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ÚVOD 

STRANA 1 

ÚVOD 
Na fakultě managementu se přednáší tématika území (krajiny) z různých 

hledisek, které nelze postihnout v rámci jednoho kurzu. Na katedře 

managementu veřejného sektoru se na území dívají z hlediska veřejné sféry a 

zákonů. Na katedře společenských věd zase z hlediska spíše filosofického. Na 

katedře managementu informací zase spíše z hlediska manažersko-

geografického. 

Tento text se chápe jako podpůrný text ke kurzu v Moodle (další možné názvy 

mohly být: moodle text, tutoriál k moodle kurzu), proto jej nenazýváme skripta, 

ale podpůrný text a někdy zkráceně pouze text či e-text (pokud se chce zdůraznit 

jeho elektronická forma). 

Podpůrný text se skládá ze 4 částí, které se dále dělí na kapitoly: 

I. část se zabývá definicemi a územním plánováním, neboli jak se lidé, 

města, kraje a stát rozhoduje, jak bude dané území využito, 

II. část se zabývá software a okrajově hardware používanému při řešení 

území, 

III. část se zabývá územím z pohledu konkrétní manažerské činnosti, 

IV. část ukazuje činnosti kolem území z hlediska akcí a tiskovin. 

Poslední část podpůrného textu jsou samostatné elektronické přílohy. 

Samostatná část byla zvolena proto, že se rozsah těchto podpůrných textů 

nebezpečně přibližoval hranici, kdy Word začíná havarovat. 

Podle časového plánu je potřeba na studium tohoto kurzu, včetně vytvoření 

semestrální práce, počítat přibližně 4 dny. Součástí kurzu je i praktická část, kdy 

studenti přímo na nějakém území vytváří manažerská rozhodnutí ohledně jeho 

využití v souvislosti s územními plány. 

Nyní k tématu kurzu trochu konkrétněji. Zajímá nás třeba vodní doprava na 

území Jihočeského kraje (případně navazující na okolní státy). Položíme si otázky 

a zkusíme si na ně odpovědět. Kde můžu lodní dopravu zřídit? Co mohu podle 

územních plánů a zákonů vybudovat či co potřebuji právně změnit? Co mohu 

převážet a kolik to bude stát? A místo vodní dopravy si vyberte jiný obor a 

můžete i jiné území a položte si obdobné otázky. A to je smysl tohoto kurzu. 

Podpůrný text byl vytvářen v již tradiční spolupráci dvou škol, Mendelovy 

zemědělské a lesnické univerzity v Brně a Fakulty managementu v Jindřichově 

Hradci. 

A nyní můžete začít studium a přejeme Vám příjemnou práci s naším 

podpůrným textem a kurzem v Moodle. 
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1 ÚVOD K PODPŮRNÉMU TEXTU 

1.1 Úvod kapitoly 

CÍL KAPITOLY 

Kapitola se zabývá úvodními pojmy potřebnými ke studiu tohoto podpůrného textu a kurzu 

v Moodle. 

ČASOVÝ PLÁN 

Prostudování celé kapitoly včetně navštívení doporučených odkazů je doporučené věnovat 

1 hodinu. 

K vyjasnění otázek k zamyšlení budete potřebovat minimálně další 1 hodinu. 

SOUVISEJÍCÍ MULTIMEDIÁLNÍ POMŮCKY 

Kurz v Moodle – Geografické informační technologie. 

Co nejvíce map České republiky (fyzické, geologické, podnebí, vodstva), nejčastěji v nějakém atlasu 

České republiky, tyto mapy pak si najdeme na internetu v rámci mapových serverů. 

SAMOSTATNÁ PŘÍPRAVA 

Zopakujte si pojmy z kurzů, týkajících se této oblasti, jde o kurzy Geografické informační 

technologie a Informační systémy veřejné sféry. 

1.2 Popis podpůrného textu 

1.2.1 O autorech 

Autory podpůrného textu jsou  

Jitka Machalová1 z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a 

Pavel Pokorný2 z Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichově 

Hradci. V textu jsou uváděni jako spoluautorka a spoluautor pomůcky. Toto je 

druhý podpůrný text a kurz, který ve spolupráci vytvořili, první byl Geografické 

informační technologie (2005). 

                                                 

 

1 indica.mendelu.cz/machalov 

2 www.fm.vse.cz/~pokorpa  

 

 

http://www.mendelu.cz/~machalov
http://www.fm.vse.cz/~pokorpa
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1.2.2 Poznámky k podpůrnému textu 

Tento text doplňuje výuku pomocí e-learningového systému Moodle3. Bližší 

informace k Moodle naleznete na jeho stránkách4. 

Poznámky v textu jsou uváděny ohraničenou kurzívou. 

Jako zdroje jsou také uváděny plné texty bakalářských a diplomových prací. 

Dále nově jsou uváděny jako zdroje beletrie a filmy. 

Například, kdo četl knihu současného populárního autora Dana Browna, Andělé a démoni, tak 

hned v 1.kapitole dostane odpověď na otázku, kde byla vynalezena technologie webových stránek. 

1.2.3 Použité konvence 

Pokud se uvádí v dnešní době, myslí se tím začátek roku 2010. 

Webové adresy bývají hypertextové a jsou zobrazeny bez úvodního protokolu 

http a lomítek a většinou jsou dávány do poznámky pod čarou (viz dále). 

Další konvence viz dále. 

Tento text je primárně určen jako učební opora studujícím v kombinované formě 

studia, vhodné je jeho použití i ve studiu prezenčním pro samostatnou práci. 

Tomu je přizpůsoben také vzhled dokumentu; důležité pasáže textu jsou 

označeny piktogramem (viz následující seznam) nebo textovou marginálií, 

prostor vně stránky je ponechán pro Vaše poznámky. 

Každá kapitola je uvozena cílem (tedy tím, k čemu jejím studiem směřujete) a 

předpokládaným časovým rozvrhem, který je samozřejmě velmi individuální. 

V průměru je na každou kapitolu potřeba 4 hodiny (půl dne) a celkově na celou 

pomůcku přibližně 40 hodin (jeden týden). Podrobněji si můžete studium 

plánovat pomocí tabulky v MS Excel, uloženou v Moodle, viz dále.  

Dále jsou v úvodu zmíněny různé multimediální pomůcky a samostatná 

příprava před studiem pomůcky. Jako multimediální pomůcka je tam nově i 

webová televize. 

V Moodle je soubor pro kalkulace v MS Excel, kde jsou k některým kapitolám 

výpočty. 

V Moodle jsou staženy různé webové stránky a je vždy citováno, odkud byly 

staženy. Stahování bylo zvoleno proto, že pak není problém s případnou 

                                                 

 

3 moodle.fm.vse.cz 

4 www.moodle.cz 

http://moodle.fm.vse.cz/
http://www.moodle.cz/


ÚVOD K TEXTU 

STRANA 5 

Vysvětlení 

většiny 

používaných 

zkratek 

 

nefunkčností původního zdroje. Při studiu je vhodnější se obrátit přímo na 

citovaný zdroj, který by měl být aktuálnější, a teprve pokud by nebyl funkční, 

použít staženou verzi. 

V textu je velké množství poznámek pod čarou s webovými odkazy. Je to dáno 

tím, aby v počátku došlo ke shodě chápání autorů a studujícího, oba použijí stejné 

odkazy. Samozřejmě se předpokládá, že při studiu budou hledány i jiné další 

odkazy. 

Na konci každé kapitoly pak naleznete samostatné úkoly, otázky k zamyšlení, 

které Vám pomohou lépe danou probranou kapitolu pochopit, a vždy nejméně 

3 testové otázky, tedy celkem nejméně 36 otázek. Všechny otázky jsou také 

uloženy ve vzorovém testu v Moodle, kde při jeho absolvování zjistíte správné 

odpovědi. 

Obrázky v textu jsou vždy ohraničeny. Je tím jasné, kde obrázek začíná a kde 

končí a nesplývá tak s textem, neboli grafická úroveň ustoupila lepšímu čtení 

textu. 

1.2.3.1 Zkratky a pojmy 

V tomto učebním textu se budou objevovat zkratky a pojmy, jejichž význam Vám 

musí být zcela jednoznačně znám. Jejich seznam je na konci textu. Pokud narazíte 

na nějaký neznámy pojem, můžete také použít encyklopedii Wikipedia5. 

1.2.4 Literatura a webové stránky 

V textu a Moodle používáme k literatuře pojmy: 

Literatura povinná [0-1]  - je pro studenty povinná a měla by být 

k dispozici buď v elektronické formě a nebo v knihovně ve více výtiscích, 

číslována v hranaté závorce. 

Literatura doporučená [D0-1] - není pro studenty povinná, je vhodná pro 

lepší pochopení problematiky, měla by být také k dispozici ve fakultní knihovně 

minimálně v jednom výtisku, číslována v hranaté závorce, číslo doplněno 

znakem D. 

Literatura použitá [P0-1]   - je přímo citována autory textu či byla použita 

při jejich tvorbě. Není pro studenty povinná ani doporučená a je vhodná pro ty 

studenty, kteří by si chtěli rozšířit své znalosti k tématu. Pokud není ve fakultní 

                                                 

 

5 www.wikipedia.cz 

http://www.wikipedia.cz/
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knihovně, lze jí zajistit přes meziknihovní výpůjčku, číslována v hranaté závorce, 

číslo doplněno znakem P. 

Webové stránky [W0-1]   - platí obdobná doporučení a pojmy jako 

u literatury, číslována v hranaté závorce, číslo doplněno znakem W. 

Beletrie, filmy [O0-1]    - v textu jsou odkazy i na beletrii a filmy, 

obvykle poznámkou pod čarou. Beletrie a filmy nejsou pro studenty povinné, 

jsou to doporučené materiály pro lepší pochopení problematiky. Tyto materiály 

nejsou na fakultě managementu k dispozici (některé knihy jsou ve vlastnictví 

spoluautora), zájemci je najdou ve veřejných knihovnách a videopůjčovnách. 

1.2.5 Obsah kurzu v Moodle 

V Moodle je vytvořena řada témat, která uvidíte po spuštění Moodle. 

1.2.5.1 Úvod 

Po úvodním logu kurzu v Moodle je všeobecné fórum, které má sloužit 

k prezentaci novinek týkajících se tématu a pod ním další fórum, týkající se spíše 

organizačních záležitostí, komunikace mezi studenty a komunikace s učitelem. 

1.2.5.2 Témata kurzu 

Dále následují jednotlivá odborná témata. Témata jsou vidět všechna, i ta, která 

nejsou ještě probrána. 

Na počátku je již zmíněný cíl tématu a časový plán, pak multimediální pomůcky 

a potřebná samostatná příprava. 

V tématech jsou i úkoly, kdy studenti mají něco doplnit do databáze tak, že je to 

přístupné i ostatním studentům a nebo formou odevzdání k hodnocení tak, že 

není vidět odevzdaný text úkolu a jeho hodnocení ostatními studenty. 

K každému tématu je již opět uváděná literatura, nejprve 

 knižní či časopisová 

 webová 

 plné či zkrácené texty semestrálních, bakalářských, diplomových prací 

Za tématy v Moodle jsou tématické přílohy. 
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Značky, které 

Vás povedou 

textem 

1.2.5.3 Použité piktogramy 

Textem Vás budou provázet následující piktogramy: 

 

Časový plán 
Piktogram udává přibližnou dobu, kterou Vám zabere 

studium dané kapitoly. 

 

Cíle kapitoly 

Piktogram označuje část textu, ve které budete 

seznámeni buď s komplexními, nebo dílčími cíli, 

kterých se následující text bude snažit dosáhnout ve 

Vašem vzdělávání. 

 

Klíčový bod 
Piktogram označuje velmi důležitý úsek textu, na který 

bude pravděpodobně dále odkazováno. 

 

Nezbytná 

podmínka 

Piktogram označuje nejdůležitější úsek textu, jehož 

prostudování a pochopení je nezbytné pro další 

výukový proces. 

 

Otázky 

k zamyšlení 

Piktogram upozorňuje na otázky, které byste si měli ve 

svém vlastním zájmu zodpovědět či se nad nimi 

alespoň zamyslet. 

 

Poznámka 
Pokud je v textu uvedena nějaká zajímavost či 

odbočující poznámka, je uvozena tímto piktogramem. 

 

Přehled 
Komplexní přehled daného tématu, který není v textu 

dále rozvinut, je označen tímto piktogramem. 

 

Souvislosti 
Piktogram označuje část textu, ve které jsou nabyté 

znalosti dávány do souvislostí s dalšími informacemi. 

 

Termíny 

Pokud je v textu uveden nějaký termín (například pro 

odevzdání Vaší domácí práce či podobně), je označen 

uvedeným piktogramem. 

 

Literatura Literatura k prostudování, proklikání či přečtení 
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1.2.5.4 Závěrečné informace 

Na konci témat je v Moodle databáze na zadání závěrečné práce a možnost jejího 

odevzdání a hodnocení. Dále je na konci také již zmíněný ukázkový test 

s možností opakování, který obsahuje ukázkové otázky z tohoto textu. 

K závěrečnému testu na konci kurzu budou použity samozřejmě jiné otázky. 

1.2.5.5 Cvičení prezenčního studia 

Za tématy kurzu jsou cvičení prezenčního studia, kde se upřesňují témata a 

činnosti pro cvičení, červenou čarou bývá označen stav výuky. 

Spoluautorka pořádá na své univerzitě některá cvičení přímo v terénu, někdy i 

v rámci víkendu.  

Spoluautor počítá také na fakultě managementu s praktickou částí v terénu 

v rámci některého cvičení. 

1.2.5.6 Konzultace kombinovaného studia 

Pro každou konzultaci se uvádějí témata, která budou konzultována, každá 

konzultace má úkol na odevzdávání korespondenčních dávek. Červenou čarou 

bývá označen stav výuky. 

1.2.6 Multimediální pomůcky 

V současné době s rozvojem internetu získáváme další možnosti pro výuku. 

Multimediální technologie již nejsou jenom obrázek a zvuk, při výuce tohoto 

předmětu je možné použít video či flash technologie. V současné době již není 

technický problém natočit nějakou přednášku s výstupem na DVD, problém je 

spíše organizační, kdy je potřeba zajistit provozuschopnou techniku. 

1.2.7 Další možnosti komunikace. 

Spoluautoři textu již běžně komunikují se studenty například pomocí Skype a 

nabízí tuto možnost v době konzultací studentům kombinovaného studia. Není 

tedy nijak neobvyklé poskytovat konzultace prostřednictvím nějakého instant 

messengeru. Rozšíření komunikace pomocí instant messengeru zatím brání 

postoj a vybavení na straně studentů. Někteří nejsou na potřebné technické 

úrovni, někteří zase ne vždy chápou rozdíl mezi konzultací s učitelem a 

komunikací s jiným účastníkem internetu.  

Řada učitelů pracuje z domova tak, že si online stahuje poštu a má spuštěný 

nějaký instant messenger, neboli jsou virtuálně přítomni. Je tedy 

pravděpodobnější, že studenti učitele kontaktují těmito komunikačními kanály 

rychleji, než osobní návštěvou v kanceláři. 

Kontakty jsou v profilu učitelů v Moodle. 
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1.2.8 Poznámky k používanému software 

Pro práci s touto pomůckou je vhodné mít počítač vybavený příslušným 

softwarem. Předpokládá se používání verze software, která je k dispozici na 

počítačových učebnách. 

Soubory kurzu jsou ve verzi MS Office 2003 a jdou tedy načíst i v novější verzi 

MS Office 2007. Soubory PDF jsou vytvářeny pro Adobe Reader verzi 9. 

Další vhodný software byl vybírán podle těchto ukazatelů: 

 používání zdarma (freeware = svobodný software, open source, GPL, 

GNU) 

 možnost instalace na počítačové učebně (nejlépe bez nutnosti ukládání 

souborů na systémový disk C: ) 

 náročnost obsluhy 

 pokud možno české prostředí 

Software je uložen většinou ve tvaru ZIP, tvar EXE není vhodný pro stahování a 

zasílání pomocí e-mailu. 

1.2.8.1 Prohlížeč webových stránek 

Pro práci s Moodle máme vyzkoušený prohlížeč MS Internet Explorer, který je 

přímou součástí operačních systémů Windows XP a Vista. Jeho nejnovější 

verzi 7.0 (říjen 2006) najdete na webových stránkách společnosti Microsoft6. Verzi 

8.0 beta jsme netestovali. 

Vzhledem k tomu, že na stránkách se nepoužívají žádné zvláštní technologie, 

předpokládáme, že by stránky měly fungovat i při použití jiných webových 

prohlížečů které se používají na FM VŠE, například Mozilla Firefox. Přesto se 

nedoporučuje používat v rámci kurzu jiný prohlížeč, pokud pro to není nějaký 

vážný důvod. 

1.2.8.2 Připojení ke vzdálené ploše 

Pokud student nemá možnost instalace výukového software, je teoreticky možné 

mu umožnit přístup na vzdálenou plochu školního počítače. Vzhledem k tomu, 

že cena počítačů v závislosti k průměrné mzdě klesá, tak se dá předpokládat, že 

drtivá většina studentů má k dispozici svůj počítač. Pokud ne, je možné mu starší 

školní počítač zapůjčit. 

