 

roku 1958), třetí mezi léty 1958 a 1976, a poslední od roku 1976 do roku 2006.  

 

V 1. období platilo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku celkem 6 stavebních řádů: V Čechách to 

byl zákon z 10.4.1886 č. 40 z.z, pro Prahu, Plzeň a České Budějovice a zákon z 8.1.1889 č. 5 z.z. 

pro ostatní obce v Čechách (český stavební řád pro venkov). Na Moravě platil stavební řád ze dne 

16.6.1894 č. 63 z.z. pro města Brno, Olomouc, Jihlavu a Znojmo a jejich obce předměstské, pro 

ostatní obce platil stavební řád ze dne 16.6.1894 č. 64 z.z., pro Slezsko ze dne 2.6.1883 č. 26 z.z 

[5]. 
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Stavební řády z roku 1886 a let následujících založily základní principy veřejného stavebního práva 

v moderním pojetí, zakotvily jeho základní instituty a stanovily pravidla pro povolování staveb. 

  

Další legislativní práce na novém jednotném celostátním stavebním řádu pokračovaly v období 

první republiky, byly však přerušeny světovou válkou. V předpisech z období okupace byly řešeny 

otázky územního plánování na úrovni tehdejšího stupně poznání uznávajícího potřebu podřízení 

úprav menšího území potřebám území širšího a potřebám organického vývoje celku.  Vládním 

nařízením č. 48/1940 Sb. byla zřízena Plánovací komise pro hl. m. Prahu a okolí, č. 288/1941  Sb. 

Byly tak založeny podmínky pro opatřování plánů polohy obcí a jeho finanční podporu. 

 

Jedním z prvních poválečných předpisů stavebního práva byl zákon č. 86/1946 Sb., o stavební 

obnově. Tento právní předpis byl zaměřen především na obnovu válkou poškozených a zničených 

staveb, jejich změny a opravy. Kvalitativně nový pohled na možnosti regulovat uspořádání 

zájmového prostoru přinesla zákonná úprava z roku 1949 v podobě zákona č. 280/1949 Sb., o 

územním plánování a výstavbě obcí. Ten založil pojem územní plánování, jakožto nástroj pro 

komplexní řešení území namísto dřívějších a tehdejších partikulárně pojatých urbanistických metod 

(plány polohy, regulační a zastavovací plány). Jednalo se zároveň o začátek druhé vývojové etapy 

stavebního práva Následovalo vydání řady dalších předpisů a došlo tak k jistému separování tzv. 

velkého územního plánování, tj. pořizování, projednávání a schvalování územně plánovacích 

dokumentací. 

 

Koncem 50. let byly předpisy územního plánování a stavebního řádu zásadním způsobem 

novelizovány. Tato vývojová etapa setrvala u oddělení územního plánování od stavebního řádu. 

Během let 1958-59 byl vydán klíčový předpis – zákon č. 84/1958 Sb., o územním plánování a 

prováděcí vyhláška č. 153/1959 Ú.l., o územním plánování. 

 

Čtvrtou vývojovou etapu – od roku 1976 do roku 2006 – představoval zákon č. 50/1976 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (starý stavební zákon) a prováděcí vyhlášky 

k němu. Uvedený soubor předpisů založil moderní kodexovou úpravu stavebního práva. Starý 

stavební zákon za úctyhodných 30 let své platnosti prodělal řadu (celkem 21) změn a novelizací – 

nejvýznamnější v roce 1992 a 1998. Uvedená norma působí i nadále – a mnoho let ještě působit 

bude, protože řada řízení bude probíhat ještě dlouhou dobu podle starých právních předpisů. Tyto 

právní předpisy jsou s účinností od 1. ledna 2007 nahrazeny zákonem č. 183 /2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (nový stavební zákon) a prováděcími předpisy [5]. 
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2.  DŮVODY K PŘIJETÍ NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 

2.1  Příprava nového stavebního zákona 
 

Začleňování České republiky do struktur Evropské unie a do společného trhu, probíhající reforma 

veřejné správy a tedy i potřeba efektivně a účinně řešit řadu problémů v oblasti ekonomického 

rozvoje, životního prostředí a sociální stability představovaly významný dopad na stávající stavební 

zákon. Bylo potřeba provést řadu změn stavebního zákona a v souvislosti s přípravou těchto změn 

bylo provedeno zhodnocení platného právního stavu. Provedenou analýzou bylo zjištěno, že 

nedostatky jsou natolik principiální, že je lze odstranit jen koncepčně novou úpravou odpovídající 

novým ekonomickým, sociálním a politickým podmínkám [15]. 

 

Usnesením č. 612 ze dne 20. června 2001 schválila vláda věcný záměr nového stavebního zákona a 

současně uložila ministru pro místní rozvoj zpracovat (ve spolupráci s ministry životního prostředí 

a vnitra) a předložit vládě návrh nového stavebního zákona. Příprava návrhu nového stavebního 

zákona představovala rozsáhlý soubor prací zahrnující i přípravu pracovních znění návrhů 

prováděcích právních předpisů. Rovněž bylo nezbytné řešit vztah ke všem právním předpisům, 

jichž se změna stavebního práva měla dotknout, a to zpracováním návrhu samostatného zákona č. 

186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících se stavebním zákonem a samostatného 

zákona č. 184/2006 Sb., o nuceném omezení a nuceném přechodu práv k pozemkům a stavbám 

(zákon o vyvlastnění). 

 

Nová koncepce si vyžádala revizi více než 40 zákonů, ve kterých se v posledních 15 letech 

prosazovala neracionální tendence dotčených orgánů vydávat ve své působnosti samostatná 

podkladová správní rozhodnutí ve věci, o které se rozhoduje v postupech nebo řízeních podle 

stavebního zákona. Zohledněn byl rovněž zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, který podstatným 

způsobem ovlivňuje výkon veřejné správy a součinnost dotčených orgánů chránících veřejné zájmy 

podle zvláštních právních předpisů.  

 

Nový stavební zákon byl přijat v březnu roku 2006; dne 1.1.2007 nabyl účinnosti a nahradil tak 

dosavadní platnou legislativu na úseku územního plánování a stavebního řádu. Nové prováděcí 

předpisy a změny starých prováděcích předpisů byly přijaty v listopadu 2006 s účinností od 

1.1.2007  -  tabulka č.1. 
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NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY  

NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 

STAVEBNÍHO ŘÁDU A VYVLASTNĚNÍ 

 

STARÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY  

NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 

STAVEBNÍHO ŘÁDU A VYVLASTNĚNÍ 

 

ZÁKONY 

 

ZÁKONY 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu 

zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu 

zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 

vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 

 

zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých 

zákonů souvisejících s přijetím stavebního 

zákona a zákona o vyvlastnění 

 

  

 

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY 

 

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY 

vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti 

vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích 

podkladech a územně plánovací dokumentaci 

vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území 

 

vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 

územního opatření  

vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení stavebního zákona 

vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 

stavebního řádu 

 

vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných 

inspektorech 

 

vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  

vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 137/1998 Sb. 

vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných 

technických požadavcích na výstavbu 

Tab. 1  Nové předpisy na úseku územního plánování a stavebního řádu 
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Od nového stavebního zákona se očekává, že ve svých důsledcích povede ke zvýšení kvality 

rozhodování ve stavebním i územním řízení. Podkladem pro rozhodování v území jsou nástroje 

územního plánování – územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace. Účelem 

nové právní úpravy je vytvořit podmínky pro zohlednění různorodých zájmů a potřeb společnosti, 

např. státní správy a územní samosprávy, veřejného a soukromého sektoru, zájmů investorů a 

veřejnosti. 

 

Stará právní úprava znamenala především problém zastaralých institutů územního plánování: řada 

novelizací starého stavebního zákona narušila původní systematiku a soudržnost stavebního 

zákona, některé právní instituty byly používány, aniž by měly dostatečné důsledky na změny 

v území, jiné v praxi zcela scházely, např. nástroj pro koordinaci územně plánovací činnosti 

v mezinárodních, republikových a přeshraničních souvislostech. Za další problém lze považovat 

nedůslednost při rozhodování v území v rámci pořizování územně plánovací dokumentace a 

v rámci územního řízení, spočívající v rozhodování o obdobných otázkách různou formou, 

neexistence zjednodušujících forem řízení a možnosti racionalizace postupů. Rovněž se nedařilo 

účinně a rychle řešit rozpory mezi jednotlivými správními úřady na různých úrovních, zapříčiněné 

nejednotnou právní úpravou při spolupráci orgánů státní správy chránících veřejné zájmy podle 

zvláštních právních předpisů. Dalšími problémy pak byla nemožnost účasti veřejnosti při 

pořizování územně plánovací dokumentace a v územním řízení, nedostatečně zaručená účast 

zástupců územních samospráv při nalézání řešení rozdílných požadavků dotčených správních úřadů 

a nehospodárnost z pohledu administrativy z důvodu procesní i obsahové duplicity právních 

předpisů zabývajících se posuzováním vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí 

[15]. 

 

 

2.2  Hlavní principy územního plánování v nové právní úpravě 
 

Hlavními principy řešení na úseku územního plánování jsou úprava, postavení a kompetence 

orgánů územního plánování; zajištění přístupu veřejnosti k informacím o území; zaručení její účasti 

a odborné pomoci v procesech územního plánování; nové pojetí kvalifikačních podmínek pro 

výkon územně plánovací činnosti; územně analytické podklady; politika územního rozvoje jako 

celostátní nástroj územního plánování; zásady územního rozvoje jako nový nástroj územního 

plánování krajů; územní plán a regulační plán jako nástroje územního plánování obcí, umisťování 

staveb a jejich změn, změna jejich účelu a vlivu na využití území, změna využití území a ochrana 

důležitých zájmů v území na základě územního rozhodnutí a na základě nově zavedeného institutu 
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územního souhlasu, který nahrazuje územní rozhodnutí; územní opatření, které upravuje poměry v 

území formou opatření obecné povahy; vymezení zastavěného a nezastavěného území s odlišnými 

podmínkami povolování změn ve využívání území; jiné pojetí spolupráce dotčených orgánů 

hájících při pořizování územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace a v 

územním řízení veřejné zájmy podle zvláštních předpisů; přijetí lhůt pro rozhodování a jeho 

racionálního rozsahu, jakož i požadavku na účast veřejnosti; nové pojetí transposice požadavků 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES, ze dne 27. června 2001, o posuzování vlivů 

některých plánů a programů na životní prostředí, směrnice Rady 92/43/EHS ze den 21. května 

1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a 

směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979, o ochraně volně žijících ptáků.  

 

 

2.2.1  Územně analytické podklady jako jeden z hlavních principů územního 
plánování 
 

Jedním z hlavních principů řešení na úseku územního plánování dle nové právní úpravy je 

pořizování územně analytických podkladů (ÚAP), které poskytnou trvale, soustavně a odborně 

aktualizované vyhodnocení stavu území, jeho limitů a možností jeho využití, a které jsou nezbytné 

pro kvalitní, kvalifikované a hospodárné pořizování územně plánovací dokumentace, územní 

rozhodování, projektovou činnost a vyhodnocování vlivů záměrů na podmínky udržitelného 

rozvoje. „Pro kvalifikovanou, efektivní a odbornou územně plánovací činnost, pro územní 

rozhodování stavebních úřadů a projektovou přípravu je nezbytná kvalitní trvale aktualizovaná 

znalost o možnostech území a limitech jeho využití, které určují správní úřady na základě ochrany 

veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů.“ [15]  

 

ÚAP nahradí vstupní etapu průzkumů a rozborů pro vybraná území, která je financována územními 

samosprávami a která je získávána nesoustavně a nepravidelně při pořizování územně plánovací 

dokumentace. Další prostředky vynakládají obce na smluvně zajišťovanou odbornou podporu 

nedostatečné profesionality úředníků/pořizovatelů. Od nové právní úpravy se v konečném důsledku 

očekává snížení nákladů na územní plánování. Současně se výrazně zlepší informační servis pro 

veřejnost o stavu a možnostech území, o podmínkách pro projektovou přípravu a realizaci staveb i 

pro jejich povolování.  Dojde k výraznému posílení právní jistoty a hodnověrnosti opatření veřejné 

správy, přispívající k hospodárnému využívání území a k šetření neobnovitelných zdrojů.  
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Očekávaným důsledkem je hospodárnější využívaní existující veřejné infrastruktury a vhodnější 

lokalizace nové veřejné infrastruktury, díky kterým bude dosaženo většího užitku investic 

z veřejných rozpočtů.  

 

2.2.2  Zkušenosti s pořízením ÚAP ve vybraných obcích – pilotní projekty 
 

V souvislosti s přípravou nového stavebního zákona zadalo Ministerstvo pro místní rozvoj řadu 

ověřovacích prací projektantům z praxe. Práce na přípravě návrhu zákona prokázaly, že před jeho 

schválením je nezbytné modelově ověřit navrhovaný obsah a postupy pořizování ÚAP obce 

s rozšířenou působností (ORP) a jejich provázanost s ÚAP krajů a se zásadami územního rozvoje, 

jakož i jejich skutečné přínosy v praxi. V březnu roku 2004 bylo k tomu účelu a na základě 

všeobecné nabídky Ministerstva pro místní rozvoj uzavřeno několik trojstranných úmluv 

(Ministerstvo pro místní rozvoj – kraj – ORP) o spolupráci. Metodickým poradenstvím pro 

zpracování modelu ÚAP a zpracováním metodického zobecnění vycházejícího z prací na tomto 

modelu byl pověřen Ústav územního rozvoje v Brně. Pro pilotní projekt ÚAP ORP byly vybrány 

obce Kyjov, Chotěboř, Uničov a Litovel.  

 

Kyjov 

ORP, která v období přípravy nového stavebního zákona disponovala poměrně rozsáhlým pokrytím 

území obce územními plány, velkou rozpracovaností územně plánovací dokumentace a poměrně 

slušným vybavením geoinformačními technologiemi. Na pořízení pilotního projektu se podílela 

řada institucí: Ministerstvo pro místní rozvoj, Jihomoravský kraj, Ústav územního rozvoje, Fakulta 

architektury Českého vysokého učení technického v Praze, Arch. Design Brno. Pořízení 

modelových ÚAP vyvrcholilo projednáním ve fiktivní Radě obcí pro udržitelný rozvoj území s 

přizváním starostů všech 42 obcí celého správního území ORP Kyjov. Přítomní ocenili značný 

rozsah získaných údajů o stavu území a o záměrech v území, které jsou v ÚAP k dispozici v 

podobě tematických výkresů zobrazujících hodnoty území, přírodní podmínky, dopravní a 

technickou infrastrukturu, limity využití území. Jedním z výstupů modelových ÚAP je mj. výčet 

problémů k řešení – obrázek č. 1. 
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Obr. 1  Kyjov – Schéma problémů k řešení 
Zdroj:  Janíková Jana, 2005 
 

Doplňující informace ke grafickým údajům tvoří údaje ze statistiky v členění do tří tematických 

celků, které tvoří pilíře udržitelného rozvoje: sociální údaje, hospodářské údaje a údaje o životním 

prostředí.  

 

Souhrnně jsou pak problémy k řešení zobrazeny v tzv. problémovém výkresu, který zahrnuje 

všechny problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích –  obrázek č. 2. 
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O r. 2  Kyjov –  Problémový výkres 

 

stitucí, přinesla řadu výsledků, mj. poznání, že ÚAP umožní širokou škálu jejich využití pro 

chnologiemi. Tato obec byla vybrána jako protipól poměrně dobře 

mami a 

orné 

mě.  

b
Zdroj:  Janíková Jana, 2005 

Účast v modelovém pořizovacím procesu, a to v přímé spolupráci s experty dalších zúčastněných 

in

územní samosprávu a veřejnou správu (především jejich obsahový a formální standard a zaručená 

permanentní aktualizace), a to při tvorbě rozvojových konceptů, strategických dokumentů, 

rozpočtových výhledů a deskriptorů území všeobecně. ÚAP rovněž budou znamenat úsporu 

nákladů na průzkumy a rozbory při pořizování územních plánů.  

 

Chotěboř 

ORP, která v období přípravy nového stavebního zákona disponovala velmi nízkým pokrytím 

území obce územními plány, nízkou rozpracovaností územně plánovací dokumentace a nulovým 

vybavením geoinformačními te

vybavené obce Kyjov. Zatímco obec Kyjov pořizovala ÚAP ve spolupráci s odbornými fir

sama se na pořizováni velmi výrazně podílela, obec Chotěboř zadala celé pořízení ÚAP odb

fir
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Obr. 3  Chotěboř - Problémový výkres 

 – výsledného modelu zobrazení území 

ejsrozumitelnější jsou: vizualizace, kartogramy, 3D modely), výsledný model zobrazení území 

usí být přirozeně modelem sdíleným (shoda zúčastněných), modelem systémovým, územně 

rientovaným, s dopřednými vazbami (doporučeními co, kde a proč rozvíjet) a zpětnými vazbami 

Zdroj: Krajský úřad kraje Vysočina: Modelové pořízení územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností 

Chotěboř, 2004.  Dostupné na www: http://mapy.kr-vysocina.cz/mapserv/chotebor_uap/ 

 

Praktické zkušenosti z modelového pořizování ÚAP ORP byly následující: Obce mají zájem o 

regionální problémy a záležitosti, jsou ochotny společně se podílet na jejich analýze i řešení, se 

znalostí širšího územního kontextu jsou při posuzování priorit realističtější a vstřícnější. Musí být 

však splněny následující podmínky: expertní výstupy profesionálních analytiků musí být dobře 

zpracovány do srozumitelného informačního výstupu

(n

m

o

(co, kde a jak korigovat) [10]. 
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3.  ÚAP JAKO JEDEN Z NÁSTROJŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 

3.1  Obecná charakteristika ÚAP 
 

ÚAP jsou jedním z územně plánovacích podkladů a jsou základním podkladem pro tvorbu 

ních plánů. Obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení 

odst. 1 nového stavebního zákona). 

ku, přírodnímu útvaru nebo stavbě, a která vznikla 

yla zjištěna zejména na základě právních předpisů a dále informace nebo data o záměrech na 

í: 

územ

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

stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (limity 

využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného 

rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (rozbor udržitelného 

rozvoje území) (§ 26 

 

ÚAP pořizuje příslušný pořizovatel na základě průzkumů území a na základě údajů o území, 

kterými jsou informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních, která se 

váží k určité části území, například ploše, pozem

nebo b

provedení změny v území (§ 27 odst. 2 nového stavebního zákona).  

 

ÚAP se (zjednodušeně řečeno) skládají ze dvou relativně samostatných etap, které lze popsat jako 

sběr veškerých dostupných dat a informací o území a následné zpracování výše uvedených dat a 

informací. Náležitosti obsahu ÚAP stanoví prováděcí právní předpis (§ 26 odst. 2 nového 

stavebního zákona) – vyhláška č. 500/2006 o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 

dokumentaci. 

 

ÚAP obsahuj

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (§ 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 500/2006 Sb.) 

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

vyhodnocení záměrů na provedení změn v území. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území 

dále zahrnují údaje o území, zjištění vyplývající z průzkumů území a další dostupné informace, 

například statistické údaje. Údaj o území obsahuje textovou část, grafickou část a dále informace o 

jeho vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí účinnosti (tzv. pasport údaje o 

území). (§ 4 odst. 2 a odst. 3 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) 
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Rozbor udržitelného rozvoje území (§ 4 odst. 1 písm. b) bod 1 a bod 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) 

zahrnující zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění na různé složky životního prostředí, veřejnou a 

dopravní infrastrukturu, sociodemografické podmínky (tzv. SWOT analýzu); závěrem je 

yhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území, jehož 

itů využití území, výkres záměrů na provedení změn v území a výkres problémů k řešení 

 územně plánovacích dokumentacích ("problémový výkres"). ÚAP mohou být doplněny dalšími 

u pořizovány ve dvojí rozdílné podrobnosti – nejen pro správní obvod obecního úřadu 

RP, ale i pro území kraje. ÚAP pro území kraje a jejich aktualizace pořizuje krajský úřad 

v

výsledkem je určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména 

urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a 

střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území například povodněmi a jinými 

rizikovými přírodními jevy. 

 

Grafická část ÚAP obsahuje výkres hodnot území, zejména urbanistických a architektonických, 

výkres lim

v

výkresy, schématy, tabulkami, grafy či kartogramy. (§ 4 odst. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) 

 

ÚAP jso

O

s využitím ÚAP obcí. ÚAP obce a kraje pracují s odlišnými sledovanými jevy (příloha č. 1 

vyhlášky č. 500/2006 Sb) – přílohy č. 1 a č. 2 

 

Postup při pořizování ÚAP lze zvolit následující: V první etapě pořizovatel  shromažďuje podklady 

pro vyhodnocení udržitelného rozvoje území (§ 27 odst. 2 nového stavebního zákona, § 4 odst. 1 

vyhlášky č. 500/2006 Sb. Nejprve vytvoří katalog sledovaných jevů, identifikuje poskytovatele dat 

a od těchto poskytovatelů data získá. Dále musí provést vlastní průzkumy území. Při průzkumech 

zjišťuje zejména hodnoty území: urbanistické hodnoty, historicky a architektonicky významné 

stavby, místa krajinného rázu, místa významných událostí, lidovou architekturu apod. Další etapou, 

po shromáždění všech údajů o území, je zpracování rozboru udržitelného rozvoje území pomocí 

SWOT analýzy (§ 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.).  

 

SWOT analýza je komplexní metoda kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních stránek 

problémů, řešení, projektů atd. Spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do čtyř základních skupin – silné resp. slabé stránky (zejména vnitřní), příležitosti a 

hrozby (zejména jako vlastnosti vnějšího prostředí). Analýzou vzájemné interakce jednotlivých 

faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a hrozbám na straně druhé lze 

získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.  
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SWOT analýza pro rozbor udržitelného rozvoje se skládá ze tří postupných kroků a provádí se 

v tématickém členění na geologii, vodní režim, ochranu přírody a krajiny, hygienu životního 

prostředí, zemědělský půdní fond, dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické 

podmínky, bydlení a rekreaci a hospodářské podmínky. Dalším krokem je SWOT analýza 

jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje – pilíře životního prostředí, ekonomického a sociálního 

pilíře. Závěrečná SWOT analýza zahrnuje vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 

pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel. Výsledkem 

je pak určení problémů k řešení.  

 

Závěrečnou etapou při pořizování ÚAP je jejich projednání v Radě obcí pro udržitelný rozvoj 

území, pokud tento zvláštní orgán obce byl zřízen (v případě ÚAP kraje v zastupitelstvu kraje), a to 

v rozsahu vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj (§ 29 nového stavebního zákona, § 5 vyhlášky č. 

500/2006 Sb.). Následně pořizovatel ÚAP zveřejní v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový 

přístup (§ 166 nového stavebního zákona) a poté je průběžně aktualizuje na základě nových údajů o 

území. Pravidelnou aktualizaci pořizuje ve dvouletých intervalech (§ 28 odst. 1 nového stavebního 

zákona). 

 

Dle § 27 odst. 2 nového stavebního zákona úřad územního plánování pořizuje ÚAP pro svůj 

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

o zákona). 

řad územního plánování musí ÚAP pořídit do 24 měsíců, krajský úřad do 30 měsíců po dni nabytí 

rozborů řešeného území v rozsahu 

dpovídajícím ÚAP (§ 185 odst. 3 nového stavebního zákona). 

s

plánů.   

 

Údaje o území poskytují pořizovateli orgány veřejné správy, jím zřízené právnické osoby a 

vlastníci dopravní a technické infrastruktury (tzv. poskytovatelé údajů) a to především v digitální 

formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění (§ 27 odst. 3 nového stavebního 

zákona). Poskytovatelé údajů zodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost použitých údajů o 

území; v případě neupozornění na nesprávnost údajů jsou poskytovatelé údajů sankcionováni. 

Poskytovatelé údajů jsou povinni poskytnout údaje o území do 9 měsíců po dni nabytí účinnosti 

stavebního zákona, tato lhůta může být prodloužena o maximálně 3 měsíce ze závažných důvodů 

(§ 185 odst. 1 a odst. 2 nového stavebníh

 

Ú

účinnosti stavebního zákona. Dokud nebudou ÚAP pořízeny, musí pořízení územně plánovací 

dokumentace vždy zahrnovat i zpracování průzkumů a 

o
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Podle § 27 odst. 3 nového stavebního zákona může pořizovatel údaje o území použít jen pro 

územně plánovací činnost, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně 

plánovací dokumentace a územní studie.  

 

Podle § 166 odst. 1 nového stavebního zákona poskytuje ÚAP a jejich aktualizace stavebním 

úřadům v rozsahu potřebném pro výkon jejich působnosti a také na základě žádosti poskytovatele 

údajů. Podle § 166 odst. 2 nového stavebního zákona  je pořizovatel povinen zveřejnit ÚAP a jejich 

ktualizace způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

AP se pořizují ve dvojí rozdílné podrobnosti – pro správní obvod obecního úřadu ORP a pro 

pilířů udržitelného rozvoje [15]. 

 : 200 000 a Mapy České 

publiky v měřítku 1 : 500 000. Není-li státní mapové dílo v digitální formě k dispozici, lze s 

a

 

ÚAP jsou významným podkladem pro zpracování územních plánů především z důvodu 

očekávaného zlevnění a zrychlení pořizování územně plánovací dokumentace. Účelem ÚAP je 

hodnotit území a jeho změny v potřebných územních i časových souvislostech, to stará právní 

úprava nezabezpečovala.  

 

Ú

území kraje. Nový stavební zákon upravuje sdílení údajů o území vytvářených poskytovateli údajů, 

čímž umožňuje dostupnost údajů nezbytných pro územně plánovací činnost, a upravuje podmínky 

poskytování a používání údajů o území a součinnosti poskytovatelů údajů při pořizování ÚAP. 

Rozbor udržitelného rozvoje území bude sloužit ke zjištění a posouzení vyváženého vztahu 

podmínek hospodářského rozvoje, sociálních podmínek a požadavků ochrany kvalitního životního 

prostředí – jedná se o vztah tří 

 

 

3.2  ÚAP a geografický informační systém 
 

ÚAP jsou pořizovány na podkladu katastrální mapy, Státní mapy v měřítku 1 : 5 000, Základní 

mapy České republiky v měřítku 1 : 10 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 nebo 1

re

využitím státního mapového díla vytvořit mapový podklad v digitální formě. Pro účely územního 

plánování je možné využít též technickou mapu, pokud ji má pořizovatel k dispozici, polohopisné a 

výškopisné zaměření řešeného území (v případě pořizování regulačního plánu), případně existující 

mapový podklad doplnit na základě skutečností zjištěných vlastním průzkumem území (§ 3 

vyhlášky č. 500/2006 Sb.). 

 

 

2009  16



Hana Vaculová: Posouzení datového modelu ÚAP a návrh jeho úprav 

ÚAP obcí se zpracovávají zpravidla digitální technologií způsobem umožňujícím výměnu dat pro 

jejich využití v ÚAP kraje (§ 29 odst. 4 stavebního zákona). 

 

Podle § 26 odst. 3 nového stavebního zákona poskytuje údaje o území pořizovateli  poskytovatel 

údajů především v digitální formě. Podle § 26 odst. 4 nového stavebního zákona poskytuje vlastník 

technické infrastruktury úřadu územního plánování v grafickém vyhotovení polohopisnou situaci 

technické infrastruktury dokončené a zkolaudované po dni nabytí účinnosti tohoto zákona v 

ouřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v měřítku katastrální mapy, 

ík technické infrastruktury 

okončené a zkolaudované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ve lhůtě do 9 měsíců po dni 

s

případně v měřítku podrobnějším. U technické infrastruktury dokončené a zkolaudované přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona poskytne polohopisné údaje v jemu dostupném systému, 

pokud zákon nestanoví jinak.  

 

Podle § 185 odst. 2 nového stavebního zákona poskytne vlastn

d

nabytí účinnosti tohoto zákona úřadu územního plánování polohopisnou situaci technické 

infrastruktury. Do 6 let po dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytne polohopisné údaje této 

situace v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v měřítku katastrální 

mapy nebo měřítku podrobnějším. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že pro kvalitní práci s ÚAP a jejich využití v územním plánování, je 

potřeba pořizovat ÚAP digitální technologií; jako nejvhodnější se jeví technologie GIS – 

geografický informační systém. Geografický informační systém (GIS) je informační systém 

navržený pro práci s daty, která jsou reprezentována prostorovými nebo geografickými 

souřadnicemi. Je to automatizovaný systém pro sběr dat, jejich uchovávání, třídění, úpravu, 

analýzu a následné zobrazení. 

 

GIS poskytuje možnost znázorňovat realitu pomocí uskupení různých mapových vyjádření (např. 

topografické, geologické, hydrometeorologické, katastrální a jiné mapy, letecké snímky atd.), a to v 

libovolné kombinaci. Se všemi těmito informacemi lze nadále pracovat při tvorbě analýz, prognóz 

a modelů různých situací. Tato grafická (mapová) vyjádření jsou pomocí GIS úzce provázána s 

informacemi obsaženými v databázích, a to činí GIS účinným nástrojem. 

 

Potřeba využití technologie GIS v územním plánování je všeobecně známá nejen díky novému 

stavebnímu zákonu a ÚAP, ale díky mnoha pokusům v minulosti pořizovat územně plánovací 

dokumentaci digitálně (pokud možno v GIS). Tyto snahy však dlouhodobě narážejí na neexistující, 
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na úrovni státu (příp. krajů) jednotnou symboliku při zobrazování jednotlivých jevů, na neznalost 

projektantů při práci v technologii GIS, na „zkostnatělost“ jak mezi zpracovateli územně plánovací 

dokumentace, tak mezi pořizovateli, kteří se novým technologiím brání. Přesto především na 

rovni krajů vznikaly a stále vznikají projekty snažící se sjednotit roztříštěný systém v oblasti 

í“, který 

esáhl hranice Moravskoslezského kraje.  

o dvou složek – topologicko-geometrické 

eografické) a tématické (popisné), a to z důvodu způsobu uložení a manipulace. Základem užití 

vrstvy): Skupina témat, téma a 

odtéma [3].  

ú

grafického vyjádření územních plánů, vytvořit jednotný datový model a katalog jevů, vytvořit 

metodiku pro společný postup v oblasti zadávání zpracování územně plánovacích dokumentací a 

nově při pořizování ÚAP. V Jihomoravském kraji jako jeden z prvních vznikl při rozpracování 

územního plánu města Brna tzv. „Brněnský model“, který byl základem prvních snah o vytvoření 

jednotného CAD modelu pro zpracování územních plánů na Moravě. V Moravskoslezském kraji 

patří mezi nejznámější tzv. „Haluzova metodika“ a ze současnosti pak projekt „Sjednocen

př

 

Již přibližně před deseti lety začali projektanti územních plánů opouštět klasické kreslící metody a 

do územního plánování vstoupily počítače. Většina projektantů začala pracovat s některým z CAD 

programů, o rozdílech mezi CAD a GIS softwarem však projektanti nic nevěděli. Například 

zobrazení dat z CAD systému v GIS přineslo řadu problémů, neboť vyžaduje po projektantech 

tvořit data v CADu s  parametry snadno převoditelnými do GIS [33].  

