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Abstrakt.  

Příspěvek popisuje počítačový model Urban Planner (nadstavba ArcGIS) umožňující 

vyhodnocovat územní potenciál a detekovat optimální plochy vhodné pro územní rozvoj. 

Model využívá jako hlavní metodu výpočtů multikriteriální analýzu, jejíž nastavení bylo 

stanoveno metodou podpory rozhodování AHP. Základním datovým vstupem jsou data 

územně analytických podkladů, výstupem z modelu jsou především rastrové vrstvy územního 

potenciálu pro šest kategorií využití území: bydlení, rekreace, komerční vybavenost, těžký 

průmysl, doprava a lehký průmysl a skladování. Tyto výstupy je možné využít např. jako 

podklad pro ověření plánované výstavby nebo pro zhodnocení vlastností území pro jeho další 

rozvoj. Potenciál je možné v rámci modelu vypočítat v několika variantách (scénářích) a ty 

potom mezi sebou srovnávat a hodnotit. Tento typ analýzy může velmi dobře sloužit pro 

srovnání a interpretaci možných variant vývoje sledovaného území. Součástí modelu je také 

komponenta umožňující na základě vypočteného potenciálu identifikovat (alokovat) konkrétní 

plochy vhodné pro další rozvoj, což může být vhodné zejména pro praktickou aplikaci 

modelu. V obecné rovině je možné Urban Planner použít pro zpracování studií zaměřených na 

analýzu a interpretaci územního potenciálu a alokaci ploch v několika možných scénářích 

rozvoje. V rámci příspěvku jsou kromě samotného modelu Urban Planner představeny také 

ukázky scénářů potenciálu území v několika regionech v České republice (Olomouc, 

Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, ORP Moravské Budějovice). 

Klíčová slova: Urban Planner, územní potenciál, model, ArcGIS, multikriteriální analýza 

 
1. Úvod  

Územní potenciál je definován jako „schopnost území poskytovat určité množství 

možností a předpokladů pro různé využití s cílem uspokojit potřeby lidské společnosti“. Vedle 

termínu „potenciál“ se v anglosaské literatuře vžil pojem „land suitability“ s ekvivalentním 

významem i rozšířením. Hodnocením potenciálu krajiny se ve svých pracích zabývá celá řada 

autorů. Z prací zaměřených aplikačně do problematiky územního plánování lze zmínit 

například práce Baran-Zglobicka (2004), Kenderessy (2003), Picher, Romero (2006), Kolejka 

(2001, 2003), Kolejka, Pokorný (2001), Sklenička (2003) nebo Ružička (2000). Pro sestavení 

konceptu funkcionality modelu a nástroje „Urban Planner“ byla využita zejména metodika 

LUCIS (Zwick, Carr, 2007), metodika LANDEP (Ružička, 2000), model What if! 

(Klostermann, 1999) a metodika optimálního funkčního uspořádání krajiny Kolejky (Kolejka, 

2001, 2003), která nabízí využití integrovaných digitálních dat v územním plánování na bázi 

krajinného potenciálu. 
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2. Model Urban Planner 

2.1 Obecný popis modelu 

Urban Planner je počítačový model, určený pro vyhodnocení územního potenciálu 

a k detekci optimálních ploch vhodných pro územní rozvoj (alokace ploch). Model je vyvíjen 

na Univerzitě Palackého v Olomouci a jeho dílčí části nebo jednotlivé vývojové verze byly 

představeny již dříve (např. Burian a kol., 2015; Burian, Brus, Šťastný, 2015 nebo Šťastný a 

Burian, 2013). Model využívá jako hlavní metodu výpočtů multikriteriální analýzu, která 

využívá váženého překryvu vstupních dat. Váhy vyjadřují významnost jevu nebo faktoru ve 

srovnání s jinými jevy a faktory. Stanovení váhy jevů/faktorů se provádí ve vztahu k danému 

pilíři udržitelného rozvoje. Vyhodnocení územního potenciálu pomocí multikriteriální 

analýzy je rozděleno do čtyř úrovní. Nejnižší je jev, následuje faktor, pilíř, až po celkový 

územní potenciál. Metoda výpočtu také respektuje principy trvale udržitelného rozvoje, 

představující vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 

a pro soudržnost společenství obyvatel území. Základním vstupem do modelu jsou data 

územně analytických podkladů (ÚAP). Metodicky je model rozdělen do dvou hlavních částí, 

a to na výpočet územního potenciálu a výpočet optimálního využití území. V první části se 

hodnotí všechny vstupní faktory ovlivňující potenciál území pomocí multikriteriální analýzy. 

V druhé části je pracováno s tímto potenciálem pro vymezení lokalit vhodných pro alokaci. 