                                                 

 

6 www.microsoft.com/cze/windows/ie/ie7/about/default.mspx.  

http://www.microsoft.com/cze/windows/ie/ie7/about/default.mspx
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1.2.8.3 Server gis.fm.vse.cz 

Pro podporu geografických technologií (GIT) byl v současné době spuštěn nový 

server gis.fm.vse.cz, dočasně pracuje v rámci intranetu, do konce roku bude 

přístupný i do internetu. Server by měl prezentovat fakultu managementu a její 

činnost ohledně GIT (pro označení serveru byla nakonec zvolena častěji 

používaná zkratka gis) . Obdobné servery jsou i na jiných školách, viz odkazy 

ve 12. kapitole.  

1.2.9 GIT × GIS 

Většina autorů používá zkratku GIS k označení všech geografických technologií. 

Spoluautoři se rozhodli používat zkratku GIT na označení geografických 

informačních technologií obecně a GIS pouze na geografické informační systémy, 

tedy chápou GIS jako podmnožinu GIT. Při úvahách se vycházelo z obdobných 

zkratek IS (informační systémy) a ICT (informační a komunikační technologie). 

1.3 Závěr kapitoly 

1.3.1 Aktuálnost 

Původní text byl psán v červnu – říjnu 2008 a poslední úpravy byly provedeny 

v listopadu 2008. Současné úpravy probíhají na začátku roku 2010.Informatická 

oblast se velmi rychle mění a je potřeba si uvědomit, že uváděné informace 

mohou zastarat a že tedy správné informace jsou ty aktuální. Tento text by vás 

měl také naučit tyto změny zaregistrovat a pochopit. V kurzu Moodle by měly 

být informace aktualizovány, a to i v tomto textu, který je v Moodle uložen 

v elektronické formě. 

1.3.2 Zopakování a srovnání znalostí potřebných 
k výuce 

Je nutné si projít kurz v Moodle a pročíst minulý text spoluautorů: Geografické 

informační technologie pro manažery. Hlavně část o územním plánu a pak je 

potřeba si prohlédnout mapy na stránkách města Hradce Králové. V závěru 

kapitoly jsou připraveny úkoly a otázky k tématu. 

 

http://gis.fm.vse.cz/
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SAMOSTATNÉ ÚKOLY 

Projděte si text Geografické informační technologie od spoluautorů. 

Prohlédněte si různé mapy týkající se území České republiky. 

OTÁZKY K PROBÍRANÉ TÉMATICE 

1. Mají, a pokud ano, tak jaký vliv mají cizí příhraniční území na naše příhraniční území? 

2. Potřebujete k instalaci software pro tento kurz nějaké licenční klíče či kódy? 

TESTOVÉ OTÁZKY 

1. Kolik až různých typů map můžeme najít na stránkách měst? 

a) běžně do 3 map 

b) do 10 map 

c) nad 10 map 

2. Tento text je určen jako 

a) součást celého kurzu Moodle 

b) část zkráceného textu  

c) samotný text 

3. Do svobodného software nepatří 

a) Adobe Reader 

b) MS Internet Explorer 

c) Total Commander 

d) MS Word Viewer 

LITERATURA POVINNÁ 

[P1-1] MACHALOVÁ J., POKORNÝ P: GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE PRO 

MANAŽERY, FM VŠE, Jindřichův Hradec 2005 ISBN80-245-0864-8 

LITERATURA DOPORUČENÁ 

[D1-1] BŘEHOVSKÝ M., JEDLIČKA K.: ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ, 

elektronická verze, Západočeská univerzita, Plzeň 200?,  

gis.zcu.cz/studium/ugi/e-skripta/ugi.pdf  

WEBOVÉ STRÁNKY – CITACE ŘÍJEN 2008 

[W1-1] gis.fm.vse.cz - WEBOVÝ PROJEKT GIT NA FAKULTĚ MANAGEMENTU 

 

 

 

 

http://gis.zcu.cz/studium/ugi/e-skripta/ugi.pdf
http://gis.fm.vse.cz/
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I. ČÁST – MANAGEMENT ÚZEMÍ 
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2  VÝVOJ MANAGEMENTU KRAJINY, 
STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA 

2.1 Úvod kapitoly 

CÍL KAPITOLY 

K pochopení současného stavu je dobré se seznámit s historií. Proto kapitola ve stručnosti popisuje 

vývoj managementu krajiny. 

ČASOVÝ PLÁN 

Prostudování celé kapitoly včetně navštívení doporučených odkazů je vhodné věnovat 2 hodiny. 

K vyjasnění otázek k zamyšlení je potřeba minimálně další 1 hodina. 

SOUVISEJÍCÍ MULTIMEDIÁLNÍ POMŮCKY 

Video o propojení Google Earth s historickými mapami na www.staremapy.cz. 

SAMOSTATNÁ PŘÍPRAVA 

Navštivte stránky oldmaps.geolab.cz a www.staremapy.cz, nastudujte si, jaká mapování českých 

a moravských zemí probíhala a na okolí místa Vašeho rodiště porovnejte vývoj kartografických 

metod. 

2.2 Územní plánování 
Území je část zemského povrchu, ve kterém se lidé pohybují a realizují své 

činnosti již v počátku své existence. Půda je primárním výrobním faktorem a 

spolu s kapitálem a prací stojí nezastupitelně v pozadí statků a služeb lidmi 

produkovaných. Území využíváme buď díky jeho přírodnímu potenciálu 

k hospodářským činnostem jako lesnictví, zemědělství a těžbě anebo jsou do něj 

umisťovány aktivity jako výroba, služby, bydlení infrastruktura a další, které 

jsou na přírodní potenciál bezprostředně vázány. 

Management (správa) krajiny, nebo také územně plánovací činnost je řízení 

změn prostředí. Prostorové plánování je mnohdy pojímáno šířeji, věnuje se nejen 

„hmotnému prostředí“, ale také ekonomickým a společenským sférám vývoje 

krajiny (území).  

Územní plánování a na jeho základě prováděné změny v území mají dopad na 

velké množství lidí, ale také na faunu a flóru. Mnohé změny jsou nevratné a 

 

 

http://www.staremapy.cz/
http://oldmaps.geolab.cz/
http://www.staremapy.cz/


2. VÝVOJ MAMAGEMENTU KRAJINY, STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA 

STRANA 14 

 

některé dopady nesprávného managementu krajiny se projeví až po letech7, kdy 

strůjci změn již dávn 

o nejsou na svých pozicích. Někdy nelze nalézt cestu, která by byla prospěšná 

pro všechny zainteresované v daném území (viz samostatný úkol na konci 

kapitoly). 

Úkolem územního plánování8 je provedení analýzy stavu území a stanovení 

koncepce rozvoje a ochrany území. V oblasti využívání území stanovuje 

urbanistické9, architektonické a estetické požadavky na využívání krajiny a jejího 

prostorového využití z hlediska staveb a určení etap výstavby. Hlavním smyslem 

územního plánování je hledání udržitelného rozvoje, který v sobě zahrnuje 3 

složky udržitelnosti: environmentální, sociální a ekonomickou10. Tyto složky se 

však dostávají do rozporu, typickým příkladem je výstavba průmyslových zón a 

ochrana přírody.  

Další rovinu rozporu představují subjekty vstupující do procesu územního 

plánování. Tyto subjekty, jako například developeři, investoři, vlastníci 

pozemku, sledují své, mnohdy protichůdné zájmy. Na mnoha místech můžeme 

sledovat, že dochází k prostorovému odlišení jednotlivých funkcí území. 

Individuální zájmy některých subjektů územního rozvoje většinou ignorují 

potřebu zabezpečit pro území i další podpůrné obslužné funkce, které jsou nutné 

pro optimální funkční využití. To je nejpatrnější ve spekulativním developmentu 

v tržním prostředí, které záměrně nezohledňuje nevýhody této segregace pro 

konečného uživatele. Důsledkem jsou monofunkční plochy s důsledkem na 

nezvládnutelnou potřebu dopravy nebo na místní životní prostředí. Důsledky se 

také mohou projevit ne v bezprostředním okolí, ale i mnoho kilometrů dále 

(např. přeplněné dálnice na vstupu do města). Segregaci můžeme sledovat i 

v rámci ploch určených k bydlení. Snaha každého žít ve skupině lidí na stejné 

sociální úrovni postupně vede k rozlišování „dobrých“ a „špatných“ oblastí 

k bydlení a dále ke vznikům ghett na okrajích měst. Vyskytují se však situace, 

kde tato segregace je nezbytná, např. lesní plochy v jižních Čechách. V 90. letech 

20. století územní plány rozlišovaly polyfunkční a monofunkční plochy. Všechny 

subjekty územního rozvoje jsou na sobě ale také závislé. 

                                                 

 

7 touto problematikou se podrobně zabývají environmentální předměty 

8 cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_pl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%AD 

9 www.stavimedum.cz/dictionary.jsp?ch=u, urbanistická studie, viz také jako heslo do Google 

Obrázky 

10 Sociální a ekonomická složka je bere v úvahu u marketingu území, viz dále. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_pl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%AD
http://www.stavimedum.cz/dictionary.jsp?ch=u
http://images.google.cz/
http://images.google.cz/
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Územní plánování by tedy mělo spolu s obecnou legislativou hledat rovnováhu 

mezi principy udržitelného rozvoje a vytvářet rámec pro činnosti subjektů 

účastnících se územního rozvoje. 

V současnosti není oblast územního plánování ovlivňována jen změnami jejich 

legislativních podkladů, ale i dynamickým vývojem technologií, které využívá 

(geografické IT, Internet). Decentralizace územního plánování umožnila 

rozhodovat o změnách v krajině místnímu zastupitelstvu, které má letité 

zkušenosti se svěřeným územím a jakékoliv změny v tomto území se ho obvykle 

přímo týkají. Tito volení zástupci jsou však mnoha rozličných profesí, jejichž 

pracovní zaměření nepředpokládá analytické schopnosti potřebné k práci 

s technickými výkresy a kartografickými mapami. Způsob prezentace dat a 

řešených problémů území tak může silně ovlivnit proces jejich rozhodování. 

Zapojení geografických IT včetně 3D modelovaní svěřeného území a 

prostorových analýz nad ním se tak může stát součástí podpory rozhodování 

zastupitelstva. Zmíněné technologie a postupy mohou napomoci problém lépe 

poznat, pochopit a analyzovat jeho vazby s okolím. 

Jiným trendem v oblasti územního plánování je rostoucí význam spolupráce 

s veřejností. Ta zasahuje do územního plánování zatím spíše v případech odporu 

vůči těm plánům, které považuje za nežádoucí. Postupně však přichází i 

s podněty na změny v území, čímž se aktivně zapojuje do územního plánování. 

Pro potřeby komunikace se širokou veřejností se 3D modelování území a změn 

(problému) v něm jeví jako prostředek, který zajistí, že laici nejsou v rozhodování 

předem diskvalifikováni, řešené problémy nenechávají lidi chladnými a jejich 

zájem o participaci v rozhodování je dále podněcován, což v konečném důsledku 

pomáhá naplňovat demokratické principy. 

2.3 Historie správy krajiny 
S územně plánovací činností se můžeme setkat už v době pojmenované neolit11, 

kdy se člověk začal zabývat obhospodařováním půdy a chovem užitkových 

zvířat. Tento prvotní zemědělec zůstával delší dobu na jednom místě, přestal 

kočovat a založil si trvalé sídliště. Po čase docházelo k vyčerpání půdy v 

bezprostředním okolí a také ke zhoršování hygienických podmínek vlastního 

bydliště. Člověk tak byl nucen k hledání nového prostoru vhodného k životu. 

                                                 

 

11 http://cs.wikipedia.org/wiki/Neolit 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Neolit
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Zkušenosti z předchozího sídla pak podnítily potřebu plánovat a organizovat 

funkční využití nově obývaného prostoru.  

V předantickém období12 se pak setkáváme s projekty, které již vyžadovaly 

komplexní přístup k plánování využití území. Za takové projekty mohou být 

považovány například složité zavlažovací systémy (Mezopotámie), stavba 

pyramid (Egypt) nebo výstavba strategických systému osídlení (Řím, Čína). 

V povodí řeky Indu měly plánovitou, pravoúhlou síť ulic města Mohendžo-Daro 

(jsou i jiné přepisy), Harappa a palác Knossos už kolem roku 2 000 let př. n. l. 

Přímkové a pravoúhlé trasy byly prvními urbanistickými kompozičními prvky.  

Patrně nejstarší městský plán je zachován na hliněné tabulce 21 × 18 cm, 

konkrétně město Nippur na břehu Eufratu z období 1 500 let př. n. l. Jednalo se o 

plánovité rozmístění hlavních budov města, centrálního parku a vodního kanálu 

tekoucího středem města.  

Plán výstavby města Babylónu13 od 7. stol. př. n. l. s přímkovými hlavními 

ulicemi nedovoloval, aby v městě vzniklo bludiště úzkých a klikatých ulic a 

uliček. Široké silnice spojovaly 8 hlavních bran se středem starého města a síť ulic 

vytvářela přibližně pravoúhlé bloky. Město využívalo upravený tok Eufratu a 

bylo protkáno vodními kanály. 

                                                 

 

12 http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%A9_%C5%98ecko 

13 http://cs.wikipedia.org/wiki/Babyl%C3%B3n, 32.453953,44.307461 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%A9_%C5%98ecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Babyl%C3%B3n
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Obrázek 1 - Plán města Babylon v 6. stol. př. n. l., cit: archiv spoluautorky 

Období římské antiky je možné prezentovat jako územně plánovací počiny na 

velkých územních celcích, např. síť silnic (150 tisíc km), uliční síť a rozmísťování 

objektů tehdejší vybavenosti Říma (lázně, akvadukty, forum), Pompeje mají 

plánovanou síť ulic a čtvrti města. Římská castra (tábory legií podél hranice, jako 

Budapešť, Vídeň, nebo Regensburg) mají pravidelný půdorys ulic s dvěma 

hlavními ulicemi ke 4 bránám v opevnění, 4 čtvrti a centrum s forem, tzv. 

náměstím. Města římské antiky mají často šachovnicový půdorys s kompozicí 

centra. 

Ve středověku byla města zakládána plánovaně jako centra obchodu, správy 

řemesel a některých dalších aktivit. Městská správa tvořila základní rámec pro 

uspořádání měst. Vyskytuje se zde právo hradební, mílové a tržní. Zde vidíme 

počátek snah o regulaci využívání jednotlivých ploch k různým činnostem podle 

funkce. 
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Obrázek 2 - Plány opevněných měst v ideální podobě cit: archiv spoluautorky 

Průmyslová revoluce přispěla k přehuštění měst kolem manufaktur, proto 

vznikly nové stavební plány, které obsahovaly požadavky na odstup budov, 

výšku budov a také nějaké hygienické požadavky. 

 
Obrázek 3 - Vídeň v polovině devatenáctého století, cit: archiv spoluautorky 

V Americe chybí historická tradice, neexistuje zde gotické město. Města se vyvíjí 

v souvislosti s průmyslovou revolucí, jsou stavěna na principu pravoúhlého 

skeletu města. Centrum se nazývá DOWN TOWN, ve kterém jsou stavěny 
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mrakodrapy. Ostatní budovy jsou nízkopodlažní, samostatně stojící nebo řadové 

domy. Vyskytuje se zde značná sociální segregace. (kondominium jako uzavřený 

areál pro stejnou společenskou třídu). Díky službám na okrajích měst a u dálnic 

je extrémní závislost na individuální automobilové dopravě. Vznikají rozsáhlé 

průmyslové areály. V New Yorku byl v roce 1811 schválen plán města na 

poloostrově Manhattan s návrhem rozvoje od tehdy už osídleného jižního 

výběžku k severu v délce 16 km. V té době měl 100 tisíc obyvatel a čekal se rozvoj 

do 1 milionu obyvatel. Plán obsahoval 155 číslovaných rovnoběžných ulic (street 

v pravidelných odstupech přibližně 90 až 100 yardů) východo - západního 

směru. Od jihu k severu byl členěn severo - jižními avenue do pravoúhlých 

skupin. Tento koncept přetrval dosud. Pro účely rozšíření města byla zarovnána 

zalesněná pahorkatina, do té doby využívaná jako zdroj kožešinové zvěře. 

Central Park byl projektován až později. 

20. století je považováno za vznik moderního plánování na vědeckém podkladě. 

Do plánů měst se začínají začleňovat takové plochy, jako je zeleň či služby. V 50. 

a 60. letech jsou státem plánovány a financovány stavby dálnic, satelitních měst 

a rozvoj bydlení na okrajích měst. Teprve v 70. letech dochází v západní Evropě 

k začleňování ekologického hlediska do územního plánování a postupnému 

nahrazování ploch průmyslu ke plochám určeným pro služby.  