 

Pro počítačové zpracování se geografická data rozdělují d

(g

územně plánovací dokumentace v GIS je struktura pro uložení dat (tzv. datový model), pro kterou 

platí princip jedinečnosti, tj. každý jev (objekt) by měl být v datové struktuře uložen pouze jednou 

a měl by být dostatečně přesně definován. Vedle datového modelu tedy musí existovat významový 

slovník jevů, který je určující jak pro klasifikaci jevů do datového modelu během zpracování, tak 

pro využívání dat pro analytické účely. Velké obsahové bohatství dat územně plánovací 

dokumentace je provázeno velkou složitostí vzájemných vztahů a pravidel existujících mezi 

jednotlivými jevy. Při vytváření datového modelu územně plánovací dokumentace je proto potřeba 

dbát na minimalizaci počtu jevů i vzájemných vztahů při současném zachování informační 

hodnoty. Skupiny objektů vymezených na základě shodných významových a geometrických 

vlastností tvoří třídy objektů. Dílčí vlastnosti objektů v rámci třídy lze popsat na základě sady 

atributů. Třídy objektů se mohou sdružovat do hierarchicky vyšších kategorií; nejvyšší kategorií 

datového modelu je datová sada obsahující kategorie (tématické 

p
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Digitální zpracování územních plánů si vyžádalo systematický přístup k práci a potřebu vytvořit 

výše popsaný model. Tato potřeba dále vzrostla se vznikem nového krajského uspořádání. 

Příslušné odbory krajských úřadů se pustily do zpracování jednotného standardu zpracování 

územních plánů, postupně již připravily nebo právě připravují jednotné postupy digitálního 

zpracování územních plánů pro svá správní území. Některé kraje zároveň dotují digitální 

pracování územních plánů podle svých požadavků. Volání většiny úředníků i většiny projektantů 

ní ČR s názvem Územní plány a 

ový stavební zákon, který proběhl ve dnech 6. - 7. dubna 2006 ve Zlíně zazněla řada podnětů, 

kajících se jednotného standardu digitálního zpracování územních plánů, a to jak z řad 

rojektantů, tak z řad úředníků. „Snahy sjednotit digitální zpracování územních plánů tzv. "zdola" 

ž probíhají mnoho let, ale stále existuje téměř tolik digitálních modelů, kolik je projektantů.“ Do 

ového stavebního zákona ani do vyhlášek se jednotný standard územních plánů nedostal. ÚAP a 

jich ze zákona povinné zpracování je však ideální příležitostí konečně celorepublikově 

tandardizaci v oblasti územního plánování zavést [33].  

z

po celostátním jednotném standardu digitálního zpracování územních plánů trvající již několik let 

však bylo zatím neúspěšné. Nový stavební zákon je snad konečně šancí na změnu.  

 

Lze předpokládat, že všechny úřady budou ÚAP zpracovávat v digitální podobě, zejména v 

technologii GIS (přestože to nová právní úprava jednoznačně nepředepisuje). Zpracování v GIS 

totiž úřadům umožní jednak převzít údaje o území do jejich geografických informačních systémů, 

jednak zpracovávat na základě shromážděných údajů o území jakékoliv potřebné analytické úlohy, 

tedy nejen ty, které jsou povinnou součástí ÚAP. Dalším důvodem může být i povinnost 

zveřejňovat ÚAP způsobem umožňujícím dálkový přístup, tzn. prostřednictvím internetu. 

  

Na odborném semináři Asociace pro urbanismus a územní plánová

n

tý

p

u

n

je

s

 

Dle informace Ministerstva pro místní rozvoj nový stavební zákon a jeho prováděcí předpisy 

nezahrnují zpracování ÚAP v GIS, přesněji řečeno ÚAP nejsou zavedeny jako centralizovaný GIS, 

jelikož jeho implementace by vyžadovala rozsáhlou standardizaci. Datový standard pro předávání 

údajů o území pro účely ÚAP není součástí legislativy k územnímu plánování ani jeho 

metodických textů. Na celostátní úrovni v době vzniku nového stavebního zákona bylo k takovým 

otázkám věcně příslušné Ministerstvo informatiky, nyní je to Ministerstvo vnitra jako zastřešující 

orgán rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT). Ministerstvo informatiky se 

zabývalo přípravou Národní strategie správy a užití geografických dat a dále pak v návaznosti na 

legislativní iniciativy Evropské unie, jako je například směrnice INSPIRE (evropská legislativa 

k vytvoření a poskytování jednotných prostorových informací). Vytvoření zákonných a 
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normativních předpokladů, zajišťujících integritu a spolehlivost referenčních geografických dat a 

závaznost jejich používání v ISVS, je považováno za klíčové [31]. 

 

Zákonodárce, s ohledem na současnou rozpracovanost digitalizace průběhu inženýrských sítí u 

jejich vlastníků, nestanovil v novém stavebním zákoně ani samu digitální formu vstupních údajů 

pro ÚAP jako povinnou, ale jen jako formu, které dává přednost (především v digitální formě - § 

27 nového stavebního zákona). „ÚAP nelze organizovat jako městské GIS, jejichž fungování je 

vázáno na smluvní vztahy omezeného počtu partnerů k vytvoření GIS pro omezené území 

intravilánu (jako např. Standard ISVS pro strukturu a výměnný formát digitální technické mapy 

ěsta 001/01.02).“ [31] m

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ve své informaci dále uvádí, že ÚAP jsou nástrojem územního 

plánování jednotlivých ORP a krajů, jehož technologii si obce a kraje přizpůsobují svým 

podmínkám, resp. podmínkám dohodnutým v rámci příslušného kraje. Za nejvhodnější programové 

vybavení pro účely ÚAP lze považovat takové produkty, se kterými již má příslušná obec praxi. 

„Pro zpracování SWOT analýz i dalších částí Rozboru udržitelného rozvoje území postačí běžné 

textové a tabulkové editory, popř. databázový SW. Pro zpracování, organizaci a prezentaci 

geografických dat lze obecně doporučit užívání programových produktů GIS a nikoliv produktů 

CAD. Úroveň použitých GIS produktů musí dovolovat i editační režim pro zpracování takových 

údajů o území, které budou poskytnuty v analogové formě, popř. mimo rámec S-JTSK (což oboje 

nový stavební zákon na přechodnou dobu připouští). Alternativně pak lze doporučit pro editaci a 

organizaci dat využití technických služeb odborných firem.“ [31]. 
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4.  ZKUŠENOSTI S  POŘIZOVÁNÍM ÚAP 
 

4.1  Nevyjasněné otázky při pořizování ÚAP 
 

Nové povinnosti související s účinností nového stavebního zákona od 1.1.2007 přinesly hned na 

počátku roku řadu nejasností. Jak ORP, tak kraje si kladly řadu otázek a největší otazníky souvisely 

s pořizováním ÚAP. Počáteční hysterii kolem přijímání nových zaměstnanců pro tuto činnost, 

problémy se splněním kvalifikačních požadavků a nejasnosti ohledně financování ÚAP vystřídaly 

nejasnosti ohledně pořízení potřebného technického vybavení a ohledně poskytovatelů údajů. 

Nebylo zřejmé, kdo konkrétně je poskytovatelem údajů, kam se obracet pro adresy, jak vysoké 

částky platit vlastníkům technické infrastruktury za úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů 

o území (co konkrétně si představit pod pojmem náklady na pořízení kopií, nosičů dat a nákladů na 

doručení pořizovateli) apod. ORP očekávaly metodickou pomoc od krajů, ty však na novou agendu 

nebyly připraveny. Další otázky souvisely se způsobem ukládání dat, s rozsahem poskytovaných 

dat a jejich dalším předáváním stavebním úřadům a poskytovatelům údajů. 

 

Problémem při pořizování ÚAP je vztah ORP – kraj a forma metodické pomoci ze strany kraje. 

Krajské úřady se k této problematice postavily různě. Zatímco Zlínský kraj se rozhodl pořídit sám 

s využitím příspěvku obcí ÚAP pro celé území kraje, Liberecký kraj pořádal zdarma (s využitím 

finančních prostředků z Evropské unie) kurzy pro úředníky/pořizovatele ÚAP, Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje (KÚ MSK) zpočátku žádnou významnou pomoc obcím nenabídl. Bylo 

svoláno několik jednání na téma ÚAP. Při prvním z nich krajský úřad slíbil ORP pomoc v podobě 

ortofotomapy, 3D modelu terénu, katalogu jevů, datového modelu, aplikace pro evidenci pasportů a 

geoportálu. Většina z uvedeného byla splněna většinou až v roce 2008, evidence pro evidenci 

pasportů teprve vzniká, geoportál zatím neexistuje vůbec. Při dalším jednání pak slíbil seznam 

poskytovatelů údajů, postup při pořizování ÚAP, vzory žádostí o poskytnutí údajů o území a vzory 

smluv o dílo při zadávání zakázky na zpracování ÚAP (bylo předáno v měsíci březnu 2007).  

 

V novém stavebním zákoně lze zaznamenat rozpor mezi § 27 a § 166, kdy podle prvého lze ÚAP 

využít pouze pro územně plánovací činnost, založení a vedení technické mapy a pro činnost 

projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie (§ 27 odst. 3 nového stavebního 

zákona), a podle druhého pořizovatel poskytuje ÚAP stavebním úřadům v rozsahu potřebném pro 

výkon jejich působnosti; současně pořizovatel poskytne ÚAP na základě žádosti poskytovatele 

údajů (§ 166 odst. 1 nového stavebního zákona).  
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Výše uvedené souvisí i s rozsahem poskytovaných dat. Není zřejmé, zda pořizovatel poskytuje 

vstupní data, či zda poskytuje pouze výstupy ve formě jednotlivých povinných výkresů (výkres 

hodnot území, zejména urbanistických a architektonických, výkres limitů využití území, výkres 

záměrů na provedení změn v území a problémový výkres). V případě povinnosti zveřejnění ÚAP a 

jejich aktualizací v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 166 odst. 2 nového 

stavebního zákona) lze dovodit, že se nejedná o vstupní data, ale právě o výše uvedené výkresy. 

Nejasnosti vyvstávají v případě poskytování ÚAP stavebním úřadům a poskytovatelům údajů. 

 

Dle informace Ministerstva pro místní rozvoj ze stavebního zákona vyplývá, že úřady územního 

plánování pořídí ÚAP do 24 měsíců od nabytí jeho účinnosti a poskytnou je na základě žádosti 

poskytovatele údajů a zveřejní v rozsahu umožňujícím dálkový přístup, čímž zákonodárce 

vyjadřuje souvislost mezi množstvím dat („rozsah“) na straně jedné a finančně dosažitelnými 

technologickými podmínkami nakládání s daty („umožňujícím dálkový přístup“) na straně druhé. 

Dle názoru Ministerstva pro místní rozvoj byly otázky nakládání s daty dokončených ÚAP 

považovány v době před dvěma lety za předčasné, neboť praxe pořizování ÚAP i vývoj 

informačních technologií mohla během dvou let mnohé změnit [31]. 

  

Ministerstvo pro místní rozvoj v metodických pokynech č. 1 a č. 2 poskytovaných prostřednictvím 

Konzultačního střediska na webových stránkách Ústavu územního rozvoje [32]. upřesnilo rozsah 

jednotlivých sledovaných jevů, kdy například údaje o infrastruktuře rozšířil proti původní příloze č. 

1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., současně však nejsou požadovány v takovém rozsahu, aby byly 

yužitelné pro stavební úřad (například neobsahují jednotlivé přípojky). Vlastníci technické 

cím zdrojem pro poskytování územně 

 zpracování postačí. 

ÚAP mají být pokud možno úplným zdrojem informací o území v podrobnosti pro pořízení 

v

infrastruktury na základě toho odmítají poskytovat podrobnější informace než uvádí metodický 

návod. KÚ MSK se obrátil na Ministerstvo pro místní rozvoj s žádostí o vysvětlení k této 

problematice: „Mezi Metodickým návodem č. 1 a úkoly vyplývajícími ze stavebního zákona 

vzniká rozpor, který přináší následující možné výklady:  

 

- ÚAP nemají být jediným a pokud možno vyčerpávají

plánovacích informací; podrobnost naznačená v metodice pro jejich

- 

regulačního plánu; pak je metodika stanovena chybně.“ [31] 

 

Z odpovědi Ministerstva pro místní rozvoj je patrné, že existuje nevyváženost mezi požadovanou 

podrobností ÚAP v metodických návodech a ustanoveními  stavebního zákona. „Podle stavebního 

zákona mají ÚAP sloužit mj. k pořizování územně plánovací dokumentace, vydávání územně 
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plánovacích informací a také jako podklad pro rozhodování stavebních úřadů v územích obcí, které 

nemají platný územní plán. Na jednáních mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Ústavem 

územního rozvoje byla podrobnost sledovaných jevů takto dohodnuta s odůvodněním, že ÚAP 

emají suplovat technickou mapu a že při pořizování územně plánovací dokumentace se budou 

ktury bude muset nejprve identifikovat a každého individuálně požádat o 

oskytnutí podrobnějších údajů (§ 161 nového stavebního zákona). 

. Problematické je přechodné období: dokud nebudou ÚAP pořízeny (24 měsíců v případě ORP), 

o stavebního zákona), tedy podklady 

ro rozbor udržitelného rozvoje území a rozbor udržitelného rozvoje území. Tyto průzkumy a 

zbory by měl pořídit (a v rozsahu odpovídajícím ÚAP uhradit) úřad územního plánování jako 

ořizovatel ÚAP, na rozdíl od dřívější praxe, kdy veškeré průzkumy a rozbory hradila obec [29]. 

alší nejasnosti souvisejí s existencí Rady obcí pro udržitelný rozvoj území. Povinností ORP je 

yjádření) je však možné jen v případě, že je zřízena Rada obcí. V případě, že 

řídit Radu obcí pro udržitelný rozvoj území (zda je to pro obec výhodné či 

n

zpracovávat tzv. doplňující průzkumy a rozbory (§ 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb.).“ [29] 

 

To má ovšem následující dopady pro praxi:  

1. Pokud nebudou v ÚAP obsažena vedení sítí v zastavěném území, nebude možno podávat přesné 

územně plánovací informace v tomto území bez dalších údajů, které si bude muset poskytovatel 

územně plánovací informace vyžádat od vlastníků technické infrastruktury. Tyto vlastníky 

technické infrastru

p

 

2. Poskytovatel údajů může dobrovolně poskytnout údaje o území v podrobnějším rozsahu než 

stanoví metodický pokyn č. 1. Úřad územního plánování s nimi pak pracuje. 

 

3. Bylo by vhodné upřesnit, jakým způsobem a kým budou prováděny doplňující průzkumy 

a rozbory. Poskytovatelé údajů o území nejsou povinni poskytovat jakékoli informace 

projektantům územně plánovací dokumentace, kteří dosud průzkumy a rozbory zpracovávali. 

Povinnost poskytovat údaje o území mají pouze vůči pořizovatelům ÚAP a na vyžádání dalších 

subjektů (nikoli projektanta) uvedených v § 161 nového stavebního zákona. 

 

4

bude pořízení územně plánovací dokumentace vždy zahrnovat i zpracování průzkumů a rozborů 

řešeného území v rozsahu odpovídajícím ÚAP (§ 185 novéh

p

ro

p

 

D

pořízení ÚAP; jejich následné projednání (a z toho vyplývající souhlasné příp. nesouhlasné 

stanovisko nebo v

tento zvláštní orgán obce zřízen není, ÚAP nelze projednat. Zpočátku hodně diskutovaná otázka, 

zda zřídit nebo nez

nikoli), zůstává nakonec ve většině obcí prozatím stranou. 
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4.2  Zkušenosti ORP Vítkov s pořizováním ÚAP 
 

ORP Vítkov, o celkové rozloze 28 014 ha, s 14 111 obyvateli (údaje k 1.1.2006) [25], se nachází 

v Moravskoslezském kraji, cca 20 km jihozápadně od Opavy. Obec je geometrickým těžištěm 

trojúhelníku Ostrava, Opava, Olomouc, od nichž všech je poměrně značně vzdálena a není na ně 

apojena významnými dopravními tepnami (územím ORP prochází pouze jedna silnice I. třídy), 

vsko významnou rekreační 

 je v současné době pokryta 

zemními plány (deset obcí). Některé územní plány jsou však již zastaralé a neodpovídají nové 

rávní úpravě. Část územních plánů bude muset v následujících devíti letech projít úpravou 

 zákonem, část bude muset být pořízena nově (v případě, že obce 

rojeví zájem o pořízení nového územního plánu; v opačném případě se současný územní plán 

n

což značně negativně poznamenává rozvoj obce. Současně je Vítko

oblastí pro Opavsko a Ostravsko vzhledem k poměrně čistému ovzduší a zachovalé okolní přírodě. 

Z hlediska stupně urbanizace se jedná o území s jednou větší městskou sídelní jednotkou (město 

Vítkov – cca 6 500 obyvatel) a několika menšími, drobnými venkovskými sídly.  

 

ORP Vítkov spravuje území dvanácti obcí a pro všechny obce ve svém správním obvodu plní 

funkci pořizovatele územně plánovací dokumentace. Většina území

ú

p

v souladu s novým stavebním

p

stane neplatným). 

 

ORP Vítkov jako úřad územního plánování podle § 6 nového stavebního zákona byla povinna 

během 24 měsíců pořídit ÚAP. Původně měla v úmyslu pořídit ÚAP sama vlastními silami (zřídila 

jedno nové pracovní místo), odborným firmám chtěla zadávat pouze dílčí práce.  

 

Pro rok 2007 byly pro potřeby územního plánování schváleny prostředky ve výši 730 000 Kč, 

z toho na pořizování ÚAP včetně nákupu hardware a software prostředky ve výši 350 000 Kč. 

acovní místo (prostředky na mzdu). Již 

 průběhu roku 2006 byl zčásti pořízen nový hardware a byla zakoupena jedna licence programu 

rcGIS pro prohlížení a editaci geografických dat, která tak doplnila již zavedený software Gisel 

nosti T-mapy. 

Další prostředky byly určeny na jedno nově zřízené pr

v

A

(podobné využití) a T-map server společ

 

Před přijetím rozpočtu obce byl zpracován návrh rozpočtu na pořizování ÚAP a současně byl 

vytvořen předběžný časový harmonogram pořizování ÚAP.  
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4.2.1  Časový harmonogram pořízení ÚAP: 
 
Rok 2007 – 1. etapa: sběr dat, založení datového modelu, úprava dat (v případě potřeby) a 

průzkumy území. 

1. čtvrtletí: zaslání výzvy poskytovatelům údajů k poskytnutí údajů o území dle § 27 odst. 3 nového 

va v GIS (v případě potřeby), hledání vhodné urbanistické 

polečnosti pro spolupráci při vyhodnocování dat dle § 26 odst. 1 nového stavebního zákona. 

ředběžně stanovená výše finančních prostředků na pořízení ÚAP (+ potřebného vybavení) v 1. 

tapě:  

ořízení hardware: barevná tiskárna A3 a scanner A3 30 – 50 tisíc Kč, plotter A0 (výhledově) 

00 – 220 tisíc Kč, posílení serveru 70 – 100 tisíc Kč,  

ArcSDE (výhledově) 150 – 230 tisíc 

č (nižší cena v případě dohody Tmapy + Arcdata + krajský úřad), 

stavebního zákona. 

2. a 3. čtvrtletí: založení datového modelu v ArcGIS, průzkumy území dle § 27 odst. 2 nového 

stavebního zákona, sběr údajů o území dle § 27 odst. 2 a dle § 185 odst. 1 nového stavebního 

zákona a jejich úprava v GIS (v případě potřeby)  

4. čtvrtletí: sběr údajů o území (prodloužená lhůta) dle § 27 odst. 2 a dle § 185 odst. 1 nového 

stavebního zákona a jejich úpra

s

 

Rok 2008 – 2. etapa: zpracování rozboru udržitelného rozvoje území. 

Výběr vhodné urbanistické společnosti pro spolupráci při vyhodnocování dat dle § 26 odst. 1 

nového stavebního zákona, shrnutí podkladů 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 dle § 26 odst. 1 nového stavebního zákona, 

rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území a 

určení problémů k řešení dle § 26 odst. 1 nového stavebního zákona. 

 

 

4.2.2  Návrh rozpočtu: 
 

P

e

P

2

Pořízení software: metadatový systém MetIS 70 – 80 tisíc, 

K

Ostatní: úhrada nákladů spojených s poskytnutím údajů o území 60 – 120 tisíc Kč, úprava dat 

odbornou firmou 70 – 130 tisíc Kč, potřebná školení na ÚAP, GIS apod. 20 – 40 tisíc Kč.  

Celkem (bez plotteru a bez ArcSDE): 320 – 520 tisíc Kč. 
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4.2.3  Průběh pořizování ÚAP  
 

ORP Vítkov byla oslovena řadou různých společností s nabídkou pořízení ÚAP, případně 

s nabídkou se na jejich pořizování podílet. Vzhledem k náročnosti této agendy bylo zřejmé, že bude 

nutné některých nabízených služeb využít, obec Vítkov se však rozhodla nesvěřit pořízení ÚAP 

odborné firmě zcela, první etapu pořizování se rozhodla zvládnout sama vlastními silami; 

s odbornými firmami však měla v úmyslu spolupracovat minimálně při druhé etapě a to při 

zpracování rozboru udržitelného rozvoje území a při úpravě geografických dat. ORP Vítkov tak 

respektovala názor krajského úřadu, který varoval před zadáním zpracování kompletních ÚAP 

odborné firmě a vyzval pořizovatele, aby se sami pokusili do problematiky co nejvíce proniknout a 

odborným firmám svěřili pouze dílčí práce.  

 

Sběr dat tedy provedl pořizovatel samostatně, problém však nastal při zobrazení některých dat 

v ArcGIS. U dat, jejichž formát nepodporoval GIS, bylo potřeba provést jejich konverzi a případné 

další úpravy dat. Data zjištěná vlastními průzkumy území, stejně jako data přidaná (např. ochranná 

pásma vyplývající ze zákonů), bylo nutno pořizovatelem zpracovat v technologii GIS. Totéž se 

týkalo dat poskytnutých v analogové formě. Řada poskytovatelů poskytla data v nedostatečné 

podobě nebo je neposkytla vůbec. 

 

I z výše uvedených důvodů bylo v průběhu pořizování stále více zřejmé, že není v silách 

pořizovatele zvládnout tak velký objem práce. Navíc jde o činnost zahrnující poznatky z celé řady 

oborů a není možné, aby tak široký rozsah znalostí obsáhl jediný pracovník. Po shromáždění všech 

údajů o území bylo potřeba zpracovat rozbor udržitelného rozvoje území, což je velmi náročná 

činnost zejména proto, že čerpá z řady oborů – je potřeba spolupracovat s architekty, urbanisty, 

ekonomy, geografy, odborníky na životní prostředí a řadou dalších. Stále více tedy bylo jisté, že 

bude potřeba navázat spolupráci s odbornou firmou. Město Vítkov tedy v březnu 2008 vypsalo 

výběrové řízení na zakázku malého rozsahu – „Technická pomoc při provedení průzkumů území, 

jejich zpracování a zpracování ostatních podkladů pro pořízení územně analytických podkladů,  

zpracování rozboru udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností 

Vítkov“ (Technická pomoc při pořízení ÚAP).  
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4.2.4  Zajištění prostředků pro financování ÚAP 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj postupně zvažovalo možnost využít na tak nákladnou činnost, jakou 

které musí být z hlediska 

ymezených kompetencí, subsidiarity (tj. respektování pravomocí organizačně nižších úrovní) a 

ělby práce zajišťovány z centrální úrovně orgány státní správy nebo orgány územní veřejné 

právy: modernizace veřejné správy, zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, podpora 

zemního rozvoje. Společným cílem těchto tematických oblastí je posílení veřejné správy, 

eřejných a navazujících služeb (dále jen veřejné služby) na území České republiky s cílem zvýšit 

valitu života obyvatel a atraktivitu České republiky pro investory. Vymezení konkrétních aktivit 

P je podloženo koncepčními strategickými materiály v daných oblastech (národní koncepce). 

P obsahuje 6 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále 

onkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí intervence, které vymezují jaké typy projektů mohou 

ýt v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje 

 Cíl Konvergence obsahuje oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních 

olitik. Oblast intervence 5.3a umožňuje profinancovat pořízení ÚAP [30]. 

RP Vítkov využila výše uvedenou možnost, zapojila se do programu a požádala o poskytnutí 

otace ve stoprocentní výši na pokrytí technické pomoci realizované odbornou společností 

 bylo rozhodnuto o poskytnutí finanční částky 

ro ORP Vítkov ve výši 798 000,- Kč, tedy bylo zajištění stoprocentní krytí technické pomoci při 

je pořízení ÚAP, finanční prostředky Evropské unie. Volba padla na Integrovaný operační 

program, který byl schválen Evropskou komisí dne 20.12.2007. Integrovaný operační program 

(IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro 

veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné 

správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb 

zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, 

kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.  

 

V rámci IOP se integruje několik tematických oblastí podpory, 

v

d

s

ú

v

k

IO

 

IO

k

b

–

p

 

O

d

(Technická pomoc při pořízení ÚAP). V srpnu 2008

p

pořízení ÚAP. 
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4.2.5  Závěrečná etapa prvního pořízení ÚAP 
 

Pořízení ÚAP – jejich první etapy (podkladů pro RURÚ) bylo dokončeno v srpnu 2008, pořízení 

druhé etapy (RURÚ) pak v listopadu 2008. Po dokončení byly ÚAP předány KÚ MSK a Centru 

pro regionální rozvoj (metodik pro vyřizování dotačního titulu). V lednu 2009 byla zpracována 

závěrečná monitorovací zpráva příjemce dotace pro Centrum pro regionální rozvoj (program IOP). 

ásledně byly jednotlivé výstupy ÚAP (jednotlivé výkresy + rozvoj udržitelného rozvoje území) 

dat. MMR tak reagovalo na žádost 

RP Vítkov ohledně informací k poskytování ÚAP. V případě obcí je předání ÚAP včetně 

stupních dat zdůvodněno prováděním územně plánovací činnosti ze zákona, která nemusí vždy 

adě stavebních úřadů se pak lze odvolat na § 166 

tavebního zákona, tedy na povinnost poskytnout v rozsahu potřebném pro činnost stavebního 

 

 

 

N

zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách města) – ukázky 

výkresů – přílohy č. 3 a 4. 

 

V únoru 2009 byly ÚAP v potřebném rozsahu předány stavebním úřadům a ostatním obcím ve 

správním území ORP Vítkov. Na základě sdělení MMR byly obcím ve správním území ORP a 

stavebním úřadům poskytnuty kompletní ÚAP včetně vstupních 

O

v

znamenat pořizovatelskou činnost. V příp

s

úřadu. Na základě žádosti budou ÚAP poskytnuty i poskytovatelům údajů (§ 166 nového 

stavebního zákona), těm však budou poskytnuty pouze výstupy ÚAP.  
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5.  DATOVÝ MODEL ÚAP KÚ MSK 

.1  Vývoj datového modelu ÚAP KÚ MSK  

ázev katalogu jevů „HKH“, který je páteří datového modelu Sjednocení, je zkratkou počátečních 

ísmen příjmení významných architektů-urbanistů Jaroslava Haluzy, Pavla Koubka a Antonína 

bu datového modelu Sjednocení, a to 

Návrh standardů územně plánovací dokumentace pro GISovské aplikace – metodika, Ing. arch. 

 Karlovarska, Ing. arch Pavla Koubka, UK-24, urbanistického atelieru z roku 2004 

 Jednotný postup digitálního zpracování územního plánu obce pro GIS – JPdÚPO, Ing. arch. 

Antonína Hladíka, UAD Studia s r.o. a T-Mapy, s r.o. z roku 2003 

 

5
 
Díky mnoha pokusům v minulosti pořizovat územně plánovací dokumentace digitálně (pokud 

možno v GIS) byl KÚ MSK již na počátku roku 2007 připraven řešit sjednocení způsobu 

pořizování ÚAP na území kraje. Snahy KÚ MSK však dlouhodobě narážely na neexistující 

standardizaci při zobrazování jednotlivých jevů. V minulosti vznikaly a stále vznikají projekty 

snažící se sjednotit roztříštěný systém v oblasti grafického vyjádření územních plánů, vytvořit 

jednotný datový model a katalog jevů, vytvořit metodiku pro společný postup v oblasti zadávání 

zpracování územně plánovacích dokumentací a nově při pořizování ÚAP. V Moravskoslezském 

kraji patří mezi nejznámější tzv. „Haluzova metodika“ a z poslední doby pak projekt „Sjednocení“, 

který přesáhl hranice Moravskoslezského kraje.  

 

Právě projekt Sjednocení (konkrétně katalog jevů „HKH“) byl základem pro vytvoření jednotného 

datového modelu pro pořízení ÚAP v rámci všech ORP v kraji – datového modelu ÚAP MSK, mj. 

i proto, že jevy ÚAP nemají sloužit pouze jako podklad pro tvorbu rozboru udržitelného rozvoje 

území, ale zároveň jako podklad pro tvorbu územně plánovací dokumentace. Důležitým podkladem 

pro tvorbu datového modelu ÚAP KÚ MSK byl prováděcí předpis č. 500/2006 Sb., konkrétně 

příloha 1, obsahující výčet jednotlivých sledovaných jevů ÚAP. 

 

 

5.2  Datový model Sjednocení 
 

N

p

Hladíka, jejichž práce byly vstupními podklady pro tvor

konkrétně studie:  

• 

Jaroslava Haluzy a DIGIS spol. s r.o., Ing. Mojmíra Nováčka z roku 2004  

• Jednotný postup digitálního zpracování ÚPO pro GIS/ část 1 – KaJAK (katalog jevů dÚPO 

architektů

•
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Na projektu Sjednocení se podílelo několik krajů – konkrétně kraj Moravskoslezský, Karlovarský, 

Olomoucký, Zlínský a kraj Vysočina. 

 

Technické řešení datového modelu Sjednocení bylo rozděleno na dvě samostatně zpracovatelné 

části – část urbanistickou a část GIS. Tím došlo mj. k zefektivnění celkového řešení úkolu, protože 

zkušenosti z realizace obdobných úkolů v minulosti ukázaly, že příliš silná interakce mezi 

urbanistickou a GIS částí byla často kontraproduktivní [19]. 