Obrázek 11: Ukázka územního potenciálu – vlevo a vyhodnocení optimálních ploch – vpravo. 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

2.2 Výpočet územního potenciálu 

Základním stavebním kamenem extenze je hodnocení územního potenciálu, dle nastavení 

hodnot a vah ve třech úrovních: pilířích, faktorech a jevech. V rámci základního nastavení je 

v modelu přednastaveno hodnocení územního potenciálu pro 6 kategorií: bydlení, rekreace, 

komerční vybavenost, těžký průmysl, lehký průmysl a skladování a doprava. Nad rámec 

těchto kategorií si uživatel může nastavit vlastní kategorii, případně si přednastavené 

kategorie upravovat. Výsledný územní potenciál je ovlivněn nastavením vah mezi třemi 

třídami (třemi pilíři): Ekologický, Sociální, Ekonomický. Váha může nabývat hodnot od 0 do 

100, součet vah všech tří pilířů musí být roven hodnotě 100. Model umožňuje uživateli 

vybírat z předvolených variant nebo si nastavit variantu vlastní. 
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Tabulka 1: Varianty scénářů. 

Scénář Ekologický Sociální Ekonomický Scénář Ekologický Sociální Ekonomický 

Udržitelný 33 % 33 % 33 % Ekologický 60 % 20 % 20 % 

Přijatelný 40 % 40 % 20 % Sociální 20 % 60 % 20 % 

Životaschopný 40 % 20 % 40 % Ekonomický 20 % 20 % 60 % 

Spravedlivý 20 % 40 % 40 % Vlastní ? % ? % ? % 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Každý ze tří pilířů (tříd) se skládá z faktorů. Faktory lze rozdělit do tří skupin – pozitivní, 

negativní a limity. Pozitivní přinášejí přínos územnímu potenciálu, negativní naopak územní 

potenciál snižují. Speciální skupinou negativních faktorů jsou limity. Limity využití území 

jsou závazné podmínky realizovatelnosti záměrů vyplývajících z územního plánování. Určují 

účel, způsob, ohraničení a podmínky uspořádání a využití území. Stanovují nepřekročitelnou 

hranici nebo rozpětí pro využití a uspořádání území. Stejně jako v případě tříd je kombinace 

faktorů řešena pomocí nastavení jejich vah. Nejdetailnější úrovní nastavení jsou parametry, 

které lze chápat jako vlastnosti faktorů. Parametry jsou reprezentovány konkrétními jevy 

(datové vrstvy z databáze ÚAP) a jejich ohodnocením na škále 0 (nulový potenciál) až 10 

(optimální potenciál). Pro váhy parametrů bylo zvoleno rozmezí vah 0-100 tak, aby součet 

vah za všechny faktory v pilíři byl 100. Z technického hlediska je celý výpočet územního 

potenciálu realizován jako multikriteriální analýza pomocí váženého překrývání rastrových 

vrstev. Výsledkem této části modelu jsou rastrové vrstvy územního potenciálu. 

Obrázek 12: Schéma úrovní hodnocení územního potenciálu. 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

2.3 Identifikace optimálních ploch pro územní rozvoj (alokace) 

Druhá část metodiky je určena k identifikaci optimálních ploch vhodných pro územní 

rozvoj (tzv. alokace). Z důvodu mnohdy značné proměnlivosti hodnot potenciálu v jedné 

parcele je výpočet prováděn na úrovni tzv. základních alokačních jednotek (pravidelná 

hexagonální síť). Z výpočtu jsou eliminovány zastavěné plochy a řešen je tedy pouze tzv. 

volný potenciál.  
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Každá z kategorií územního potenciálu se při identifikaci optimálních ploch vyhodnocuje 

individuálně. Hlavními podmínkami, které alokaci ovlivňují, jsou celková rozloha záboru a 

minimální rozloha samostatné alokované plochy. Samotná alokace je prováděna tak, že je celé 

území překryto hexagonální sítí a následně jsou eliminovány zastavěné plochy. Jednotlivým 

hexagonům je za pomocí zonální statistiky vypočtena průměrná hodnota územního 

potenciálu. Dále je vybráno 1 % jednotek s nejvyšším potenciálem a jednotky jsou spojovány 

do souvislých ploch. Pokud je splněna podmínka celkového záboru a minimální samostatné 

alokované plochy, je výpočet u konce, pokud podmínka splněna není, je proces výběru 

jednotek s nejvyšším potenciálem opakován.  

 
Obrázek 3: Výsledná alokovaná plocha s nejvyšším územním potenciálem, splňující minimální hodnotu alokace. 

Vlevo zobrazeno nad základními alokačními jednotkami, vpravo nad rastrem územního potenciálu. 

    
 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

2.4 Technická realizace modelu 

Model je z technického pohledu realizována jako plugin (Add-In) do ArcGIS for Desktop 

10.x. Pro sestavení extenze bylo využito programovacího jazyka VB.NET a knihoven 

ArcObjects. Hlavní komponentou aplikace je toolbar, který je rozdělený na čtyři sekce -

komponenty. Analytické úlohy jsou rozděleny do 4 komponent, a to na Potenciál pilířů, 

Potenciál celkový, Alokace rozvoje a Převod potenciálu.  