2.4 Vývoj na území dnešní ČR 
Nejstarším písemným záznamem upravujícím nakládání s územím je na území 

dnešní České republiky stavební řád jihlavský z roku 1270. Ve středověku už 

začínají platit plánovací regulativy a také funkční rozvržení měst stanovuje 

plochy pro kultovní a sociální účely. Jsou zde také nařízení, která nařizují 

umísťování činností s negativními vlivy (koželužny, barvířství, …).  

 
Obrázek 4 - Dva typy zástaveb: vesnice s ulicovou zástavbou a tzv. okrouhlice, cit: archiv 

spoluautorky 
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Ve 13. století v období osidlování území se v rovinatých oblastech umísťovaly 

stavby ve vzdálenostech 4 až 6 km, aby doprava na vozech do práce na poli byla 

maximálně 1 hodinu. 

Počátky stavebního práva byly položeny v období Rakousko-Uherské 

monarchie, kdy dochází k jeho prvním kodifikacím a vzniká myšlenka plánování 

měst a obcí. V 18. století nastává výstavba císařských silnic a také dochází 

k rozparcelování polí a pozemků.  

Stavební řády pro království Česká (léta 1886 a 1889) ukládají všem městům a 

osadám pořídit si plány zobrazující ulice, náměstí, polohu budov a hranice 

pozemků. Dále zde byla základní regulační omezení (šířka silnic, protipožární 

opatření, …). Některým majitelům dokonce odebíral část pozemku ve prospěch 

stavby silnic nebo náměstí. Plán musel být projednán obecním výborem.  

Na Moravě a ve Slezsku v té době vznikají obdobné právní úpravy především 

pro velká města (Brno, Olomouc, Jihlava, Znojmo, Opava, …). Velký vliv na 

správu území má Josefínský katastr, který obsahuje soupis a popis veškeré půdy 

a zavedl její zdanění.  

Výše uvedené řády jsou zaměřené na odvracení škod a nebezpečí hrozících ze 

stavebních činností. Svoji povahou tyto stavební předpisy omezují práva 

vlastníků. Pozitivní je, že zakotvily základní principy veřejného stavebního 

práva v moderním pojetí, ustanovily pravidla pro povolování staveb, ohlašování 

změn, princip kolaudace atd.  

Právní základ pro stanovení regulačních opatření a vznik územních plánů obcí 

byl položen v roce 1920 vydáním zákona č. 88 Sb., o zřízení státní regulační 

komise. V době první republiky nové zákony nevznikly, proto byla první 

stavební novela až v roce 1942, v době německé okupace. V zákonu č. 280/1949 

Sb., o územním plánování a výstavbě obcí se poprvé u nás vyskytuje v zákonu 

pojem územní plánování jako nástroj pro komplexní řešení území. V období 

padesátých až osmdesátých let 20. století bylo prostorové plánování podřízeno 

uniformním standardům a přídělového systému v oblasti bydlení. Do územního 

plánování se promítaly národohospodářské plány. V roce 1976 vešel v platnost 

zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, který se zaměřoval 

na plánování, regulaci a ovlivňoval i ochranu území. Ten byl několikrát 

novelizován, poslední a zásadní novela byla v roce 1998.  

2.5 Vývoj po roce 1989 
Po roce 1989 spolu se zánikem centrálního řízení ekonomiky a plánování dochází 

i k obnově obecního zřízení a oddělování státní správy od samosprávy. V roce 

1990 se obnovila místní samospráva obcí, které se staly samostatnými subjekty 
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s místní zákonodárnou pravomocí. Proces odstátnění místního územního 

plánování pokračoval novelou stavebního zákona z roku 1998, která umožnila 

obcím pořizovat územně plánovací dokumentaci. Trend regionalizace veřejné 

správy přenášel stále více pravomocí v oblasti územního plánování z centrální 

úrovně na nově ustanovené úrovně orgánů veřejné správy – kraje a obce. 

Novelizace stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) se dotkla všech úrovní územního 

plánování – celostátní, krajské i obecní. Největší dopad měla na nejnižší z těchto 

úrovní, protože 205 obcím s rozšířenou působností zavedla povinnost 

zpracovávat územně analytické podklady, které v pravidelných intervalech 

vyhodnocují stav a možnosti využití území. 

Nový stavební zákon, platný od počátku roku 2007 ukládá územnímu 

plánování cíl „vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, 

spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který 

uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 

generací budoucích.“ (par. 19 odstavec 1). „Územní plánování zajišťuje 

předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 

účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně 

prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území“ (par. 19 

odstavec 2). 

2.6 Závěr kapitoly 
Na počátku 3. tisíciletí jsou ve světě mnohé globální problémy, které se promítají 

i do územně plánovacích tendencí, vzrůstá nutnost ochrany životního prostředí 

před znečištěním. Pokračuje však i urbanizace, zčásti nezvládnutá. Aktuální je 

záchrana diverzity organismů, záchrana tropických pralesů, zmenšení 

zaostávání některých oblastí Země a racionalizace využívání přírodních zdrojů. 

I nadále se střetává potřeba území chránit s potřebou je využívat. V závěru 

kapitoly jsou připraveny úkoly a otázky k tématu. 
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SAMOSTATNÉ ÚKOLY 

1. Najděte argumenty pro a proti stavbě větrných elektráren na našem území a pokuste se udělat 

si na tuto problematiku jednoznačný názor. 

2. Zjistěte, zda má obec, ve které bydlíte, zpracovaný územní plán, ze kterého roku, v jaké podobě 

a jakou formou je zveřejněn. 

3. Zeptejte se své babičky nebo dědečka, zda a jak vnímali územní plánování v době svého mládí. 

OTÁZKY K PROBÍRANÉ TÉMATICE 

1. Co je cílem územního plánování 

2. Proč musí územní plánování regulovat tržní chování developerů? 

TESTOVÉ OTÁZKY 

1. Kdy vzniklo územní plánování? 

a) v paleolitu 

b) v neolitu 

c) v době starověkého Říma 

2. Ve kterém století je doloženo územní plánování na území dnešní ČR? 

a) v 11. století 

b) ve 12. století  

c) ve 13. století 

3. Poslední zákon ohledně území platí od roku 

a) 1945 

b) 1948 

c) 1989 

d) 2007 
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3  ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ SOUČASNOSTI V 

ČR A ZEMÍCH EU 

3.1 Úvod kapitoly 

CÍL KAPITOLY 

Kapitola se zabývá začleněním územního plánování do kontextu EU. 

ČASOVÝ PLÁN 

Prostudování celé kapitoly včetně navštívení doporučených odkazů je doporučené věnovat 1 

hodinu. K vyjasnění otázek k zamyšlení budete potřebovat minimálně další půl hodinu. 

SOUVISEJÍCÍ MULTIMEDIÁLNÍ POMŮCKY 

Webové stránky EU. 

SAMOSTATNÁ PŘÍPRAVA 

Podívejte se na stránky EU a vyhledejte, zda se tam vyskytují stránky věnující se souhrnně 

územnímu plánování. 

3.2 Územní plánování na evropské 
úrovni 

Oblast územního plánování na úrovni Evropské unie je založena na minimálním 

konsensu evropských zemí. To nabízí zásadní aspekty pro vypracování 

národních systémů územního plánování, které musí reflektovat na současnost a 

být zaměřené do budoucnosti. Tyto minimální standardy EU mohou a měly by 

pomoci zemím, ve kterých ještě není územní plánování podpořeno stabilními 

právními úpravami. 

Dokument Územní agenda Evropské unie má za cíl přispívat k udržitelnému 

hospodářskému růstu a vytváření pracovních míst a také sociálnímu a 

ekologickému rozvoji ve všech regionech EU. Jde o podporu polycentrického 

územního rozvoje EU. Staví na 3 hlavních cílech: „rozvoj vyváženého a 

polycentrického urbánního systému partnerství měst a venkova, zajištění 

rovnosti v přístupu k infrastruktuře a znalostem a udržitelný rozvoj, moudré 

řízení a ochrana přírody a kulturního dědictví“. V dokumentu Územní stav a 

perspektivy evropské unie, který je podkladem pro zmíněny dokument Územní 

agenda, se uvádí, že „logika politiky územního rozvoje spočívá v tom, že 

hospodářský růst je založený částečně na organizaci prostoru, který je formován 

celou řadou politik na úrovni vlády, ale také sociálními trendy, technologickým 

rozvojem a tržními silami. Některé tyto nejhlavnější hospodářské a sektorové 
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politiky mají mimoděk územní dopad, čímž může dojít k ohrožení územního 

rozvoje.“ 

Územní plánování na evropské úrovni nevychází z organizačního nebo legálního 

rámce, jako je tomu u národních systémů územního plánování, nýbrž sestává 

z různorodých kompetencí a úkolů. Členské země EU tedy značně ovlivňují 

územní plánování EU jako celku. Díky rozličné historii jednotlivých zemí 

v oblasti územního plánování je územní plánování EU „kotlem“ různorodých 

přístupů a chápání územního plánování a harmonizace je teprve v plenkách. 

Územní plánování na evropské úrovni je pracovní oblastí, kde žádná z institucí 

nedostává formální kompetence. Na evropské úrovni funguje princip tzv. 

subsidiarity. Přístupem „zdola nahoru“ jsou členské země EU odpovědné za 

aktivity v rámci evropského územního plánování. Princip subsidiarity současně 

vede ke zvyšování kompetencí na místní, zvláště pak na regionální úrovni. 

V rámci sledování trendu „Evropa regionů“ byl vytvořen např. Výbor regionů.  

V rámci EU se upozaďují členské státy a upřednostňují se regiony. Státy tedy 

musí posilovat regiony. EU k tomu motivuje jednotlivé státy finančními 

prostředky, které prostřednictvím projektů dává do rozvoje regionů. Územního 

plánování na evropské úrovni se nemůže omezovat na národní strategie, ale 

vyžaduje mezinárodní spolupráci. Proto musí být v národním územním 

plánování pro mezinárodní spolupráci připraveny všechny nezbytné 

předpoklady. Schopnost k mezinárodní spolupráci je tedy základní princip 

územního plánování na evropské úrovni, který musí členské země zajistit. 

Evropská charta prosperit územního rozvoje ESDP – European Spatial 

Development Perspective z 10. 5. 1999 (polycentrický systém sídel, přístup 

k infrastruktuře a informacím, management a rozvíjení přírodního a kulturního 

dědictví) a dokument Řídící principy pro udržitelný územní rozvoj evropského 

kontinentu CEMAT ze 7. 9. 2000 definují ty cíle územního plánování na evropské 

úrovni, které by měly být implementovány v rámci národního územního 

plánování. Dále byly v rámci environmentální politiky EU vypracovány 

směrnice pro národní územní plánování, jako je směrnice FFH14, nebo návrh 

směrnice pro EIA15 v rámci plánů. V rámci dopravní politiky EU byla současně 

vypracována koncepce transevropských sítí (TEN-T16), které se také vztahují k 

územnímu plánování. V neposlední řadě je třeba uvést akční program Trvale 

                                                 

 

14 http://www.natura2000-touren.de/home_tschechisch.htm - Flora-Fauna-Habitát 

15 http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp - velká stavební záměry  

16 The Trans-European Transport Networks – železnice, komunikace 

http://www.natura2000-touren.de/home_tschechisch.htm
http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp
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udržitelný rozvoj měst v EU z října roku 1998, který obsahuje 4 cíle: zvyšování 

ekonomické prosperity a zaměstnanosti ve městech, podpora rovnosti, sociální 

integrace a obnovy v městských oblastech, ochrana a zlepšování životního 

prostředí ve městech z hlediska lokální a globální udržitelnosti, přispívání 

k uvážlivému řízení měst a podpora místních samospráv.  

Územní řízení je způsob, jakým jsou spravována území národního státu a 

způsob, jakým se implementují různé politiky. Územní řízení v EU je velmi 

složitý proces s cílem dosahování konsensu mezi regiony a státy. Politiky EU na 

to mají dvojí dopad: přímý, jako jsou dotace, např. na cukr a nepřímý, nebo-li 

simulace nových hospodářských aktivit. Politiky EU musí být v souladu 

s Lisabonskými cíli a měly by odpovídat národním a regionálním cílům 

územního rozvoje. Posilování územní soudržnosti nejsou shora dolů tvořené 

územní politiky EU, ale začlenění územní dimenze do evropských a národních 

politik.  

Jednotlivé státy EU se věnují také intenzivně územnímu plánování. Na Internetu 

se lze podívat na jednotlivé státy. 
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Obrázek 5 - Odkazy z Portálu územního plánování na územně plánovací servery států EU, 

cit: portal.uur.cz 

Na Slovensku se problematice věnuje zákon č. 608/2003, o štátnej správe pre 

územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie. Celé znění je možné si přečíst 

například na Krajskom stavebnom úradu v Košiciach17. 

3.3 Sladění územního plánování ČR 
a EU 

Česká republika se podílí na plnění cílů Lisabonské strategie od jejího počátku 

v roce 2000, od doby, kdy se připravovala na vstup do EU. Už v té době byla 

jednou ze zemí, které vykazovaly aktivní přístup při prosazování potřebných 

                                                 

 

17 www.ke.ksu.sk/608.pdf 

http://portal.uur.cz/
http://www.ke.ksu.sk/608.pdf
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institucionálních změn. Když došlo k přehodnocení Lisabonské strategie, tak se 

sladila s novým zaměřením této strategie. Na základě nových Integrovaných 

směrů pro růst a pracovní místa 2005–2008 zpracovala ČR na podzim roku 2005 

(jako ostatní členské země) svůj první Národní program reforem. Ten vyjádřil 

nezbytné reformní kroky a identifikoval priority hospodářské politiky ČR; vedle 

opatření na zlepšení kvality veřejných financí se jedná především o kroky 

sledující zlepšování kvality podnikatelského prostředí, podporu výzkumu, 

vývoje a inovací a zvyšování flexibility trhu práce. 

Národní program reforem ČR 2005–2008 byl přijat vládou ČR 14. 9. 2005 a 

následně předložen Evropské komisi. Od té doby byly 2 hodnotící zprávy o 

plnění národního programu reforem ČR, první z 25. 10. 2006, druhá pak z 22. 10. 

2007. Dokumenty vznikly na Úřadu vlády ČR za přispění Ministerstva financí, 

Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Národní program reforem ve 4. kapitole uvádí, že pozice české ekonomiky 

v rámci Evropské unie potvrzuje, že poslední roky byly pozitivní pro růst životní 

úrovně. Perspektivy dalšího hospodářského vývoje České republiky závisí na 

schopnosti podnikatelských subjektů vyrovnat se s konkurenčními tlaky, které 

jsou průvodním jevem globalizace světové ekonomiky. Klíčovými faktory 

schopnosti čelit těmto tlakům se stává rozvoj znalostní společnosti, podpora 

výzkumu a vývoje, rozvoj inovačního potenciálu podniků, kvalita 

podnikatelského prostředí a rozvoj lidských zdrojů. Mezi základní pilíře 

fungování a rozvoje hospodářství patří rovněž moderní a rozvinutá 

infrastruktura, podpora environmentálních technologií a racionálního využívání 

zdrojů. Podpora environmentálních technologií umožní snížit zátěž životního 

prostředí, zlepšit kvalitu života a podpořit ekonomický růst (efektivnějším 

využíváním energií a surovin, nižší produkcí emisí a vznikem menšího množství 

odpadu). Environmentální technologie tak naplňují princip tzv. decouplingu. 

Decougling je oddělení ekonomického růstu od negativních dopadů na životní 

prostředí. Vzhledem ke skutečnosti, že v návrhu finanční perspektivy EU pro 

období 2007–2013 je v podkapitole Konkurenceschopnost pro růst a 

zaměstnanost v rámci Programu na podporu konkurenceschopnosti a inovací 

zahrnuta podpora environmentálních technologií, překládá se čerpání 

finančních prostředků ze zdrojů EU. V České republice není dobudována 

základní síť dálnic a rychlostních silnic, ani modernizovaných železničních 

koridorů. Pouze 45 % silnic I. třídy dosahuje optimálních parametrů, v desítkách 

měst a obcí ležících na hlavních tazích dosud nebyly vybudovány obchvaty či 

optimalizovány průtahy. Železniční infrastruktura z hlediska technických 

parametrů za silniční až na výjimky stále více zaostává. Důležitým úkolem je 

posilování přeshraničních infrastrukturních vazeb tam, kde je jejich kvalita a 

kapacita nedostatečná. Dopravní infrastruktura musí umožnit nejen plynulé 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_program_zprava_37451.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_program_zprava_37451.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_program_zprava_37437.html
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spojení s evropskými průmyslovými, obchodními a sídelními centry, ale na této 

infrastruktuře musí být uživatelům dopravy poskytovány odpovídající služby. 

z pohledu Evropy je soustřeďována pozornost na dopravní síť evropského 

významu, tzv. trans-evropskou dopravní síť TEN-T, která zahrnuje nejen 

dopravní infrastrukturu jako takovou, ale i systémy řízení dopravy a lokalizační 

a navigační systémy. Hlavním přínosem zavádění inteligentních systémů a 

služeb je zvýšení bezpečnosti provozu, a to varováním před nebezpečnou situací 

nebo zabránění jejímu vzniku. Na české železniční síti v rozsahu asi 2 400 

kilometrů, která je součástí trans-evropské železniční sítě, je prioritou dálkové 

řízení železniční dopravy na hlavních tratích a zavedení evropského 

zabezpečovacího systému. V oblasti silniční dopravy je v České republice třeba 

postupně vybudovat řídící a informační systémy dopravy především na dálniční 

síti. Cílem je zajistit postupně prostředky na údržbu, modernizaci a rozvoj 

dopravní infrastruktury na úrovni alespoň 2,5 % HDP. V oblasti dopravní 

politiky má pro ČR velký význam zvyšování podílu železniční dopravy na 

přepravním trhu a rozvoj kombinované dopravy. Konečným důsledkem všech 

těchto projektů je ovlivnění přepravního trhu ve prospěch energeticky 

efektivních dopravních systémů příznivých k životnímu prostředí. Výše 

uvedené se bezprostředně týká územního plánování na celorepublikové úrovni 

s nutností implementace až do nejnižších sfér územního plánování (viz 

samostatný úkol na konci kapitoly) 

3.4 Závěr kapitoly 
Požadavky na národní prostorové plánování v souladu s evropskou integrací 

vyvolávají tlak na přizpůsobení se České republiky prostorovému plánování. 