 

 

5.2.1 Urbanistická část datového modelu Sjednocení 

o plánování, tj. hierarchicky strukturovaný výčet 

šech jevů, které se v územním plánu mohou vyskytnout či v něm být jiným způsobem využity, a 

ván nezávisle na způsobu dalšího 

pracování nástroji geoinformačních technologií.“ [19] 

a definice vlastní symboliky, tj. přesný popis plošných, liniových a bodových 

 

Urbanistická část nezávisle na GIS řeší katalog jevů ÚPD a symboliku. Jejími zpracovateli byli 

v rámci samostatné zakázky výše uvedení architekti (Haluza, Koubek, Hladík). Základním vstupem 

pro všechny další práce byl katalog jevů územníh

v

to včetně výkladu příslušných pojmů. „Katalog jevů hraje základní sjednocující roli – všechny 

územní plány, zpracovávané v rámci gesce garanta tohoto metodického postupu, musejí používat 

identický katalog jevů a v zásadě se připouští pouze jeho postupné rozšiřování v odůvodněných 

případech. Změny mohou být iniciovány libovolným subjektem, avšak jejich realizace je vyhrazena 

pouze garantovi metodického postupu, který jako jediný může vydávat nové verze katalogu jevů. 

Je nanejvýš vhodné, aby katalog jevů vznikal a byl udržo

z

 

Vedle vlastního katalogu jevů byl vytvořen seznam datových vrstev se závazným pořadím a 

definovanou symbolikou v rámci výkresu pro každý z urbanistických výkresů územně plánovací 

dokumentace (tento krok je z pohledu vizualizace dat v GIS nezbytný, jelikož však v této oblasti 

neexistuje jednoznačný předpis, byla definována pouze komplexní kompozice, která obsahuje 

veškerá data GIS) 

symbolů použitých následně pro založení symbolových sad, resp. definice symbolů. Při návrhu 

symboliky byl zohledněn požadavek její realizovatelnosti jak v prostředí, ve kterém bude územní 

plán vytvářen, tak v prostředí, do kterého má být převeden (tzn. v CAD i v GIS). Zjednodušení 

symboliky významně usnadňuje řešení řady problémů zejména při konverzi z jednoho prostředí do 

druhého při snaze o zachování vizuální podoby jednotlivých výkresů územního plánu. 
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5.2.2  Část GIS datového modelu Sjednocení 
 

Při datovém modelování bylo potřeba respektovat celý proces tvorby a využívání územního 

lánování. Na fyzické úrovni byl definován datový model pro systémy CAD – formáty DGN 

 jednotlivé 

rvky podle stanovených pravidel zakreslují do hladin příslušného souboru (levels v dgn, layers v 

že v principu je nutné zajistit možnost variantní vizualizace stejných vrstev 

dnak v různých výkresech téže podrobnosti (stejná vrstva je zobrazena v různých výkresech 

mboly, což zlepšuje čitelnost výsledku). 

tributy – preferujeme u liniových a 

odových vrstev). 

p

(MicroStation) a DWG (AutoCAD) a pro GIS – souborový formát ESRI Shape File a ESRI 

Geodatabase. 

 

Základním kamenem datového modelu digitálního územního plánu je vrstva, v rámci které je 

prostorová část reality modelována plochami, liniemi, body (případně popisy-anotacemi). 

Používání složených prvků se obecně v prostředí CAD nepřipouští a předpokládá se pouze 

následně při implementaci do konkrétního GIS software. Každá vrstva obsahuje popisné atributy, 

na které je možné vázat symbolové sady a vrstvu tak vizualizovat, tj. zobrazit s vhodnou 

„legendou“. Vizualizací vrstvy vznikne téma. Při pořizování dat v systémech CAD se

p

dwg). Vztah mezi vrstvami (GIS) a hladinami (CAD) je takový, že většinou více hladin (CAD) 

tvoří jednu vrstvu GIS, obecně tedy platí vztah počet výkresů ≤ počet vrstev ≤ počet hladin [19]. 

 

Pro územní plánování jako geografický informační subsystém jsou specifické některé vlastnosti, 

které byly zohledněny i při vlastním návrhu datového modelu. Jsou to prezentace územního plánu 

pomocí výkresů, časová složka (dělení prvků na stabilizované, návrhové a výhledové) a používání 

často dost komplikovaných grafických symbolů. 

 

„Prezentace územních plánů pomocí výkresů jako speciálních mapových kompozic ovlivňuje návrh 

datového modelu proto, 

je

odlišnou symbolikou), jednak při pohledu na týž (tytéž) územní plány s různým stupněm 

generalizace v závislosti na určení konkrétní kompozice (různé prvky téhož významu pak jsou 

zobrazeny stejnými sy

 

Časové hledisko je při pořizování dat (typicky nástroji CAD) vhodné řešit rozdělením do hladin. Po 

převodu do GIS jsou možné dva přístupy a to: (ponechané) oddělení vrstev (analogicky k 

původním hladinám – bez použití složených entit preferujeme u plošných vrstev, kde je nutné 

předpokládat možnost překryvu mezi prvky v jednotlivých horizontech) nebo sloučení do jedné 

vrstvy (původních více hladin je v GIS rozlišeno pouze a

b
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Používání komplikovaných grafických symbolů způsobuje, že v řadě systémů kategorie GIS není 

dosud možné zcela korektně vytvořit symbolové sady zejména pro složitější liniové symboly. Přes 

eškerou snahu o sjednocení použité symboliky v CAD a GIS zůstává skutečností, že v cílovém 

rostředí GIS ESRI nelze zcela korektně vytvořit věrnou vizuální podobu reprezentace zdrojových 

nto problém se v současné době týká 

ředevším umístění popisných textů, a bylo by možné jej vyřešit např. zavedením pomocné 

ývoj názorů na výše uvedenou problematiku vedl při práci na datovém modelu Sjednocení 

í podoby jednotlivých výkresů 

omocí vektorové pomocné grafiky, texty se převádějí jako atributy odpovídajících prvků a při 

a vznikne 

řiřazením konkrétní legendy (symbolové sady) konkrétní vrstvě na základě zvoleného atributu. 

rstva je složena z grafických elementů (features), což jsou primárně body, linie a plochy, popř. 

opisy (anotace). Každý prvek ve vrstvě má obecně nějaké popisné atributy (položky typu číslo, 

m grafického symbolu (grafického 

tributu). V případě územního plánování je však vhodnější, když symbolika není nutnou součástí 

v

p

dat v prostředí, v němž vznikla (MicroStation, AutoCAD). Te

p

grafiky. Obecně tedy při převodu územního plánu do GIS probíhají konverze dvojího typu, a to: z 

pohledu práce v GIS (převádí se geometrie a popisné atributy)a z pohledu nutnosti zcela korektního 

(identického) kartografického vyjádření (musí se stoprocentně převést vizuální podoba – 

vytvořením pomocné grafiky).“ [19]  

 

V

k tomu, že se upustilo od snahy o stoprocentní zachování vizuáln

p

vizualizaci v prostředí GIS jsou zobrazovány formou popisek (label). I na úrovni vlastního 

digitálního zpracování (v CAD) se zavádí zjednodušená symbolika, naprosto věrná vizuální podoba 

je uchovávána (vedle přirozené archivace primárních dat ve formátu CAD): v „tiskovém“ souboru 

ve formátu PostScript, který je zpracovatel územního plánu povinen vytvořit z tiskových kompozic 

použitých ke zhotovení „papírové“ podoby výkresové části dokumentace územního plánu, a v 

rastrových souborech, které mohou být následně generovány na pracovišti pořizovatele. 

 

Obecné schéma územního plánu vychází z následujících úvah: územní plán má několik fází, 

výstupem každé fáze je několik výkresů. Vedle výkresové dokumentace existuje ještě obecně 

textová, popř. i tabulková dokumentace. Každý výkres představuje vyšší hierarchickou strukturu, je 

tvořen několika složkami témat, každá složka témat je tvořena několika tématy. Tém

p

V

p

text, datum). Všechny prvky jsou vizualizovány přiřazení

a

datového modelu. [19]. 

 

Fyzický datový model CAD datového modelu Sjednocení je tvořen formou databázových tabulek 

popisujících strukturu a formát výkresových souborů CAD včetně jejich zařazení do urbanistických 

výkresů (kompozic). 
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Fyzický datový model GIS datového modelu Sjednocení je navržen zejména s ohledem na činnost 

aplikace pro kontrolu a konverzi (K&K), generování vizualizačních projektů (mapových 

ompozic) v prostředí ArcGIS a dokumentaci uložení dat. Datový model předpokládá, že data 

šech územních plánů v dané územní působnosti budou ukládána v geodatabázi do společných 

ího plánu je zajištěna rozšířením atributů 

kládaných dat o identifikátor konkrétního územního plánu. 

odelu ÚAP KÚ MSK 

atový model ÚAP KÚ MSK, jak již bylo uvedeno, vychází z datového modelu Sjednocení a 

yhlášky 500/2006 Sb., které doplňuje o jevy 

ezbytné pro tvorbu územně plánovací dokumentace. Vývoj datového modelu ÚAP KÚ MSK lze 

rozlišením úrovně, v jaké územně plánovací 

okumentaci je jev vhodné sledovat. Tento katalog byl porovnán se seznamem grafických jevů 

AP uvedených ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. a s pomocí definic k jednotlivým jevům v 

etodických návodech Ústavu územního rozvoje byl proveden průnik jevů z HKH s jevy ÚAP ve 

y označeny. 

atalog jevů přitom byl rozšířen o ty z jevů ÚAP, které v něm nenašly svůj obraz. Výsledkem je 

ku a příslušnosti k ID jevu ÚAP_VYHL [20]. 

k

v

tabulek (features). Identifikace dat každého územn

u

 
Návrh vizuální podoby symboliky byl vypracován týmem specialistů a příslušné symboly byly 

vytvořeny pro všechny požadované softwarové platformy [19]. 

 

 

5.3  Tvorba datového m
 

D

pokrývá všechny jevy stanovené v přílohách 1A, 1B v

n

rozdělit do několika kroků podrobně popsaných v následujících kapitolách [20]. 

 

 

5.3.1  Namapování jevů ÚAP_VYHL na katalog HKH 
 

V katalogu jevů HKH jsou v hierarchické struktuře definovány jevy pro tvorbu územně plánovací 

dokumentace a zároveň je stanoveno, které z těchto jevů je vhodné sledovat jako ÚAP (jevy ÚAP) 

a které jsou limitem využití území. Hierarchicky jsou zde uspořádány všechny jevy využitelné při 

tvorbě územního plánu a zásad územního rozvoje s 

d

Ú

m

vyhlášce. Všechny jevy HKH významově odpovídající sledovaným jevům ÚAP byl

K

hierarchicky uspořádaný katalog jevů ÚAP ve struktuře katalogu pro digitální zpracování ÚPD s 

definicí jevu, určením typu grafického prv
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5.3.2  Tvorba konceptuálního datového modelu 

ly zahrnuty i jevy ÚAP kraje, které jsou většinou negrafické a 

jich využitelnost je tedy při tvorbě územně plánovací dokumentace minimální. KDM byl 

.3.3  Tvorba logického datového modelu 

.3.4  Tvorba fyzického datového modelu 

yzický datový model vznikl převodem logického datového modelu do cílových struktur 

(K&K), generování vizualizačních projektů (mapových kompozic) v prostředí 

rcGIS a dokumentaci uložení dat [20]. 

 

Konceptuální datový model (KDM) představuje hierarchicky uspořádaný seznam jevů ÚAP. 

Základem je rozšířený katalog jevů HKH, který byl zjednodušen do struktury téma – podtéma – 

název jevu ÚAP. Pro každý grafický jev byla navíc určena topologie (typ grafického prvku), které 

může nabývat, a označení, zda je prvek součástí ÚAP_VYHL. KDM tvoří základ celého datového 

modelu ÚAP KÚ MSK. Do KDM by

je

zpracován v MS Excel v rolovací stromové struktuře [20]. 

 

 

5
 

Úkolem logického datového modelu je co nejvěrněji popsat sledovanou část reálného světa bez 

ohledu na implementaci a fyzické uložení dat. Je tedy nezávislý na cílovém programovém 

vybavení. Logický datový model byl vytvořen pomocí UML diagramu v aplikaci Enterprise 

Architect (EA). Souhrnný diagram zobrazuje všechny jevy reprezentované vrstvami, které jsou 

sloučené do logických celků. Kromě toho jsou definována atributová pole, řídící tabulky a vazby 

mezi nimi a jejich atributy [20]. 
 

 

5
 

F

(geodatabáze nebo souborový systém). Vedení logického datového modelu v EA umožňuje 

automatické založení fyzických struktur včetně atributů, což představuje výhodu při řešení 

aktualizací datového modelu. Datový model ÚAP KÚ MSK byl v první řade vytvořen jako 

souborový systém prázdných vrstev ve formátu ESRI shapefile (SHP); následně byl logický datový 

model implementován do datových struktur geodatabáze v ArcSDE. Fyzický datový model GIS 

(stejně jako v případě datového modelu Sjednocení) je navržen s ohledem na činnost aplikace pro 

kontrolu a konverzi 

A
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5.4  Obecný popis a struktura datového modelu ÚAP KÚ MSK 
 

Následující kapitoly popisují jednotlivé části datového modelu z hlediska jejich způsobu členění a 

yjádření jednotlivých grafických prvků. 

ce typy 

eometrické reprezentace – např. plochou či bodem, plochou či linií - jsou v modelu evidovány 

, které nemají přímou prostorovou 

prezentaci. Jedná se především o statistické a ekonomické údaje sledované v rámci ÚAP kraje a 

Vzájemné namapování jevu ÚAP_VYHL na HKH umožňuje provést jednoduše separaci jevu, 

ojuje více jevů HKH, které jsou vlastně jeho podmnožinou. 

aopak některé jevy v HKH svůj obraz v UAP_VYHL vůbec nemají, vyhláška je nestanovuje. 

datový model dále odlišuje jevy ÚAP kraje, které jsou označeny zelenou barvou.“ 

ogický datový model je tvořen logicky uspořádanými celky jevů s definovanými vlastnostmi 

m grafického 

v

 

 

5.4.1  Konceptuální datový model (KDM) 
 

Konceptuální model je tvořen seznamem jevů ÚAP, které jsou řazeny do podtémat a sdruženy v 

tématech. Celkem je navrženo 18 témat s 66 podtématy, které obsahují 541 grafických jevů ÚAP s 

rozlišením typu grafiky prvku. To znamená, že jevy, které mohou být zobrazeny ví

g

vícekrát. V datovém modelu jsou rozlišovány následující typy geometrické reprezentace: point 

(bod), line (linie), polygon (plocha). 

 

Vedle grafických jevů je do modelu zahrnuto 31 jevů

re

„počet dokončených bytů k 31.12. každého roku“ z ÚAP obcí. 

 

„

které stanovuje vyhláška. Pro tento účel byl do KDM vložen atribut udávající vazbu mezi jevy 

KDM a konkrétními jevy ÚAP_VYHL. Jedná se o ID_VYHL v rozsahu (1A-119A; 1B-37B). Je 

nutné zdůraznit, že vazby mezi jevy HKH a UAP_VYHL mohou být 1-1, n-1, 1-0. To znamená, že 

k jednomu jevu UAP_VYHL se přip

N

Konceptuální 

[20]. 

 

 

5.4.2  Logický datový model (LDM) 
 

L

(atributy). Tyto celky ve fyzické struktuře představují jednotlivé vrstvy. Platí přitom, že vazba mezi 

jevy KDM a LDM je n:1 a 1:1. To znamená, že v LDM došlo ke sloučení některých jevů se stejnou 

tematikou a stejnými sledovanými vlastnostmi a shodným geometrickým type
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vyjádření. Kromě specifických vlastností každého jevu jsou definovány základní tabulky 

íselníky), které představují povinné atributy a jsou vzájemně propojeny pomocí jednoznačného 

yhláškou (VYHL, VYHL_ID), 

časové hledisko jevu (STAV, STAV_ID)  

a el (

Prioritně je FDM navržen pro platformu ESRI. Sou chází z ého 

modelu. Uživateli jsou k dispozici prázdné datové struktury ve formátu SHP, který je také 

 jako měnný abázová SDE. Je ra 

adresářů (Datasets v ArcSDE) odpovídající tématům z KDM, pro logické ro  souboru. V 

osmnácti datových sadách jsou umístěny jednotlivé soubory, které představují 

 

- pod  js í názv  jednotlivých vrstev. Da lení 

 důvo truk atabá , které dovolují jen je sářů 

(datasetu). Podtéma je zahrnuto do názvu vrstvy jako zkratka ve formě p ích písmen a 

čuje rstvy ve DM 20]: 

 

ZCHU_nazev_vrstvy – podtéma zvláště chráněné území, téma přírodní hodnoty 

 reprezentován určitým grafickým typem. Některé jevy, mohou vzhledem ke svým 

ěrům a možnostem kartografického vyjádření nabývat více grafických typů. Pro jednoznačné 

d 

o linii 

 - pro polygon 

(č

identifikátoru [20]: 

 

- logický celek (TEMA), 

- skupina jevu (PODTEMA), 

- sledovaný jev ÚAP (UAP, JEV_ID), 

- jev stanovený v

- 

 

 

5.4.3  Fyzický d tový mod FDM) 
 

borový systém vy  logického datov

doporučován formát vý a dat struktura v Arc  navržena struktu

zčlenění

vrstvy GIS.  

Logické celky témata v KDM ou součást ů lší adresářové dě

není použito z dů pravidel s tury geod ze dnu úroveň adre

očátečn

jednoznačně ur zařazení v  struktuře K  [

SD_nazev_vrstvy – podtéma silniční doprava, téma doprava 

 

Každý jev je

rozm

odlišení vrstev se stejným názvem je dodržena konvence s použitím následujících přípon 

popisujících grafický typ vrstev [20]: 

 

_B – pro bo

_L – pr

_P
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Každý jev z KDM je obsažen ve fyzické struktuře datového modelu a existuje k němu příslušný 

fický symbol. Většinou je jeden jev reprezentován jednou samo zné topologie. 

 i vazba n:1, tedy více příbuzných jevů je sloučeno do jedné vrstvy. 

rozlišení řešeno pomocí povinného atributu JEV_ID. 

delu 

ry 

stému je nutno vytvořit unikátní identifikátory mezi jeho jednotlivými 

žkami. Logický datový model definuje tyto identifikátory a vazby mezi objekty a 

jich atributy:  

gra statnou vrstvou rů

Kromě vazby 1:1, existuje

 

U vrstev reprezentujících více jevů je jejich 

Názorným příkladem je soubor pro základní funkční plochy zakladni_plocha_P, kde jsou shrnuty 

všechny funkční plochy do jedné vrstvy (souboru) a rozlišeny pomocí atributu [20]. 

 

 

5.4.4  Struktura a vazby datového mo
 

Unikátní identifikáto

Pro funkčnost celého sy

objekty a polo

je

 

 Identifikátor Vazba k Tabulka Další atributy Význam 

1 TEMA_ID  Tema TEMA_NAZEV logický celek 

2 PODTEMA_ID TEMA_ID Podtema PODTEMA_NAZEV skupina jevu 

3 GIS_ID PODTEMA_ID Podtema_GIS GIS_NAZEV, položka ve struktuře 

GIS_TABLE GIS (shapefile, 

FeatureClass) 

4 JEV_ID GIS_ID UAP JEV_NAZEV, 

JEV_ATR 

identifikace jevu 

ÚAP – 

grafické vrstvy, 

symbolika 

5 STAV_ID ENTITA_ID Up_stav  časový horizont 

6 TOPO_ID ENTITA_ID Up_topo  typ grafického 

prvku 

7 VYHL_ID JEV_ID Up_entita  identifikace jevu ve 

vyhlášce 

Tab . 2  Identifikátory a vazby mezi objekty a jejich atributy 
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K jednoznačné definici vlastností reálného jevu v prostředí GIS je v datovém modelu kromě 

vlastního číselníku jevu ÚAP použit další základní číselník, pomocí něhož je definován stav jevu: 

TAV_ID STAV STAV_POPIS 

 

S

0  nerozlišeno 

1 S stav 

2 N návrh 

3 V výhled (rezerva) 

Tab. 3  Stav jevu UP_STAV 

 

Grafické vrstvy, jejich atributy a domény 

Vrstvy GIS (v terminologii ESRI) jsou množiny mapových prvků popisujících stejný jev. Každý 

ledovaný jev má své charakteristické vlastnosti, které se dají vyjádřit atributy. V rámci jedné 

rstvy mají všechny prvky stejné atributy a stejný typ grafiky. 

atové typy atributu v datovém modelu ÚAP: 

ch identifikátorů slouží pro jednoznačné začlenění všech jevů do 

ierarchické struktury datového modelu a stanovení základních vlastností, kterých mohou nabývat 

 – identifikátor sledovaného objektu, pokud existuje nějaká centrální evidence, pak tento 

entifikátor (toto je důležité zejména u objektů s ochrannými pásmy pro určení jednoznačné vazby 

 při analýzách nad daty). 

AZEV – všude, kde je účelné pojmenování objektu 

s

v

 

D

Int – celé číslo 

Dbl – desetinné číslo 

Str – řetězec znaku, text 

Date – datum 

 

„Atributy ve smyslu unikátní

h

všechny jevy. Atributy charakterizující daný jev jsou pro každou vrstvu specifické. U všech jevů 

obecně platí, že by měly obsahovat: 

 

ID

id

a

N

POPIS – slovní charakteristika objektu 

 

Atributy, které mají předem definován rozsah hodnot, kterých mohou nabývat, nebo jsou nějakým 

způsobem kategorizovány jsou v datovém modelu vyjádřeny pomocí domén. Typickým příkladem 

domény je třída silnice (I., II., III.). Hlavní výhodou domén je jednoznačné plnění atributu, které 
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lze navíc v ArcSDE přednastavit a předejít tak vyplnění hodnot atributu mimo existující kategorie 

nebo rozsah. Na tomto místě je nutné podotknout, že navržené atributy jsou minimálním 

standardem a tedy nemusí být konečné a to hlavně u dat od lokálních poskytovatelů. Záměrem je 

vytvořit co nejúplnější přehled všech atributů sledovaných poskytovateli, aby bylo předejito 

ereálným požadavkům na rozsah popisných vlastností poskytovaných dat a naopak do modelu 

o podtémat a následně je sdružuje v tématech. Celkem obsahuje 18 témat 

ří 541 grafických jevů ÚAP s rozlišením typu grafiky prvku. Podrobně je 

odel ÚAP KÚ MSK popsán v tabulce uživatelské dokumentace [22] – příloha č. 5. 

ním vymezením jak podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o využití 

í, tak řadou dalších ploch, které vyhláška nevymezuje, ale které se běžně vyskytují v územně 

hlášky vymezuje pouze plochy výroby a občanského vybavení – jevy č. 2 a 3. 

kční plochy nejsou mezi sledované jevy zahrnuty. 

n

mohly být zahnuty i specifické atributy lokálních poskytovatelů. Průběžně probíhá vyhodnocování 

dat od lokálních poskytovatelů. Veškeré aktualizace jsou součástí předávaného díla.“ [20] 

 

 

5.5  Podrobný popis datového modelu ÚAP KÚ MSK a jeho porovnání 
s konceptuálním datovým modelem ÚAP 
 

Jak již bylo uvedeno, konceptuální datový model vychází z vyhlášky č. 500/2006 Sb. a je tvořen 

seznamem 119 jevů ÚAP tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 1A  a 1B vyhlášky. Datový model KÚ 

MSK člení uvedené jevy d

s 66 podtématy, které tvo

datový m

 

 

5.5.1  Plochy rozdílného způsobu využití 
 

První téma „Plochy rozdílného způsobu využití“ zahrnuje podtéma: „Základní funkční plochy“, 

které je charakterizováno funkč

územ

plánovacích dokumentacích. Jedná se především o plochy bydlení, rekreační, občanského 

vybavení, výroby a skladování, těžby nerostů, lesa, zeleně, zemědělské, vodní – jejich modifikace a 

kombinace (plochy smíšené). 

 

Příloha č. 1A vy

Ostatní výše uvedené základní fun
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5.5.2  Přírodní hodnoty a jejich ochrana 

ně 

hráněné plochy, Významné krajinné prvky ze zákona a registrované a Plochy s výskytem 

hráněných živočichů a rostlin, dále podtéma: „Územní systém ekologické stability“ zahrnující 

koridory, intetrakční prvky a hranice biochor, 

Zvláště chráněná území“ obsahující národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace, 

znamné krajinné prvky, přechodně 

hráněné plochy, přírodní parky a lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

 využití nerostných surovin 

 

Druhé téma „Přírodní hodnoty a jejich ochrana“ sdružuje podtéma: „Natura 2000“, „Ostatní území 

ochrany přírody“ zahrnující Ochranné pásmo 50 m od okraje lesa, Přírodní park, Přechod

c

c

nadregionální, regionální a lokální biocentra a bio

„

přírodní památky a památné stromy a ochranu UNESCO. 

 

První podtéma „Natura 2000“ zahrnuje sledované jevy č. 34 a 35 – evropsky významné lokality a 

ptačí oblasti. Druhé podtéma „Ostatní území ochrany přírody“ sdružuje sledované jevy č. 22, 23, 

24, 30, 36 a 40, tedy území s obecnou ochranou přírody jako vý

c

s národním významem. Třetí podtéma „Územní systém ekologické stability“ obsahuje sledované 

jevy č. 21 a 42, tedy územní systém ekologické stability a hranice biochor. Čtvrté téma „Zvláště 

chráněná území“ pracuje s územím se zvláštní ochranou přírody, tedy s národními parky, 

chráněnými krajinnými oblastmi, přírodními rezervacemi, přírodními památkami, památnými 

stromy a prvky s ochranou UNESCO, které jsou obsaženy ve sledovaných jevech č. 25, 26, 27, 28, 

29, 31, 32, a 33 vyhlášky. 

 

 

5.5.3  Ochrana a
 

Třetí téma „Ochrana a využití nerostných surovin“ zahrnuje podtéma: „Ochrana nerostných 

surovin“ obsahující chráněná ložisková území, nevýhradní ložiska a prognózní zdroje a „Využití 

nerostných surovin“ obsahující ochranná pásma, dobývací prostory, linie těžby, stará důlní díla, 

území dotčené těžbou a objekty. 

 

Podtéma „Ochrana nerostných surovin“ zahrnuje sledované jevy č. 58 a 60 – chráněná ložisková 

území a ložiska nerostných surovin, rozšířené o nevýhradní ložiska nerostných surovin a prognózní 

zdroje. Podtéma „Využití nerostných surovin“, tedy sledované jevy č. 57 a 63 – dobývací prostory 

a stará důlní díla je oproti vyhlášce rozšířeno o ochranná pásma, linie těžby a území dotčená těžbou 

a objekty. 
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5.5.4  Ochrana území a zvláštní podmínky 
 

Čtvrté téma „Ochrana území a zvláštní podmínky“ sdružuje podtéma: „Nepříznivé inženýrsko 

geologické poměry“, tedy sesuvy území, a „Zvláštní zásahy do zemské kůry“, zde jsou zahrnuta 

poddolovaná území. 

 

Mezi „Nepříznivé inženýrsko geologické poměry“ je zařazen sledovaný jev č. 62 – sesuvné území 

a území jiných geologických rizik, podtéma „Zvláštní zásahy do zemské kůry“ zahrnuje sledované 

jevy č. 59 a 61, tedy chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaná území. 

 

 

5.5.5  Kulturní hodnoty a jejich ochrana 
 

Páté téma tvoří „Kulturní hodnoty a jejich ochrana“ tříděné na podtéma: „Nemovité kulturní 

amátky“ zahrnující mimo vyhlášené kulturní památky i objekty a soubory v památkovém zájmu a 

voří městské a vesnické památkové rezervace, 

ěstské a vesnické památkové zóny, krajinné památkové zóny, archeologické památkové rezervace 

rvní podtéma „Nemovité kulturní památky“ obsahuje sledované jevy č. 8, 9 a 10 – nemovité 

 sledované jevy č. 13 a 14. Druhé podtéma „Památkové zóny“ sdružuje 

edované jevy č. 5, 6, 7 a 16 – památkové rezervace a zóny a území s archeologickými nálezy, 

avíc obsahuje zóny či rezervace s diferencovaným režimem ochrany. 

zahrnuje dálnice, místní komunikace I., II., a III. třídy, účelové komunikace, křižovatky, obratiště, 

p

památky UNESCO a „Památkové zóny“, které t

m

a zóny a zóny či rezervace s diferencovaným režimem ochrany. 

 

P

kulturní památky a památky UNESCO, pod objekty a soubory v památkovém zájmu lze zařadit 

historicky významné stavby a soubory a architektonicky cenné stavby a soubory, které nejsou 

kulturní památkou –

sl

n

 

 

5.5.6  Doprava 
 

Šestým tématem je „Doprava“ zahrnující podtéma: „Drážní doprava“, kam patří železnice, vlečky, 

tunely, mosty, trolejové a tramvajové dráhy, dopravníky a lanové dráhy. Další podtéma: 

„Komunikace pro pěší a cyklistický provoz“ tvoří pěší stezky, mosty, podchody, hraniční 

přechody, hipostezky, cyklostezky a cyklotrasy. Podtéma: „Letecká doprava a zařízení pro leteckou 

dopravu“ zahrnuje letiště, vzletové a přistávací plochy a zařízení, podtéma: „Silniční doprava“ pak 
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výhybny, mosty a tunely a „Vodní doprava“ obsahuje plavební dráhy, přívozy a vodní cesty. 

Dalšími podtématy pak jsou „Zařízení drážní dopravy“ jako hraniční přechody, nádraží a vozovny, 

„Zařízení hromadné dopravy“ jako terminály, stanice a zastávky, „Zařízení silniční dopravy“ jako 

hraniční přechody, odpočívadla, parkoviště a pumpy a „Zařízení vodní dopravy“.  

 

Téma doprava obsahuje daleko širší seznam položek než výčet sledovaných jevů ve vyhlášce. 

Podtéma  „Drážní doprava“ sdružuje sledované jevy č. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 a 101 – 

železniční dráhy, koridory vysokorychlostní železniční trati, vlečky, lanové, speciální, tramvajové a 

trolejbusové dráhy včetně ochranných pásem, navíc obsahuje tunely a mosty. Podtéma 

Komunikace pro pěší a cyklistický provoz“ obsahuje sledované jevy č. 105 a 106, tedy hraniční 

řechody, cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky a turistické stezky, navíc zahrnuje mosty a 

 pro leteckou dopravu“ obsahuje sledované jevy č. 