Obrázek 4: Hlavní toolbar Urban Planner. 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Základní nastavení nástroje slouží k definici základních informací využívaných napříč 

celou aplikací. Vedle volby řešeného území a adresáře pro výstupy analýz je to volba velikosti 

pixelu (rozlišení). Pro snadnější práci s Urban Plannerem je vhodné využít možnosti importu 

dat z některého z datových modelů ÚAP, jehož součástí je automatická kontrola existence dat, 

a také kontrola a oprava topologie. Všechny vypočtené vrstvy jsou automaticky pojmenovány 

a ukládány do databáze podle logických pravidel. Součástí nástroje je také možnost importu 

a exportu uživatelského profilu, možnosti přidání nebo odebrání faktorů nebo kategorií.  
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Hlavní nastavení analytických výpočtů se odehrává v hlavním okně aplikace (Potenciál 

pilířů), kde je možné libovolně měnit hodnoty a váhy vstupních jevů a faktorů. Výpočet 

alokace je potom realizován pomocí nástroje Alokace rozvoje. Statistické ohodnocení 

alokovaných nebo rozvojových ploch je možné vypočítat v sekci Převod potenciálu.  

Obrázek 5: Výpočet potenciálu pilířů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Obrázek 6: Výpočet alokace rozvoje. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

2.5 Praktické nasazení modelu 

V obecné rovině slouží Urban Planner především pro zpracování studií zaměřených na 

analýzu a interpretaci územního potenciálu (Obrázek 7) a alokaci ploch v několika možných 

scénářích rozvoje. Pomocí scénáře udržitelného rozvoje lze ověřit, zda současné nebo 

plánované návrhové plochy odpovídají optimálním plochám s nejvyšším územním 

potenciálem pro udržitelný rozvoj. Kromě ověřování principu udržitelného rozvoje lze 

vytvářet další scénáře a ty mezi sebou porovnávat (Obrázek 8). Veškeré analýzy lze 

zpracovávat jak pro menší území (obec) tak pro rozsáhlé oblasti (ORP, kraj). Největší 

potenciál využití má Urban Planner v územně plánovací činnosti jako komplexní nástroj na 

zhodnocení územního potenciálu, a to jak v soukromých firmách, tak na krajích a obcích.  

Výstupy jsou využitelné především v rámci pořizování ÚAP pro zpracování podkladů pro 

rozbor udržitelného rozvoje území (Obrázek 9) a dále potom při pořizování územního plánu.  
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V rámci pořizování ÚAP mohou být výstupy z Urban Planneru využity jednak pro 

hodnocení udržitelného rozvoje území a dále potom pro vyhodnocení záměrů na provedení 

změn v území. Výsledky analýzy a interpretace hlubších souvislostí mohou být zařazeny do 

vyhodnocení SWOT analýzy, která je součástí RURÚ.  

 

Obrázek 7: Srovnání potenciálu území ORP Moravské Budějovice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 
Obrázek 8: Srovnání čtyř scénářů potenciálu území ORP Olomouc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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 Obrázek 9: Potenciál území jako součást ÚAP Olomouckého kraje. 
 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 

3. Závěr 

Představený počítačový model Urban Planner je prvním modelem tohoto druhu v Česku. 

Model lze využít nejen pro vyhodnocení územního potenciálu, ale také pro alokaci 

konkrétních ploch vhodných pro území rozvoj. V neposlední řadě je pomocí modelu možné 

ohodnotit existující návrhové plochy z územních plánů hodnotami územního potenciály a tyto 

plochy mezi sebou následně srovnat a vyhodnotit. Díky možnosti uživatelského nastavení lze 

v rámci modelu vybírat vlastní faktory, které do analýzy vstupují a jsou typické pro dané 

území. Stejně tak urbanista může uplatnit své znalosti území a zvolit si vlastní váhu parametrů 

a faktorů. Změny nastavení mohou výrazně ovlivnit výsledek a je na odpovědné osobě, jak 

s výstupy naloží. Z výstupů je možné získat základní představu o oblastech s vyšším 

potenciálem, a naopak s oblastmi, kde je rozvoj omezen větším počtem limitů (např. CHKO, 

ochranná pásma, záplavové oblasti, atd.).  

Urban Planner je vyvíjen v úzké spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci a firmy 

Urban Planner s.r.o. Jednotlivé vývojové verze nástroje byly testovány na několika 

modelových územích. Jednalo se o vybrané menší obce a dále potom o větší území v podobě 

ORP Hranice, ORP Olomouc a hl. m. Prahy. S příslušnými pracovníky odborů územního 

plánování a s urbanisty z praxe byla konzultována a zapracována celá řada připomínek. 

V současné době je model prakticky nasazen v Kraji Vysočina, Plzeňském kraji, 

Moravskoslezském kraji a v městě Jihlavě. Výstupy z modelu byly také využity pro 

aktualizaci ÚAP Olomouckého kraje.   
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