Nejde jen o harmonizaci našeho právního řádu s právem EU, ale je důležité 

vytvořit srovnatelné podmínky pro přizpůsobování území ČR na měnící se 

požadavky jeho dalšího rozvoje a na schopnost soutěže na společném evropském 

trhu. Nezbytná je podpora rozvoje infrastruktury, restrukturalizace průmyslu, 

rozvoj služeb a regionů v souladu s dokumenty EU při zachování tradičních 

hodnot ČR. V závěru kapitoly jsou připraveny úkoly a otázky k tématu. 

 

SAMOSTATNÉ ÚKOLY 

Podívejte se na Internet, co je to ESDP a co obsahuje. 

Najděte na Internetu maximum informací k plánované stavbě R52 chráněným územím jižní 

Moravy a porovnejte přístup státu a místní samosprávy, včetně místních ekologických organizací.  

OTÁZKY K PROBÍRANÉ TÉMATICE 

1. Kdy vstoupila česká republika do EU? 

2. Co znamená slaďování právních norem s EU? 
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TESTOVÉ OTÁZKY 

1. Čemu se věnuje směrnice FFH? 

a) regionálnímu územnímu plánování 

b) národnímu územnímu plánování 

c) nadnárodnímu územnímu plánování 

2. Čemu se věnuje koncepce TEN? 

a) nadnárodním přírodním parkům 

b) rozvoji průmyslu 

c) transevropským sítím 
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4  STAVEBNÍ ZÁKON A ZÁKONY 

NAVAZUJÍCÍ 

4.1 Úvod kapitoly 

CÍL KAPITOLY 

Kapitola navazuje na kapitoly předchozí a pojednává o novém stavebním zákonu a souvisejících 

předpisech. 

ČASOVÝ PLÁN 

Prostudování celé kapitoly včetně navštívení doporučených odkazů je doporučené věnovat 2 

hodiny. 

K vyjasnění otázek k zamyšlení budete potřebovat minimálně další 3 hodiny. 

SOUVISEJÍCÍ MULTIMEDIÁLNÍ POMŮCKY 

Webové stránky – Portál územního plánování. 

SAMOSTATNÁ PŘÍPRAVA 

Popovídejte si s někým, kdo stavěl rodinný dům, co předcházelo vydání stavebního povolení a jaký 

úřední dokument, popř. úřad ovlivnil umístění a vzhled domu. 

4.2 Cíle územního plánování 
Obecným cílem územního plánování je přiblížení se k optimálnímu stavu při 

využívání území. Jde tedy o posuzování jednotlivých zásahů a opatření do území 

takovým způsobem, že je nutné sledovat dopady na širší část společnosti a 

nejenom bezprostředně, ale především dlouhodobě. Také je nutné uvažovat 

možné dopady do okolí. Cílem územního plánování je tedy využití potenciálu 

daného území a dosažení určité formy prospěchu z tohoto území. 

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 

udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro 

příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 

obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 

podmínky života generací budoucích. 

Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území 

soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání 

území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 

zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský 

potenciál rozvoje. 
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Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a 

civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a 

archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku 

prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. 

Úkoly územního plánování jsou řešeny ve vztazích k území, k výstavbě, 

k jednotlivým stavbám a k zabezpečení ochrany chráněných území. V souladu 

s cíli EU jde o trvale udržitelný rozvoj. 

Úkoly územního plánování především jsou18:  

 zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní19 a civilizační 

hodnoty, 

 stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem 

na hodnoty a podmínky území, 

 prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich 

provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné 

zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou 

infrastrukturu a na její hospodárné využívání, 

 stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání 

a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, 

uspořádání a řešení staveb, 

  stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro 

umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty 

území, 

 stanovovat pořadí provádění změn v území (tzn. etapizace), 

 vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým 

způsobem, 

 vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých 

hospodářských změn, 

 stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní 

bydlení, 

 prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání 

prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území, 

 vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany20, 

 určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, 

                                                 

 

18 Viz stavební zákon 183/2006 Sb. 

19 Kurz Kulturní regiony a geografie kultury na FPH VŠE 

20 viz dále uváděné havarijní plány atomových elektráren 
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 vytvářet podmínky pro ochranu území před negativními vlivy záměrů na 

území a navrhovat kompenzační opatření, 

 regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

 uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního 

plánování a ekologie a památkové péče. 

Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů politiky územního 

rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na vyvážený vztah 

územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 

pro soudržnost společenství obyvatel území; jeho součástí je posouzení vlivů na 

životní prostředí. 

Územní plánování je postihnuto v zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), který byl 3. června 2008 změněn krátkým 

zákonem 191/2008 Sb. Stavení zákon upravuje ve věcech územního plánování 

zejména cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, 

nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, 

rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy 

posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj 

území a pro přípravu veřejné infrastruktury a evidenci územně plánovací 

činnosti.  

4.3 Působnost ve věcech územního 
plánování 

Působnost ve věcech územního plánování vykonávají: 

 orgány obcí a krajů, 

 Ministerstvo pro místní rozvoj, 

 Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů21. 

Orgány obce a kraje vykonávají tuto působnost jako působnost přenesenou. 

Orgány obce zajišťují ochranu a rozvoj hodnot území obce, orgány kraje pak 

ochranu a rozvoj hodnot území kraje. Ministerstvo může zasahovat do 

působnosti krajů a obcí jen v záležitostech týkajících se rozvoje území státu. 

Úřadem územního plánování je obec s rozšířenou působností (zkráceně ORP, 

tzv. malý okres, vznikly po zániku okresních úřadů). Úřad územního plánování 

především pořizuje: 

 územní a regulační plán pro území obce,  

                                                 

 

21 cs.wikipedia.org/wiki/Vojensk%C3%BD_%C3%BAjezd 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vojensk%C3%BD_%C3%BAjezd
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 územně plánovací podklady,  

 územní plán,  

 regulační plán, 

 územní studii, 

 vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu.  

  

Zastupitelstvo obce především rozhoduje o pořízení územního plánu, schvaluje 

zadání, vydává územní a regulační plán. Zjednodušeně řečeno: obec se 

rozhodne, že pořídí územní plán a schválí zadání. Úřad územního plánování 

územní plán pořídí. Tvorbou územního plánu je pověřen autorizovaný architekt, 

kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování (na základě 

smlouvy s obcí), který má k tomu oprávnění22. Obec pak pořízený územní plán 

schválí.  

Ve správním obvodu ORP může být zřízena rada obcí pro udržitelný rozvoj, 

která projednává územně analytické podklady a vyhodnocuje vlivy územních 

plánů na udržitelný rozvoj území. 

Krajský úřad pořizuje zásady územního rozvoje a regulační plány pro plochy a 

koridory nemístního významu a pořizuje územně plánovací podklady. 

Zastupitelstvo kraje to následně schvaluje a vydává. 

Ministerstvo pro místní rozvoj především pořizuje politiku územního rozvoje a 

k tomu potřebné územně plánovací podklady a vykonává dozor ve věcech 

územního plánování. Dále pak zajišťuje metodickou podporu. 

4.4 Nástroje územního plánování 
Základními nástroji územního plánování jsou: 

Územně plánovací podklady – územně analytické podklady a územní studie: 

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje 

území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, 

vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních 

právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (dále jen „limity využití 

území“), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování 

                                                 

 

22 Cena za zpracování územních plánů se pohybuje od 100 000 Kč do několika miliónů, proto 

některé malé obce územní plán stále nemají, a pokud na něj neseženou dotaci, dávají peníze  na 

pro ně důležitější věci. Sice jsou tím omezeny stavební činnosti, ale ani to nemusí některým obcím 

vadit. 
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udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací 

dokumentaci (dále jen „rozbor udržitelného rozvoje území“). 

Územně analytické podklady se pořizují pro území kraje a obce s rozšířenou 

působností pro její správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro 

pořizování územních plánů a regulačních plánů. 

Územní studie plní obdobnou funkci, jakou dříve plnily urbanistické studie, 

územní generel nebo územní prognóza. Územní studií lze navrhovat, prověřovat 

a posuzovat jakékoliv změny v území bez formálních náležitostí, které jsou 

vyžadovány u pořizování územně plánovací dokumentace. Územní studie je 

zpravidla pořizována pro ověření možností využití řešeného území (např. 

zastavitelné nebo přestavbové plochy, části nezastavěného území z hlediska 

komplexního řešení krajiny), pro prověření územních podmínek ochrany hodnot 

území nebo pro prověření řešení vybraných problémů (dopravního řešení, 

technické infrastruktury, umístění občanské vybavenosti, zeleně, územního 

systému ekologické stability apod.). V zadání územní studie určí pořizovatel její 

obsah, rozsah, cíle a účel. Pořizovatelem územní studie může být úřad územního 

plánování, a to nejen pro území své obce, ale na žádost obce ve svém správním 

obvodu i pro její území. Pořizovatelem může být i krajský úřad a ministerstvo v 

rozsahu potřebném pro pořizování politiky územního rozvoje. Pro území 

vojenských újezdů pořizuje územní studii újezdní úřad a v případě potřeby ji 

projedná Ministerstvo obrany.  

Politika územního rozvoje je nový celostátní nástroj územního plánování, který 

pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ministerstvy, jinými 

ústředními správními úřady a kraji Určuje požadavky na konkretizaci úkolů 

územního plánování v republikových, mezinárodních, neregionálních a 

přeshraničních souvislostech, určuje strategii a základní podmínky pro 

naplňování těchto úkolů a stanovuje republikové priority územního plánování 

pro zajištění udržitelného rozvoje území. Také vymezuje oblasti se zvýšenými 

požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území jednoho 

kraje, a dále stejně významné oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými 

problémy a koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury. Pro 

vymezené oblasti, koridory a plochy se stanovují kritéria a podmínky pro 

rozhodování o možnostech změn v jejich využití. Součástí je i vyhodnocení vlivů 

na udržitelný rozvoj území. 

Územně plánovací dokumentace jako opatření obecné povahy jsou zásady 

územního rozvoje, územní plán a regulační plán.  

Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné a 

hospodářské uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nemístního 

významu a stanoví požadavky na jejich využití. Součástí je i vyhodnocení vlivu 
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na udržitelný rozvoj území. Zásady územního rozvoje v nadmístních 

souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování 

v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a 

koordinují územně plánovací činnost obcí. Zásady územního rozvoje se pořizují 

pro celé území kraje a vydávají se formou opatření obecné povahy podle 

správního řádu. Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a 

vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. 

Zásady územního rozvoje vydává krajský úřad a nejpozději do 2 let je musí 

aktualizovat.  

 
Obrázek 6 - Ukázka z hlavního výkresu konceptu územního plánu Jihočeského kraje a pro 

srovnání mapa stejného území, cit:23 

Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle 

a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a 

s politikou územního rozvoje.  

                                                 

 

23 gis.kraj-jihocesky.cz/vuc_jkraj.jsp – Hlavní výkres pro koncept územního rozvoje plánu Jč. kraje 

http://gis.kraj-jihocesky.cz/vuc_jkraj.jsp
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Obrázek 7 - Územní plán malé obce v Jihomoravském kraji (hlavní výkres bez textové části), 

cit: archiv spoluautorky 
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Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho 

hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen „urbanistická 

koncepce“), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí 

zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy 

vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 

znehodnoceného území (dále jen „plocha přestavby“), pro veřejně prospěšné 

stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky 

pro využití těchto ploch a koridorů. Tvorba územního plánu má několik kroků: 

zadání, koncept, návrh, posouzení návrhu, vydání a vyhodnocení. 

 
Obrázek 8 - Územní plán velkého územního celku (Břeclav), cit:24 

Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu v zastavěném 

území územní rozhodnutí a může nahradit plán společných zařízení 

komplexních pozemkových úprav. Regulační plán v řešené ploše stanoví 

podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové 

uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření 

příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro 

vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb 

veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně 

prospěšná opatření. 

Není-li vydán územní plán, může obec požádat o pořízení vymezení 

zastavěného území úřad územního plánování. Vymezení zastavěného území se 

vydává jako opatření obecné povahy podle správního řádu. 

                                                 

 

24 jmk.giportal.cz/JMK 

http://jmk.giportal.cz/JMK
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Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, 

měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě 

územního rozhodnutí (o umístění stavby, o změně využití území, o změně 

stavby, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu) nebo územního 

souhlasu. Se souhlasem dotčeného orgánu může stavební úřad uzavřít se 

žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a 

o změně vlivu stavby na využití území, která nahradí územní rozhodnutí. 

4.5 Závěr kapitoly 
Na územní plánování mají vliv i některé další zákony, jako je například: 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,  

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,  

 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,  

 Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 

minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech,  

 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,  

 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  

 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,  

 Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví,  

 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,  

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,  

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a mnohé další.  

Z výčtu je patrné, že na vývoj území nemá jen vliv příslušný zákon, ale i velké 

množství dalších zákonů a předpisů. 

V procesu územního plánování je nutno opakovaně volit mezi řadou možných 

alternativ využití. Každá z těchto alternativ má svá pozitiva a negativa, své 

přínosy a nevýhody pro jednotlivé subjekty (zájmové skupiny) v území. Má-li 

být zvolená alternativa využití území skutečně realizována, musí být nějakým 

způsobem vytvořen mechanismus, který ji prosadí i vůči těm subjektům, které ji 

nepovažují za svůj zájem. Omezení individuální svobody v zájmu uskutečnění 

společného plánu přitom může být buď výsledkem dobrovolného rozhodnutí 

jednotlivých občanů a zájmových skupin nebo může být ve větší či menší míře 

vynucována - cestou zákona, ekonomickým tlakem, atd.  
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SAMOSTATNÉ ÚKOLY 

Zjistěte, zda Vaše obec má zpracovaný územní plán, ze kterého roku je a jakou má podobu.Do 

územního plánu nahlédněte a porovnejte, zda odpovídá realitě a jaké plány má obec s územím do 

budoucna. 

OTÁZKY K PROBÍRANÉ TÉMATICE 

1. Proč je dobré znát, co je v územním plánu obce uvedeno? 

2. Kdo je zodpovědný za obsah a výklad územního plánu?  

3. Kdo je pořizovatelem územního plánu? 

TESTOVÉ OTÁZKY 

1. Ve kterém roce začal platit současný stavební zákon? 

a) 1997 

b) 2002 

c) 2007 

2. Kdo je úřadem územního plánování? 

a) krajský úřad 

b) Ministerstvo pro místní rozvoj 

c) obec s rozšířenou působností 

3. Kdo pořizuje politiku územního rozvoje? 

a) krajský úřad 

b) Ministerstvo pro místní rozvoj 

c) obec s rozšířenou působností 

4. Čím se územní plánování nezabývá? 

a) stanovováním limitů využití území 

b) regulováním funkčního a prostorového uspořádání území 

c) vlastnickými vztahy jednotlivých parcel 

5. Kdo vykonává působnost ve věcech územního plánování na území vojenských újezdů? 

a) Ministerstvo pro místní rozvoj 

b) Ministerstvo obrany 

c) Ministerstvo vnitra 
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[P4-2] VYSTOUPIL, J.: Prognózy a modely v regionálním rozvoji. Brno, 2003. (pracovní texty) 
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5  ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A 

GEOGRAFICKÉ IT  

5.1 Úvod kapitoly 

CÍL KAPITOLY 

Kapitola se zabývá novým nástrojem územního plánování, a to územně analytickými podklady 

(ÚAP).Cílem kapitoly je dojít k závěru, které technologie jsou účelné pro vedení ÚAP. 

ČASOVÝ PLÁN 

Prostudování celé kapitoly včetně navštívení doporučených odkazů je doporučené věnovat 2 

hodiny. 