02 a 103 – letiště a letecké stavby včetně ochranných pásem. Mezi podtéma „Silniční doprava“ 

vodní cesty, navíc 

ahrnuje plavební dráhy a přívozy. Další podtéma „Zařízení hromadné dopravy“, „Zařízení silniční 

edmé téma „Ochrana dopravní infrastruktury“ obsahuje ochranná pásma v dopravě sdružené do 

prava“, „Letecká doprava“ a „Silniční doprava“. 

 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 

00, 101, 102 a 103. 

smým tématem je „Vodní hospodářství“ zahrnující podtéma: „Odvádění a čištění odpadních vod“ 

bsahující především různé druhy kanalizačních stok, podtéma: „Zařízení a rozvody vody“ 

erpací stanice vody, zavlažovací potrubí a ostatní zařízení, podtéma: 

„

p

podchody. Podtéma „Letecká doprava a zařízení

1

jsou zahrnuty sledované jevy č. 88, 89, 90, 91, 92 a 93 obsahující dálnice, silnice I., II., a III. třídy, 

místní a účelové komunikace, navíc obsahuje křižovatky, obratiště, výhybny, mosty a tunely. 

Podtéma „Vodní doprava“ je tvořeno jedním sledovaným jevem č. 104 – 

z

dopravy“ a „Zařízení vodní dopravy“ nejsou součástí vyhlášky. 

 

 

5.5.7  Ochrana dopravní infrastruktury 
 

S

podtémat: „Drážní hromadná do

 

Ochrana dopravní infrastruktury tvoří v datovém modelu samostatné téma, ve vyhlášce jsou 

ochranná pásma součástí výše uvedených sledovaných jevů č. 88,

1

 
 

5.5.8  Vodní hospodářství 
 

O

o

obsahující vodovody, č
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„Zařízení na kanalizační síti“ jako čistírny odpadních vod, biologické rybníky, dočišťovací nádrže, 

sahuje sledovaný jev č. 67 a 68, 

dy technologické objekty zásobování vodou a vodovodní síť včetně ochranných pásem. Podtéma  

a sdružená 

 podtématech: „Ochrana vodních zdrojů“, „Ochrana vodních toků“ a „Zařízení CHMU“, dále 

hráněné oblasti akumulace vod, zranitelné oblasti, lázeňská místa a prameny. 

chranu vodních zdrojů a toků zahrnuje předchozí téma „Vodní hospodářství“ ve sledovaných 

ých pásem a lázeňská místa. 

esáté téma „Záplavová území“ obsahuje podtéma: „Protipovodňová opatření“, např. retenční 

vodně. 

dešťové retenční nádrže a přečerpávací stanice odpadních vod, „Zařízení na vodovodní síti“ jako 

úpravny vody, vodojemy, automatické tlakové stanice a čerpací vodárenské stanice. Další podtéma: 

„Zásobování pitnou vodou“ pak obsahuje vodovodní řady, hranice tlakového pásma a vodní zdroje. 

Mezi „Odvádění a čištění odpadních vod“ je zahrnut sledovaný jev č. 70 – síť kanalizačních stok 

včetně ochranného pásma. Podtéma: „Zařízení a rozvody vody“ ob

te

„Zařízení na kanalizační síti“ zahrnuje sledované jev č. 69 – technologický objekt odvádění a 

čištění odpadních vod včetně ochranného pásma., „Zařízení na vodovodní síti“ zahrnuje sledovaný 

jev č. 67 – technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma. Podtéma 

„Zásobování pitnou vodou“ obsahuje sledované jevy č. 44 a 68 – vodní zdroj povrchové, podzemní 

vody a vodovodní síť včetně ochranných pásem. Již z výše uvedeného popisu je zřejmé, že téma 

vodní hospodářství je značně komplikováno, detailní rozbor je předmětem další kapitoly. 

 

 

5.5.9  Ochrana vodních zdrojů a toků 
 

Deváté téma „Ochrana vodních zdrojů a toků“ zahrnuje především ochranná pásm

v

c

 

O

jevech č. 44, 67, 68, 69 a 70, dále pak jsou zde zahrnuty sledované jevy č. 45, 46, 55 a 56 –  

chráněné oblasti přirozené akumulace vod, zranitelné oblasti, přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní 

minerální vody včetně ochrann

 

 

5.5.10  Záplavová území 
 

D

prostor, a „Záplavová území“, např. území zvláštní po

 

Podtéma „Protipovodňová opatření“ je obsaženo ve sledovaných jevech č. 54 – objekty/zařízení 

protipovodňové ochrany, navíc pak retenční prostor, „Záplavová území“ pak obsahuje sledované 

2009  43



Hana Vaculová: Posouzení datového modelu ÚAP a návrh jeho úprav 

jevy č. 50, 51, 52 a 53 – záplavová území, aktivní zóny záplavového území, území určené 

k rozlivům povodní a území zvláštní povodně pod vodním dílem. 

ůzné druhy plynovodu a ostatních zařízení, „Produktovody“, především ropovody a zařízení, 

Zařízení na plynovodním vedení“, „Zařízení na rozvodu tepla“, „Zařízení na vedení elektrické 

ítě“, např. elektrárny a „Zásobování teplem“, tedy rozvody tepla. 

éma „Energetika“ zahrnuje zásobování elektrickou energií, plynem, jinými produkty a teplem ve 

– technologické objekty a vedení 

lynovodu včetně ochranných a bezpečnostních pásem, v datovém modelu se jedná o podtéma 

.5.12  Spojové služby 

vanácté téma „Spojové služby“ zahrnuje podtéma: „Telekomunikace“, což jsou dálkové 

 

 
 
5.5.11  Energetika 
 

Jedenácté téma „Energetika“ je tříděno do podtémat: „Elektroenergetika“, především různé druhy 

elektrických vedení, „Liniová vedení ostatní“, tedy kolektory, „Plynárenství a zásobování plynem“, 

tedy r

„

s

 

T

sledovaných jevech č. 71 – 80. Elektrickou energii řeší sledované jevy č. 71, 72 a 73 – výrobny 

elektřiny, elektrické stanice a vedení elektrizační soustavy včetně ochranných pásem. V datovém 

modelu jsou tyto jevy shrnuty do podtémat „Elektroenergetika“ a „Zařízení na vedení elektrické 

sítě“. Zásobování plynem řeší sledované jevy č. 74 a 75 

p

„Plynárenství a zásobování plynem“ a  „Zařízení na plynovodním vedení“. Mezi „Produktovody“ 

patří sledované jevy č. 76, 77 a 78 – technologické objekty zásobování jinými produkty, ropovody 

a produktovody včetně ochranných pásem. Zásobování teplem je obsaženo ve sledovaných jevech 

č. 79 a 80 – technologické objekty zásobování teplem a teplovody včetně ochranných pásem, 

v datovém modelu je řeší podtéma „Zásobování teplem“a „Zařízení na rozvodu tepla“. 

 

 

5
 

D

telekomunikační kabely a radioreleové trasy a „Zařízení na telekomunikační síti“, jako např. 

telefonní ústředny, a vysílače. 

 

Téma „Spojové služby“ je obsaženo ve sledovaných jevech č. 81 a 82 – elektronické komunikační 

zařízení a komunikační vedení včetně ochranných pásem. 
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5.5.13  Ochrana technické infrastruktury 
 

Třináctým tématem je „Ochrana technické infrastruktury“ obsahující především ochranná pásma, 

družená do podtémat: „Energetika - elektrorozvody“, „Energetika – plynárenství“, „Energetika – 

tury – produktovody“, „Ochrana technické 

frastruktury – Telekomunikace“ a „Vodní hospodářství“. 

ací ve 

ledovaných jevech č. 81 a 82 a ochrana vodohospodářství ve sledovaných jevech č. 44, 67, 68, 69 

trnácté téma „Hygiena prostředí a ochrana území“ zahrnuje podtéma: „Hygienická ochrana 

zemí“, např. hluková pásma nebo zdroje hluku, „Radonové riziko“ a „Znečištění území“ 

ny a jejich ochranná pásma, 

zemí ekologických rizik, zátěže emisemi a zdroje znečištění. 

y, oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, odvaly, výsypky, 

kaliště, haldy, objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými 

s

zásobování teplem“, „Ochrana technické infrastruk

in

 

Ochrana technické infrastruktury je obsažena v předchozích sledovaných jevech, konkrétně 

ochrana elektroenergetiky ve sledovaných jevech č. 71, 72 a 73, ochrana plynárenství ve 

sledovaných jevech č. 74 a 75, ochrana zásobování teplem ve sledovaných jevech č. 79 a 80, 

ochrana produktovodů ve sledovaných jevech č. 76, 77 a 78, ochrana telekomunik

s

a 70. 

 

 

5.5.14  Hygiena prostředí a ochrana území 
 

Č

ú

obsahující inverzní území, skladové hospodářství, skládky a spalov

ú

 

Podtéma „Znečištění území“ obsahuje sledované jevy č. 64, 65, 66, 84, 85, 86 a 87, tedy staré 

zátěže území a kontaminované ploch

od

látkami, skladky, spalovny a zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranných 

pásem. Podtéma „Hygienická ochrana území“ a „Radonové riziko“ nejsou ve sledovaných jevech 

vyhlášky obsaženy. 

 

 

5.5.15  Vymezení území 
 

Patnáctým tématem je „Vymezení území“ a jeho podtématem: „Hranice vymezeného území“ a 

jedná se o hranice státu, okresu, ORP, obce, katastru, řešeného území, základní sídelní jednotky, 

zastavěného území obce, zastavitelných ploch a územní rezervy. 
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Ze sledovaných jevů lze mezi téma „Vymezení území“ zařadit pouze sledované jevy č. 1 a 117, 

částečně pak také sledovaný jev č. 118 – jiné záměry (např. územní rezervy). Ostatní výše uvedené 

oložky nejsou sledovanými jevy dle vyhlášky. Všechny tyto položky jsou však důležitým údajem 

 (BPEJ) a hranice klimatických regionů, „Rekultivace“ a 

Rozvojové plochy – Lokality záborů půdního fondu“, tříděné na vodní plochy, zahrady, vinice, 

odtéma „Investice – půdní fond“ obsahuje jeden sledovaný jev č. 43 – investice do půdy za 

zemního plánu 

komunikace, nedostatečná 

nosnost, nevhodná úprava křižovatky, směrové a speciální dopravní závady, úrovňový železniční 

řejezd, velký podélný spád a zúžený podélný profil, další podtéma pak jsou „Problémové jevy – 

ůdní fond – Pedologie“.  

Podtéma: „Urbanistická analýza a koncepce – architektonické hodnoty“ zahrnuje architektonicky 

významné objekty, regiony lidové architektury a stavby místního rázu, „Urbanistická analýza a 

p

z hlediska územního plánování a podobně jako mapové podklady tvoří významnou součást ÚAP, 

přestože nejsou mezi vyjmenovanými sledovanými jevy. 

 

 

5.5.16  Vyhodnocení vlivů na půdní fond 
 

Šestnácté téma „Vyhodnocení vlivů na půdní fond“ zahrnuje podtéma: „Investice – půdní fond“, 

jako odvodněné a zavlažované plochy a protierozní opatření, „Klasifikace půdního fondu“, jako 

bonitované půdní ekologické jednotky

„

trvalé travní porosty, ornou půdu, les (PUPFL), chmelnice, ovocné sady a ostatní pozemky. 

 

P

účelem zlepšení půdní úrodnosti, podtéma „Klasifikace půdního fondu“ obsahuje sledovaný jev č. 

41 – bonitované půdně ekologické jednotky, z ostatních jako vodní plochy, zahrady, vinice, trvalé 

travní porosty, ornou půdu, les (PUPFL), chmelnice, ovocné sady a ostatní pozemky lze ve 

sledovaných jevech určit pouze vodní plochy jev č. 47 a lesy – jevy č. 37, 38 a 39. 

 

 

5.5.17  Ostatní jevy grafických příloh ú
 

Mezi velmi obsáhlé sedmnácté téma „Ostatní jevy grafických příloh územního plánu“ jsou řazena 

podtémata: „Omezení ve využití území“ jako místo významné události, obrana bezpečnosti státu, 

plochy přestavby a stavební uzávěry. 

  

„Problémové jevy – doprava“ vymezují jevy jako nedostatečný poloměr 

ú

p

P
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koncepce – krajinářské hodnoty“ obsahuje kompoziční prvky, typické krajinné celky a zvýšenou 

ezi ostatní jevy grafických příloh územního plánu jsou zahrnuty téměř všechny sledované jevy 

ro obranu státu včetně ochranných pásem, mezi jiné záměry – sledovaný jev č. 118 lze zařadit 

lochy přestavby a stavební uzávěry.  

ruhé podtéma „Problémové jevy – doprava“ není ve sledovaných jevech vymezeno stejně jako 

odtéma „Problémové jevy – Půdní fond – Pedologie“.  

odtémata „Urbanistická analýza a koncepce – architektonické hodnoty“, „Urbanistická analýza a 

oncepce – urbanistické hodnoty“ a „Urbanistická kompozice“ zahrnují sledované jevy č. 4, 11, 12, 

3, 14, 15 a 20, tedy plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, 

rbanistické hodnoty, regiony lidové architektury, historicky významné stavby a soubory, 

rchitektonicky cenné stavby a soubory, významné stavební dominanty a významné vyhlídkové 

ody. Podtéma „Urbanistická analýza a koncepce – krajinářské hodnoty“ obsahuje sledované jevy 

. 17 a 18., tedy oblasti a místa krajinného rázu.  

ezi podtéma „Zvláštní a specifická ochranná pásma“ jsou zahrnuty sledované jevy č. 108, 109, 

10, 111 a 112, tedy vojenské újezdy, vymezené zóny havarijního plánování, objekty civilní a 

ožární ochrany a objekty důležité pro plnění úkolů Policie. Lze sem rovněž zařadit sledované jevy 

. 113 a 114 – ochranné pásmo hřbitova nebo krematoria a jiná ochranná pásma. Téma zahrnuje 

é však nejsou sledovanými jevy dle vyhlášky.  

 
 

ochranu krajinného rázu, „Urbanistická analýza a koncepce – urbanistické hodnoty“ zahrnuje 

brownfields, urbanistické hodnoty a významná veřejná prostranství, „Urbanistická kompozice“, 

např. dominanty, hlavní kompoziční osy, osy průhledů, kompoziční prvky, kulturně historické 

objekty, linie horizontu a místa vyhlídek.  

 

Dalšími podtématy jsou „Zvláštní a specifická ochranná pásma“ jako objekty obrany státu a jejich 

ochranná pásma, objekty požární ochrany, vojenské újezdy, veřejně prospěšné stavby a zóny 

havarijního plánování. 

 

M

vyhlášky, které nebyly obsaženy v předchozích tématech. První podtéma „Omezení ve využití 

území“ je určeno sledovaným jevem č. 19 a 107 – místa významných událostí a objektů důležitých 

p

p

 

D

p

 

P

k

1

u

a

b

č

 

M

1

p

č

řadu dalších položek, kter
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5.5.18  Negrafická část 
 

Poslední osmnácté téma „Negrafická část“ obsahuje podtéma: „Negrafické jevy ÚAP“, např. počet 

ojíždějících a vyjíždějících, ekonomickou aktivitu, koeficienty ekonomické stability, negrafické 

t a starších 65 let, počet vysokoškolsky vzdělaných osob, počet obyvatel se 

ákladním vzděláním,  místa se zhoršenou kvalitou ovzduší, množství lesů v katastru, zemědělská 

osled e určeno především sledovanými jevy č. 116 a 119, další z uvedených položek jsou 

že P kraje, vymezených dle přílohy č. 1B vyhlášky. 

 

 

 

d

jevy lázeňských míst, míry nezaměstnanosti, místně obvyklé nájemné, výstavba domů a bytů, počet 

dokončených bytů, počet neobydlených bytů, stavby rekreace, ubytovací zařízení, počet obyvatel 

napojených na veřejnou kanalizaci, pitnou vodu, plyn, vývoj počtu obyvatel, počet obyvatel 

mladších 14 le

z

půda, zemědělská orná půda, speciální zemědělské kultury, travní porosty, třídy ochrany, vodní 

plochy, zastavěné a ostatní plochy, sídelní kultura. 

 

P ní téma j

obsa ny ve sledovaných jevech určených pro ÚA
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6.  NAVRHOVANÉ ZMĚNY DATOVÉHO MODELU ÚAP KÚ MSK  
 
6.1 Zhodnocení logického datového modelu  
 
Jak již bylo uvedeno vyhláška č. 500/2006 Sb. v příloze č. 1A stanovuje výčet 119 sledovaných 

jevů ÚAP (sledované jevy vyhlášky). Uvedené jevy nejsou nijak logicky tříděny, z toho důvodu 

bylo nutno sledované jevy rozdělit do témat a podtémat a následně pro práci s daty vytvořit logický 

datový model. 

 

Sledované jevy v datovém modelu ÚAP KÚ MSK jdou tříděny do 18 témat – tabulka č. 4. 

vedená témata jsou dále členěna na 66 podtémat.  

 

 TÉMA 

U

01 Plochy rozdílného způsobu využití území 

02 Přírodní hodnoty a jejich ochrana 

03 Ochrana a využití nerostných surovin 

04 Ochrana území a zvláštní podmínky 

05 Kulturní hodnoty a jejich ochrana 

06 Doprava 

07 Ochrana dopravní infrastruktury 

08 Vodní hospodářství 

09 Ochrana vodních zdrojů a toků 

10 Záplavová území 

11 Energetika 

12 Spojové služby 

13 Ochrana technické infrastruktury 

14 Hygiena území a ochrana prostředí 

15 Vymezení území 

16 Vyhodnocení vlivů na půdní fond 

17 Ostatní jevy grafických příloh územního plánu 

18 Negrafická část 

Tab. 4  Třídy datového modelu ÚAP KÚ MSK 
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Způsob třídění nelze označit jinak než jako zcela nelogický. Členění jednotlivých sledovaných jevů 

vůbec neodpovídá potřebám pořizovatelů ÚAP ani potřebám uživatelů mapových projektů a 

poměrně ztěžuje práci s daty. Uvedené lze dokumentovat například při zjišťování průběhu 

kanalizačního potrubí a příslušného ochranného pásma. Kanalizaci obsahuje osmé téma „Vodní 

hospodářství“, příslušné ochranné pásmo však zahrnuje společně s ostatními ochrannými pásmy 

technické infrastruktury až téma třinácté, tzn. ochranné pásmo je zařazeno až za ostatní technickou 

infrastrukturu, jako je energetika a spojové služby, ale i za témata, která nejsou technickou 

infrastrukturou jako „Ochrana vodních zdrojů a toků“ a „Záplavová území“. Vhodnější by bylo 

zahrnutí ochranného pásma pod společné téma s kanalizací tedy pod „Vodní hospodářství“, lze se 

k vyhnout  prohledávání celého stromu – obrázek č. 4 (vyznačeno pomocí šipek).  

 

ta

 

Obr. 4 Ukázka třídění sledovaných jevů v datovém modelu – kanalizace a ochranné pásmo 

 

Totéž platí pro všechna další ochranná pásma týkající se jak technické infrastruktury, tak ochranná 

pásma ostatní.  
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Dalším příkladem nevhodného třídění datového modelu je téma „Ostatní jevy grafických příloh 

ě obsahuje všechny jevy, které nebyly zařazeny v žádném 

 předchozích témat. Sdružuje problémové jevy, urbanistickou kompozici, urbanistickou analýzu a 

prosto 

dlišných jevů nelze považovat za vyhovující – běžný uživatel, který není podrobně seznámen 

územního plánu“. Téma v podstat

z

koncepci, omezení ve využití území a místa se zvláštní ochranou. Pod společné téma jsou tak 

zařazeny například místa vyhlídkových bodů, problémové křižovatky, brownfields, záměry na 

provedení změn v území, vojenské újezdy a objekty požární ochrany. Takové „smíchání“ na

o

s datovým modelem, nemůže intuitivně tyto jevy dohledat. Nezbývá, než postupně projít celou 

strukturu – obrázek č. 5 (vyznačeno pomocí šipky). 

 

 

Obr. 5 Ukázka třídění sledovaných jevů v datovém modelu – ostatní jevy grafických příloh územního plánu 

ášky logicky 
zdělit do následujících skupin – tabulka č. 5: 

 

Výše uvedené příklady jsou ukázkou nevhodné struktury datového modelu. Uvedená problematika 

je podrobně rozebrána v následujících kapitolách. 

 

Z hlediska užití dat v GIS pro územní plánování lze 119 sledovaných jevů vyhl
ro
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 TÉMA 

01 Vymezení území 

02 Kulturní hodnoty a jejich ochrana 

03 Přírodní hodnoty a jejich ochrana 

04 Vodní hospodářství 

05 Geologie 

06 Hygiena prostředí – ovzduší, odpady, zátěže území 

07 Inženýrské sítě a jejich ochrana 

08 Doprava a její ochrana 

09 Obrana a ochrana státu 

10 Ostatní 

Tab. 5  Třídy navrhovaného datového modelu 

ané jevy vyhlášky č. 1, 2, 3, 4, 117 a 118, tedy 

astavěná území a zastavitelné plochy a z hlediska využití území plochy výroby, občanského 

vém členění používá datový model 

AP KÚ MSK, je velmi nepřehledná až chaotická, navíc takové třídění nelze vůbec využít. Pro 

Výše uvedené třídění mnohem lépe odpovídá výčtu sledovaných jevů vyhlášky a navíc je daleko 

vhodnější pro práci s daty při územním plánování. Běžný uživatel je schopen intuitivně vyhledávat 

potřebné údaje, není nutno neustále procházet celou strukturu datového modelu.   
 

 

6.1.1 Vymezení území 
 

První téma „Vymezení území“ by zahrnovalo sledov

z

vybavení, plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území a jiné záměry.  

 

Mezi plochy určující využití území by měly být navíc zařazeny plochy bydlení a plochy rekreace; 

plochy výroby by měly být rozšířeny o plochy skladování – lze říci, že vymezení stanovené 

vyhláškou je nedostatečné. Toto třídění by rovněž počítalo s plochami smíšenými – jako v datovém 

modelu ÚAP KÚ MSK, v zásadě by se však mělo týkat pouze ploch v zastavěném nebo 

zastavitelném území a mělo by určovat, které využití je v dané ploše převládající a současně 

k jakému účelu lze danou plochu dále využít. Například plocha u níž převládá funkce bydlení by 

byla vymezena jako plocha bydlení, současně by bylo možno sledovat, zda v této ploše lze umístit 

například občanskou vybavenost. V případě, že by nebylo možné určit převládající využití území, 

byla by plocha vymezena jako smíšená. Podrobnost, jakou při s

Ú

územní plánování a následné rozhodování v území je potřeba především znát možnosti využití 

konkrétní plochy, určení takové plochy musí být jednoduché a přehledné.  
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Plochy nezastavitelné nevyžadují další třídění, jejich využití na půdní a lesní fond a vodní plochy je 

předmětem třídění v dalších navrhovaných tématech – „Přírodní hodnoty a jejich ochrana“, příp. 

„Vodní hospodářství“. 

 

Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (brownfields) a jiné záměry, ať 

již zjištěné z územně plánovací dokumentace (mj. územní rezervy) nebo při vlastních průzkumech 

provedených pomocí dotazů na jednotlivých obcích, by tvořily samostatnou část uvedeného tématu 

 nabízely by tak jednoduché a hlavně rychlé ověření navrhovaných změn ve využití území.  

sledovanými jevy 

AP, přesto se bez nich ÚAP neobejdou, navíc právě tyto položky tvoří úvod každé legendy 

ýkresové dokumentace v územním plánování. I proto je vhodné jejich zařazení na prvním místě, 

jak je uvedeno v datovém modelu ÚAP KÚ MSK. 

éma „Kulturní hodnoty a jejich ochrana“ by obsahovalo jak hodnoty s ochranou – tedy kulturní 

yhlídkový bod nemusí být vždy prvkem 

ulturní krajiny, přesto se jeho zařazení mezi toto téma jeví jako nejvhodnější. 

stože téma kulturních hodnot 

bsahuje i prvky zjištěné vlastními průzkumy území. Takové třídění pak ztrácí smysl. 

 

a

 

Uvedené téma by navíc obsahovalo hranice územních jednotek (státu, okresu, ORP, obce, 

katastru), hranice řešeného území, a základní sídelní jednotky. Tyto údaje nejsou 

Ú

v

nikoliv na prvním a na patnáctém, 

 

 

6.1.2 Kulturní hodnoty a jejich ochrana 
 

T

památky, památkové zóny a rezervace, památky UNESCO, včetně krajinných památkových zón a 

archeologických nalezišť – sledované jevy vyhlášky č. 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 16, tak hodnoty bez 

ochrany zjištěné při vlastních průzkumech území – stavby i krajinu přetvořenou člověkem (kulturní 

krajinu), tedy urbanistické hodnoty, regiony lidové architektury, historicky významné stavby a 

soubory, architektonicky cenné stavby a soubory, významné stavební dominanty, oblasti a místa 

krajinného rázu, místa významných událostí a významné vyhlídkové body – sledované jevy 

vyhlášky č. 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 a 20. Významný v

k

 

Uvedené položky by navíc mohly být rozšířeny o další hodnoty, na které se nevztahuje ochrana 

státní památkové péče a to např. významná veřejná prostranství, hlavní kompoziční osy, osy 

průhledů, kompoziční prvky, linie horizontu, které jsou součástí urbanistické koncepce a které jsou 

v datovém modelu ÚAP KÚ MSK zcela nelogicky zařazeny mezi téma „Ostatní jevy grafických 

příloh územního plánu“ a jsou tak vyňaty z kulturních hodnot, pře

o
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6.1.3 Přírodní hodnoty a jejich ochrana 
 

Téma „Přírodní hodnoty a jejich ochrana“ by v podstatě z velké části kopírovalo současné téma 

datového modelu ÚAP KÚ MSK „Přírodní hodnoty a jejich ochrana“ členěné na podtéma „Natura 

2000“, „Ostatní území ochrany přírody“ zahrnující Přírodní park, Přechodně chráněné plochy, 

ýznamné krajinné prvky ze zákona a registrované a Plochy s výskytem chráněných živočichů a 

na 

hybějící rozlišení územního systému ekologické stability ve vyhlášce – tedy nadregionální, 

by obsahovalo podtéma „Vymezení přírodních ploch“, tedy členění na vodní plochy a toky – 

ledované jevy vyhlášky č. 47, 48 a 49, (tedy vodní nádrže, vodní útvary, rybníky, jezera, řeky, 

o lesy ochranné, zvláštního určení a 

ospodářské také ochranné pásmo lesa – sledované jevy vyhlášky č. 37, 38, 39 a 40. Zemědělský 

ůdní fond by byl tříděn bonitovanými půdně ekologickými jednotkami, tzn. mezi téma by bylo 

a datového modelu ÚAP KÚ MSK – „Vyhodnocení vlivů na půdní fond“, 

teré by dále obsahovalo i investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti – sledované jevy 

téma přírodní hodnoty je ve vyhlášce nejlépe propracováno a jako jedno 

 mála obsahuje téměř úplný výčet sledovaných položek. Podobně podrobný výčet obsahuje i téma 

ejvětší zmatek v datovém modelu ÚAP KÚ MSK přináší téma „Vodní hospodářství“. Ve 

yhlášce je obsaženo ve sledovaných jevech vyhlášky č. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 

V

rostlin, dále podtéma: „Územní systém ekologické stability“ zahrnující nadregionální, regionální a 

lokální biocentra a biokoridory, intetrakční prvky a hranice biochor a „Zvláště chráněná území“ 

obsahující národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace, přírodní památky a 

památné stromy a ochranu UNESCO – sledované jevy vyhlášky č. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 a 36. Podobně jako datový model ÚAP KÚ MSK by reagovalo 

c

regionální a lokální biocentra a biokoridory a interakční prvky. 

 

Navíc 

s

potoky, hranice povodí), zemědělské plochy (orná půda, zahrady, vinice, trvalé travní porosty, 

chmelnice, ovocné sady) a lesy, mezi které by patřilo mim

h

p

zahrnuto šestnácté tém

k

vyhlášky č. 41, 42 a 43. 

 

Je zapotřebí uvést, že 

z

„Geologie“ a po drobných úpravách i téma „Kulturní hodnoty a jejich ochrana“.  

 

 

6.1.4 Vodní hospodářství 
 

N

v

55, 56, 67, 68, 69 a 70.  
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V datovém modelu ÚAP KÚ MSK je jako podtéma uvedeno: „Odvádění a čištění odpadních vod“ 

obsahující především různé druhy kanalizačních stok, „Zařízení a rozvody vody“ obsahující 

vodovody, čerpací stanice vody, zavlažovací potrubí a ostatní zařízení, „Zařízení na kanalizační 

síti“ jako čistírny odpadních vod, biologické rybníky, dočišťovací nádrže, dešťové retenční nádrže 

a přečerpávací stanice odpadních vod, „Zařízení na vodovodní síti“ jako úpravny vody, vodojemy, 

utomatické tlakové stanice a čerpací vodárenské stanice a „Zásobování pitnou vodou“ obsahující  

ované jevy vyhlášky č. 45, 46, 55 a 

6 –  chráněné oblasti přirozené akumulace vod, zranitelné oblasti, přírodní léčivé zdroje, zdroje 

řírodní minerální vody včetně ochranných pásem a lázeňská místa.  

esáté téma „Záplavová území“ obsahuje podtéma: „Protipovodňová opatření“, např. retenční 

a zvážení však stojí, zda nezařadit vodovodní a kanalizační řady, vodárenské stanice, vodojemy, 

a

vodovodní řady, hranice tlakového pásma a vodní zdroje.  

 

Další téma „Ochrana vodních zdrojů a toků zahrnuje především ochranná pásma sdružená 

v podtématech: „Ochrana vodních zdrojů“, „Ochrana vodních toků“ a „Zařízení CHMU“, dále 

chráněné oblasti akumulace vod, zranitelné oblasti, lázeňská místa a prameny, tedy sledované jevy 

vyhlášky č. 44, 67, 68, 69 a 70, dále pak jsou zde zahrnuty sled

5

p

 

D

prostor, a „Záplavová území“, např. území zvláštní povodně – sledované jevy vyhlášky č. 54 – 

objekty/zařízení protipovodňové ochrany, navíc pak retenční prostor, a sledované jevy vyhlášky č. 

50, 51, 52 a 53 – záplavová území, aktivní zóny záplavového území, území určené k rozlivům 

povodní a území zvláštní povodně pod vodním dílem. 

 

Jak je z uvedeného zřejmé, některé sledované jevy se opakují v různých podtématech, některé zcela 

schází, např. vodní nádrž, povodí vodního toku a rozvodnice, a celá řada položek je uvedena navíc. 