K vyjasnění otázek k zamyšlení budete potřebovat minimálně další 1 hodinu. 

SOUVISEJÍCÍ MULTIMEDIÁLNÍ POMŮCKY 

Webové stránky obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů.  

Video s přeletem nad územím s namodelovanými vybranými záměry investorů. 

Prezentace s příkladem ÚAP. 

Prezentace pořízení ÚAP města Boskovice. 

SAMOSTATNÁ PŘÍPRAVA 

Navštivte www stránky Vašeho krajského úřadu a podívejte se, jaké informace o územně 

analytických podkladech se zde vyskytují. 

5.2 Územně analytické podklady  
Povinnost obcí a krajů pořizovat ÚAP vyplývá z výše citovaného stavebního 

zákona a také z vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a 

vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a 

podmínky změn v území; slouží jako podklad k pořizování politiky územního 

rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování 

v území. 

Územně analytické podklady jsou, jak název napovídá, podkladem pro 

pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace (ÚPD), 

pro vyhodnocení vlivu ÚPD na udržitelný rozvoj a také podkladem pro 

posuzování vlivu různých záměrů na životní prostředí. ÚAP také pomáhají 

v těch obcích, kde není platný územní plán. 
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Obrázek 9 - Výřez z rozboru udržitelného rozboru území Zlínského kraje – koncepce 

dopravy, cit: archiv spoluautorky 

Podle stavebního zákona musí obce pořídit ÚAP do konce roku 2008, kraje mají 

lhůtu do poloviny roku 2009. ÚAP se pořizují na základě údajů o území (stav 

území, práva, povinnosti a omezení v území, záměry změn), průzkumů území a 

statistických údajů. Údaje o území má mnoho poskytovatelů údajů, jako jsou 

orgány veřejné správy a vlastníci dopravní a technické infrastruktury. Tito 

poskytovatelé musí zdarma poskytovat údaje především v digitální podobě 

(zapamatujme si slovo především) ihned po jejich vzniku a dále při každé změně. 

Poskytovatelé zodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost údajů.  

Do technické infrastruktury patří  

 vodovody, 

 vodojemy, 

 kanalizace, 

 čistírny odpadních vod, 

 stavby a zařízení pro nakládání s odpady, 

 trafostanice, 

 energetické vedení, 

 komunikační vedení veřejné komunikační sítě, 

 produktovody (ropovody, plynovody, vodovody, parovody, pivovody25, 

el. vedení, teplovody, ethylenovody, dusíkovody a další26). 

Do dopravní infrastruktury patří především: 

                                                 

 

25 pivni.info/news/29-navstevnici-haly-vyzkouseli-pivovod.html 

26 chroustovakaterina.webzdarma.cz/produktovody.htm 

http://pivni.info/news/29-navstevnici-haly-vyzkouseli-pivovod.html
http://chroustovakaterina.webzdarma.cz/produktovody.htm
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 pozemní komunikace, 

 dráhy, 

 vodní cesty, 

 letiště,  

 s nimi související zařízení. 

Zákon také hovoří o 119 sledovaných jevech pro ÚAP obcí. Kompletní seznam 

je možné shlédnout na stránkách Ústavu územního rozvoje27. 

Obsah ÚAP stanovuje výše zmíněná vyhláška. ÚAP obsahují: 

a) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území: 

� textové části, která obsahuje 

- vyhodnocení stavu a vývoje území, 

- hodnoty území, 

- limity využití území, 

- vyhodnocení záměrů na provedení změn v území; 

� grafické části, která obsahuje 

- výkres hodnot území, 

- výkres limitů využití území, 

- výkres záměrů na provedení změn v území; 

b) rozbor udržitelného rozvoje území: 

� textové části, která obsahuje 

- vyhodnocení udržitelného rozvoje území. 

Silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby jsou uváděny 

v tematickém členění na 

• horninové prostředí a geologii, 

• vodní režim, 

• hygienu životního prostředí, 

• ochranu přírody a krajiny, 

• zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí 

lesa, 

• veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

• sociodemografické podmínky, 

• bydlení, 

• rekreaci, 

• hospodářské podmínky; 

- vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 

• pro příznivé životní prostředí, 

                                                 

 

27 Metodický návod 1A Úřadu územního rozvoje 

http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/Metodicky_navod_1A/Metodicky_navod_1A_20090610.pdf
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• pro hospodářský rozvoj, 

• pro soudržnost společenství obyvatel území; 

- určení problémů k řešení v ÚPD; 

� grafické části, která obsahuje problémový výkres. 

ÚAP se musí průběžně aktualizovat. Každé 2 roky se musí pořídit „úplná 

aktualizace“. Jednou za 2 roky se také musí zaktualizovat rozbor udržitelného 

rozvoje území. Tyto úplné aktualizace se musí projednávat radou obcí (zmíněno 

výše) a poté se zašlou příslušnému krajskému úřadu. 

5.3 Vedení ÚAP 
ÚAP a jejich aktualizace ukládá pořizovatel a poskytuje je stavebním úřadům 

v rozsahu, který potřebují. Na vyžádání je také poskytuje jednotlivým 

poskytovatelům. ÚAP musí pořizovatel zveřejňovat způsobem umožňujícím 

dálkový přístup (především grafickou část – výkres hodnot území, limitů využití 

území, záměrů na provedení změn v území, problémů k řešení v ÚPD a závěry 

rozboru udržitelného rozvoje území). Zde se přímo nabízí technologie mapových 

serverů.  

Údaj o území musí obsahovat: 

 grafickou část (pokud je údaj o území zobrazitelný v mapovém podkladu), 

která obsahuje zobrazení údaje o území textovou část, která obsahuje popis 

údaje o území (parametry údaje o území, které nelze vyjádřit v grafické části), 

 včetně použitého měřítka a legendy, 

 informace o jeho vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo 

nabytí účinnosti, obsažené v tzv. pasportu údaje o území. 

Ukázka pasportu údajů o území je opět uvedena na stránkách Ústavu územního 

rozvoje28. 

Poskytovatel může donášet údaje o území v tištěné podobě, popř. elektronicky 

e-mailem nebo v prostředí portálu na www (technologie mapových serverů). 

Takový portál29 zřídili velcí vlastníci technické infrastruktury, protože si 

uvědomili, že je to nejméně nákladné a nabízí to efektivní správu a aktualizaci. 

Předpokládá se, že na tento portál budou dávat také údaje další poskytovatelé. 

Poskytovatel, který poskytuje data prostřednictvím mapového serveru (např. 

Dial Telecom), musí informovat bezodkladně o každé změně pořizovatele 

prostřednictvím e-mailu. Když si uvědomíte příklad telefonního vedení, které se 

                                                 

 

28 pasport s údaji o území 

29 Geovap - Portál pořizovatelů územně plánovacích podkladů a poskytovatel dat 

http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/MetodikaUAP/Pasport.pdf
http://portal.geostore.cz/uap
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každý den mění a když si představíte, kolik takových poskytovatelů je, tak to tak 

střízlivým odhadem vypadá na 10 e-mailů denně, které musí pořizovatel 

přijmout a zaznamenat. Všechny verze pak musí být označeny datem zveřejnění 

a opatřeny elektronickým podpisem… To bude ale minimálně 30 verzí každého 

poskytovatele měsíčně! Pokud by poskytovatel data souhrnně zveřejnil na 

mapovém serveru např. jeden krát za měsíc, tak se zase dostává do rozporu se 

zákonem, kde je uvedeno „bezodkladně“.  

Podkladem pro zpracování ÚAP mohou být data katastru nemovitostí, Státní 

mapa, Základní mapa ČR a Mapa ČR. O polohově věrnosti se ve stavebním 

zákonu nemluví, metodiky však doporučují pro ÚAP obcí přesnost katastrální 

mapy a pro kraje přesnost Základní mapy ČR s využitím Základní báze 

geografických dat (ZABAGED – 106 vektorových vrstev v souřadném systému 

S-JTSK vytvořených Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním). 

Dle zákona se ÚAP zpracovávají zpravidla digitálně (opět bez povinnosti). 

Metodiky doporučují geografické IT. Každý krajský úřad má však speciální 

pokyny pro obce a také různým způsobem motivuje obce, aby jeho pokyny 

dodržovaly. Nutit je však k tomu nemůže. V krajích i jednotlivých obcích tak 

vznikají různorodé výstupy a není možné si zobrazit jednotlivé jevy napříč 

územím více obcí. 

5.4 Závěr kapitoly 
Územně analytické podklady jsou novým nástrojem územního plánování. Jsou 

to datové sady, které mají být podkladem v územním plánování. Jejich 

pořizovatelem jsou obce s rozšířenou působností a krajské úřady. Povinnost 

neustálé aktualizace a kompletace tak široké škály geodat zatěžuje úřady 

územního plánování a klade také vysoké nároky na úředníky. Podle stavebního 

zákona musí být ÚAP kompletní nejpozději do konce roku 2008 (na krajské 

úrovni o půl roku později), ale jednotlivé obce je mají zpracovány na velmi 

různorodé úrovni. V závěru kapitoly jsou připraveny úkoly a otázky k tématu. 

 



5.ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A GEOGRAFICKÉ IT 

STRANA 45 

 

 

 

 

 

SAMOSTATNÉ ÚKOLY 

Zjistěte, v jaké fázi má obec s rozšířenou působností, do jejíž regionu patří místo Vašeho bydliště, 

zpracovány ÚAP a kolik prostředků do toho obec ročně investuje.Dále zjistěte, jakými 

technologiemi ÚAP vede a jak probíhá komunikace s organizacemi, které jsou povinny předávat 

svá data. 

OTÁZKY K PROBÍRANÉ TÉMATICE 

1. Jaký význam mají ÚAP? 

2. Mají ÚAP podobu geografických dat? Svůj názor zdůvodněte. 

TESTOVÉ OTÁZKY 

1. Který zákon pojednává o ÚAP 

a) autorský zákon 

b) stavební zákon 

c) zákon o vojenských újezdech 

2. Co je to ZABAGED? 

a) Základní báze geografických dat 

b) úplná sada ÚAP 

c) nesmysl 
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6 POUŽITÝ HARDWARE A SOFTWARE 

PRO GIT 

6.1 Úvod kapitoly 

CÍL KAPITOLY 

Kapitola se orientačně zabývá používaným hardware a základním software pro územní a mapové 

účely. Nadstavbový software bude probrán v další kapitole. 

ČASOVÝ PLÁN 

Prostudování celé kapitoly včetně navštívení doporučených odkazů je doporučené věnovat 

1 hodinu. 

K vyjasnění otázek k zamyšlení budete potřebovat minimálně další 1 hodinu. 

SOUVISEJÍCÍ MULTIMEDIÁLNÍ POMŮCKY 

Reklamní prospekty výpočetní techniky distribuované poštou či vložené do časopisů 

SAMOSTATNÁ PŘÍPRAVA 

Prostudujte si webové stránky společností Arcdata Praha týkající se software a stránky 

Hewlett-Packard týkající se operačních systémů, databází a hardware. 

6.2 Hardware 
V této kapitole se budeme hardwarem zabývat jen orientačně, hardware bylo 

podrobněji probráno ve skriptech spoluautorů Geografické informační 

technologie. 

Pro uváděný desktopový software, tedy software instalovaný na vašem počítači, 

není potřeba žádný speciální počítač. Pokud se počítače obnovují v obvyklém 

průměru každé 4 roky, tak v podstatě vyhovuje každý počítač. 

Pro serverové aplikace na městech nepověřených výkonem státní správy či na 

obcích opět vyhovuje současný „lepší“ kancelářský počítač.  

Pro města pověřené výkonem státní správy je již vhodné mít značkový server. 

Pokud na počítači chcete používat databázi Oracle, je vhodné použít řešení 

navržené dodavatelem, tedy spíše značkový server Hewlett-Packard, Dell či 

IBM. Uvedené pořadí je doporučení spoluautora. Obecně, Oracle je lepší na 

software a Hewlett-Packard zase na hardware, takže asi nejlepší řešení podle 

spoluautora by byla dodávka Oracle s hardware Hewlett-Packard. 

V poslední době se stále více rozšiřuje mapový software pro malé počítače do 

kapsy, typu MDA či PDA či pro palubní počítače v autě, většinou mají i přijímač 

signálu GPS. Mapový software se obvykle dodává pro určité typy počítačů a 
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většinou není velký problém s rychlostí těchto počítačů, i když samozřejmě 

u mapového software není žádná rychlost procesoru velká. Kromě počítačů do 

aut se objevují počítače přímo určené pro pěší turistiku a cykloturistiku se 

silničními a turistickými mapami. 

6.2.1 Displej 

Dnes se místo starších displejů typu CRT používají převážně LCD displeje a jejich 

cena je již nízká, takže displeje o úhlopříčce 22“, který má spoluautor, není nic 

neobvyklého. Největší displej typu CRT byl na katedře informatiky 

s úhlopříčkou 21“. Samozřejmě platí, že čím větší displej, tím lepší zobrazení, ale 

běžné displeje obvykle postačují. Pokud máte grafickou kartu podporující výstup 

na 2 displeje, můžete si dopřát přepychu dvou displejů (jak to znáte ze stadionů, 

kde jich mají mnohem více) a tím samozřejmě lepší práce s mapou. 

U notebook jsou nyní displeje také postačující, 17“ není opět nic přepychového 

(větší, 19“ již nejsou vhodné pro nošení) 

6.2.1.1 Rozlišení 

Rozlišení je počet bodů (pixelů) na anglický palec (2,54 cm). Počítá se vodorovně 

i svisle. Používá se i pojem dpi (dots per inch) či “ (palec=2,54). 

Rozlišení 1280 x 1024 pixelů je minimum, které splňuje skoro každý displej (jako 

má spoluautor), samozřejmě čím větší rozlišení, tím lepší. Kvalita barev bývá 

obvykle až 32-bitová, což je naprosto postačující kvalita. Rozlišení displeje je 

vždy menší než rozlišení u fotoaparátů, kde jeden snímek má až přes 8 M pixelů 

(přibližně přes 3000×2000 ), neboli na jeden snímek byste potřebovali 4 displeje. 

Horší je to u MDA či PDA. Zde záleží nejvíce na displeji a dá se říci, že skoro 

všechny displeje se spoluautorovi jevily na mapy jako nevyhovující, třeba 

rozlišení u katederního PDA 480×640 či osobního MDA 240×320. Pohledem do 

archivu spoluautora můžeme srovnávat. 

Tabulka 1- Rozlišení fotoaparátů, cit: archiv spoluautora 

Rok 2000 – školní Kodak Rok 2008 – soukromý Canon 

  

Pokud si pohrajete s tabulkou MS Excel v Moodle, tak vám vyjde, že rozměrově 

se kvalita zvětšila asi 4,7×, ale pokud použijeme údaje udávané v reklamách, 

megapixely, tak se kvalita zvětšila skoro 23×. Připomínám, že jde o pohled 
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spoluautora, samozřejmě někteří z vás určitě měli v roce 2000 jiný a lepší 

fotoaparát. 

6.2.1.2 Grafická karta 

Většina grafických karet implementovaných na základní desce stolních počítačů 

sice postačuje, ale cena lepších přídavných karet se pohybuje od 2 000 Kč, takže 

se doporučuje pořídit si lepší kartu či dokonce tu zmíněnou kartu podporující 

2 displeje (pokud to již neumí). u notebooku a menších počítačů možnost 

výměny či doplnění grafické karty v podstatě neexistuje, někdy mají dvě karty, 

které je možné přepínat kvůli úspoře energie. 

6.2.2 Tiskárny 

Je zajímavé, že tiskárny umožňují větší rozlišení, fakultní tiskárny mají i přes 

2000 dpi. Co tedy nemůžete rozlišit na displeji, může to zkusit rozlišit na 

vytištěném obrázku (foto či mapě). 

6.2.2.1 3D tiskárny 

3D tiskárny pracují, zjednodušeně řešeno, s materiálem podobným sádře, kterým 

na sebe vrství jednotlivé tenké vrstvy. V jednom pohybu vytvoří 3D tiskárna 

jednu tenkou vrstvu, pokud je potřeba barva vrstvy, tak se do ní přidá. Jedna 

vrstva trvá asi minutu a nechá se zatvrdnout. Plocha vrstvy je dána velikostí 

tiskárny, například 30×30 cm. Model je hotov za několik hodin a cenově vychází 

přibližně pod 10 tisíc, což je cena, pokud si vytváříme model budoucího domu, 

akceptovatelná. Umí i duté prostory, v tom případě se sádra nenechá zatvrdnout 

a na konci se vyfouká. Obdobně umí i láhev se šroubovým uzávěrem, který jde 

po skončení vypalování rozšroubovat. Modely území se mohou skládat 

z vytvořených modulů. Další ukázky modelů najdete na odkazu u obrázku a v 

Moodle. Cena 3D tiskárny ale není pod 100 tisíc, větší spíše přes 1 milion. 

Tiskárna na obrázku pracuje s jiným materiálem, vezme fólii o tloušťce 0,165 cm 

a vyřeže z ní jednu vrstvu, kterou přilepí k přecházející. Nemá tím možnost barvy 

jednotlivých vrstev30. 

                                                 

 

30 www.emag.cz/3d-tiskarna-na-psaci-stul 

http://www.emag.cz/3d-tiskarna-na-psaci-stul/
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Obrázek 10 - 3D tiskárna a vytvořené modely sídliště, cit:31 

6.2.3 Digitizéry 

Obecně zařízení pro převod informace z obrázku či mapy do počítače. Patří tedy 

do něj jak scanner, tak tablet. 

6.2.3.1 Scannery 

Běžný scanner má možnost uložení předlohy s rozlišením do 600 dpi, 

velkoplošné scannery mohou mít rozlišení až 9600 dpi. Jsou různé deskové (který 

je na fakultě studentům k dispozici), kdy se pohybuje snímací zařízení a válcové, 

kdy s pohybuje snímané médium (mapa). 

3D scannery 

Existují i 3D scannery, v principu jde o otáčení snímaného předmětu. 

 
Obrázek 11 - 3D scanner, cit:32 

6.2.3.2 Tablety 

Zařízení má pero či jiný snímaný prvek, jehož poloha se předává do počítače. (na 

fakultě managementu je zařízení Mimio33, které se zavěšuje na tabuli a snímá 

pero, které drží učitel v ruce). V praxi u snímání map jde například o zařízení 

s lupou, kde je tak možné přesně určit souřadnice na mapě. 

                                                 

 

31 www.pkmodel.cz/3Dprinter.html 

32 www.solidvision.cz/digitalizace-a-mereni/nextengine 

33 www.mimio.cz 

http://www.pkmodel.cz/3Dprinter.html
http://www.solidvision.cz/digitalizace-a-mereni/nextengine
http://www.mimio.cz/
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Obrázek 12 - Digitizér se snímacím zařízením, cit:34 

6.2.4 Plottery 
V současné době se plotterem nazývá velkoplošná inkoustová tiskárna CMYK 

s rozlišením 370 dpi, šířkou až 2,4 metru. Často se udává rozměr A0+, který je 914 mm. 

6.2.4.1 Epson Stylus Pro 9880, ink. Plotter 

 
Obrázek 13 - Epson Stylus Pro 9880, cit: www.epson.cz 

 9 barev, šíře 44'', formát A0+ 

 maximální rozlišení: 2880 x 1440 DPI 

 tiskové barvy: C, VM, Y, LC, VLM, LK, LLK, Photo K, Matte K 

 šířka potiskovaného média: do 914 mm 

Jenom zapomeňte na to, že takový obraz vytvoříte pomocí software 

MS Office, třeba Word dovolí maximální šířku 50 cm. Spíše se podívejte na 

novou verzi CorelDRAW Graphics Suite X435. 

                                                 

 

34 www.geoinformatics.upol.cz/app/prostredkygis/hardware/HW/digitizer_tablet.htm 

35 apps.corel.com/int/cz 

http://www.epson.cz/
http://www.geoinformatics.upol.cz/app/prostredkygis/hardware/HW/digitizer_tablet.htm
http://apps.corel.com/int/cz/
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6.2.5 Space navigátor 

 
Obrázek 14 – Space navigátor, jeho obsluha levou rukou a nabídka software, cit:36  

Space navigátor se používá pro ovládání 3D software. Zařízení se skládá z těžší 

základny a lehkého kloboučku, který ovládáte částečně jako křížový ovladač 

nakláněním do stran, ale ještě otáčením, zatlačením, zvedáním. Pokud držíte 

klobouček v ruce a ovládáte třeba kostku v 3D prostoru, děláte obdobné pohyby, 

jako byste držely skutečnou kostku. 

6.3 Software 
Geografický či mapový software bývá finančně náročný. Existuje samozřejmě i 

freewarový software, ale zde u mapového software je podpora dodavatele spíše 

nutná. Software pro GIS si můžeme rozdělit na základní a nadstavbový 

(uživatelské). Nadstavbovým software se budeme zabývat v další kapitole. 

                                                 

 

36 www.grafika.cz/art/3d/spacenavigator.html 

http://www.grafika.cz/art/3d/spacenavigator.html
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6.3.1 Základní software 

6.3.1.1 Komerční software  

Světový trh s GIS si rozdělilo několik společností. Podíl na světovém trhu můžete 

vidět na obrázku (bez společnosti Bentley).  

 
Obrázek 15 - Podíl distributorů GIS na trhu, cit: spoluautor 

Společnost ESRI (Arcdata Praha) 

Společnost Arcdata37 je výhradním dodavatelem produktů ESRI a Erdas (Leova) 

na našem trhu. Arcdata nabízí tyto systémy38 

Tabulka 2 - produkty ESRI, cit: www.esri.cz 

ArcEditor 

ArcExplorer 

ArcGIS Engine 

ArcGIS Explorer 

ArcGIS Image Server 

ArcGIS Mobile 

ArcGIS Server 

ArcIMS 

ArcInfo 

ArcPad 

ArcReader 

ArcView 

EDN – ESRI 

ERDAS IMAGINE 

Leica 

Leica 

Nadstavby ArcGIS Desktop 

                                                 

 

37 www.arcdata.cz 

38 www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/software 

http://www.esri.cz/
http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/software/esri/arcgis-desktop/arceditor/
http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/software/esri/prohlizece-gis/arcexplorer/
http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/software/esri/programy-pro-vyvojare/arcgis-engine/
http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/software/esri/prohlizece-gis/arcgis-explorer/
http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/software/esri/arcgis-servery/arcgis-image-server/
http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/software/esri/gis-do-terenu/arcgis-mobile/
http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/software/esri/arcgis-servery/arcgis-server/
http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/software/esri/arcgis-servery/arcims/
http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/software/esri/arcgis-desktop/arcinfo/
http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/software/esri/gis-do-terenu/arcpad/
http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/software/esri/prohlizece-gis/arcreader/
http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/software/esri/arcgis-desktop/arcview/
http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/software/esri/programy-pro-vyvojare/edn%E2%80%93esri-developer-network/
http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/software/ERDAS/erdas-imagine/
http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/software/ERDAS/lps/
http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/software/ERDAS/leica-virtual-explorer/
http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/software/esri/arcgis-desktop/nadstavby-arcgis-desktop/
http://www.arcdata.cz/
http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/software
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Intergraph 

Společnost Intergraph39 na svých webových stránkách udává, že je světovým 

dodavatelem geoprostorových řešení pro bezpečnostní a vládní sektor. Nabízí 

řešení v řadě odvětví. 

Tabulka 3 - produkty Intergraph cit: www.intergraph.com 

Chemická výroba 

Spotřební zboží  

Kovy, těžba nerostných surovin  

Jaderná technologie a elektrárny 

Offshore (podnikání v cizí zemi)  

Olej a plyn 

Farmacie 

Stavby 

Autodesk 

Společnost Autodesk40 nabízí své produkty pod značkou AutoCAD. Jeho 

těžištěm jsou spíše návrhy nějakých strojírenských výrobků či staveb. Společnost 

se zabývá i geodaty. AutoCAD Map 3D - na práci s geoprostorovými mapami. 

AutoCAD Map Guide Enterprise41 - vytváření vlastních mapových vrstev a nebo 

implementace do Google Earth. 

GE 

Společnost GE, založená kdysi vynálezcem Edisonem má široký záběr činnosti. 

Setkáme se s ní na žárovkách, bankovnictví42 a v mnoha dalších odvětvích. V GIS 

je známa svým produktem GE Smallworld, což je kombinace systému SAP a GIS 

systému Smallworld společnosti Energy. Nasazen je v Česku pro použití 

v plynárenských rozvodech a distribuuje ho společnost Globena43. 

Erdas  

Společnost Erdas44 se dříve jmenovala Leica Geosystems Geospatial Imaging45. 

Distributorem Erdas je na českém trhu společnost Arcdata. Erdas je spíše 

zaměřen na měření, prostředky pro měření a dodávání dat, tedy spíše na 

praktickou část geodat. Typický příklad je řešení pro doly či pro stroje na úpravu 

povrchu (buldozery). Nabízí stažení prohlížeče pro formát svých geodat. 

                                                 

 

39 www.intergraph.com/global/cz/ppm/default.aspx 

40 www.autodesk.cz 

41 www.autodesk.cz/adsk/servlet/index?siteID=551663&id=10634984 

42 www.ge.cz 

43 www.globema.com/cz 

44 www.erdas.com 

45 www.leica-geosystems.com 

 

 

http://www.intergraph.com/
http://www.intergraph.com/global/cz/ppm/default.aspx
http://www.autodesk.cz/
http://www.autodesk.cz/adsk/servlet/index?siteID=551663&id=10634984
http://www.ge.cz/
http://www.globema.com/cz
http://www.erdas.com/
http://www.leica-geosystems.com/


6. POUŽITÉ HARDWARE A SOFTWARE 

STRANA 55 

MapInfo 

Společnost MapInfo nabízí produkt MapInfo Professional, který má umožnit i 

složité analýzy v rámci prostoru. Další produkty jsou uvedeny v tabulce a podle 

názvů je vidět široký záběr společnosti. 

Tabulka 4 - Produkty MapInfo, cit: www.mapinfo.com 

MapInfo Professional 

MapInfo MapBasic 

MapInfo Pro Viewer 

MapInfo MapX 

MapInfo MapXtreme Java, Win 

MapInfo Professional for Microsoft SQL Server 

MapInfo SpetialWare 

MapInfo Drivetime 

MapInfo Routing J Server 

MapInfo MapX Mobile  

MapInfo MapXtrend 

MapInfo GIS Extansion 

MapInfo Discovery  

Vertical Mapper 

Společnost Bentley 

Její nejznámější produkt je MicroStation. MicroStation je určen pro architekty, 

geodety a umožňuje různá modelování budov a území a následné vizualizace. 

Bentley nabízí přímo software s názvem: Objektově orientované modelování 

pro územní plánování, které by mělo umožnit spravovat území a jeho rozvoj, 

což je jinými slovy ÚAP. Jde o 2D a 3D modelování, Bentley uvádí na své stránce46 

řešení, která jsou v dále uvedené tabulce. Podíl na trhu GIS není spoluautorovi 

znám. 

Tabulka 5- produkty Bentley, cit: http://www.bentley.com 

Modelování digitálního terénu, editace, analýzy 

Zemní práce 

Kalkulace (např.) vytěžené zeminy 

Kalkulace odtoku spodních vod, návrh drenáže 

Návrh ulice: křižovatky, uliční síť, kruhové objezdy 

Rozmístění vodních zdrojů, kanálů, 

profilování, návrhy 

Data strojového řízení, vyměřování, 

stavební dozor, oceňování 

Mapové servery 

Mapové servery bývají srdcem systému GIS47. V tabulce jsou uvedeny 3 komerční 

mapové servery (tučným písmem), hodnocení kvality spoluautorem dle pořadí 

a 2 freewarové, označené zeleně. 

                                                 

 

46 www.bentley.com/cs-CZ/Products/Land+Development 

47 gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2001/sbornik/Barinka/Barinka.htm 

 

http://www.mapinfo.com/
http://www.bentley.com/
http://www.bentley.com/cs-CZ/Products/Land+Development
http://gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2001/sbornik/Barinka/Barinka.htm
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Tabulka 6 - Mapové servery, cit: spoluautor 

Společnost Název URL serveru 

ESRI ArcIMS 
www.arcdata.cz/produkty-a-

sluzby/software/esri/arcgis-servery/arcims/ 

Autodesk 
MapGuide 

Server 

www.autodesk.cz/adsk/servlet/index?siteID=5516

63&id=7437217 

Intergraph GeoMedia 

WebMap 
www.intergraph.com/  

University of 

Minnesota 
MapServer mapserver.gis.umn.edu 

GRASS GRASSLINK grass.osgeo.org, http://grass.fsv.cvut.cz 

Hodnocení serverů můžeme najít ve sborníku konference GIS Ostrava 200448 a 

další údaje z referátu spoluautorky49. 

Zabezpečení mapových serverů 

Je potřeba dbát na zabezpečení mapových serverů. Geografická data jsou drahá 

a jejich poškození či změna může provozovatele nepříjemně překvapit. Dalším 

problémem bývalo před několika roky, že provozovatel v euforii nad tím, že mu 

mapový server funguje, povolil třeba výstup do internetu map s popisnými čísly 

a málem i s rodnými čísly obyvatel domů. 

Spoluautor zná kamerový systém jedné společnosti, který má být přístupný do internetu pouze hodinu 

dopoledne a hodinu odpoledne. Ale programátor to nezvládnul a náhodně bylo zjištěno, že se tam dá bez 

problémů dostat kdykoliv. Asi by zaměstnanci nebyli rádi, kdyby to věděli. 

6.3.2 Svobodný software 

Společnosti dodávají často i svobodný software (freeware), většinou jde o 

prohlížeče geodat ve struktuře jejich produktů. V této podkapitole se svobodným 

software chápe typ OGC (Open Geospatial Consorcium), který je tvořen na 

nekomerčním základě. Svobodný software se používá spíše v akademické sféře, 

ale také ve veřejné sféře.  

Typickým svobodným software jsou jednoduché systémy, jako Quantum GIS či 

Janitor, které budou rozebrány v 8. kapitole v rámci software pro výuku na 

fakultě managementu. 

                                                 

 

48 gis.vsb.cz/GIS 

49 geoinformatics.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/MapServer_vs._Mapserver 

http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/software/esri/arcgis-servery/arcims/
http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/software/esri/arcgis-servery/arcims/
http://www.autodesk.cz/adsk/servlet/index?siteID=551663&id=7437217
http://www.autodesk.cz/adsk/servlet/index?siteID=551663&id=7437217
http://www.intergraph.com/
http://mapserver.gis.umn.edu/
http://grass.osgeo.org/
http://grass.fsv.cvut.cz/
http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2004/Sbornik/Referaty/komarkova.htm
http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/MapServer_vs._Mapserver
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6.4 Závěr kapitoly 
V závěru kapitoly jsou připraveny úkoly a otázky k tématu. 

 

SAMOSTATNÉ ÚKOLY 

Na webových stránkách distributorů GIS si prostudujte nabídky společností a zkuste je porovnat. 

Zkuste také aktualizovat podíl společností na trhu včetně neuvedeného podílu společnosti Bentley. 

OTÁZKY K PROBÍRANÉ TÉMATICE 

1. Jaké nabízejí maximální šířky tiskových zařízení a jak se tato zařízení jmenují? 

2. Ujasněte si pojem „megapixely“. 

3. Proč má společnost ESRI tak vysoký podíl na trhu GIS? 

TESTOVÉ OTÁZKY 

1. Plotter je 

a) scanner na mapy 

b) velkokapacitní tiskárna 

c) snímač zeměpisných souřadnic 

2. Svobodný software se používá 

a) ve veřejné sféře 

b) v akademické sféře 

c) v komerční sféře  

3. Která společnost nepatří mezi dodavatele GIT software? 

a) Intergraph 

b) ESRI 

c) MapInfo 

c) Mapservis 

LITERATURA DOPORUČENÁ 

[D6-1] TUČEK J.: GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY, Computer Press, Praha 2000 

WEBOVÉ STRÁNKY DOPORUČENÉ – CITACE ŘÍJEN 2008 

[W6-1] www.geoinformatics.upol.cz/app/prostredkygis/hardware/HW/digitizer_tablet.htm- 

popis digitizérů a tabletů 

 

 

http://www.geoinformatics.upol.cz/app/prostredkygis/hardware/HW/digitizer_tablet.htm-
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7  GEOGRAFICKÉ TECHNOLOGIE 

7.1 Úvod kapitoly 

CÍL KAPITOLY 

Kapitola se zabývá geografickými technologiemi, které ukazuje na aplikačních produktech 

různých společností, počínaje českými. Součástí kapitoly jsou i ukázky. 

ČASOVÝ PLÁN 

Prostudování celé kapitoly včetně navštívení doporučených odkazů je doporučené věnovat 1,5 

hodiny. 

K vyjasnění otázek k zamyšlení budete potřebovat minimálně další 1 hodinu. 

SOUVISEJÍCÍ MULTIMEDIÁLNÍ POMŮCKY 

Stažený časopis společnosti Geodis50, zakoupené letecké snímky fakulty managementu od 

společnosti Geodis, instalace software od Google a Microsoft (aktuální 3D oblaka). 

SAMOSTATNÁ PŘÍPRAVA 

Podívejte se na webová i lokální mapová (letecká, satelitní) řešení od různých společností, 

například Google, Microsoft, NASA a ujasněte si jejich aktualizaci. 

7.2 České společnosti 
V roce 2005 jsme se spoluautorkou uváděli, že na českém trhu působí 42 firem 

nabízející GIS. Dochází ke slučování společností, ale zase se objevují nové jako 

pobočky či dceřiné společnosti zahraničních společností, takže se dá odhadnout, 

že jejich počet je obdobný. Předpokládá se, že podíl některých společností na trhu 

se bude zvětšovat (například na 30%) a budou kopírovat obdobné rozložení 

světových společností. Největší společnosti jsou uvedeny v tabulce. 