Dalším nedostatkem je pak nezahrnutí ochranných pásem („Ochrana vodních zdrojů a toků“) mezi 

stejné téma (Vodní hospodářství“), tato skutečnost podobně jako u ostatních ochranných pásem 

v datovém modelu značně komplikuje práci s daty, protože se jedná o jejich nelogické zatřídění. 

 

Z

čistírny odpadních vod a další zařízení a jejich ochranná pásma spíše do kategorie „Inženýrské 

sítě“. 

 

Dalším otazníkem zůstává vymezení sledovaných jevů vyhlášky č. 47, 48 a 49, které mají logické 

zastoupení i v kategorii „Přírodní hodnoty a jejich ochrana“. 
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6.1.5 Geologie 

éma „Geologie“ by za jistých okolností mohlo být začleněno mezi téma „Přírodní hodnoty a 

e je uveden obsáhlý výčet sledovaných jevů k uvedenému tématu, v datovém modelu 

AP KÚ MSK jsou však tyto sledované jevy a další položky nadbytečně rozděleny do dvou témat 

na prostředí – ovzduší, odpady, zátěže území 

zemí, skladové hospodářství, skládky a spalovny a jejich ochranná pásma, území 

kologických rizik, zátěže emisemi a zdroje znečištění. Název „Hygiena prostředí – ovzduší, 

dpady, zátěže území“ je daleko výstižnější. 

ýše uvedené položky jsou zařazeny ve sledovaných jevech vyhlášky č. 64, 65, 66, 84, 85, 86 a 87, 

h pásem. Zdroje hluku a radonové riziko nejsou ve sledovaných jevech 

yhlášky obsaženy a jsou do datového modelu zařazeny navíc. 

ich ochrana 

atový model ÚAP KÚ MSK zcela nelogicky zatřídil inženýrské sítě zčásti pod jedno téma 

ti pod další. Ochranná pásma jsou rovněž uvedena jako samostatné téma. Jako 

aleko vhodnější se jeví sdružit všechny inženýrské sítě pod jedno téma; to souvisí s poznámkou v 

kapitole „Vodní hospodářství“ – vodovodní a kanalizační řady včetně zařízení na nich a 

 

T

jejich ochrana“. Vzhledem k tomu, že však často některé položka geologie není hodnotou, je toto 

téma zařazeno zvlášť.  

 

Ve vyhlášc

Ú

„Ochrana a využití nerostných surovin“ a „Ochrana území a zvláštní podmínky“. Všechny 

sledované jevy vyhlášky č. 57, 58, 59, 60, 61, 62 a 63, rozšířené o další položky, mohou být 

sdruženy v jednom tématu „Geologie“. 

 

 

6.1.6 Hygie
 
Uvedené téma je v datovém modelu ÚAP KÚ MSK začleněno na čtrnácté místo jako „Hygiena 

prostředí a ochrana území“ a zahrnuje např. hluková pásma nebo zdroje hluku, radonové riziko, 

inverzní ú

e

o

 

V

jedná se o staré zátěže území a kontaminované plochy, oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, 

odvaly, výsypky, odkaliště, haldy, objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B 

s umístěnými nebezpečnými látkami, skladky, spalovny a zařízení na odstraňování nebezpečného 

odpadu včetně ochrannýc

v

 

 

6.1.7 Inženýrské sítě a jej
 

D

„Energetika“ a zčás

d
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ochranných pásem by měly být řazeny do této třídy. Téma „Inženýrské sítě a jejich ochrana“ by tak 

bylo členěno na podtéma „Vodovody a kanalizace“ obsahující sledované jevy vyhlášky č. 67, 68, 

69 a 70 a další ve sledovaných jevech neuvedené položky, „Elektroenergetika“ zahrnující 

sledované jevy vyhlášky č. 71, 72 a 73, „Plynárenství“ – sledované jevy vyhlášky č. 74 a 75, 

Produktovody“ – č. 76, 77 a 78, „Zásobování teplem“ – č. 79 a 80 a „Spojové služby“ obsahující 

ledované jevy vyhlášky č. 81 a 82. Dále lze jako podtéma zařadit sledovaný jev vyhlášky č. 83 – 

á infrastruktura.  

.1.8 Doprava a její ochrana 

, 101, 102, 103, 104, 105 a 106 včetně jejich ochranných pásem. V datovém 

odelu ÚAP KÚ MSK je členění do podtémat poměrně dobře vyřešeno, řada jevů je navíc dále 

zš

 

Člen aných jevů na podtéma „Drážní doprava“, „Komunikace pro pě

rov tecká dopra  a zař r “  „ prava“ 

k ní na podtéma „Zaříze , „ é 

dopravy“, „Zařízení sil d odní dopravy“ je na y vně 

zmatečné. Uvedená zařízení by m dchozích podtémat – již p le

vymezených.  

 

vé Ú ry“ je 

nadb á  b  kon

dopravy. 

 

 

„

s

jaderné zařízení a sledovaný jev vyhlášky č. 115 – ostatní veřejn

 

Všechna podtémata by obsahovala jim náležející ochranná, příp. bezpečnostní pásma. To znamená, 

že sledované jevy dle vyhlášky tak, jak jsou vyjmenovány výše, by byly dále podrobně členěny 

podle druhu, hloubky uložení, stáří apod. kabelového vedení nebo potrubí tak, aby bylo možno 

řádně ochranná pásma odlišit. Rovněž všechna zařízení na inženýrských sítích, která jsou 

v současném datovém modelu uvedena jako zvláštní podtémata, by byla přiřazena k jednotlivým 

podtématům inženýrských sítí. 

 

 

6
 

Téma „Doprava a její ochrana“ zahrnuje sledované jevy vyhlášky č. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 

96, 97, 98, 99, 100

m

ro ířena. 

ění sledov ší a cyklistický 

p oz“, „Le va ízení pro leteckou dop avu“, „Silniční doprava  a Vodní do

je srozumitelné, avša členě ní drážní dopravy“ Zařízení hromadn

niční opravy“ a „Zařízení v

ěla být součástí pře

db tečné a hla

 druhu dopravy od

Rovněž následující téma

ytečné a ochrann

 dato ho modelu ÚAP K MSK „Ochrana dopravn

ní měla být zařazena u

í infrastruktu

krétního druhu pásma y podobně jako zaříze
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6.1.  s
 
Mezi téma „Obrana a oc  s it sledov , 

tedy objekty důležité pro nu dy, 

havarijního plánování, o y civilní a objekty požární  a objekty důležité pro plnění úkolů 

Policie České republiky.

 

a odelu ÚAP S ategorie 

„Os ických příloh o plánu“ pod y o 

urbanistická analýza a koncepce. 

 

 

6.1.10  Ostatní 

Do kategorie „Ostatní“ ak  vše  nebylo zařazeno d  ž

kategorie. Především by se jednalo o sledované jevy vyhlášky č. 113 – ochran é p va, 

krematoria, č. 114 – jiná ochranná pásma a č. 119 – další dostupné informace o . různé 

jevy grafických příloh územního plánu nebo negrafické části. 

 

 

6.2  Návrh změn logického datového modelu  
 

ředchozí kapitola „Zhodnocení logick tového modelu“ popisuje navrhov třídění 

o datovéh

všec ps í tabulce č. 6, ve které je ná razen 

před ozdíl mezi s an . 500/2006 Sb., logickým tříděním datového 

ic by 

navr odelu achovány.

identifikátory, úpravou ej jed ezi 

objekty a jejich atributy.

 

Jak již bylo výše uve ta je srovnání jednotlivých datových modelů, 

r á racov odel 

(kap . 

 

9 Obrana a ochrana tátu 

hrana tátu“ lze zařad ané jevy č. 107, 108, 10

ho pásma, vojenské újez

 ochrany

9, 110, 111 a 112

vymezené zóny  obra  státu včetně ochranné

bjekt

  

V d tovém m

tatní jevy graf

 KÚ M K jsou tyto sledované

územníh

 jevy zcela nelogicky za

obně jako problémové je

řazeny do k

v dopravě neb v

 

by p  logicky náleželo , co o ádné předchozí 

ásmo hřbito

d. – např

n

ap

P ého da ané změny v 

sledovaných jevů a s tím

hny navržené změn

evším r

 související změny logickéh o modelu. Pro lepší přehlednost jsou 

zorně zoby po ány v následujíc

ledov ými jevy vyhlášky č

modelu ÚAP KÚ MSK 

hovaného datového m

a log kém tříděním navrhova

by zůstaly z

ného datového modelu.

 Logický datový model b

notlivých vrstvách, by 

 Struktura a vaz

y definoval shodné 

souvis ící se změnami v prošly vazby m

 

deno, bulka č. 6 obsahu

nav hovaný datový mod

itola 6.5)

el je d le podrobně rozp án v tabulce č. 7 – Upravený datový m
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 NAVRHOVANÝ 
DATOVÝ 
MODEL 

LNÍ 
TOVÝ MODEL  

 
MODEL –  
ÚAP KÚ MSK 

  KONCEPTUÁ
DA

DATOVÝ 

 TÉMA  MA SLEDOVANÉ JEVY  TÉMA PODTÉ

01 Vymezení území 01.1 
01.2 í a 

y 
 
 
 
15  Vymezení území

 
01.3 

Hranice 
Zastavěná územ
zastavitelné ploch
Využití území 

1, 2, 3, 4, 117, 118 01 Plochy 
rozdílného 
způsobu využití 
území 

02 Kulturní hodnoty 
chrana 

02.1 
2.2 

 
02.3 

mátky 
amátkové zóny a 

rezervace 
Ostatní kulturní 
hodnoty 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
6, 17, 

18, 19, 20 

05 Kulturní 
a jejich o 0

Kulturní pa
P 12, 13, 14, 15, 1 hodnoty a jejich 

ochrana 

03 Přírodní hodnoty a 03.1 

03.2 
03.3 

Vymezení 
och 

Natura 2000 
Zvláště chráněná 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 47, 

 
16 

 
a jejich ochrana 
Vyhodnocení 
vlivů na půdní 

02 Přírodní hodnoty
jejich ochrana  přírodních pl

 
03.4 

území 
Ostatní území 
ochrany 

48, 49 fond 

04 Vodní 
hospodářství 

04.1 
 

Zásobování pitnou 
vodou 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 5

08 Vodní 

04.2 
 
04.3 
 
04.3 

Odvádění a čištění 
odpadních vod 
Ochrana vodních 
zdrojů a toků 
Záplavová území 

56, 67, 68, 69, 70 09 
 
 
10 

Ochrana 
vodních zdrojů a
toků 
Záplavová 
území 

5,  hospodářství 

 

05 Geologie 05.1 
05.2 

Nerostné suroviny 
Ochrana území  

57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63 

03 
 
 

Ochrana a
využití 
nerostných 

 
04 

 

surovin 
Ochrana území a 

 
 

zvláštní 
podmínky 
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 TÉMA  PODTÉMA SLEDOVANÉ JEVY  TÉMA 

06 Hygiena prostředí 
– ovzduší, 
odpady, zátěže 

06.1 
06.2 
06.3 

Hluková pásma 
Zátěže území 

64, 65, 66, 84, 85, 86, 
87 

14 Hygiena území a
ochrana 

území 06.4 
Zátěže ovzduší 
Skládky a spalovny 

 

prostředí 

07 Inženýrské sítě a 
jejich ochrana 

07.1 
 
07.2 
07.3 
07.4 
07.5 

Vodovody a 
kanalizace 
Elektroenergetika 
Plynárenství 
Produktovody 
Zásobování teplem 

67, 68, 69, 70, 71, 72,  
73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 115 

11 
12 
13 

Energetika 
Spojové služby 
Ochrana 
technické 
infrastruktury 

08 Doprava a její 
ochrana 

08.1 
08.2 
08.3 
08.4 
08.5 

Drážní doprava 
Silniční doprava 
Letecká doprava 
Vodní doprava 
Komun

88, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106 

06 
07 

Doprava 
Ochrana 
dopravní 
infrastruktury 

ikace pro 
pěší a cyklistický 
provoz 

09 Obrana a ochrana 
státu 

09.1 
 

Objekty pro obranu 
a ochranu státu 

107, 108, 109, 110, 
111, 112 

17 Ostatní jevy
grafických 

09.2 Vojenské újezdy 

 

příloh územního 
09.3 Vymezené zóny 

havarijního 
plánu 

plánování 

10 Ostatní   113, 114, 119 17 
 

Ostatní jevy 
grafických 

  
 
18 

příloh územního
plánu 
Negrafická část 

Tab. 6  Srovnání jednotlivých datových modelů 

 

Ve výše uvedené tabulce jsou přehledně znázorněny rozdíly mezi jednotlivými datovými modely, 

předmětem předchozí kapitoly „Zhodnocení logického datového modelu“.  

navrhovaný datový model je navíc v tabulce doplněn o třídění témat na podtémata. Třídění 

datového modelu ÚAP KÚ MSK je uvedeno již v předchozích kapitolách. Jednotlivá podtémata 

navrhovaného datového modelu obsahují jim odpovídající sledované jevy, jejich přehled byl již 
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Pro úplnost je potřeba uvést, že navrhovaný logický datový model tvoří logicky uspořádané celky 

jevů s definovanými vlastnostmi (atributy). Tyto celky ve fyzické struktuře představují jednotlivé 

rstvy. Kromě specifických vlastností každého jevu jsou shodně jako v datovém modelu ÚAP KÚ 

řídění jevů v datovém modelu ÚAP KÚ MSK bylo nevhodné z mnoha hledisek. Jako podstatné 

nožství rozlišení ploch je v podstatě nepoužitelné a neslouží 

e a analýzy, problémové jevy územních plánů a plochy a 

bjekty sloužící obraně a ochraně státu. 

atenější téma lze 

šak označit vodní hospodářství, které je v navrhovaném datovém modelu zcela přepracováno. 

v

MSK definovány základní tabulky (číselníky), které představují povinné atributy a jsou vzájemně 

propojeny pomocí jednoznačného identifikátoru. Tyto identifikátory jsou shodné s identifikátory 

v datovém modelu ÚAP KÚ MSK: logický celek (TEMA), skupina jevu (PODTEMA), sledovaný 

jev ÚAP (UAP, JEV_ID), jev stanovený vyhláškou (VYHL, VYHL_ID), časové hledisko jevu 

(STAV, STAV_ID). 

 

Jak je patrné z předchozího textu, změny logického datového modelu vyvolaly především změny 

v třídění jednotlivých sledovaných jevů, které mnohem lépe odpovídá potřebám pořizovatelů a 

uživatelů mapových projektů.  

 

T

lze uvést především zařazení ochranných pásem do zvláštních vrstev odděleně od sledovaných 

jevů; toto zatřídění je nelogické a velmi špatně se s takto tříděnými daty pracuje – především při 

práci s inženýrskými sítěmi.  

 

Další nepříjemností je využití všech možných jevů vyskytujících se v územně plánovacích 

dokumentacích a jejich následné zařazení mezi plochy rozdílného způsobu využití, ostatní jevy 

grafických příloh územního plánu a další témata. Obzvlášť se tento problém projevil u kategorizace 

využití jednotlivých ploch. Takové m

ničemu. Daleko vhodnější je mít možnost zjišťování využití jednotlivých ploch jednoduchým 

způsobem, mít možnost určovat převládající využití těchto ploch a mít možnost vyhledávat 

jednotlivé lokality. Problematické je i zařazení ostatních prvků územních plánů do ÚAP – 

především se to týká vrstvy „Ostatní jevy grafických příloh územního plánu“, ve které jsou 

smíchány prvky urbanistické koncepc

o

 

Dalším nedostatkem datového modelu ÚAP KÚ MSK je tříštění položek geologie do dvou témat, 

běžnému uživateli se daleko lépe pracuje s jednou společnou vrstvou. Jako nejzm

v

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo navrženo zcela nové třídění jednotlivých vrstev, 

které mnohem lépe řeší potřeby pořizovatelů a uživatelů ÚAP. 

2009  61



Hana Vaculová: Posouzení datového modelu ÚAP a návrh jeho úprav 

6.3  Zhodnocení fyzického datového modelu  

v ArcSDE. Je navržena struktura 

dresářů (Datasets v ArcSDE) odpovídající tématům z konceptuálního datového modelu pro 

dnotlivých 

rstev. Další adresářové dělení není použito z důvodů pravidel struktury geodatabáze, které 

ovolují jen jednu úroveň adresářů (datasetu). Podtéma je zahrnuto do názvu vrstvy jako zkratka ve 

čně určuje zařazení vrstvy ve struktuře konceptuálního 

atového modelu. 

lení není použito z důvodů pravidel struktury geodatabáze. 

Každý jev je reprezentován určitou geometrickou reprezentací. Některé jevy, m hledem ke 

svým rozměrům a možnostem kartografického vyjádření nabývat více geometrických reprezentací. 

é od  stejným názvem je do žena konvence s pou cích 

příp sujících grafický typ vrstev _B – pro bod; _L – pro linii; _P - pro poly

 

Jedinou výhradou proti fyzickému datovém  modelu ÚAP KÚ MSK je 

definování typů geometr cké reprezentace u jednotlivých jevů. U některých eometrické 

reprezentace schází zcela např. u parkovišt  nebo odpočívky, zařízení na vo o 

elektrárenských objektů, o pásm  na vodohospodářském díle; ně  

jeden vybraný typ geomet nedostate ům schází typ 

linie (občas je využívána osa biokori

vyhlídky může být i úsek silnice či cyklostez  ve a  

typu bod přiřazen typ plocha a linie. 

 
 
Fyzický datový model je navržen pro platformu ESRI. Souborový systém vychází z logického 

datového modelu. Uživateli jsou k dispozici prázdné datové struktury ve formátu SHP, který je také 

doporučován jako formát výměnný a databázová struktura 

a

logické rozčlenění souboru. V osmnácti adresářích jsou umístěny jednotlivé soubory (feature 

classes v ArcSDE), které představují vrstvy GIS.  

 

Logické celky - podtémata v konceptuálním datovém modelu jsou součástí názvů je

v

d

formě počátečních písmen a jednozna

d

 

Výše uvedené struktuře nelze z uživatelského hlediska nic vytknout. Souborový systém vychází z 

logického datového modelu, základ tvoří jednotlivá témata. Změnu v navrhovaném fyzickém 

datovém modelu představuje snížení počtu témat z osmnácti na deset – tabulka č. 5. Tyto vrstvy 

GIS jsou dále tříděny na logické celky – podtémata, která jsou součástí názvů jednotlivých vrstev. 

Další adresářové dě

 

ohou vz

Pro jednoznačn

on popi

lišení vrstev se dr žitím následují

gon. 

u nedostatečnost při 

 typ gi

 – ě dovodní sítí neb

kde je uveden jen u ochrannéh a

rické reprezentace a to je čné. Např. biokoridor

doru), místům vyhlídek rovněž schází typ linie (místem 

ky), jevu řejná prospěšná stavb  by měl být kromě
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Každý jev z konceptuálního datového modelu je obsažen ve fyzické struktuře d delu a 

existuje k němu příslušný grafický symb o reprezentován jednou 

samostatnou vrstvou různé topologie. Kromě zby 1:1, , tedy více příbuzných 

jevů je sloučeno do jedné vrstvy. U vrstev reprezentujících více jevů je jejich rozlišení řešeno 

pomocí povinného atributu JEV_ID.  

 
Vrstvy GIS (v terminologii ESRI) jsou množ pisujících stejný jev. Každý 

á n eré . V rámci jedné 

vrst chn p geo rezentace. 

 

Navrhovaný fyzický dat odel splňuje všechny výše uvedené předpoklad a v této části se 

v podstatě od datového modelu ÚAP KÚ M ší. o ovaný 

logický datový model – jsou pouze atribut t vých jevů. 

 

 
6.4  Návrh změn fy ého datové
 
Výčet jednotlivých navr ovaných změn fyzického dato čně popsán již 

v předchozí kapitole „Zhodnocení fyzického datového m řejmé,  není 

navržena žádná podstatná změna fyzického datového odelu.  

 

Struktura datového , je eb  návazno ovaný 

logický datový model. T třeba změnit počet té ě podtém  vrstvám 

přiřadit jednotlivé sledované jevy a u vrstev tuj  rozlišit mocí 

atributu JEV_ID. Současně je potřeba doplnit chybějící ty é repreze

 

 

6.5  Upravený datový model 
 

Jednotlivé navrhované změny datového modelu jsou dostate  v předchozích kapitolách. 

Pro shrnutí: V zásadě se jedná o jinak pojaté t čtu 

hlavních témat z osmnácti na deset, které s ě odráží ve změnách lo vého 

modelu, a následnou úpravu fyzického datového model gický datový model. 

Pro úplnost je zařazena přehledná tabulka zobrazující všechny navrhované změny v třídění 

sledovaných jevů: 

atového mo

ol. Většin u je jeden jev 

existuje i vazba n:1va

iny mapových prvků po

sledovaný jev m

vy mají vše

své charakteristické vlast osti, kt se dají vyjádřit atribu

metrické rep

ty

y prvky stejné atributy a stejný ty

ový m y 

SK neli Upraveny – v návazn sti na navrh

y a yp geometrické reprezentace u jednotli

zick ho modelu 

vého modelu byl dos

odelu“. Jak je z uvedeného z

h tate

 m

 modelu je zachována

edy je po

n je potř a ji upravit v

mat a následn

sti na navrh

at, těmto

 tyto jevy po reprezen ících více jevů

py geometrick ntace. 

čně popsány

řídění sledovaných jevů, související se změnou po

e následn gického dato

u v návaznosti na lo
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Č. TÉMA Č. PODTÉMA . + SJ NÉ DOPLNĚNÉ 

JEVY 

Č SLEDOVA

JEVY 

01 Vymezení 
území 

01.1 
 
 
 
 
 

1.2 

1.3 

Hranice 
 
 
 
 
 

 území a 
astavitelné plochy
yužití území 

1.2;1 
1.2;2 
1.2;3 
1.2;4 

1.2;117 

1.2;118 

astavitelné plochy 
lochy výroby 
lochy občanského 
ybavení 

lochy k obnově 
ebo opětovnému 
yužití 
nehodnoceného 
zemí 
né záměry 

Hranice ORP 
Hranice obce 
Hranice katastru 
Hranice řešeného 
území 
Základní sídelní 

ní  
kreace  

 a 

 
0
 
0

 
Zastavěná
z
V

 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
0
 
 
0
 
 
 
 
0

 
 
 
 
 
 
 
Zastavěná území 
Z
P
P
v
 
P
n
v
z
ú
Ji

jednotky 
 
 
Plochy bydle
Plochy re
Plochy výroby
skladování 

02 Kulturní 
hodnoty a 
jejich 
ochrana 

2.1 

2.2 

amátkové zóny a 
zervace 

ulturní památky 

2.2;10 

 

urní 

tně OP 
rodní 

0
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 

P
re
 
 
 
 
K
 
 
 
 
 
 
 
 

02.1;5 
 
02.1;6 
 
02.1;7 
 
02.2;8 
 
 
02.2;9  
 
 
 
0
 

Památková rezervace
včetně OP 
Památková zóna 
včetně OP 
Krajinná památková 
zóna 
Nemovitá kult
památka, příp. 
soubor, vče
Nemovitá ná
kulturní památka, 
příp. soubor včetně 
OP 
Památka UNESCO 
včetně OP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009  64



Hana Vaculová: Posouzení datového modelu ÚAP a návrh jeho úprav 

02.3 statní kulturní 
odnoty 

2.3;11 

2.3;15 

2.3;16 

y 

stavební 

istika 

bod 

ýznamná 
eřejná 
rostranství 
lavní 
ompoziční osy 
sy průhledů 
ompoziční 
rvky 
inie horizontu 
rbanistické 
oncepce 

O
h

0
 
02.3;12 
 
02.3;13 
 
02.3;14 
 
 
0
 
0
 
 
02.3;17 
 
 
02.3;18 
 
 
02.3;19 
 
02.3;20 
 

Urbanistické 
hodnoty 
Region lidové 
architektur
Historicky významná 
stavba, soubor 
Architektonicky 
cenná stavba a 
soubor 
Významná 
dominanta 
Území 
s archeologickými 
nálezy 
Oblast krajinného 
rázu a její 
charakter
Místo krajinného 
rázu a její 
charakteristika 
Místo významné 
události 
Významný 
vyhlídkový 

V
v
p
H
k
O
K
p
L
U
k
 

03 Přírodní 
hodnoty a 
jejich 
ochrana 

03.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatní území 
ochrany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ní 

Regionální 
biocentrum 
Lokální 
biocentrum 
Nadregionální 
biokoridor 
Regionální 
biokoridor 
Lokální 
biokoridor 

terakční prvky   

03.1_21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Územní systém 
ekologické stability 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadregionál
biocentrum 

In
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03.2 

3.3 

3.4 

vláště chráněná 
zemí 

atura 2000 

ymezení 
řírodních ploch 

3.1_22 

3.1_23 

3.1_24 

3.1_33 

3.1_36 

3.2_25 

3.2_26 

3.2_28 

3.2_29 

3.2_34 

3.2_35 

3.3_38 
3.3_39 

rajinný 
ý 

krajinný 

a  

m 

ESCO, 
 

 

 

včetně zón 

ezervace 

P 
 

ky významná 

ího určení 
esy hospodářské 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z
ú
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
 
 
 
 
V
p
 

0
 
0
 
0
 
03.1_30 
03.1_32 
 
0
 
 
0
 
 
 
 
0
 
0
 
03.2_27 
 
0
 
0
 
03.2_31 
 
0
 
 
0
 
03.2_37 
0
0

Významný k
prvek registrovan
Významný 
prvek ze zákona 
Přechodně chráněná 
ploch
Přírodní park 
Památný stro
včetně OP 
Biosférická 
rezervace UN
geopark UNESCO
Lokality výskytu 
zvláště chráněných
druhů rostlin a 
živočichů s národním
významem 
Národní park včetně 
zón a OP 
Chráněná krajinná 
oblast 
Národní přírodní 
rezervace včetně OP 
Přírodní r
včetně OP 
Národní přírodní 
památka včetně O
Přírodní památka
včetně OP 
NATURA 2000 – 
evrops
lokalita 
NATURA 2000 – 
ptačí oblast 
Lesy ochranné 
Les zvláštn
L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orná půda 
Zahrada 
Vinice 
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03.3_40 

3.3_41 

3.3_42 

 
 
03.3_47 
 

3.3_49 

zdálenost 50 m od 

a 
 

a 

půdní úrodnosti 
Vodní útvar 
povrchových, 

 vodního 

ravní 

e 
 
0
 
0
03.3_43 

 
03.3_48 
0

V
okraje lesa 
Bonitovaná půdně 
ekologická jednotk
Hranice biochor
Investice do půdy z
účelem zlepšení 

podzemních vod 
Vodní nádrž 
Povodí
toku, rozvodnice 

Trvalý t
porost 
Chmelnic
Ovocný sad 

04 Vodní 
hospodářství 

4.1 

 
 
 
 

odní zdroje a 
tvary a ochrana 
odních zdrojů a 
ků 

 
 
 
 

území 

4.1_44 

4.1_46 

4.1_49 

4.2_51 

4.2_52 

4.2_53 

P 

nice 

zemí 

í 
 
dním 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
 
 
 
 

 
 
 
 
 
04.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

V
ú
v
to
 

 
 
 
 
 
Záplavová 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
 
 
 
04.1_45 
 
 
0
04.1_47 
 
 
04.1_48 
0
 
04.2_50 
0
 
0
 
0
 
 
04.2_54 

Vodní zdroj 
povrchové, 
podzemní vody 
včetně O
Chráněná oblast 
přirozené akumulace 
vod 
Zranitelná oblast 
Vodní útvar 
povrchových, 
podzemních vod 
Vodní nádrž 
Povodí vodního 
toku, rozvod
Záplavové území 
Aktivní zóna 
záplavového ú
Území určené 
k rozlivům povodn
Území zvláštní
povodně pod vo
dílem 
Objekt, zařízení 
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04.3 

4.4 

4.5 

ázně a prameny 

ásobování pitnou 
odou 

dvádění a čištění 
dpadních vod 

04.3_55 
 
 
04.3_56  

4.4_68 

4.5_69 

4.5_70 

 zdroj, 
čivé 

ázeňské místo, 

bování 
 

bjekt odvádění a 
ištění odpadních 
od včetně OP 
íť kanalizačních 
tok včetně OP 

 
 
 
 
 
 

y 
 

stanice 

ké 

ké 

vací 

e 
Přečerpávací 
stanice odpadních 
vod 

 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
0

 
 
L
 
 
 
 
 
 
Z
v
 
 
 
 
 
O
o
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
04.4_67 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
0

protipovodňové 
ochrany 
Přírodní léčivý
zdroj přírodní lé
vody včetně OP 
L
vnitřní a vnější 
území lázeňského 
místa 
Technologický 
objekt záso
vodou včetně OP
Vodovodní síť 
včetně OP 
 
 
Technologický 
o
č
v
S
s

 
 
 
Úpravny vody 
Vodojem
Automatické
tlakové 
Čerpací 
vodárens
stanice 
Biologic
rybníky 
Dočišťo
nádrže 
Dešťové retenční 
nádrž

05 Geologie 5.1 

5.2 

erostné suroviny 

chrana území  

5.1_57 

5.1_59 

5.1_60 

5.2_61 
5.2_62 

rostor 
iskové 

ahy do 

 

mí 
 území a 

 rizik 

 0
 
 
 
 
 
 
 
0

N
 
 
 
 
 
 
 
O

0
05.1_58 
 
0
 
 
0
 
0
0
 
 

Dobývací p
Chráněné lož
území 
Chráněné území pro 
zvláštní zás
zemské kůry 
Ložisko nerostných
surovin 
Poddolované úze
Sesuvné
území jiných 
ekologických
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05.2_63 Staré důlní dílo 

06 Hygiena 
prostředí – 
ovzduší, 
odpady, 
zátěže území 

6.1 

6.2 

6.3 

 
06.4 

átěže ovzduší 

átěže území 

kládky a 
palovny 

 
Hluková pásma 

6.1_65 

6.2_64 

6.3_84 

6.3_85 
6.3_86 

e zhoršenou 
 

a 

kty nebo 
é do 

ě OP 
 

í 

P 

 0
 
0
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z
 
Z
 
 
S
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
 
0
 
 
06.3_66 
 
0
 
 
 
 
 
0
0
06.3_87 

Oblast s
kvalitou ovzduší
Staré zátěže území 
kontaminované 
plochy 
Odval, výsypka, 
odkaliště, halda 
Obje
zařízení zařazen
skupiny A nebo B 
s umístěnými 
nebezpečnými 
látkami 
Skládka včetn
Spalovna včetně OP
Zařízení na 
odstraňován
nebezpečného 
odpadu včetně O
 