                                                 

 

50 www.geodis.cz/o-spolecnosti/firemni-casopis 

 

 

http://www.geodis.cz/o-spolecnosti/firemni-casopis
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Tabulka 7 - Seznam 22 největších českých společností nabízejících GIS, cit:51 

ARCDATA PRAHA, s.r.o.  

ATLAS, s.r.o.  

Autodesk, s.r.o.  

BENTLEY SYSTEMS ČR, s.r.o. 

BERIT, a.s.  

Central European Data Agency, a.s. 

CORA GEO s.r.o. 

CSmap s.t.o. 

DATA System spol. s r.o. 

DIGIS, spol. s r.o.  

GB-geodezie, spol. s r.o. 

GEODIS BRNO, spol. s r.o. 

GEOTRONICS Praha, s.r.o. 

GEPRO, spol. s r.o. (Kokeš) 

Globema, s.r.o. 

HSI, spol. s r.o.  

Intergraph ČR, spol. s r.o. 

PJsoft s.r.o. 

Sitewell s.r.o.  

SmartGIS  

T-MAPY spol. s r.o. 

Topol Software 

7.2.1 Společnost T-Mapy 

Společnost T-Mapy52 sídlí v Hradci Králové vznikla jako dceřiná společnost 

švédské společnosti T-Kartor Sweden AB z Kristianstadu (vlastní 72,2%). Poté 

v rámci Česka došlo ke spojení této společnosti s dalšími společnostmi 

(Hydrosoft, Sirion53). Vzhledem k sídlu společnosti je nejlepší ukázka map na 

webu magistrátu Hradce Králové54 nebo na webu Královehradeckého kraje55. 

                                                 

 

51 www.geobusiness.cz/kompendium/index.php?all=1 - další společnosti s doplněním autora 

52 www.t-mapy.cz 

53 www.cdesign.cz/h/Clanky/AR.asp?ARI=665 

54 www.hradeckralove.org/hradec-kralove/mapy 

55 gis.kr-kralovehradecky.cz 

http://www.geobusiness.cz/kompendium/index.php?all=1
http://www.t-mapy.cz/
http://www.cdesign.cz/h/Clanky/AR.asp?ARI=665
http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/mapy
http://gis.kr-kralovehradecky.cz/
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Tabulka 8 - mapy na serveru města Hradec Králové, cit:56 

3D průlet městem 

Demografie Hradce Králové 

Digitální mapa města 

Historické mapy Hradce Králové 

Indikátory ECI 

Krizové řízení 

Maloobchod 

Mapa čísel popisných 

MHD a památky  

Pasport pozemních komunikací 

Péče o město 

Sociální služby 

Technologie 

Termovizní snímkování –Nové 2010 

Územní plán 

Veřejné prostory 

Volnočasové sportovní aktivity 

Záplavová území 

7.2.1.1 T-WIST® (Týmový Webový Informační Systém T-
MAPY) 

Asi nejznámějším produktem společnosti T-mapy je mapový server T-WIST je 

nasazen na řadě úřadů, například i v Jindřichově Hradci57. Obsahuje řadu částí: 

7.2.1.2 T-WIST Server 1.2 

T-WIST Server je vytvořený v PHP, takže může být použit na různých operačních 

systémech, společnost uvádí MS Windows, Linux a méně používaný systém 

Solaris58 společnosti Sun (pro výukové použití jde o svobodný software). T-WIST 

spolupracuje s databázovými systémy, které mohou být jak typu svobodného 

software (PostgreSQL, MySQL) a nebo komerční (MS SQL, Oracle, Informix). O 

použití databázového systému zde rozhoduje množství zpracovávaných dat, 

náročnost na spolehlivost (pak Oracle) a ekonomie (pak PostgreSQL). 

7.2.1.3 T-MapServer  

T-MapServer je nadstavba nad mapovým serverem, například nad ArcIMS od 

společnosti ESRI. 

7.2.1.4 WWW Stránky 

Jde o správcovský systém pro správu webových stránek a pro jejich vytváření a 

editaci. Je nasazen na nejrozšířenějším webovém serveru Apache s již uvedenými 

databázemi a je vhodné použít stejnou databázi, která je použita v rámci T-WIST 

serveru. Pro srovnání, na fakultě managementu používáme jednoduší webový 

systém Wordpress (Website Baker, Joomla webovém serveru Apache a databázi 

MySQL. 

                                                 

 

56 www.hradeckralove.org/hradec-kralove/mapy 

57 www.jh.cz/cz/_mapy.html 

58 www.sun.com/software/solaris 

http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/mapy
http://www.jh.cz/cz/_mapy.html
http://www.sun.com/software/solaris
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Ukázka mapových stránek Jindřichova Hradce ve T-

WIST 

Na obrázku mapy popisných čísel si všimněte URL a názvu webové stránky. 

Fakulta managementu je označena šipkou, ale nemá tam číslo, které je 1117. 

 
Obrázek 16 - Ukázka mapy popisných čísel, cit: www.jh.cz 

 
Obrázek 17 - Územní plán města Jindřichův Hradec, v legendě je OV areál VŠ, cit: www.jh.cz 

http://www.jh.cz/
http://www.jh.cz/
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Obrázek 18 - Detail územního plánu s vyznačením fakulty managementu šipkou doprava a 

kolejemi s menzou šipkou doleva, cit: www.jh.cz 

Obdobně se můžeme podívat do registru UIR-ADR ministerstva práce a 

sociálních věcí, všimněte si opět URL a názvu webové stránky. 

 
Obrázek 19 - Možnosti T-WIST Server, cit: twist.jh.cz 

7.2.2 Společnost DIGIS 

Ostravská společnost nabízí software ESRI jako prodejce Arcdata Praha, řešení 

GIS59 a prodej velkoplošných scannerů. Nabízí produkty GIS: 

Informační systém AMEBA je otevřený systém s propojenými daty, kdy lze 

získávat propojené informace z registru obyvatel, informací o parcelách, 

územního plánu, inženýrských sítí, správu majetku. 

                                                 

 

59 www.digis.cz/gis.html 

http://www.jh.cz/
http://twist.jh.cz/
http://www.digis.cz/gis.html
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PROMEBA je geografický informační systém (GIS), prohlížeč, určený pro 

prohlížení dat z Katastru nemovitostí a napojením na inženýrské sítě, pasporty, 

letecké snímky, územní plány, důlní mapy. 

7.3 Zahraniční společnosti 

7.3.1 Clark Univerzity - systém IDRISI 

Systém je vyvíjen na Clark University60 (USA, stát Massachusetts) od roku 1987. 

Byl nejprve vyvíjen jako svobodný software pro výukové účely pod systémem 

DOS, nyní je vyvíjen již komerčně. Sestává se z řady modulů, jeden demo modul 

si můžete vyzkoušet61. Používá se u nás například na Univerzitě Palackého 

v Olomouci (viz nabídka kurzu k IDRIS62 a nebo obecně další materiály63) a v řadě 

českých lesnických společností. 

Systém IDRISI má moduly na podporu rozhodování a včetně možnosti 

zobecnění neurčitosti (uncertainty management). 

7.3.2 Google 

Google64 je velmi rozsáhlý systém, který zahrnuje kancelářské aplikace, včetně 

jejich webových možností, dále například blog, pak samozřejmě obor našeho 

zájmu, mapové aplikace a to lokální a webové či jejich kombinace. Další 

informace ke Google jsou v další kapitole u modelování.  

7.3.2.1 Google Maps 

Google Maps65 je známá webová technologie, takže jen okrajově poznámky. 

V souvislosti s letními olympijskými hrami 2008 v Pekingu Google aktualizoval 

své mapy, jak na webu, tak pro Google Earth, aby na nich byly vidět olympijské 

stadiony.  

                                                 

 

60 www.clarklabs.org 

61 www.clarklabs.org/support/IDRISI-Fly-Through-Demo.cfm 

62 gislib.upol.cz/app/idrisi/index.htm 

63 www.google.cz – „idrisi  site:upol.cz filetype:pdf“ 

64 www.google.com 

65 maps.google.cz 

http://www.clarklabs.org/
http://www.clarklabs.org/support/IDRISI-Fly-Through-Demo.cfm
http://gislib.upol.cz/app/idrisi/index.htm
http://www.google.cz/
http://www.google.com/
http://maps.google.com/
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Obrázek 20 - Aktualizovaná mapa olympijského stadionu před olympijskými hrami, cit:66 

Následně po hrách vytvořil do svého produktu Google Maps mapy ukazující 

počty medailí. Letos byly aktualizované mapy Google použity při hledání letadla 

amerického dobrodruha Fossetta67. 

7.3.2.2 Google a různé technologie 

Google maps spolupracují s různými technologiemi, například Google API, kde 

můžete spojením své a Google mapy vytvořit již zmíněnou mapu medailí, ale i 

třeba mapu pirátství či genocidy vesnic v Africe. 

Nejnovější možností je spojení Google maps , Adobe Flex a datové služby open 

source software BlazeDS (komunikace) na spolupráci přes webové rozhraní, viz 

obrázek spolupráce přes webové rozhraní. 

                                                 

 

66 www.gearthblog.com/images/images708/beijing2008.jpg 

67 technet.idnes.cz/do-hledani-fossetta-se-zapojili-i-internetovi-nadsenci-pgc-

/tec_denik.asp?c=A070910_161723_tec_denik_pka 

http://www.gearthblog.com/images/images708/beijing2008.jpg
http://technet.idnes.cz/do-hledani-fossetta-se-zapojili-i-internetovi-nadsenci-pgc-/tec_denik.asp?c=A070910_161723_tec_denik_pka
http://technet.idnes.cz/do-hledani-fossetta-se-zapojili-i-internetovi-nadsenci-pgc-/tec_denik.asp?c=A070910_161723_tec_denik_pka
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Obrázek 21 - Google Maps Collaboration Using Google’s New ActionScript API, Flex, and 

BlazeDS, cit: coenraets.org 

7.3.2.3 Google Earth 

Desktopový systém Google Earth68 společnosti Google pro Windows, Linux a 

Macintosh, který je tedy nutné instalovat na počítač. Spolupracuje samozřejmě 

s internetem, takže je možné vytvářet mapové obrazce v podstatě s aktuálními 

daty. Nově se objevily v nabídce budovy a vesmír. 

Placená verze, Google Earth Plus umožňuje práci s GPS a daty, verze Google 

Earth Pro umožňuje spolupracovat s různými GIS systémy. 

Současné novinky jsou fotorealistické budovy z měst po celém světě, zobrazení 

od úsvitu do západu slunce pomocí funkce Sluneční svit, navigace přiblížením 

se z vesmíru až na úroveň ulic. 

Animace s ukázkami a postupy najdete na YouTube69 po zadání hesla Google 

Earth. 

7.3.3 Microsoft  

7.3.3.1 Microsoft Earth - Live Search Map 

Projekt Microsoft Earth a jeho doplněk Live Search Map70 je webový projekt 

společnosti Microsoft pro Windows, jde o obdobu konkurenčního Google Maps. 

Obyvatele Jindřichova Hradce ale moc nenadchne, možná je někde přesnější než 

                                                 

 

68 earth 

69 www.youtube.com 

70 maps.live.com 

http://coenraets.org/
http://earth.google.com/intl/cs/
http://www.youtube.com/
http://maps.live.com/
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Google, ale kvalita je všeobecně horší. Obdobně mapa okolí VŠE v Praze na 

Žižkově.  

Doplňkem Virtual Earth je Microsoft Virtual Earth 3D, který po instalaci nabízí 

300 měst v 3D zobrazení. V současné době se systém rozšířil o 3D oblaka, která 

jsou každé 3 hodiny aktualizována podle počasí. 

7.3.4 OpenStreetMap 

Mapový projekt silničních map na internetu71. Projekt obdobný komerčním 

produktům iGO a nebo TomTom. Bohužel není tak kvalitní, navíc, kdo by se 

chtěl zadarmo podílet na projektu, když si může nelegálně stáhnout z internetu 

komerční verze uvedených produktů. Používá se pro spojení se systémem 

Anylogic72, používaným na naší fakultě. 

                                                 

 

71 openstreetmap.org 

72 www.xjtek.com 

http://openstreetmap.org/
http://openstreetmap.org/
http://www.xjtek.com/
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7.4 Závěr kapitoly 
V závěru kapitoly jsou připraveny úkoly a otázky k tématu. 

 

SAMOSTATNÉ ÚKOLY 

Prohlédněte si stránky českých společností a podívejte se na jejich nabídku. Zkuste jí porovnat. 

OTÁZKY K PROBÍRANÉ TÉMATICE 

1. Kolik asi tržeb připadne na služby kolem GIS, mimo geodetických firem? 

2. Porovnejte si mapy Google × Microsoft 

TESTOVÉ OTÁZKY 

1. Mapové servery 

a) jsou pouze komerčním softwarem 

b) jsou pouze svobodným softwarem 

c) jsou jak komerčním, tak svobodným 

2. Microsoft Earth je 

a) webová aplikace 

b) desktopová aplikace 

c) aplikace pro MDA 

3. Mapový server T-WIST se používá na 

a) na městském úřadě v Jindřichově Hradci 

b) na městském úřadě v Hradci králové 

c) Ministerstvu práce a sociálních věcí 

d) Fakultě managementu v Jindřichově Hradci 

LITERATURA 

[D7-1] PECHANEC V: Nástroje podpory rozhodování v GIS, Univerzita Palackého, Olomouc 2006 

[D7-2] KLIMEŠOVÁ D.:GIS and uncertainty management, ČZLU Praha 2006 (Příspěvek na CD) 

WEBOVÉ STRÁNKY – CITACE ŘÍJEN 2008 

[W7-1] earth - PROJEKT GOOGLE EARTH  

[W7-2] maps.live.com - PROJEKT MICROSOFT VIRTUAL EARTH  
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8 MODELOVÁNÍ ÚZEMÍ, SIMULACE, 
NADSTAVBOVÉ SOFTWARE 

8.1 Úvod kapitoly 

CÍL KAPITOLY 

Kapitola se zabývá 2, 3, 4D modelováním, virtuální realitou, počítačovými simulacemi, 

nadstavbovým software, software (Quantum GIS či jiným vhodným software) pro práci na 

cvičení 

ČASOVÝ PLÁN 

Prostudování celé kapitoly včetně navštívení doporučených odkazů je doporučené věnovat 

1 hodinu. 

K vyjasnění otázek k zamyšlení budete potřebovat minimálně další 1 hodinu, k praktickému 

vyzkoušení software minimálně další 3 hodiny. 

SOUVISEJÍCÍ MULTIMEDIÁLNÍ POMŮCKY 

Videa a animace s ukázkami prostorového modelování. 

SAMOSTATNÁ PŘÍPRAVA 

Na stránkách svého města se podívejte, zda tam není nějaká simulace či animace nějakého území. 

Zopakujte si poznatky ohledně instalací a spuštění software a ujasnění funkce doplňků (plug-in). 

8.2 2,3,4D modelování území 
Pro modelování projektů se velmi často používají prostředky GIT. Otázka čísel v 

modelování, zda 2, 3, 4, D… není podstatná, jde někdy o reklamní či 

marketinkový tah. 

Existují i 3D tiskárny, viz 6. kapitola. 

8.2.1 2D modelování 

Máme dvě osy či klasickou dvourozměrnou mapu, která nám může postačovat 

na obyčejné úvahy, na jaké pobřeží moře pojedeme na dovolenou.  

8.2.2 3D modelování 

Pokud chceme jít na horské túry či na cykloturistiku, tak nás již zajímá třetí 

rozměr.  

Obdobně nás ve městě zajímá, jak vysoká bude stavba (zda nebude nám rušit 

výhled či zakrývat jinou budovu) 
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Třetí rozměr bývá důležitý při záplavách, kterým se budeme zabývat více. Třetí 

rozměr uniknul jednomu stavebnímu odboru v Brně a jím povolený dům zastínil 

architektonickou památku města, kostel Petrov. 

Ve Švýcarsku to řešili jednoduše a bez počítače. Kdo chtěl něco postavit, musel vytvořit obvod 

stávající stavby třeba ze dřeva a každý soused či obyvatel hned vidí, jak bude dům vypadat. Tak 

se stalo, že jeden filmový herec (jméno spoluautor zapomněl) postavil dům jinak než byl povolený 

obvod a sousedka přestala vidět na jezero. Herec musel kus domu ubourat a nebyl rád. Současný 

stav legislativy ve Švýcarsku není znám. 

Ve 3D se modelují celé bloky domů, firma Arcdata dokonce dokázala během pár 

hodin vytvořit 3D mapu okolí Kongresového paláce v Praze, kde byla 

konference, a to včetně fotografií zdí.  

Modely se vytvářejí pro filmy, typicky 3D model letištního terminálu pro známý 

film Terminál. 

8.2.2.1 Google 

SketchUp73 

Google nabízí další desktop produkt (tedy ne webový) s názvem Google 

SketchUp (v překladu „kresba směrem nahoru“) na 3D modelování. Produkt je 

volně ke stažení74, v rámci instalace najdete spoustu 3D modelů s příponou *.skp. 