07 Inženýrské 
 

07.1 Vodovody a 07.1_67 

7.1_68 

7.1_69 

7.1_70 

echnologický 

síť 

nologický 
a 

dních 

čních 

Úpravny vody 

ké 
nice 

ké 
tanice 
iologické 
bníky 
očišťovací 
ádrže 
ešťové retenční 
ádrže 

ávací 
dpadních 

od 

sítě a jejich
ochrana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kanalizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
0
 
0
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 

T
objekt zásobování 
vodou včetně OP 
Vodovodní 
včetně OP 
Tech
objekt odvádění 
čištění odpa
vod včetně OP 
Síť kanaliza
stok včetně OP 
 
 
 
 
 

Vodojemy 
Automatic
tlakové sta
Čerpací 
vodárens
s
B
ry
D
n
D
n
Přečerp
stanice o
v
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07.2 

7.3 

 
 
 

 
 
 
 
 
07.6 

lektroenergetika 

lynárenství 

 

 
 
Ostatní 

7.2_71 

7.2_72 

7.3_74 

 
07.4_77 
07.4_78 

7.5_81 

7.5_82 

7.6_83 

P 

rizační soustavy 

cký 

tně OP a 

 

ý 

ty 

ně OP 
ně 

ování 
tně OP 

 

unikační 
 OP 

ační vedení 

ařízení  

 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
07.4 
 
 

Výrobna elektřiny 
včetně O
Elektrická stanice 
včetně OP 
Nadzemní a 
podzemní vedení 
elekt
včetně OP 
Technologi
objekt zásobování 
plynem vče
bezpečnostního 
pásma 
Vedení plynovodu
včetně OP a 
bezpečnostního 
pásma 
Technologick
objekt zásobování 
jinými produk
včetně OP 
Ropovod včet
Produktovod včet

0
 
0
 
07.2_73 
 
 
 
0
 
 
 
 
07.3_75 
 
 
 
07.4_76 
 
 

E
 
 
 
 
 
 
 
P
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktovody 
 
 
 
 

OP    
Technologický 
objekt zásob
teplem vče

07.5_79 Zásobování teplem
 
 

07.5 
  
  

Teplovod včetně OP
Elektronické 
kom

07.5_80  
 
 

 
0
 

zařízení včetně
Komunik

  
0
 včetně OP 

Jaderné z0
07.6_115 Ostatní veřejná 

infrastruktura 
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08 Doprava a 
její ochrana 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

08.4 

 
 

žní doprava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vodní doprava 

8.1_89 

08.1_91 
 
08.1_92 

08.2_94 
 
08.2_95 
 
08.2_96 
 
 
08.2_97 
08.2_98 
 

08.2_100 

08.4_104 

ě OP 
ilnice 

P 
četně 

Silnice II. třídy 
včetně OP 
Silnice III. třídy 

Železniční dráha 
celostátní včetně OP 
Železniční dráha 
regionální včetně OP 
Koridor 
vysokorychlostní 
železniční trati 
Vlečka včetně OP 
Lanová dráha včetně 
OP 

Tramvajová dráha 

Vodní cesta 

řižovatky 
bratiště 
ýhybny 

 
 

Mosty 
Tunely 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

y 

08.1 
 
 
 

  
 
 
 
 
08.2 

 
 
 
 
Drá

 
08.1_93 
 
08.1_105 

včetně OP 
Místní a účelové 
komunikace 
Hraniční přechod 

 
 
 
 

 
 

 
 

08.2_99 
 

Speciální dráha 
včetně OP 

 
 
 
 
08.3 
 
 

 
 
 
 
Letecká doprava 
 
 

 
08.2_101 
 
08.2_105 
08.3_102 
08.3_103 
 

včetně OP 
Trolejbusová dráha 
včetně OP 
Hraniční přechod 
Letiště včetně OP 
Letecká stavba 
včetně OP 

 
 
 
 
 
 
 

 
08.5 

 
Komunikace pro 
pěší a cyklistický 
provoz 

08.4_105 
08.5_106 

Hraniční přechod 
Cyklostezka, 
cyklotrasa, 
hipostezka a 

 
Mosty 
Tunely 
Podchod

Silniční doprava 
 
 
 
 

08.1_88 
0
 
08.1_90 
 

Dálnice včetn
Rychlostní s
včetně O
Silnice I. třídy v
OP 

K
O
V
Mosty  
Tunely 
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turistická stezka 

09 Obrana a 
ochrana státu 

09.1 
09.2 
 
 
09.3 

Vojenské újezdy 
Vymezené zóny 
havarijního 
plánování 
Objekty pro 

09.1_108 
09.2_109 
 
 
09.3_107 

Vojenský újezd 
Vymezené zóny 
havarijního 
plánování 
Objekt důležitý pro 

 

obranu a ochranu  obranu státu včetně 
státu 
 

 
09.3_110 
 
09.3_111 
 
09.3_112 

OP 
Objekt civilní 
ochrany 
Objekt požární 
ochrany 
Objekt důležitý pro 
plnění úkolů Policie 
ČR 

10 Ostatní 10.1 
 
 

Ostatní ochranná 
pásma 
 

10.1_113 
 
10.1_114 

OP hřbitova, 
krematoria 
Jiná OP 

 
 
 

10.2 Další dostupné 10.2_119 Další dostupné Ostatní jevy 
informace  informace grafických příloh 

územních plánů 

Tab. 7  Upravený datový model 

V tabulce je podrobně rozpracována navrhovaná struktura – členění na témata (1 – 10) a podtémata 

 datovém modelu. Jednotlivé sledované jevy (ať již jde o sledované jevy vyhlášky nebo o v

doplněné jevy) jsou v datovém modelu rozlišeny pomocí atributů. Číslování sledovaných jevů 

vyhlášky je v tabulce pro lepší přehlednost doplněno o číslování sledovaných jevů shodně 

s vyhláškou č. 500/2006 Sb. 
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7.  ZKUŠENOSTI S  VYUŽITÍM ÚAP V ORP VÍTKOV 

 V lednu 2009 byly ÚAP společně se závěrečnou monitorovací 

ředány Centru pro regionální rozvoj – metodikovi pro vyřizování dotačního titulu. 

čet pro letošní rok 

vysokou částkou nepočítá, ale pravděpodobně, pokud se současná situace nezlepší, nebude 

 
 
Jak již bylo uvedeno ve 4. kapitole, ORP Vítkov dokončila zpracování ÚAP v listopadu 2008, 

následující měsíc byly kompletní ÚAP předány KÚ MSK. Předávací protokol byl podobně jako 

řada dalších dokumentů povinnou přílohou dokumentace k dotaci, o jejímž poskytnutí a výši bylo 

rozhodnuto již v srpnu 2008.

zprávou p

Následně byly jednotlivé výstupy ÚAP – jednotlivé výkresy + rozvoj udržitelného rozvoje území 

zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách města).  

 

Na přelomu roku 2008 a 2009 byl vytvořen projekt ÚAP pro program ArcGIS a pro program Gisel 

a prostřednictvím Giselu byly ÚAP zpřístupněny pracovníkům MěÚ Vítkov. Současně probíhala 

jednání za účelem zveřejnění ÚAP ve vnitřním a vnějším mapovém serveru města. 

 

V únoru 2009 bylo svoláno jednání se starosty obcí v ORP Vítkov za účelem vysvětlení 

problematiky ÚAP a předání dokončených ÚAP obcím ve správním území ORP Vítkov a předání 

ÚAP v potřebném rozsahu ostatním stavebním úřadům. Další schůzka proběhla v měsíci březnu; 

v červnu proběhne přímo praktická ukázka – práce s ÚAP v pc programech a práce s výkresy, 

protože, jak se ukázalo, starostové obcí si s ÚAP neumějí poradit. Část obcí využívá geoinformační 

technologie (většinou programy Misys), část obcí však žádný potřebný program nevlastní. 

 

Rozsáhlá jednání ohledně využití ÚAP však probíhají přímo v rámci Městského úřadu ve Vítkově. 

Vede se spor ohledně informačního servisu pro občany. Původní myšlenka zveřejnit ÚAP ve 

vnějším mapovém serveru (prostřednictvím webových stránek města) naráží na vysokou cenu za 

implementaci ÚAP. Částka, kterou požaduje společnost provozující mapový server, neustále roste a 

s tím, jak se prohlubuje hospodářská krize v zemi a jak se zvyšuje dopad této krize i na ORP 

Vítkov, je stále menší vůle investovat peníze do zveřejnění všech dat. Rozpo

s tak 

snaha prosadit tento záměr ani v roce příštím. Bylo by samozřejmě možné využít některého 

z produktů Open Source, úřad však již investoval nemalé finanční prostředky do vnějšího 

mapového serveru společnosti T-mapy a s využitím jiných služeb se tedy zatím nepočítá. 

 

Z hlediska stavebního zákona má ORP všechno, co se týká ÚAP, splněno. Mají-li však ÚAP plnit 

svou funkci odpovídajícím způsobem a má-li se z nich vytěžit maximum, pak by asi neměly sloužit 

jen omezenému počtu úředníků. 
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ZÁVĚR 
 

Nový stavební zákon se rodil řadu let. V průběhu jeho vzniku se jeho výsledná podoba neustále 

ěnila a přestože již cca tři roky známe jeho konečné znění, nikdo si na počátku jeho účinnosti 

etitou cestou při pořizování ÚAP projdou a co bude na konci té cesty.  

měny v územním plánování se dotkly všech úrovní – celostátní, krajské i obecní, ovšem největší 

opad měly právě na ORP a to především z důvodu nutnosti zabezpečit proces pořizování územně 

nalytických podkladů v podmínkách úřadů, které pro tyto potřeby nebyly personálně ani technicky 

ybaveny. Původní předpoklady jako velmi náročná a odborná činnost, potřeba kvalifikovaného 

řístupu a profesionality při procesu pořizování, nutnost vybavit pracoviště pořizovatele finančně 

ákladnou technikou se zcela potvrdily. Vysoké nároky na rozpočty obcí se díky solidnímu 

řístupu poskytovatelů a především díky poskytnuté dotaci ukázaly jako neopodstatněné.  

 současné době mají snad všechny ORP pořízeny ÚAP a podobně jako ORP Vítkov řeší otázku, 

o dál? Nastává období aktualizací ÚAP a především období jejich využívání projektanty územně 

lánovací dokumentace, pracovníky obcí, stavebních úřadů a snad i občany. Práce s projekty ÚAP  

pracovanými s využitím datového modelu ÚAP KÚ MSK přináší první praktické zkušenosti a 

bjevují se první nedostatky. 

atového modelu pro správu územně analytických 

odkladů s ohledem k potřebám MěÚ ve Vítkově a navrhnout potřebné úpravy či rozšíření 

elu územně analytických podkladů. Jak je zřejmé z obsahu práce, datový model trpí 

vadami, které mají svůj původ v nevhodném roztřídění sledovaných jevů přílohy č. 1A vyhlášky č. 

0

evidence územně plánovací činnosti. Pro potřeby MěÚ Vítkov bylo tedy navrženo zcela nové 

projektu ÚAP a také vhodnějším způsobem respektuje platnou legislativu, tedy výčet sledovaných 

ů

logický datový model, v návaznosti na něj byly navrženy úpravy fyzického datového modelu. 

s

před ně plánovací dokumentace ocení 

vho  po doplnění chybějících typů geometrické reprezentace.  

m

nedokázal představit, jak si ORP poradí se zcela novým institutem územního plánování – ÚAP, 

jakou nekonečnou a spl

 

Z

d

a

v

p

n

p

 

V

c

p

z

o

 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit vhodnost d

p

datového mod

50 /2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

třídění sledovaných jevů, které daleko lépe odpovídá potřebám pořizovatele ÚAP i uživatelů 

jev  ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. a obecná pravidla územního plánování. Byl vytvořen nový 

Vý ledná struktura usnadňuje orientaci v datech, umožňuje snadnější vyhledávání údajů o území 

evším běžnému uživateli. Pořizovatel i projektant územ

jednodušší práci při vyhodnocování údajů o území, jak při orientaci ve struktuře, tak při 

dnějším zobrazení jednotlivých prvků
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Datový model ÚAP KÚ MSK kritizuje řada obcí i KÚ MSK, který vznesl řadu požadavků na 

ny datového modeluzmě  adresovaných tvůrci datového modelu společnosti T-MAPY, s.r.o. Dle 

prac . Právě porovnání 

záv éto práce bude tou skutečnou tečkou za tímto dílem.  

Ubě

OR aboráty, projekty obsahující nekonečná 

lze 

dok tále se objevuje řada problémů, řada otazníků. Je 

poří

pod o 

info

 

cest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dostupných informací uvedená společnost uznala nedostatky svého produktu a v současné době 

uje na změnách datového modelu, jejichž výsledek zatím není znám

navržených změn datového modelu, které zveřejní tvůrce produktu v průběhu letošního roku, se 

ěry t

 

hly více než dva roky. Dva roky tápání, pátrání, zjišťování, hledání správné cesty. Všechny 

P si nakonec nějak s ÚAP poradily. Vznikly rozsáhlé el

množství dat. GIS jednotlivých úřadů se po implementaci ÚAP „nafoukly“ nevídaným způsobem – 

jednoznačně říci, že ÚAP zcela zastínily všechny dosavadní projekty městských GIS. Nejsou 

onalé, mají spoustu vad, spoustu nepřesností, s

potřeba na nich dále intenzivně pracovat, vylepšovat, měnit… Důležité však je, že vůbec byly 

zeny, že byla zhmotněna myšlenka vytvořit kompletní informační servis o území v digitální 

obě. Je to určitě krok správným směrem, přímo revoluční změna v systému územníh

plánování, a teprve budoucnost potvrdí správnost rozhodnutí pořídit tento ucelený soubor 

rmací. 

Máme zpracovány první ÚAP – jsme na konci cesty – a nezbývá než konstatovat, že na konci té 

y je nový začátek. 
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Př  č mně analytické podklady obcí - podklad pro 

 

Ř  

č

íl. č.  

íloha . 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.: Část A - Úze

rozbor udržitelného rozvoje území 

ádek

íslo Sledovaný jev 

1. zastavěné území 

2. plochy výroby 

3. plochy občanského vybavení 

4. plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území 

5. památková rezervace včetně ochranného pásma 

6. památková zóna včetně ochranného pásma 

7. krajinná památková zóna 

8. nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma 

9. nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma 

10. památka UNESCO včetně ochranného pásma 

11. urbanistické hodnoty   

12. region lidové architektury 

13. historicky významná stavba, soubor 

14. architektonicky cenná stavba, soubor 

15. významná stavební dominanta 

16. území s archeologickými nálezy 

17. oblast krajinného rázu a její charakteristika 

18. místo krajinného rázu a jeho charakteristika 

19. místo významné události 

20. významný vyhlídkový bod 

21. územní systém ekologické stability 

22. významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou 

23. významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou 

24. přechodně chráněná plocha 

25. národní park včetně zón a ochranného pásma 

26. chráněná krajinná oblast včetně zón 

27. národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma 

28. přírodní rezervace včetně ochranného pásma 

29. národní přírodní památka včetně ochranného pásma 



30. přírodní park 

31. přírodní památka včetně ochranného pásma 

32. památný strom včetně ochranného pásma 

33. biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO 

34. NATURA 2000 - evropsky významná lokalita 

35. NATURA 2000 - ptačí oblast 

36. lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem 

37. lesy ochranné 

38. les zvláštního určení 

39. lesy hospodářské 

40. vzdálenost 50 m od okraje lesa 

41. bonitovaná půdně ekologická jednotka 

42. hranice biochor 

43. investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 

44. vodní zdroj povrchové , podzemní vody včetně ochranných pásem 

45. chráněná oblast přirozené akumulace vod 

46. zranitelná oblast 

47. vodní útvar povrchových, podzemních vod 

48. vodní nádrž 

49. povodí vodního toku, rozvodnice 

50. záplavové území 

51. aktivní zóna záplavového území 

52. území určené k rozlivům povodní 

53. území zvláštní povodně pod vodním dílem 

54. objekt/zařízení protipovodňové ochrany 

55. přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem 

56. lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa 

57. dobývací prostor 

58. chráněné ložiskové území 

59. chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry 

60. ložisko nerostných surovin 

61. poddolované území 

62. sesuvné území a území jiných geologických rizik 

63. staré důlní dílo 



64. staré zátěže území a kontaminované plochy 

65. oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 

66. odval, výsypka, odkaliště, halda 

67. technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma 

68. vodovodní síť včetně ochranného pásma 

69. technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma 

70. síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma 

71. výrobna elektřiny včetně ochranného pásma 

72. elektrická stanice včetně ochranného pásma 

73. nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma 

74. technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma 

75. vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma 

76. technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma 

77. ropovod včetně ochranného pásma 

78. produktovod včetně ochranného pásma 

79. technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma 

80. teplovod včetně ochranného pásma 

81. elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma 

82. komunikační vedení včetně ochranného pásma 

83. jaderné zařízení 

84. objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami4)

85. skládka včetně ochranného pásma 

86. spalovna včetně ochranného pásma 

87. zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma 

88.  včetně ochranného pásma  dálnice

89. rychlostní silnice včetně ochranného pásma  

90. silnice I. třídy včetně ochranného pásma  

91. silnice II. třídy včetně ochranného pásma  

92. silnice III. třídy včetně ochranného pásma  

93. místní a účelové komunikace  

94. železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma  

95. železniční dráha regionální včetně ochranného pásma  

96. koridor vysokorychlostní železniční trati 

                                                 
 



97. vlečka včetně ochranného pásma  

98. lanová dráha včetně ochranného pásma 

99. speciální dráha včetně ochranného pásma 

100. tramvajová dráha včetně ochranného pásma 

101. trolejbusová dráha včetně ochranného pásma 

102. letiště včetně ochranných pásem 

103. letecká stavba včetně ochranných pásem 

104. vodní cesta 

105. hraniční přechod 

106. a turistická sezka cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka 

107. hranného pásma objekt důležitý pro obranu státu včetně oc

108. vojenský újezd 

109. ní vymezené zóny havarijního plánová

110. objekt civilní ochrany 

111. objekt požární ochrany 

112. eské republiky objekt důležitý pro plnění úkolů Policie Č

113. va, krematoria ochranné pásmo hřbito

114. jiná ochranná pásma 

115. ra  ostatní veřejná infrastruktu

116.  31.12. každého roku počet dokončených bytů k

117.  zastavitelná plocha 

118. jiné záměry 

119. 

na m2 stavebního pozemku v členění podle 

měrná cena m2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních 

další dostupné informace, např. průměrná ce

katastrálních území, prů

území 

 

Zdroj: Vyhláška ě plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

ě plá

 

 

č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územn

novací činnosti územn

 

 



Příl. č. 2

ha  A - Územně analytické podklady kraje - podklad 

 území 

ek 

o 
Sledovaný jev 

 

Přílo č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.: Část

pro rozbor udržitelného rozvoje

 

Řád

čísl

1. vývoj počtu obyvatel 

2. podíl obyvatel ve věku 0 – 14 let na celkovém počtu obyvatel 

3. podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel 

4. podíl osob se základním vzděláním 

5. podíl osob s vysokoškolským vzděláním 

6. sídelní struktura 

7. ekonomická aktivita podle odvětví 

8. míra nezaměstnanosti 

9. vyjíždějící do zaměstnání a škol 

10. dojíždějící do zaměstnání a škol do obce 

11. výstavba domů a bytů 

12. podíl neobydlených bytů na celkovém fondu 

13. struktura bytového fondu 

14. místně obvyklé nájemné  

15. rekreační oblasti s celoročním a sezónním využitím 

16. počet staveb pro rodinou rekreaci 

17. kapacita a kategorie ubytovacích zařízeních 

18. lázeňská místa a areály 

19. podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu 

20. podíl obyvatel zásobovaných plynem 

21. podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 

22. podíl zemědělské půdy z celkové výměry katastru 

23. podíl orné půdy ze zemědělské půdy 

24. podíl trvalých travních porostů z celkové výměry zemědělské půdy 

25. podíl specielních zemědělských kultur z celkové výměry zemědělské půdy 

26. podíly tříd ochrany zastoupené v jednotlivých katastrálních územích 

27. podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry katastru  

28. podíl vodních ploch na celkové výměře katastru 



29. podíl lesů na celkové výměře katastru 

30. koeficient ekologické stability KES 

31. stupeň přirozenosti lesních porostů 

32. hranice přírodních lesních oblastí 

33. hranice bioregionů a biochor 

34. hranice klimatických regionů 

35. počet obcí a obyvatel v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší 

36. hodnoty imisního znečištění životního prostředí a jejich vývoj 

37. 

další dostupné informace, týkající se například demografie, ekonomických aktivit, bydlení, 

rekreace, uspokojování sociálních potřeb a životního prostředí 

 

Zdroj: Zdroj: Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příl. č. 3 – Ukázka výkresu limitů využití území 

 
 

 



 

Příl. č. 4 – Ukázka výkresu hodnot území 

 
 

  



 

Příl. č. 5 

Popis sledovaných jevů ÚAP obcí a jejich identifikace v datovém modelu ÚAP  

Název jevu  

 

Číslo  Zastavěné území  
  ho zákona nebo územním plánem.  Území vymezené podle Stavební
  m územím území vymezené územním plánem nebo (§ 2, bod d) Zastavěný

postupem  
  podle tohoto zákona; nemá-li obec takto vymezené  
 obce vymezená k 1.  zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část 

září 1966 a  
1.  Popis  “). (§ 58, odst.1) Na 

bce se vymezuje jedno případně ví ých území.  
vyznačená v mapách evidence nemovitostí („intravilán
území o ce zastavěn

  tvoří čHranici jednoho zastavěného území ára vedená po  
  hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů 

stávajících  
  hranic nebo bodůna těchto hranicích.  
Právn dpis  í pře Zákon č.183/2006 Sb., § 58-60  
Začle  v da
ÚAP  

nění to elu vém mod Téma  Podtéma  

 Vymezení území  mezení území  Hranice vy
Reprezentace sled. jevu v DM 

AP  
66 -linie  

U
hranice zastavěného území k 1.9.19   

 hranice zastavěného území k 1.9.1966 -polygon   
 hranice zastavěného území obce -linie   
 hranice zastavěného území obce -polygon   
   
Číslo  Název jevu  Plochy výroby  
  Plochy určené pro produkční funkci, s převažujícím charakterem hromad

tovární a  
né, 

2.  Popis  ůmyslovou a 
  

velkosériové výroby, které svým objemem a charakterem obtěžují nebo 
částečně obtěžují okolí, a jsou určené zejména pro pr
zemědělskou výrobu, sklady, skladové hospodářství

  a navazující výrobní zázemí a technická zařízení..  
Právní předpis  Vyhláška č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Plochy s rozdílným způsobem využití  Základní funkční plochy  
Reprezentace sled. jevu v DM 

AP  U
plocha pro drobnou výrobu a výrobní služby   

 plocha pro průmyslovou výrobu a sklady   
  plocha smíšená výrobní  

   
Číslo  Název jevu  Plochy občanského vybavení  

3.  Popis  
řevažující funkcí občanské vyba erčního i nekomerčního 

řízení, so řízení 
Plochy s p venosti kom
typu – školská zařízení, církevní za
obchodu a nevýrobních služeb  

ciální a zdravotní zařízení, za

Právní předpis  Vyhláška č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 obem využití  Základní funkční plochy  Plochy s rozdílným způs
Reprezentace sled. j  evu v DM plochy komerčních zařízení  

  



 

plochy občanské vybavenosti specifických forem   
plochy občanského vybavení   
plocha pro lázeňství   

UAP  

 plocha pro kulturu  

plocha pro obchod   
plocha pro služby   
plocha pro stravování   
plocha pro ochranu obyvatelstva   
plocha pro tělovýchovu a sport   
plocha pro ubytování   
plocha pro vědu a výzkum   
plocha pro veřejná pohřebištěa související služby   
plocha pro veřejnou správu   
plocha pro vzdělávaní a výchovu   
plocha pro zdravotní služby   

 

plocha veřejné vybavenosti   
Číslo  Název jevu  vnémPlochy k obnově nebo opěto u využití znehodnoceného 

území  

4.  Popis  
území se soustředěním prob
provozně, prostorov ěnebo

lémových jevů, vyžadujících řešení -funkčně, 
 esteticky nesourodé území  

Právní předpis  požadavcích na využívání území  Vyhláška č. 501/2006Sb., o obecných 
Začl v dato delu 
ÚAP 

enění 
 

vém mo Téma  Podtéma  

 Plochy s rozdílným způsobem využití  Základní funkční plochy  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

Plochy k obnověnebo opětovnému využit ého území   í znehodnocen

Číslo  Název jevu   ochPamátková rezervace včetně ranného pásma  

5.  Popis  

území, jehož charakter a prostředí určují v namné kulturní památky  ýz

Právní předpis  Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památk   ové péči § 5
Z
Ú

ačlenění v datovém modelu 
AP  

Téma  Podtéma  

 Kulturní hodnoty a jejich ochrana  Památkové zóny  
R
U

eprezentace sled. jevu v DM 
AP  

městská památková rezervace   

 vesnická památková rezervace   
 archeologická památková rezervace   
  OP památkové rezervace  

   
Číslo  Název jevu  Památková zóna včetně ochranného pásma  

6.  Popis  jí výzúzemí sídelního útvaru, které vykazu namné kulturní hodnoty  

Právní předpis  amátkové Zákon č. 20/1987 Sb., o státní p péči § 5  
Začlenění v datovém modelu Podtéma  
ÚAP  

Téma  

 Kulturní hodnoty a jejich ochrana  Památkové zóny  
Reprezentace sled. j  evu v DM městská památková zóna  

  



 

UAP  vesnická památková zóna   
archeologická památková zóna    

 OP památkové zóna  

Číslo  Název jevu  Krajinná památková zóna  
7.  Popis  část krajinného celku, který vykazuje kulturní hodnoty  

Právní předpis  Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči § 5  
Začlenění v datovém modelu Podtéma  
ÚAP  

Téma  

 Kulturní hodnoty a jejich ochrana  é zóny  Památkov
R
U

eprezentace sled. jevu v DM 
AP  

 Krajinná památková zóna  

Číslo  Název jevu  ka včetn a  Nemovitá kulturní památ ě ochranného pásm
8.  Popis  erá tvoří součást kulturního bohatství národa  památka kt

Právní předpis  Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči § 5  
Začlenění v datovém modelu Téma  Podtéma  
ÚAP  
 Kulturní hodnoty a jejich ochrana  Nemovité kulturní památky  
R
UAP 

eprezentace sled. jevu v DM 
 

 nemovitá kulturní památka -point  

 nemovitá kulturní památka -polygon   
  OP kulturní památky  

   
Číslo  mátka včetně ochranného   Název jevu Nemovitá národní kulturní pa

pásma  
9.  opis  P národní kulturní památka, která tvoří nejvýznamnější součást kulturního 

bohatství národa  
Právní předpis  Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči § 5  
Z
ÚAP 

ačlenění v dato ém modelu 
 

téma  v Téma  Pod

 Kulturní hodnoty a jejich ochrana  Nemovité kulturní památky  
Reprezentace sled. jevu v DM nemovitá národní kulturní památka -point   
UAP  
 nemovitá národní kulturní památka -polygon   
 OP národní kulturní památky   
Číslo  Název jevu  Památka UNESCO včetně ochranného pásma  

10.  Popis  památka zapsaná do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO  

Právní předpis  CO  Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNES
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Kulturní hodnoty a jejich ochrana  Nemovité kulturní památky  
památka UNESCO včetně ochranného pásma -point   
památka UNESCO včetně ochranného pásma -polygon   

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

 OP památky UNESCO  

íslo  Název jevu  Urbanistické hodnoty  

11.  Popis  

Území s historicky i esteticky cennou urbanistickou kompozicí zahrnující části 
sídel, urbanizované krajiny nebo rozptýlené zástavby  

Právní předpis  Není legislativně definováno  

  



 

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ostatní jevy grafických příloh ÚP - Urbanistická kompozice  
 problémové jevy a urbanistická 

koncepce  
 

Reprezentace sled. jevu v DM y významný kompoziční prvek -linie   
UAP  

urbanistick

 urbanisticky významný kompoziční prvek -polygon   
 urbanisticky významný kompoziční prvek -point   
Číslo  Název jevu  Region lidové architektury  

12.  opis  
rázděné 

P
oblast s krajově typickou architekturou (např.pohraničí se Saskem -h
domy)  

Právní předpis  Není legislativně definováno  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ostatní jevy grafických příloh ÚP - Urbanistická analýza a koncepce - 
 problémové jevy a urbanistická architektonické hodnoty  

koncepce  
Reprezentace sled. jevu v DM region lidové architektury   
UAP  
Číslo  Název jevu  Historicky významná stavba  

13. Popis   
 v památkovém zájmu, které (ještě) ášenými památkami  objekty nejsou vyhl

Právní předpis  Není legislativně definováno  
Za
Ú
členění v datovém modelu 

AP  
Téma  Podtéma  

 Ostatní jevy grafických příloh ÚP - Urbanistická kompozice  
 problémové jevy a urbanistická 

koncepce  
 

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

dominanta kulturněhistorická   

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

a  Téma  Podtém  

 Kulturní hodnoty a jejich ochrana  Nemovité kulturní památky   
Reprezentace sle  
UAP  

mu -point   d. jevu v DM objekt a soubor v památkovém záj

  objekt a soubor v památkovém zájmu -polygon  

   
Číslo  Název jevu  tavba  Architektonicky cenná s

14.  Popis  stavby v původním slohu, dílo významnéh …  o architekta,

Právní předpis  Není legislativně definováno  
Začlenění v datovém modelu 

AP  Ú
Téma  Podtéma  

  grafických příloh ÚP - Urbanistická analýza a koncepce - Ostatní jevy
 problémové jevy a urbanistická 

koncepce  
architektonické hodnoty  

Reprezentace sle  
UAP  

 d. jevu v DM architektonicky cenná stavba  

Číslo  Název jevu  Významná stavební dominanta  

  



 

15.  Popis  

ě převládající významný prvek v é kompozici. Významná 
budova nebo soubor budov vizuálně ovládající svou polohu, hmotu nebo 

sta. O je a 

Pohledov urbanistick

výtvarnými vlastnostmi strukturu mě kolí se dominantě podřizu
napomáhá jejímu vyniknutí.  

Právní předpis  Není legislativně definováno  

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 - Ostatní jevy grafických příloh ÚP - Urbanistická analýza a koncepce 

 problémové jevy a urbanistická 
koncepce  

architektonické hodnoty  

Reprezentace sled. jevu v DM významná stavební dominanta   
UAP  

Číslo  Název jevu  Území s archeologickými nálezy  

  gické n
člověkem nebo  
archeologická naleziště a) archeolo álezy nemovité povahy vytvořené 

  vzniklé přírodním procesem na základě lidského působení či využití člověkem 
(např. opevnění  

16.  Popis  

y, terénní situace a souvrství, objekty v určitém 
h vzájemných vztazích); b) archeologické nálezy 

 nádob,  

valy a příkopy, mohyly, hrob
kontextu informací ve.svýc
movité povahy (např. zlomky

  alit archeologických nem. kul. kamenné a kovové nástroje atd.);v území lok
památek se  

   podle ustanovení zákona 20/1987 Sb.  zejména při využívání území postupuje o
státní  

  památkové péči ve znění pozdějších předpisů 

Právní předpis  Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči  

Z
Ú

ačlenění v dato ém modelu 
AP  

v Téma  Podtéma  

 Kulturní hodnoty a jejich ochrana  Památkové zóny  

Reprezentace sled. jevu v DM cheologickými nálezy   
UAP  

území s ar

Číslo  Název jevu  st krajinného rázu a její charakteristika  Obla

17.  Popis  

 kulturn
h zna

h a který zahrnuje více míst
krajinného rázu); je vymezena hranicí, kterou mohou být přírodní nebo umělé 

ristik  

krajinný celek s podobnou přírodní,
odrážející se v souboru jejích typickýc

í a historickou charakteristikou 
ků, který se výrazně liší od jiného 

celku ve všech charakteristikách či v některé z nic  

prvky nebo jiné rozhraní měnících se charakte

Právní předpis  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

  



 

Začlenění v datovém modelu 
AP  

Téma  Podtéma  
Ú

 Ostatní jevy grafických příloh ÚP - Urba
kraji

nistická analýza a koncepce -
nářské  

 problémové jevy a urbanistická 
koncepce  

hodnoty  

Reprezentace sle  
AP  

stika   d. jevu v DM
U

oblast krajinného rázu a její charakteri

Číslo  Název jevu  o rázu a její charakteristika  Místo krajinnéh

  , kulturních a část krajiny relativně homogenní z hlediska přírodních
historických charakteristik  

18.  

tu estetických a přírodních hodnot, k í místo krajinného rázu 
h míst krajinného rázu. Je nejmenš ným prostorem; jedná se 

Popis  

a výsky
od jinýc

teré odlišuj
ím hodnoce

zpravidla o vizuálně vymezený  

  krajinný prostor (konkávní nebo konvexní), který je pohledově spojitý z 
většiny pozorovacích  

  stanovišť, nebo o území typické díky své výrazné charakterové odlišnosti  

Právní předpis  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

Začlen tovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  ění v da

 Ostatní jevy grafických příloh Ú  Urbanistická analýza a koncepce -
  

P -
krajinářské

 problémové jevy a urbanistická 
koncepce  

hodnoty  

krajinářský kompoziční prvek -point   

krajinářský kompoziční prvek -polygon   

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

území se zvýšenou ochranou krajinného rázu   

Číslo  Název jevu  Místo významné události  

19.  Popis  
Urbánně vymezený veřejně přístupný prostor, s významem posílení lo
identity místa nebo reprezentačního prostoru sídla  

kální 

Právní předpis  Není legislativně definováno  

Začlenění v dato
ÚAP  

vém modelu Téma  Podtéma  

 Ostatní jevy grafických příloh ÚP - e využití území  Omezení v
 problémové jevy a urbanistická 

koncepce  
 

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

události   místo významné 

Číslo  Název jevu  lídkový bod  Významný vyh

20.  Popis  

le vytvořená (zpravidla vyvýšená) místa výhledů na 
nebo krajinu  

přírodní nebo umě
bezprostřední okolí -sídlo 

Práv pis  ní před Není legislativně definováno  

  



 

Začlenění v dato
ÚAP  

vém modelu Téma  Podtéma  

 Ostatní jevy grafických příloh ÚP - ká kompozice  Urbanistic
 problémové jevy a urbanistická 

koncepce  
 

Reprezentace sled. jevu v DM 
AP  

významný vyhlídkový bod   
U
Číslo  Název jevu  Územní systém ekologické stability  

 rajiny, která vytváří 
základní  

 Účelně navržená soustava ekologicky stabilnějších částí k

21.  Popis  

podmínky pro dosažení trvalé ekologické rovnováhy kulturní krajiny, kde 
plošně převažují méně stabilní a nestabilní ekosystémy. ÚSES je tvořen 

m propojením biocenter,  funkční
  áz rajiny Biokoridorů a interakčních prvků. Vych í z kostry ekologické stability k

Právní předpis  
Zákon . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, vyhláška MŽP č. 395/1992 č ě ř
Sb.  

Začlenění v dato
AP  

vém modelu 
Ú

Téma  Podtéma  

 Přírodní hodnoty a jejich ochrana  Územní systém ekologické stability  

Repr ce sled. jevu v DM 
UAP  

   ezenta místní (lokální) biocentrum

 místní (lokální) biokoridor   
 nadregionální biocentrum   

  pásmo  nadregionální biokoridor -ochranné  

 nadregionální biokoridor -osová část   

 regionální biocentrum   
 r   regionální biokorido

Číslo evu    Název j Významný krajinný prvek registrovaný  

  dnotné části krajiny, ochrana ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky ho
které utváří její  

22.  Popis  typický vzhled nebo přispívají k udržení ek vnováhy. Registruje ologické ro
orgán ochrany  

  přírody.  

Právní předpis  
992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhláška MŽP č. 395/1992 Zákon č. 114/1

Sb.  
Z
Ú

ačlenění v dato ém modelu 
AP  

v Téma  Podtéma  

 ty a jejich ochrana  Územní systém ekologické stability  Přírodní hodno

Reprezentace sled. jevu v DM významný krajinný prvek registrovaný -polygon   
UAP  
 významný krajinný prvek registrovaný -bo  d  

Číslo  Název jevu  Významný krajinný prvek ze zákona  

23.  Popis  
VKP vyhlášený podle zákona o ochraně přírody  

Právní předpis  řírody a krajiny, vyhláška MŽP č. 395/1992 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně p
Sb.  

Začlenění v datovém modelu Téma  Podtéma  

  



 

ÚAP  

 Přírodní hodnoty a jejich ochrana  Územní systém ekologické stability  

Reprezentace sled. jevu v DM  
UAP  

významný krajinný prvek ze zákona -polygon  

 významný krajinný prvek ze zákona -bod   
Číslo  Název jevu  Přechodně chráněná plocha  
  znamných rostlinných území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem vý

nebo živočišných  
24.  Popis  druhů, nerostů nebo paleontologických nálezů 

Právní p   Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  ředpis

Téma  Podtéma  Začlenění v datovém modelu 
í hodnoty a jejich ochrana  mí ochrany přírody  ÚAP  Přírodn Ostatní úze

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

Přechodně chráněná plocha  

Číslo  Název jevu  Národní park včetně zón a ochranného pásma  
  rozsáhlé chráněné území, jedinečné v národním či mezinárodním měřítku, 

jehož značnou část  
25.  Popis  zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy  

Právní předpis  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

Téma  Podtéma  Začl v dato delu 
AP  

enění vém mo
Ú Přírodní hodnoty a jejich ochrana  Zvláště chráněná území  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

I. zóna národního parku  

 II. zóna národního parku  

 III. zóna národního parku  

 ochranné pásmo NP  

Číslo  Název jevu  Chráněná krajinná oblast včetně zón  

26.   

 utvářenou krajinou, charakteristicky 
dílem přirozených ekosystémůlesních a 

mátkami historického osídlení; základní ochranné podmínky 
nné 

podmínky jednotlivých CHKO v jejich zřizovacích předpisech  

Popis 

rozsáhlé chráněné území s harmonicky
vyvinutým reliéfem, významným po
trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s 
dochovanými pa
všech CHKO jsou obsaženy v § 26 zákona č. 114/1992 Sb., bližší ochra

Právní předpis  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

Téma  Podtéma  Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  Přírodní hodnoty a jejich ochrana  Zvláště chráněná území  

I. zóna CHKO  Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  II. zóna CHKO  

III. zóna CHKO  

IV. zóna CHKO  

 

ochranné pásmo CHKO  

Číslo  Název jevu  Národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma  

2 Po7.  pis  
menší chráněné území mimořádných přírodních hodnot  

  



 

Právní předpis  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

Téma  Podtéma  Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  Přírodní hodnoty a jejich ochrana  Zvláště chráněná území  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

Národní přírodní rezervace  

 Ochranné pásmo národní přírodní rezervace  

Číslo  Název jevu  Přírodní rezervace včetně ochranného pásma  

28.  
né území soustředěných přírodních hodnot  

Popis  
menší chráně

Právní předpis  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

Téma  Podtéma  Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  Přírodní hodnoty a jejich ochrana  Zvláště chráněná území  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

Přírodní rezervace  

 Ochranné pásmo přírodní rezervace  

Číslo  Název jevu  Národní přírodní památka včetně ého pásma   ochrann
  ná  

ědeckým  
přírodní chráněný útvar menší rozlohy s rodním nebo mezinárodním
ekologickým, v

29.  Popis  či estetickým významem  

Právní předpis  raně přírody a krajiny  Zákon č. 114/1992 Sb., o och

Téma  Podtéma  Začlenění v dato elu 
AP  

vém mod
Ú Přírodní hodnoty a jejich ochrana  Zvláště chráněná území  
Repr ce sled. jevu v DM 
UAP 

ezenta
 

národní přírodní památka  

 ochranné pásmo národní přírodní památky  
Číslo  Název jevu  Přírodní park  

30.  Popis  
jinného rázu území s významn děnými estetickými a 

přírodními hodnotami, které není zvláště chráněno  
ochrana kra ými soustře

Právní předpis  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

Téma  Podtéma  Začlen
ÚAP  

ění v datovém modelu 
Přírodní hodnoty a jejich ochrana  Ostatní území ochrany přírody  

Repr ce sled. jevu v DM ezenta
UAP  

přírodní park  

Číslo  Název jevu  Přírodní památka včetně ochranného pásma  
  přírodní chráněný útvar menší rozlohy s regionálním ekologickým, vědeckým 

či estetickým  
31.  Popis  významem  

Právní předpis  dy a krajiny  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně příro

Téma  Podtéma  Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  řírodní hodnoty a jejich ochrana  Zvláště chráněná území  P
Reprezentace sled. jevu v DM přírodní památka  
UAP  
 ochranné pásmo přírodní památky  

Číslo  Název jevu  Památný strom v etn ochranného pásma  č ě 

  



 

32.  Popis  
Mimořádně významný chráněný strom; skupina stromů; stromořadí  

Právní předpis  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

Téma  Podtéma  Začl v dato delu 
ÚAP 

enění 
 

vém mo
Přírodní hodnoty a jejich ochrana  Zvláště chráněná území  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

Památný strom  

 OP památného stromu, skupiny stromů, stromořadí  
Číslo  Název jevu  CO, Biosférická rezervace UNES geopark UNESCO  

33.  Popis  
využívání území podle zřizovacího dekretu UNESCO  

Právní předpis  hraně přírody a krajiny  Zákon č. 114/1992 Sb., o oc

Téma  Podtéma  Začl v dato delu 
řírodní hodnoty a jejich ochrana  Zvláště chráněná území  

enění vém mo
ÚAP  P
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO  

Číslo  Název jevu  namnNatura 2000 – evropsky výz á lokalita  
  chráněné území, ve kterém se vyskytují zvláště chráněné, kriticky a silně 

2 Sb.) ohrožené druhy rostlin a živočichů(ve smyslu vyhlášky MŽP č. 395/199
regionálního a nad regionálního  

   č. významu; omezení využití území je dáno ustanovením § 49 a § 50 zákona
114/1992 Sb..  

34.  Popis   příslušného EVL požívají předběžné ochrany před poškozováním od zveřejnění
lády,  nařízení v

  kterým se stanoví jejich národní seznam. N zabezpečena jejich 
o vyhlášení ve stanove

ásledně je 
smluvní ochrana neb ných kategoriích MZCHÚ  

Právní předpis  Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb.  

Téma  Podtéma  Začlenění v datovém modelu 
í hodnoty a jejich ochrana  0  ÚAP  Přírodn Natura 200

Reprezentace sled. jevu v DM 
AP  

Natura 2000 -evropsky významná lokalita  
U
Číslo  Název jevu  Natura 2000 – ptačí oblast  
  erém se vyskytují ohrožené druhy ptáků;ochranné chráněné území, ve kt

podmínky jsou  
35.  Popis  h nařízeních vlády, kterými jsou vymezovány  obsaženy v příslušnýc

Právní předpis  Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb.  

Téma  Podtéma  Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  Přírodní hodnoty a jejich ochrana  Natura 2000  
Reprezentace sle  
UAP  

d. jevu v DM Natura 2000 -ptačí oblast  

Číslo  Název jevu  Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů s národním významem  

  
(ve smyslu vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.) 

chráněné území, ve kterém se vyskytují zvláště chráněné, kriticky a silně 
ohrožené druhy rostlin a živočichů
regionálního a nad  

  regioná
zákona 

lního významu; omezení využití úz  ustanovením § 49 a § 50 
č.  

emí je dáno

36.  Popis  114/1992 Sb.. EVL požívají předběžné ochrany před poškozováním od 
zveřejnění  

  



 

  říslušného nařízení vlády, kterým se stano sledně 
je zabezpečena jejich smluvní ochrana neb ovených 
p ví jejich národní seznam. Ná

o vyhlášení ve stan
kategoriích MZCHÚ  

Právní předpis  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhláška MŽP ČR č. 
395/1992 Sb.  

Z
Ú

ačlenění v datovém modelu 
AP  

Podtéma  Téma  

 Přírodní hodnoty a jejich ochrana  Ostatní území ochrany přírody  
Reprezentace sled. jevu v DM áněných druhů rostlin a živočichů s národním 

em  UAP  
lokality výskytu zvláště chr
význam

 

Číslo  Název jevu  Lesy ochranné  

37.  

e mimoř ínky 
sa. Současně mají značný vodohospodářský a 

půdo ochranný význam. Vyskytují se na vrcholových partiích hřebenů, stráních, 
adech bývají součástí Popis  

jsou vymezovány na lokalitách, kd ádně nepříznivé podm
stanoviště vyžadují ochranu le

stržích a jiných nepříznivých stanovištích. V mnoha příp
některé z kategorií chráněných území  

Práv pis  ní před Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích  
Začlen tovém modelu 

AP  
Podtéma  ění v da

Ú
Téma  

 Plochy s rozdílným způsobem využití  Základní funkční plochy  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

lesy ochranné   

Číslo  Název jevu  Les zvláštního určení  
  ouží k ochraně vodních zdrojů, k uchová ů o 

chraně přírody a  
sl
o

ní území chráněných dle předpis

  k pln ní jiných d ležitých pot eb spole no  odlišný způsob ě ů ř č
hospodaření, jako  

sti, které vyžadují

38.  Popis  např. u lesů rekreačních či jiných zájmů.  

Právn is  í předp Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích  
Začlen datové
ÚAP  

Téma  Podtéma  ění v m modelu 

 Plochy s rozdílným způsobem využití  Základní funkční plochy  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

les zvláštního určení   

Číslo  Název jevu  Lesy hospodářské  

39.  Popis  
řevažující hospodářskou funkcí, jeji kostní 

řevní hmoty při současném plnění ostatn
lesy s p
d

chž posláním je produkce ja
ích funkcí  

Právní předpis  Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Plochy s rozdílným způsobem využití  Základní funkční plochy  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

lesy hospodářské   

Číslo  Název jevu  Vzdálenost 50m od kraje lesa  
  d hranice lesa  linie zobrazující vzdálenost 50 m o

40.  Popis   

Právní předpis  Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Přírodní hodnoty a jejich ochrana  Ostatní území ochrany přírody  

  



 

Reprezentace sle  
UAP  

d okraje lesa   d. jevu v DM vzdálenost 50 m o

Číslo  Název jevu  Bonitovaná půdně-ekologická jednotka  

41.  Popis  
nomicko pedologickými 

vlastnostmi, vyjádřitelnými produkčním potenciálem -BPEJ  
vymezení specifických územních celků s určitými agro

Právní předpis  
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, 
vyhláška č. 546/2002 Sb.  

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Vyhodnocení vlivu na půdní fond  Klasifikace půdního fondu  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

hranice BPEJ   

Číslo  Název jevu  Hranice biochor  
42.  Popis  oblast s vegetací podobného typu  

Právní předpis   
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Přírodní hodnoty a jejich ochrana  Územní systém ekologické stability  
Reprezentace sle  
UAP  

 d. jevu v DM hranice biochor  

Číslo  Název jevu  Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti  

43.  Popis  
stavby a zařízení pro protierozní ochranu, optimalizaci vodního režimu a 
revitalizaci krajiny (stavby k závlaze a odvodnění pozemků)  

Právní předpis  Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Vodní hospodářství  Zařízení a rozvody vody ostatní  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

dálkové závlahové potrubí   

 závlahové potrubí   
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Vyhodnocení vlivu na půdní fond  Investice v půdním fondu  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

plocha odvodněná  

 plocha pod závlahou  

 protierozní opatření  
Začlenění v datovém modelu 

AP  
Téma  Podtéma  

Ú
 Vyhodnocení vlivu na půdní fond  Rekultivace  
Reprezentace sled. jevu v DM Plocha rekultivací  
UAP  
Číslo  Název jevu  Vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných 

ásem  p
  odní útvar povrchové nebo podzemní vody(studna, pramen, vrt, vodárenská 

nádrž, odběr vody  
v

44.  o i část toku), kterou lze použít pro zásobování vodou  Popis  z vodovodního toku neb

Právní předpis  Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách  

Začlenění v dato ém modelu 
ÚAP  

v Téma  Podtéma  

 Ochrana vodních zdrojů a toků Ochrana vodních zdrojů, přírodních 
léčivých  

  



 

  Zdrojů a zdrojů přírodních 
minerálních vod  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP vod. zdroje I. stupně  

  OP vod. zdroje II. stupně 

 OP vod. zdroje II.a -vnitřní   
 OP vod. zdroje II.b -vnější   
 OP vod. zdroje III. stupně  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana technické infrastruktury  Vodní hospodářství  
Reprezentace sled. jevu v DM ospodářského díla   
UAP  

OP vodoh

Číslo  Název jevu  Chráněná oblast přirozené akumulace vod  
  ředpisy na ochranu vydatnostirežim pro využívání území, kde platí zvláštní p

jakosti vodního  
 a 

45.  Popis  zdroje, které vymezil vodohospodářský orgán v souladu s nařízením vlády, 
kterým se  

  CHOPAV vyhlašuje  
Právní předpis  Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách  
Z
Ú

ačlenění v datovém modelu 
AP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana vodních zdrojů a toků Ochrana vodních zdrojů, přírodních 
léčivých  

  Zdrojů a zdrojů přírodních 
minerálních vod  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

chráněná oblast přirozené akumulace vod   

Číslo  Název jevu  Zranitelná oblast  

46.  Popis  

dle zák.č. 254/01 Sb. o vodách a dle nařízení vlády č.103/03 Sb. o stanovení 
zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv,…  

Právní předpis  Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách  

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana vodních zdrojů a toků Ochrana vodních zdrojů, přírodních 
léčivých  

  Zdrojů a zdrojů přírodních 
minerálních vod  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

zranitelná oblast   

Číslo  Název jevu  Vodní útvar povrchových, podzemních vod  

47.  Popis  

. Vod v určitém 
prostředí, charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými 
vymezitelné významné soustředění povrch. nebo podz

vlastnostmi vod a znaky hydrolog.režimu  

Právní p   ředpis Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách  

Téma  Podtéma  Začl v dato elu 
ÚAP  Plochy s rozdílným způsobem využití  Základní funkční plochy  

enění vém mod

Reprezentace sl
UAP  

ed. jevu v DM od  
 

vodní útvar povrchových, podzemních v

  



 

Číslo  Název jevu  Vodní nádrž  

48.  Popis  

ený k akumulaci vody a řízení odtoku  prostor urč

Právní předpis  

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, vyhláška MŽP č. 137/1999 Sb.  

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Plochy s rozdílným způsobem využití  Základní funkční plochy  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

vodní nádrž   

Číslo  Název jevu  odního toku, rozvodnice  Povodí v

49.  Popis  

i sousední oblasti 
vymezena rozvodím. Povodí je přirozeným útvarem přírodním. Rozvodnice je 

 povodími.  

oblast odvodňovaná určitou říční soustavou, jež je prot

linie vyznačující geografickou hranici mezi dvěma

Právní předpis  

dách, Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích,  Zákon č. 254/2001 Sb. o vo

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana vodních zdrojů a toků Ochrana vodních toků 

Reprezentace sled. jevu v DM 
AP  

o toku, rozvodnice   povodí vodníh
U

   

Číslo  Název jevu  Záplavové území  

  u na 
základě příslušných  
záplavové území stanovené vodoprávním úřadem na návrh správce tok

  



 

50.  Popis  54/01 Sb.)  výpočtů(§ 66 zák.č. 2

Právní předpis  

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách -§ 66, § 67, vyhláška č. 391/2004 Sb.  

Začl v dato delu 
ÚAP  

  enění vém mo Téma  Podtéma

 Záplavová území a protipovodňová 
opatření  

Záplavová území  

Reprezentace sled. jevu v DM záplavové území stanovené   
UAP  

   záplavové území zdokumentované povodně

íslo  Název jevu  ktivní zóna záplavového území  AČ

  tavěném a zastavitelném aktivní zóna vymezená vodoprávním úřadem v zas
území obce (§ 66  

  zák.č. 254/01 Sb.)  

51.   Popis  

Právní předpis  

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách-§ 67, vyhláška MŽP č. 236/2002Sb.  

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Záplavová území a p
opatření  

rotipovodňová Záplavová území  

Reprezentace sled. jevu v DM 
 UAP 

aktivní zóna záplavového území   

Číslo  Název jevu  Území určené k rozlivům povodí -KRAJ  

Přirozeně nebo uměle omezený prostor přilehlý k toku, který po naplnění 
; po 

u povod. vlny se nádrž zcela vyprá čík hladiny ret.max. s 
)  

vodou při povodni nabývá retenční funkce a snižuje průtok v toku
průchod
terénem

zdní (průse
52.  Popis  

Právní předpis  
dách -§ 68  Zákon č. 254/2001 Sb. o vo

  



 

Začlenění v dato ém modelu 
ÚAP  

v Téma  Podtéma  

 Záplavová území a protipovodňová 
opatření  

Protipovodňová opatření  

R
U

epr ce sled. jevu v DM 
AP  

 ezenta území určené k rozlivům povodní -retenční prostor  

Číslo  ázev jevu  ě pod vodním dílem  N Území zvláštní povodn

53.  Popis  

mi, zejména 
u vodního díla, která může vést až rii (protržení) nebo 

 řešením kritické situace na vodn

Území určené pro povodeň způsobenou jinými vlivy než přírodní
porucho
nouzovým

k jeho havá
ím díle  

Právní předpis  
001 Sb. o vodách -§ 67  Zákon č. 254/2

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Záplavová území a protipovodňová 
opatření  

Záplavová území  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

území zvláštní povodně pod vodním dílem   

Číslo  Název jevu  ovod ové ochrany Objekt/zařízení protip ň  

54.  Popis  
oužící k zachycení a odvedení pozařízení sl vodní  

Právní předpis  
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách -§ 63, 65  

Začlenění v datovém modelu 
AP  

Podtéma  
Ú

Téma  

 Záplavová území a protipo
opatření  

vodňová Protipovodňová opatření  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

 protierozní příkop  

 protipovodňová hráz   

 průleh   

Číslo  Název jevu  
 přírodní minerální vody včetně Přírodní léčivý zdroj, zdroj

ochranných pásem  

  da, pl n nebo peloid, které mají vlastnost Přirozeně se vyskytující minerální vo
vhodnou pro  

y

  léčebné využití, a o tomto zdroji je vydáno osvědčení podle příslušného 
zákona.  

55.  Popis   

Právní předpis  

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 
ch a lázeňských místech  minerálních vod, přírodních léčebných lázní

Z
Ú

ačlenění v datovém modelu 
AP  

Téma  Podtéma  

  



 

 Vodní hospodářství  Zásobování pitnou vodou  

Reprezentace sled. jevu v DM  minerální vody včetně ochranných  
UAP  

přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní
pásem  

Číslo  Název jevu  Lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa  

56.  Popis  

území nebo část území obce nebo více obcí, v němž se nacházejí přírodní 
léčebné lázně, stanovené za lázeňské místo podle zákona. Režim ochrany 
lázeňského místa stanoví statut lázeňského místa.  

Právní předpis  
Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 

nminerálních vod, přírodních léčebných láz ích a lázeňských místech  

Začlenění v datovém modelu 
AP  

Téma  Podtéma  
Ú
 Ochrana vodních zdrojů a toků Ochrana vodních

léčivých  
 zdrojů, přírodních 

  a zdrojů přírodních 
minerálních vod  

 Zdrojů

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

lázeňské místo, vnitřní a vnější území láze ta   ňského mís

 OP přír. léčivého zdroje a zdroje min. vod II  . st.  

 přírodní léčebné lázně  
Číslo  Název jevu  Dobývací prostor  

  těžený, netěžený -prostor vymezený na základě výsledků průzkumu ložis
podle rozsahu,  

ka 

  uložení, tvaru a mocnosti výhradního ložiska se zřetelem na jeho zásoby a 
úložní poměry tak,  

57.  opis  P aby ložisko mohlo být hospodárně vydobyto.  

Právní předpis  Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství  

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana a využívaní nerostných surovin Využití nerostných surovin  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

 dobývací prostor  

 ochranné pásmo obce vzhledem k těžbě  
 závazná linie těžby   
Číslo  Název jevu  Chráněné ložiskové území  

58.  Popis  á h chráněné ložiskové území podle §16,17 z
předpisů 

k,44/88 Sb ve znění pozdějšíc

Právní předpis  Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství  

Z
Ú

a lenč ění v datovém modelu  
AP  

Téma  Podtéma 

 Ochrana a využívaní nerostných surovin Ochrana nerostných surovin  

Repr ce sled. jevu v DM 
UAP 

ezenta
 

chráněné ložiskové území   

Číslo  Název jevu  Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry  

  



 

  at, provozovat, zajišťovat a likvidovat zařízení pro a) 
ů 

území kde lze zřizov
uskladňování plyn

59.  Popis  

nebo kapalin v přírodních horninových strukturách a v podzemních prostorech 
ní zásobníky plynů a kapalin),b) u ioaktivních a jiných 

 v podzemních  
(podzem
odpadů

kládání rad

  ové využívání tepeln imkou prostorech, c) průmysl é energie zemské kůry s výj
tepelné energie  

  vody vyvedené na povrch  

Právní předpis  ého bohatství  Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostn

Začlenění v datovém modelu 
AP  

Podtéma  
Ú

Téma  

 Ochrana území se z
podmínkami  

vláštními Zvláštní zásahy do zemské kůry  

 geologické stavby a se zvlášť 
ivými  

 
nepřízn

 inženýrsko-geologickými poměry   
Reprezentace sled. jevu v DM vláštní zásahy do zem  
UAP  

chráněné území pro z ské kůry  

Číslo  Název jevu  Ložisko nerostných surovin  

60.  Popis  
 ložiska nerostných surovin tj. přírod ulacích nerostů, která 

h tech ých podmínek 
výhradní ních akum
jsou ekonomicky využitelná za danýc
(registry Geofondu ČGS)  

nických a ekonomick

Právní předpis  Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana a využívaní nerostných surovin Ochrana nerostných surovin  
Reprezentace sled. jevu v DM 

AP  
vané ložisko nerostných surovin   

U
nevýhradní evido

  prognózní zdroje nerostných surovin  

  výhradní bilancované ložisko nerostných surovin  

Číslo  Název jevu  Poddolované území  

61.  Popis  

poddolované území -pokud je po právní stránce vymezeno (u návrhu poku
jsou doklady opravňující vymezit tak

d 
ové území)  

Právní předpis  eologických pracích Zákon č. 62/1988, o g  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana území se zvláštními Zvláštní zásahy do zemské kůry  podmínkami  
 geologické stavby a se zvlášť 

nepříznivými  
 

 inženýrsko-geologickými poměry   
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

poddolované území   

Číslo  Název jevu  Sesuvné území a území jiných geologických rizik  

62.  Popis  

území se zvláštními podmínkami geologick říznivými 
i poměry  

é stavby se zvlášť nep
inženýrsko geologickým

Právní předpis  Zákon č. 62/1988, o geologických pracích  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 
podmínkami  

ogické 
poměry  

Ochrana území se zvláštními Nepříznivé inženýrsko-geol

  



 

 geologické stavby a se zvlášť 
nepříznivými  

 

 inženýrsko-geologickými poměry   
Reprezentace sled. jevu v DM 

AP  
sesuvné území a území jiných geologických rizik   

U
Číslo  Název jevu  Staré důlní dílo  

63.  Popis  
důlní dílo v podzemí, které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho 

nám. starých důlních děl a vedení jejicprávní nástupce neexistuje nebo není z h 
registru.  

Právní předpis   ochraně a využití nerostného bohatství  Zákon č. 44/1988 Sb., o
Z
Ú

ačlenění v datovém modelu 
AP  

a  Téma  Podtém

 Ochrana a využívaní nerostných surovin Využití nerostných surovin  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

staré důlní dílo -point   

 staré důlní dílo -polygon   
Číslo  Název jevu  Staré zátěže území a kontaminovaných ploch  

64.  Popis  území starých skládek a kontaminovaných ploch  
Právní předpis  Není legislativně definováno  
Začlen tovém modelu 
ÚAP  

ění v da Téma  Podtéma  

 Hygiena prostředí, ochrana území  Znečištění prostředí  
Reprezentace sled. jevu v
UAP  

 DM  území ekologických rizik  

Číslo  Název jevu  Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší  
  ) nebo sídelní svymezená část území (zóna eskupení (aglomerace), kde je 

překročena hodnota  
65.  Popis  jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového imisního limitu pro ozon ne  

hodnota  
bo

  šená o příslušné meze tolerance.  jednoho či více imisních limitů zvý
Právní předpis  Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  
Začlenění v datovém modelu 

AP  
  

Ú
Téma  Podtéma

 Hygiena prostředí, ochrana území  Znečištění prostředí  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší   

Číslo  Název jevu  alda Odval, odkaliště, výsypka, h  

66.  Popis  

vání kalu z úpravny, odval -halda, výsypka  odkaliště-nádrž k usazo

Práv pis  ní před Není legislativně definováno  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana a využívaní nerostných surovin Využití nerostných surovin  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

odval, výsypka, odkaliště, halda -point   

 odval, výsypka, odkaliště, halda -polygon   
Číslo  Název jevu  Technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného 

pásma  
67.  Popis  ody, vodojemy, vodárenské nádrže, studny, šachty, čerpací úpravny a čistírny v

stanice  
 Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 

  



 

vyhláška 428/2001  
Právní předpis  Sb., vydaná MZ  

Začlenění v datovém modelu 
AP  

Podtéma  
Ú

Téma  

 Vodní hospodářství   vodovodní síti  Zařízení na
Reprezentace sled. jevu v DM 

AP  
 

U
automatická tlaková stanice  

 čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu   
 úpravna vody   
  vodojem  

  vodojem věžový  

 vodojem zemní   
Začlenění v datovém modelu Podtéma  
ÚAP  

Téma  

 Vodní hospodářství  ozvody vody ostatní  Zařízení a r
Reprezentace sled. jevu v DM ní k zásobování vodou   
UAP  

ostatní zaříze

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana technické infrastruktury  Vodní hospodářství  
Reprezentace sled. jevu v DM objektu zásobování vodou  
UAP  

OP technického  

Číslo  Název jevu  Vodovodní síť včetně ochranného pásma  
   vody(v oj potrubí s objekty určené k dopravě odovod) propojující velký zdr

podzemní nebo  
  ropojených zdrojů) s územím povrchové vody(popř. několik vzájemně p

koncentrovaných  
68.  Popis  odběrů, které představuje sídelní aglomerace, popř.několik svazků obcí  

Právní p   ředpis
Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 
vyhláška 428/2001 Sb., vydaná MZ  

Začlen tovém modelu 
AP  

Podtéma  ění v da
Ú

Téma  

 Vodní hospodářství  Zásobování pitnou vodou  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

 dálkový vodovodní řad  

 místní vodovod   
 vodní zdroj skupinového vodovodu   
 vodovodní řad skupinového vodovodu   
 zdroj přírodní minerální vody   
 zdroj přírodní pitné vody   
Začlenění v datovém modelu 

AP  
 

Ú
Téma  Podtéma 

 Ochrana technické infrastruktury  Vodní hospodářství  

R
U

eprezentace sled. jevu v DM 
AP  

OP vodovodního řadu   

Číslo  Název jevu  
ění odpadních vod Technologický objekt odvádění a 

včetně ochranného pásma  
čišt

69.  Popis  
d mechanická, ČOV mech.-

pávací stanice a další)  
Zařízení kanalizační sítě(čistírna odpadních vo
biologická, ČOV mech.-biolog.-chem., přečer

  



 

Právní předpis  
veřejnou potřebu, Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

vyhláška 428/2001 Sb., vydaná MZ  
Začlenění v datovém modelu 

AP  
téma  

Ú
Téma  Pod

 Vodní hospodářství  Zařízení na kanalizační síti  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

biologický rybník / dočišťovací nádrž   

 ČOV -čistírna odpadních vod místní   
 ČOV -čistírna odpadních vod skupinová   
 dešťová retenční zdrž   
 ostatní zařízení k odvádění a čištění odpad. vod   
 PČS -přečerpávací stanice odpadních vod   
Začlenění v dato
ÚAP  

Podtéma  vém modelu Téma  

 odní hospodářství  Ochrana technické infrastruktury  V
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP ČOV   

Číslo  Název jevu  k včetně ochranného pásma  Síť kanalizačních sto

70.  Popis  

potrubí sloužící k gravitačnímu odvádění splaškových a dešťových vod  

Právní předpis  
Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 
vyhláška 428/2001 Sb., vydaná MZ  

Začlenění v datovém modelu 
AP  Podtéma  Ú Téma  

 Vodní hospodářství  Odvádění a čištění odpadních vod  
Reprezentace sled. jevu v DM 

AP  U
páteřní stoka dešťové kanalizace   

 páteřní stoka jednotné kanalizace   
 páteřní stoka podtlakové (vakuové) kanalizace   
 páteřní stoka splaškové kanalizace míst. významu   
 páteřní stoka tlakové kanalizace   
 stoka splaškové kanalizace nadmístního významu   
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana technické infrastruktury  Vodní hospodářství  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP kanalizační stoky   

Číslo  Název jevu   elektřiny včetně ochranného pásma  Výrobna
71.  Popis  zařízení k výrobě elektrické energie (nad 1MW)  

Právní předpis  
Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v 
energetických odvětvích  

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Energetika  Zařízení na vedení el.sítě 
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

elektrárna jaderná   

 elektrárna tepelná   
 elektrárna větrná   
 elektrárna vodní   

  



 

 jiná elektrárna   
 malá farma vysokých větrných elektráren   
 malá vodní elektrárna   
 střední či velká farma větrných elektráren   
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana technické infrastruktury  Energetika -elektrorozvody  

 OP výrobny elektrické energie   
Číslo  Název jevu  Elektrická stanice včetně ochranného pásma  

72.  Popis  
elektrická stanice obsahující výkonové transformátory propojující dvě nebo 
více sítí o rozdílných napětích (ZVN/VVN, VVN/VN, VN/NN)  

Právní předpis  
Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v 
energetických odvětvích  

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Energetika  Zařízení na vedení el.sítě 
distribuční trafostanice   Reprezentace sled. jevu v DM 

UAP  měnírna   
rozvodna    
transformovna   

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana technické infrastruktury  Energetika -elektrorozvody  

 OP plochy / objektu na VN   
 OP plochy / zařízení na ZVN, resp. VVN   

Číslo  Název jevu  
Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně 
ochranného pásma  

  elektrické vedení, jehož vodiče jsou vedeny buď nad zemí (terénem) obvykle 
pomoci izolátoru  

73.  Popis  a vhodných podpěr nebo el.vedení s izolovanými vodiči, uložené přímo v zemi 
(ZVN, VVN,  

  VN)  

Právní předpis  
Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v 
energetických odvětvích  

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Energetika  Elektroenergetika (zásobování 
elektrickou energií)  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

kabelové vedení elektrické sítě VN 1-35 kV   

 kabelové vedení elektrické sítě VN 10 kV   
 kabelové vedení elektrické sítě VN 22 kV   
 kabelové vedení elektrické sítě VN 35 kV   
 kabelové vedení elektrické sítě VN 6 kV   
 kabelové vedení elektrické sítě VVN 110kV   
 venkovní vedení elektrické sítě6 kV   
 venkovní vedení elektrické sítě VN 10 kV   
 venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kV   
 venkovní vedení elektrické sítě VN 22 kV   

  



 

 venkovní vedení elektrické sítě VN 35 kV   
 venkovní vedení elektrické sítě VVN 110 kV   
 venkovní vedení elektrické sítě VVN 220 kV   
 venkovní vedení elektrické sítě ZVN 400 a více kV   
   
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana technické infrastruktury  Energetika -elektrorozvody  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP vedení VN   

 OP vedení ZVN, resp. VVN   

Číslo  Název jevu  
Technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného 
a bezpečnostního pásma  

74.  Popis  
zařízení na plynovodním vedení (zásobník plynu, plynojem, regulační, 
předávací a kompresorové stanice a další)  

Právní předpis  
Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v 
energetických odvětvích  

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Energetika  Zařízení na plynovodním vedení  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

kompresorová stanice na plynovodním vedení VVTL   

 plynojem   
 podzemní zásobník plynu   
 regulační stanice plynu VTL/STL/NTL   
 regulační stanice plynu VVTL/VTL   
 výrobna plynu   
 zařízení na STL plynovodu   
 zásobník zkapalněných plynů  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana technické infrastruktury  Energetika -plynárenství  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP plochy / objektu na síti STL a NTL   

 OP plochy / objektu na síti VVTL a VTL   
Číslo  Název jevu  Vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního 

pásma  
75.  Popis  plynovod zabezpečující přepravu plynu pod určitým tlakem (VVTL, VTL, 

STL, NTL)  

Právní předpis  
Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v 
energetických odvětvích  

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Energetika  Plynárenství (zásobování plynem)  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

plynovod STL   

 plynovod VTL   
 plynovod VVTL tranzitní   
 plynovod VVTL vnitrostátní   

  



 

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana technické infrastruktury  Energetika -plynárenství  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

bezpečnostní pásmo plynovodu nebo objektů na síti   

 OP plynovodu STL a NTL   
 OP plynovodu VVTL a VTL   

Číslo  Název jevu  
Technologický objekt zásobování jinými produkty včetně 
ochranného pásma  

76.  Popis  

zařízení na vedení jiných produktů, které nejsou uvedeny v seznamu 
sledovaných jevů 

Právní předpis  
Není legislativně definováno  

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  Téma  Podtéma  

 Energetika  Produktovody  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

zařízení na produktovodu   

 zařízení na ropovodu   

Číslo  Název jevu  Ropovod včetně ochranného pásma  

77.  Popis  

zabezpečující dopravu (distribuci) kapalných látek-ropy  

 Vládní nařízení 29/1959 Sb., o oprávněních k cizím nemovitostem ke stavbám 
a provozu  

Právní předpis  podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu  

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Energetika  Produktovody  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

Ropovod   

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana technické infrastruktury  Ochrana TI -produktovody  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP ropovodu   

  



 

Číslo  Název jevu  Produktovod včetně ochranného pásma  

78.  Popis  dálkovod zabezpečující dopravu (distribuci) ostatních kapalných paliv  

 Vládní nařízení 29/1959 Sb., o oprávněních k cizím nemovitostem ke stavbám 
a provozu  

Právní předpis  podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu  

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Energetika  Produktovody  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

produktovod   

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana technické infrastruktury  Ochrana TI -produktovody  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP produktovodu   

Číslo  Název jevu  Technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného 
pásma  

79.  Popis  

zařízení teplovodní sítě(výrobna tepla, předávací stanice, výměníkové stanice a 
další)  

Právní předpis  

Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v 
energetických odvětvích  

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Energetika  Zařízení na rozvodu tepla  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

předávací stanice   

 teplárna   

 výtopna   

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

  



 

 Ochrana technické infrastruktury  Energetika -zásobování teplem  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP plochy / objektu na dálkovém přivaděči tepla   

 OP plochy / objektu na teplárenské síti   
Číslo  Název jevu  Teplovod včetně ochranného pásma  

80.  Popis  rozvodná síť pro dopravu tepelné energie (sekundární a primární teplovod)  

Právní předpis  
Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v 
energetických odvětvích  

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Energetika  Zásobování teplem  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

dálkový, napájecí rozvod tepla   

 místní rozvod tepla -primární   
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana technické infrastruktury  Energetika -zásobování teplem  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP dálkového přivaděče tepla   

 OP teplárenské sítě  
Číslo  Název jevu  Elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma 

81.  Popis  

zařízení na telekomunikační síti (ústředna, elektronické komunikační zařízení 
neveřejné komunikační sítě, radiová zařízení – např.vysílače)  

Právní předpis  
Zákon 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích  

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Spojové služby  Zařízení na telekomunikační síti  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

HOST -řídicí ústředna   

 radiová stanice na RR trase   
 retranslační stanice -převaděč  
 RSU -vzdálená účastnická jednotka   
 telefonní ústředna   
 TV vysílač  
 základnová stanice   
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana technické infrastruktury  Ochrana TI -telekomunikace  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP vysílače   

Číslo  Název jevu  Komunikační vedení včetně ochranného pásma  
  rozvod komunikačních kabelů. komunikační vedení veřejné komunikační sítě 

mezi  

82.  Popis  
elektronickým komunik. zařízením veřejné komunik. Sítě jako ústředna, 
komunikační vedení neveřejné, komunikační sítě mezi elektronickým 
komunik.zařízením neveřejné komunik.sítě,  

  radiové směrové spoje  

  



 

Právní předpis  
Zákon 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích  

Téma  Podtéma  Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  Spojové služby  Telekomunikace  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  dálkový telekomunikační kabel   

 rádioreléová trasa   
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana technické infrastruktury  Ochrana TI -telekomunikace  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP plochy / objektu na sdělovací síti   

 OP radioreléové trasy (RRT)   
Číslo  Název jevu  Jaderné zařízení  

83.  Popis  

stavby a provozní celky, jejichž součástí je jaderný reaktor využívající štěpnou 
řetězovou reakci, zařízení pro výrobu, zpracování, skladování a ukládání 
jaderných materiálů úložiště nízko a středně aktivních odpadů(např.Dukovany, 
úložiště Richard Litoměřice, úložiště Bratrství Jáchymov, úložiště Hostím) 
lokality pro hlubinná úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelého 
jaderného paliva  

Právní předpis  
Zákon 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího 
zařízení  

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Energetika  Zařízení na vedení el.sítě 
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

jaderné zařízení   

Číslo  Název jevu  
Objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s 
umístěnými nebezpečnými látkami  

  zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, způsobených vybranými 
nebezpečnými  

  chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona 
č.258/2000 Sb., o ochraně 

84.  Popis  

veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č.320/2002 Sb., o změně a zrušení některých 
zákonů v souvislosti s ukončením činnosti  

  okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů(zákon o prevenci závažných 
havárií)  

Právní předpis  Zákon č. 59/2006, o prevenci závažných havárií.  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Hygiena prostředí, ochrana území  Znečištění prostředí  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými 
nebezpečnými  

 

 látkami   
Číslo  Název jevu  Skládka včetně ochranného pásma  

85.  Popis  

Speciálně určená plocha ke skladování odpadu  

  



 

Právní předpis  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Hygiena prostředí, ochrana území  Znečištění prostředí  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

skládka   

Číslo  Název jevu  Spalovna včetně ochranného pásma  

86.  Popis  
zařízení pro hromadné spalování odpadků malé výhřevnosti, po případě i velké 
vlhkosti, s přísadou dodatkového paliva.  

Právní předpis  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Hygiena prostředí, ochrana území  Znečištění prostředí  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP spalovny   

Číslo  Název jevu  

Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu, včetně 
ochranného pásma  

87.  Popis  
Jiné zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů 

Právní předpis  Zákon 185/2001 Sb., o odpadech  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Hygiena prostředí, ochrana území  Znečištění prostředí  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

specifické skládkové hospodářství sběrné středisko   

 specifické skládkové hospodářství sběrný dvůr   
 specifické skládkové hospodářství třídění odpadu   
 specifické skládkové hospodářství vrakoviště  
 specifické skládkové hospodářství zpracování odpadu   
Číslo  Název jevu  Dálnice včetně ochranného pásma  
  pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu 

silničními  

88.  Popis  

motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými 
místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy, je 
přístupná pouze silničním  

  motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví 
zvláštní  

  předpis  
Právní předpis  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana dopravní infrastruktury  Ochrana DI -silniční doprava  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP dálnice   

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Doprava  Silniční doprava  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

Dálnice   

  



 

Číslo  Název jevu  Rychlostní silnice včetně ochranného pásma  
  pozemní komunikace určená pro rychlou dopravu a přístupná pouze silničním 

motorovým  
89.  Popis  vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní 

předpis, má  
  obdobné stavebnětechnické vybavení jako dálnice  
Právní předpis  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana dopravní infrastruktury  Ochrana DI -silniční doprava  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP rychlostní silnice, rychl. místní komunikace   

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  Téma  Podtéma  

 Doprava  Silniční doprava  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

Rychlostní silnice   

Číslo  Název jevu  Silnice I.třídy včetně ochranného pásma  

90.  Popis  
Veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými 
vozidly a chodci je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu  

Právní předpis  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana dopravní infrastruktury  Ochrana DI -silniční doprava  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP silnice I. třídy   

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Doprava  Silniční doprava  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

silnice I.třídy   

Číslo  Název jevu  Silnice II.třídy včetně ochranného pásma  

91.  Popis  
Veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými 
vozidly a chodci je určena pro dopravu mezi oblastmi  

Právní předpis  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana dopravní infrastruktury  Ochrana DI -silniční doprava  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP silnice II.třídy   

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Doprava  Silniční doprava  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

silnice II.třídy   

Číslo  Název jevu  Silnice III.třídy včetně ochranného pásma  
  Veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými 

vozidly a chodci je  
92.  Popis  určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní 

komunikace  
Právní předpis  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

  



 

 Ochrana dopravní infrastruktury  Ochrana DI -silniční doprava  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP silnice III.třídy   

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Doprava  Silniční doprava  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

silnice III.třídy   

Číslo  Název jevu  Místní a účelové komunikace  
93.  Popis  Veřejně přístupná pozemní komunikace určená k přímému připojení sousední 

ploch  
Právní předpis  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Doprava  Silniční doprava  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

místní kom. obslužná f.sk.C -s funkcí obslužnou   

 místní kom. rychlostní f.sk. A -s funkcí dopravní   
 místní kom. sběrná f.sk. B -s funkcí dopravní   
Číslo  Název jevu  Železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma  

94.  Popis  
Tratě pro dráhu, která slouží celostátní veřejné železniční dopravě a dráha, 
která propojuje celostátní nebo jiné regionální dráhy  

Právní předpis  Zákon č. 460/2006 Sb., úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Doprava  Drážní doprava  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

železniční dráha celostátní   

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana dopravní infrastruktury  Drážní a hromadná doprava  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP železniční tratě celostátní   

Číslo  Název jevu  Železniční dráha regionální včetně ochranného pásma  
  Tratě pro dráhu, která slouží převážně regionální veřejné železniční dopravě, 

která je zaústěna  
95.  Popis  do celostátní nebo jiné regionální dráhy  

Právní předpis  Zákon č. 460/2006 Sb., úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Doprava  Drážní doprava  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

železniční trať regionální   

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana dopravní infrastruktury  Drážní a hromadná doprava  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP železniční tratě regionální   

Číslo  Název jevu  Koridor vysokorychlostní železniční trati  
  Tratě pro dráhu, která slouží zejména mezinárodní a celostátní veřejné 

železniční dopravě a má  

  



 

96.  Popis  
zvláštní požadavky na trasování a konstrukce tratí; do této kategorie mohou být 
zařazeny i vysokorychlostní tratě pro vlaky na magnetických polštářích ( VRT1 
200-350km/h; VRT2  

  160-200km/h)  
Právní předpis  Zákon č. 460/2006 Sb., úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Doprava  Drážní doprava  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

koridor vysokorychlostní železniční trati   

 železniční trať vysokých rychlostí   
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana dopravní infrastruktury  Drážní a hromadná doprava  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP železniční VR tratě  

Číslo  Název jevu  Vlečka včetně ochranného pásma  
  Tratě pro dráhu, která slouží vlastní potřebě provozovatele nebo jiného 

podnikatele a je zaústěná  
97.  Popis  do celostátní nebo regionální dráhy, nebo jiné vlečky  

Právní předpis  Zákon č. 460/2006 Sb., úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Doprava  Drážní doprava  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

vlečka   

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana dopravní infrastruktury  Drážní a hromadná doprava  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP vlečky   

Číslo  Název jevu  Lanová dráha včetně ochranného pásma  

98.  Popis  
dráha, u které jsou k vedení nebo pohybu vozidel nebo přepravních zařízení 
využívány lanové systémy  

Právní předpis  Zákon č. 460/2006 Sb., úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Doprava  Drážní doprava  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

lanová dráha   

 pozemní lanová dráha   
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana dopravní infrastruktury  Drážní a hromadná doprava  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP lanové dráhy   

Číslo  Název jevu  Speciální dráha včetně ochranného pásma  

99.  Popis  

Tratě pro dráhu, která slouží k zabezpečení dopravní obslužnosti obce. (pozn.:z 
vyhlášky č.177/1995 Sb., MD, kterou se vydává stavební a technický řád drah 
vyplývá, že speciální dráhou je metro)  

Právní předpis  Zákon č. 460/2006 Sb., úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách  

  



 

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Doprava  Drážní doprava  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

speciální dráha   

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana dopravní infrastruktury  Drážní a hromadná doprava  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP speciální železniční dráhy   

Číslo  Název jevu  Tramvajová dráha včetně ochranného pásma  
  Trať pro dráhu s elektrickým pohonem, s dodávkou energie trolejemi 

zavěšenými nad  
  kolejovým pásem, která slouží k zabezpečení dopravní obslužnosti obce; trať 

jedno nebo  
100.  Popis  vícekolejná může být vedena jak v uličním prostoru, tak na samostatném tělese 

Právní předpis  Zákon 266/1994 Sb., o drahách  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

Doprava  Drážní doprava  
 

tramvajová dráha   

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana dopravní infrastruktury  Drážní a hromadná doprava  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP tramvajové tratě  

Číslo  Název jevu  Trolejbusová dráha včetně ochranného pásma  

101.  Popis  

dráha pro nekolejové dopravní prostředky veřejné dopravy osob s elektrickým 
pohonem s dodávkou energie trolejemi zavěšenými nad dopravní cestou; tato 
dopravní cesta (jízdní pruhy) může být vedena jak v uličním prostoru sídelních 
útvarů tak na samostatném tělese  

Právní předpis  Zákon 266/1994 Sb., o drahách  

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Doprava  Drážní doprava  

  



 

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

trolejbusová dráha   

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana dopravní infrastruktury  Drážní a hromadná doprava  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP trolejbusové tratě  

Číslo  Název jevu  Letiště včetně ochranného pásma  

102.  Popis  

vymezená a vhodným způsobem upravená plocha, včetně souboru zařízení, 
trvale určená ke vzletům a přistávání letadel, pohybům letadel s tím 
souvisejících; přijímají letadla v mezích své technické a provozní způsobilosti  

Právní předpis  Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví  

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Doprava  Letecká doprava -zařízení pro 
leteckou dopravu  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

Letiště neveř. s vnitrostát. provozem -soukromé   

 Letiště neveř. s vnitrostát. provozem -sportovní   

 Letiště neveř. s vnitrostát. provozem -vrtulník.   

 Letiště neveř. s vnitrostát. provozem -záchran.   

 Letiště neveř. s vnitrostát. provozem -zemědělské   

 Letiště neveřejné s vnitrostátním provozem   

 Letiště veřejné s mezinárodním provozem   

 Letiště veřejné s vnitrostátním provozem   

  



 

 Letiště vojenské   

 plocha pro vzlety a přistání   

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana dopravní infrastruktury  Letecká doprava  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP letiště ostatní   

OP vzletové a přistávací dráhy letiště   
OP vzletového a přibližovacího prostoru letiště  

Číslo  Název jevu  Letecká stavba včetně ochranného pásma  
  zařízení, které slouží k provozování nebo zabezpečení provozu leteckého 

provozu obvykle  
103.  Popis  mimo plochy vlastního letiště(radary a pod)  

Právní předpis  Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Doprava  Letecká doprava -zařízení pro 
leteckou dopravu  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

letecká stavba   

 zařízení zajišťující letecký provoz   
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ochrana dopravní infrastruktury  Letecká doprava  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP stavby zajišťující letecký provoz   

Číslo  Název jevu  Vodní cesta  
  vodní útvar nebo jeho část umožňující lodní dopravu všeho druhu 

vyjmenovaný v příloze  
  zákona č.114/95 Sb  

104.  Popis   

Právní předpis  
Zákon č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, vyhláška MD č. 222/1995 Sb. o 
vodních cestách,…  

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Doprava  Vodní doprava  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

vodní cesta   

 vodní cesta sledovaná –dopravně významná   
 vodní cesta sledovaná -významná, využívaná   
Číslo  Název jevu  Hraniční přechod  

105.  Popis  místo pro odbavování osob při přechodu státní hranice  

  



 

Právní předpis  
Sdělení Ministerstva vnitra 396/2006 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních 
přechodů a rozsahu jejich provozu  

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Doprava  Zařízení drážní dopravy  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

hraniční přechod na dráze   

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Doprava  Zařízení silniční dopravy  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

hraniční přechod silniční   

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Doprava  Zařízení vodní dopravy  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

hraniční přechod na vodní cestě  

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  Téma  Podtéma  

 Doprava  Komunikace pro pěší a cyklistický 
provoz  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

hraniční přechod pro pěší, cyklo a hypo provoz   

Číslo  Název jevu  Cyklostezka, cyklotrasa  
  komunikace pro cyklisty (a pro jízdu na kolečkových bruslích), složená z 

nejméně 
  dvoupruhového pásu a dělících pruhů oddělujících oba směry od sebe nebo od 

ostatního  
106.  Popis  provozu pěšího nebo motorového; lze ji vést výškově i směrově samostatně 

mimo trasy ostatních pozemních komunikací  

Právní předpis  Zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Doprava  Komunikace pro pěší a cyklistický 
provoz  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

hipostezka   

 stezka pro pěší   
 cyklostezka, cyklotrasa   
Číslo  Název jevu  Objekt důležitý pro obranu státu  

107.  Popis  
objekty AČR –případně zóny, vymezené po dohodě s VUS  

Právní předpis  Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ostatní jevy grafických příloh ÚP - Omezení ve využití území  
 problémové jevy a urbanistická 

koncepce  
 

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

zajištění obrany a bezpečnosti státu (OBS) -point   

 zajištění obrany a bezpečnosti státu (OBS) -polygon   

  



 

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ostatní jevy grafických příloh ÚP - Zvláštní a specifická ochranná 
pásma  

 problémové jevy a urbanistická 
koncepce  

 

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP zařízení AČR   

Číslo  Název jevu  Vojenský újezd  

108.  Popis  

vojenský újezd (dále jen "újezd") je vymezená část území státu určená k 
zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil. Újezd tvoří územní 
správní jednotku. Způsob evidování nemovitostí na území újezdu a označování 
hranic újezdu stanoví zvláštní právní předpis  

Právní předpis  Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ostatní jevy grafických příloh ÚP - Zvláštní a specifická ochranná 
pásma  

 problémové jevy a urbanistická 
koncepce  

 

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

vojenský újezd   

Číslo  Název jevu  Vymezené zóny havarijního plánování  
  vnější havarijní plán pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami  
109.  Popis   

Právní předpis  Zákon č. 59/2006, o prevenci závažných havárií.  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ostatní jevy grafických příloh ÚP - Zvláštní a specifická ochranná 
pásma  

 problémové jevy a urbanistická 
koncepce  

 

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

vymezené zóny havarijního plánování   

Číslo  Název jevu  Objekt civilní ochrany  
  objekty sloužící pro ochranu civilního obyvatelstva v případě ohrožení  

110.  Popis   

Právní předpis  Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ostatní jevy grafických příloh ÚP - Zvláštní a specifická ochranná 
pásma  

 problémové jevy a urbanistická 
koncepce  

 

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

objekt civilní ochrany   

Číslo  Název jevu  Objekt požární ochrany  

  



 

111.  Popis  

Objekt určený pro zabezpečení protipožárních prostředků a požárně-
bezpečnostních zařízení   

Právní předpis  Není legislativně definováno  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ostatní jevy grafických příloh ÚP - Zvláštní a specifická ochranná 
pásma  

 problémové jevy a urbanistická 
koncepce  

 

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

objekt požární ochrany   

Číslo  Název jevu  Objekt důležitý pro plnění úkolů Policie ČR  

112.  Popis  

Objekt důležitý pro plnění úkolů Policie ČR  

Právní předpis  Není legislativně definováno  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ostatní jevy grafických příloh ÚP - Zvláštní a specifická ochranná 
pásma  

 problémové jevy a urbanistická 
koncepce  

 

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

objekt důležitý pro plnění úkolů policie ČR   

Číslo  Název jevu  Ochranné pásmo hřbitova, krematoria  

113.  Popis  

ochranné pásmo okolo veřejných pohřebišť v šíři nejméně100 m -dle §§ 12 a 
17 zák.č. 256/2001 Sb. Režim využívání území v ochranném pásmu stanoví 
příslušný stavební úřad, který může zakázat nebo omezit provádění staveb, 
jejich změny nebo činnosti, které by byly ohrožovány provozem veřejného 
pohřebiště nebo by mohly ohrozit řádný provoz veřejného pohřebiště nebo 
jeho důstojnost  

Právní předpis  Zákon č. 256/2001 Sb.,o pohřebnictví  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Hygiena prostředí, ochrana území  Hygienická ochrana území  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

ochranné pásmo hřbitova, krematoria   

Číslo  Název jevu  Jiná ochranná pásma  

114.  Popis  

ochranná pásma okolo ostatních důležitých územích. Režim využívání území v 
ochranném pásmu stanoví příslušný stavební úřad, který může zakázat nebo 
omezit provádění staveb, jejich změny nebo činnosti.  

Právní předpis  Zákon č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Hygiena prostředí, ochrana území  Hygienická ochrana území  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

OP výrobního zařízení -připravované   

 ochranné pásmo výrobního zařízení -stanovené   
 pásmo hygienické ochrany -připravované k vyhl.   
 PHO -pásmo hygienické ochrany -vyhlášené   
Začlenění v datovém modelu Téma  Podtéma  

  



 

  

ÚAP  

 Ostatní jevy grafických příloh ÚP - Omezení ve využití území  
 problémové jevy a urbanistická 

koncepce  
 

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

stavební uzávěra   

 uzávěra vyhlášená s udáním ÚR   
Číslo  Název jevu  Ostatní veřejná infrastruktura  
  ostatní pozemky, stavby a zařízení náležijící do dopravní a technické 

infrastruktura, občanského  
115.  Popis  vybavení či veřejného prostranství zřizovaného nebo užívaného ve veřejném 

zájmu  
Právní předpis  Zákon č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Plochy s rozdílným způsobem využití  Základní funkční plochy  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

park, historická zahrada   

 plocha sídelní zeleně  
 plocha veřejných prostranství   
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ostatní jevy grafických příloh ÚP - Urbanistická analýza a koncepce  
 problémové jevy a urbanistická 

koncepce  
urbanistické hodnoty  

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

významný veřejný prostor   

Číslo  Název jevu  Počet dokončených bytů k 31.12. každého roku  

116.  Popis  

statistický údaj o počtu bytů, které byly dokončeny k 31.12. každého roku  

Právní předpis  Není legislativně definováno  
Začlenění v datovém modelu 

ÚAP  Téma  Podtéma  

 Negrafická část  Negrafické jevy ÚAP  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

Počet dokončených bytů k 31.12. každého roku   

Číslo  Název jevu  Zastavitelná plocha  
  plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního 

rozvoje  
117.  Popis   

Právní předpis  Zákon č.183/2006 Sb., § 58-60  
Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Vymezení území  Hranice vymezení území  
Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

Zastavitelná plocha   

Číslo  Název jevu  Jiné záměry  

118.  Popis  
jiné záměry na dotčeném území  

Právní předpis  Dle typu záměru  



 

  

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ostatní jevy grafických příloh ÚP - Problémové jevy -doprava  
 problémové jevy a urbanistická 

koncepce  
 

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

známý investiční záměr v oblasti dopravy   

Začlenění v datovém modelu 
ÚAP  

Téma  Podtéma  

 Ostatní jevy grafických příloh ÚP - Zvláštní a specifická ochranná 
pásma  

 problémové jevy a urbanistická 
koncepce  

 

Reprezentace sled. jevu v DM 
UAP  

jiné záměry -plocha pro veřejně prospěšné stavby (VPS)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