V menu produktu máte možnost přímo stahovat modely ze stránek Google 

SketchUp a otevírat je. Tyto soubory můžete také načítat i do Autodesk a do 

produktů Bentley (Microstation). 

8.2.3 4D modelování 

Dalším, velmi důležitým rozměrem je čas. Třeba vás může zajímat, jak se šíří 

klíšťata (tradiční příspěvek na konferencích ke GIT) či hnusný hnědý plzák 

španělský, který v současné době dorazil v Česku do nadmořských výšek kolem 

700 metrů nad mořem. 

8.2.4 Virtuální realita 

Virtuální realita se zde chápe jako procházení 3D území. 

                                                 

 

73 sketchup.google.com 

74 sketchup.google.com/download 

http://sketchup.google.com/
http://sketchup.google.com/download
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Mezi virtuální realitu patří i různé projekty virtuálních světů, například i dále 

uvedený Second Life nebo Kennedyho letiště v New Yorku (kde bylo možné 

sledovat i odlétávající letadla v reálném čase). 

8.2.4.1 Virtuální prohlídky měst  

Společnost Panoramas z Kroměříže nabízí virtuální panoramatické pohledy na 

zajímavé objekty v Česku, například na nádvoří jindřichohradeckého zámku75. 

8.3 Počítačové simulace 
Simulace pomocí GIS známe ze záplavového roku 2002, kdy se „s křížkem po 

funuse“ simulovaly záplavy podle průtoku. Další simulací bylo zaplavení metra, 

viz animace v Moodle. 

Simulace mohou být i složitější. 

Například simulace dynamiky využívání půdního fondu nám může říci, zda a 

jak ubývá zemědělská orná půda. A v Čechách ubývá! 

8.3.1.1 G-EAU pro simulaci vodného a stočného v rámci 
času a území města76 

Systém zahrnuje spotřebu vody a simuluje odpadní toky se započítáním počasí 

a spodní vody. Využívá genetické algoritmy a adaptabilní strategie. Jeho 

výstupem je například potřebná kapacita čističek či možnosti znečištění vod. 

8.3.1.2 Simulace přepravního systému městské 
hromadné dopravy 

Simulace využití zdrojů, směrů tratí a cílů. Plánování linek a jednotlivých uzlů, 

toky cestujících. Systém by měl umožnit najít kritická místa, jako byla nedávná 

srážka tramvají na jednokolejné trati v Ostravě. Také například umožnit řidičům 

zákonnou přestávku na převzetí vozu od jiného řidiče. V současné době to řeší 

dopravní podnik v Praze ohledně tramvají, neboť kontrola při přebírání je 

v současné době spíše formální a odporuje zákonu, čímž může dojít 

k všeobecnému ohrožení77. 

                                                 

 

75 www.virtualtravel.cz/zamek-a-hrad-jindrichuv-hradec/nadvori-445.html 

76 geau.fsg.ulaval.ca/activites/conferenciers_invites/dr_dirk_muschalla 

77 www.odbornecasopisy.cz/download/au050003.pdf 

http://www.virtualtravel.cz/zamek-a-hrad-jindrichuv-hradec/nadvori-445.html
http://geau.fsg.ulaval.ca/activites/conferenciers_invites/dr_dirk_muschalla
http://www.odbornecasopisy.cz/download/au050003.pdf
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8.4 Software pro výuku 

8.4.1.1 Quantum GIS 

Systém Quantum GIS78 umožňuje pracovat s vektorovými mapovými vrstvami a 

rastrovými vrstvami s obrázky. Je možné generovat různé mapové výstupy 

z jednoduché databáze, umožňuje i SQL dotazy. Jeho předností je opravdu 

jednoduchá user friendly obsluha a jeho zvládnutí je asi za 10 minut. Je možné 

ho spouštět snad pod všemi známými operačními systémy (Windows, Linux, 

Mac OS X, BSD, Solaris). Jde o svobodný software k volnému stažení a má i české 

menu.  

 
Obrázek 22 - Ukázka části obrazovky QGIS verze 0.8.1. při zpracování korupce, cit: 

spoluautor 

 
Obrázek 23 - Mapové body v Jindřichově Hradci a jejich atributová tabulka ve QGIS 1.0.0, 

cit: spoluautor 

                                                 

 

78 www.qgis.org 

http://www.qgis.org/
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Instalační pokyny, zkrácený návod v angličtině a detailnější postup ve formě 10-

ti stránkové brožurky v češtině, vytvořené spoluautorem, jsou v kurzu na 

Moodle. Dále jsou tam instalace a vytvořené projekty. 

8.4.1.2 Janitor 

Jde opět o svobodný software české agentury Cenia (Česká informační agentura 

životního prostředí)79. Software byl vyvinut jako předstupeň před použitím 

software ESRI. Podle názoru spoluautora je jeho zvládnutí i přes české návody 

složitější, než třeba Quantum GIS. Je možné ho spouštět pouze pod Windows. 

Systém je tvořen několika samostatnými a propojenými aplikacemi. Aplikace 

pokrývají celou oblast, od získávání dat v terénu, přes jejich uložení do datového 

skladu až po různé analýzy. 

Jako databázi používají nějakou externí, na rozdíl od Quantum GIS, který má 

svou vlastní, buď tradiční MySQL nebo PostgreSQL. z toho vyplývá i složitější 

instalace, kterou na rozdíl od Quantum Gis musí dělat odborník. Výstupy mohou 

být textové, v mapových formátech či v obrázcích. 

 
Obrázek 24 - Struktura Janitor na stránkách Cenia, cit:80 

                                                 

 

79 www.cenia.cz 

80 janitor.cenia.cz/www/j2_html.php?id=2&lang=cze&idmn=24 

http://janitor.cenia.cz/www/
http://www.cenia.cz/
http://janitor.cenia.cz/www/j2_html.php?id=2&lang=cze&idmn=24
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Obrázek 25 - Ukázka spuštěného JanMap, cit: spoluautor 

Další materiály a jednoduché projekty jsou na Moodle. 

8.4.1.3 ArcExplorer 

ArcExplorer je opět svobodný software pro práci s mapovými projekty, obdobně 

jako je například MS Internet Explorer pro webové stránky. V současné době se 

již nenabízí dřívější česká verze 1.1. CZ nebo anglická 2.0 pro Windows a nabízí 

se pouze java verze. Java verze, na rozdíl od výše uvedené verze, je určena pro 

různé systémy (Windows, Unix, Linux, Solaris, HP-UX, AIX). Je ale složitější na 

instalaci a obsluhu, než verze používaná na cvičeních. 

 
Obrázek 26 - Projekt v ArcExplorer 1.1, cit: spoluautor 
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Obrázek 27 - Projekt v ArcExplorer 9.3 java, cit: spoluautor 

Další materiály a jednoduché projekty jsou opět na Moodle. 
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8.5 Závěr kapitoly 
V závěru kapitoly jsou připraveny úkoly a otázky k tématu. 

 

SAMOSTATNÉ ÚKOLY 

Najděte si na internetu, které magistráty, města a obce (nejprve ve vašem okolí) mají na svých 

webových stránkách 3D zobrazení. Pokud nic nenajdete, zkuste komerční společnosti, např. 

realitky. 

Najděte si svobodný software pro 3D projekty.  

OTÁZKY K PROBÍRANÉ TÉMATICE 

1. Jakým způsobem a kde se využívají 3D simulace a jakým způsobem mohou přispět 3D simulace 

k rozvoji města? 

TESTOVÉ OTÁZKY 

1. Jakým způsobem vznikají 3D modely 

a) digitalizací na internetu 

b) z ortofotomap při leteckém snímkováním 

c) z 3D fotografií 

d) laserovým snímkováním 

2. Na internetu jsou k dispozici zdarma  

a) 3D modely  

b) 3D prohlídky měst 

c) geografická data měst 

3. Systémy Quantum GIS a Janitor můžeme provozovat pod systémy 

a) Windows 

b) Linux 

c) BSD 

d) Solaris 

LITERATURA DOPORUČENÁ 

[D8-1] KUNČAR D.: VYUŽITÍ 3D MODELINGU V INTERNETOVÉM MARKETINKU, bakalářská 

práce, FM VŠE Jindřichův Hradec 2005 

ZRZAVÝ J.: VRML, Grada 1999 

WEBOVÉ STRÁNKY – CITACE ŘÍJEN 2008 

[W8-1] www.3dscena.cz/art/3dscena/free_3D.html - PŘEHLED 3D FREWAROVÝCH 

PROGRAMŮ 

 

 

http://www.3dscena.cz/art/3dscena/free_3D.html%20/
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III. ČÁST - PŘÍKLADY 

MANAGEMENTU ÚZEMÍ 
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9 Management dopravy, výroby 

ENERGIE, VODY, TELEKOMUNIKACÍ 

9.1 Úvod kapitoly 

CÍL KAPITOLY 

Kapitola se zabývá dopravou hmotných a nehmotných komodit: 

Management dopravy zboží a lidí (silniční, železniční, lanovková, vodní, letecká) 

Management výroby energie (elektrárny tepelné, vodní, větrné, atomové, solární) 

Management dopravy energie a vody (elektřina, plyn, teplo, potrubí) 

Management vodního hospodářství (vodovody, kanalizace, zdroje, přehrady) 

Management telekomunikací (sítě bezdrátové, drátové, počítačové, telefonní, televizní sítě, 

rozhlasové) 

ČASOVÝ PLÁN 

Prostudování celé kapitoly včetně navštívení doporučených odkazů je doporučené věnovat 2 

hodiny. 

K vyjasnění otázek k zamyšlení budete potřebovat minimálně další 1 hodinu. 

SOUVISEJÍCÍ MULTIMEDIÁLNÍ POMŮCKY 

Větší množství videí s elektrárnami z různých zdrojů. 

SAMOSTATNÁ PŘÍPRAVA 

Rozhlédněte se po svém okolí, zda tam není nějaká elektrárna, i třeba malá vodní. Obdobně se 

podívejte na zařízení pro rozvod energie. 

9.2  Manažerské metody 
Pro práci s územím a k získání lepších informací je možné použít manažerské 

metody. Již byla zmínka o software IDRISI, který má moduly na podporu 

rozhodování a včetně možnosti zobecnění neurčitosti (uncertainty management). 

Pokud uvažujeme území Česka, tak to je tak malé, že bychom si mohli poradit i 

bez těchto metod. Třeba volba, kde postavit další velkou vodní elektrárnu, tam 

se nabízené možnosti dají spočítat na prstech jedné ruky. Nebo veškeré výpočty 

ohledně zátop nám nabourá jeden bobr skácením stromu. Rozhodování v GIS je 

vždy rozhodování za neurčitosti (nejistoty). 

V textu bude uvedeno jen několik pravidel, která se budou detailněji probírat 

v povinném předmětu Manažerské rozhodování ve 4. ročníku. 

Pravidla si můžeme pro naše účely rozdělit na pravidla rozhodování za rizika, 

kdy tedy známe pravděpodobnost nějakých stavů (pravděpodobnost, že padne 
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na kostce 6 je 1/6) a za nejistoty (neurčitosti), kdy pravděpodobnosti neznáme 

(jaká bude povodeň, roční či stoletá). Při tvorbě textu byla úvaha použití i jiných 

metod, než je dále uvedená SWOT analýza. Nakonec se ukázala většina metod 

pro tento text složitá, takže se pouze počítá s doplněním analýzy GIS do 

zmíněného předmětu Manažerské rozhodování. 

Dále uvedené studie v III. části budou využity při praktické týmové práci 

studentů (3 - 4 studenti), kdy v rámci týmové práce zpracují nějaké téma. 

9.2.1 SWOT analýza 

SWOT analýza se probírá na fakultě managementu v bakalářském studiu. Její 

princip není složitý, viz dále při rozboru jednotlivých manažerských činností. 

SWOT analýza je metoda, pomoci které je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: 

Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s určitým  

projektem, typem podnikání, opatřením, politikou apod. Jedná se o metodu analýzy užívanou  

především v marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě politik (policy analysis). s její pomocí  

je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je  

součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. cit: Wikipedia  

Tabulka 9- SWOT, cit: Wikipedia 

SWOT- 

analýza 

Interní analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

E 

x 

t 

e 

r 

n 

í 

 

a 

n 

a 

l 

ý 

z 

a 

Příležitosti 

S-O-Strategie: 

Vývoj nových metod, které 

jsou vhodné pro rozvoj silných 

stránek společnosti (projektu). 

W-O-Strategie: 

Odstranění slabin pro vznik 

nových příležitostí. 

Hrozby 

S-T-Strategie: 

Použití silných stránek pro 

zamezení hrozeb. 

W-T-Strategie: 

Vývoj strategií, díky nimž je 

možné omezit hrozby, 

ohrožující naše slabé stránky 

Pro všechny dále uvedené činnosti je hrozbou zemětřesení, pád meteoritu či nějakého kosmického 

zařízení, válka, … 
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9.2.2 Rozhodování za nejistoty 

Můžeme si popsat zjednodušeně některá pravidla či metody.81 

 pravidlo minimaxu  - předpokládám pesimisticky ty nejhorší možné 

výsledky (odezvy z druhé strany) a z nich vyberu tu nejlepší variantu 

(která mě nejméně ohrozí) 

 pravidlo maximaxu - předpokládám optimisticky ty nejlepší možné 

výsledky (odezvy z druhé strany) a z nich vyberu opět tu nejlepší variantu 

(která bude pro mě nejvhodnější)  

 Laplaceovo pravidlo - když nemohu porovnat situace, tak se prohlásí 

za stejně pravděpodobné a vyberu variantu s nejlepší střední hodnotou 

 Hurwiczovo pravidlo - pro každou variantu stanovím nejvyšší a nejnižší 

hodnotu, pak vytvořím vážené průměry (kompromisní varianta, která 

kombinuje metodu minimax a maximax s vhodnými vahami). 

 Savageovo pravidlo - vyberu variantu, při které budou nejnižší ztráty 

Rozsah zóny havarijního plánování u atomových elektráren bych stanoven 

deterministickým přístupen a poté pomocí pravděpodobnosti výskytu jevů, poté 

byly oba výsledky konfrontovány. 

9.2.3 Analýza špatného rozhodnutí 

Následkem špatného rozhodnutí je stav, který nevyhovuje a je potřeba najít jeho 

příčiny či řetězce příčin. Výsledkem analýzy může být i grafický výstup ([D9-1], 

str.45). V GIS můžeme mít i 3D výstup (např. výška hladiny vody, rozmístění po 

budově). 

9.2.4 Statistické metody 

Kromě klasických statistických metod lze na podporu rozhodnutí použít i 

geostatistiku82. Geostatistika se na fakultě managementu nepřednáší, není ani 

součástí software ArcView. Základní ukázkové analýzy nejsou složité, ale 

praktické použití vyžaduje spolupráci odborníků na statistiku a GIT. Na fakultě 

managementu se počítá s její ukázkou v rámci výuky statistiky. 

                                                 

 

81 Podrobně v Berka P.: Inteligentní systémy, Oeconomica, Praha 2008 

82 www.gis2009.com/geostatistika 

http://www.gis2009.com/geostatistika.html
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9.2.5 Síťová analýza 

Další metodou jsou různé síťové analýzy, kdy si problém zapíšeme ve formě sítě, 

která popisuje následné činnosti. Asi neznámější je pojem kritická cesta, kdy 

činnosti na kritické cestě nemají žádné rezervy či alternativní cesty a tyto činnosti 

jsou pro manažerské rozhodnutí nejdůležitější. 

Na fakultě managementu se síťová analýza přednáší v rámci některých kurzů. 

Pro praktické analýzy se na fakultě managementu používá software MS Project. 

9.2.6 Další metody k analýze 

 Fuzzy logika 

 Genetické algoritmy 

 Neuronové sítě 

 Byaesovské metody 

9.3 Doprava 
Dopravovat se mohou různé věci (komodity), počínaje nějakým zbožím, lidmi, 

ale i věci nepevné, jako voda, plyn a nevážitelné, jako je přenos elektřiny či 

bezdrátový přenos. 

9.4 Management dopravy zboží a lidí 
(silniční, železniční, vodní, letecká) 

9.4.1 Silniční doprava 

V počátcích šlo spíše o dopravu po stezkách či cestách. Bylo potřeba najít trasu, 

kudy se dá něco přenášet či převážet. Láska sice hory přenáší, ale ve skutečnosti 

byly asi největší překážkou hory a v našem kraji bažiny, což jsou území, která se 

osidlovala jako poslední.  

9.4.1.1 Pohled manažera 

Tak první pohled manažera spočine v současné době na hory či nadmořskou 

výšku. Je vůbec reálné tudy vést silnici? Jaké dopravní prostředky budu muset 

použít?  

Třeba na Etnu na Sicílii jezdí speciální autobusy upravené na pomalou jízdu do kopce po 

sopečném písku. Když se stavěla věž na hoře Ještěd u Liberce, tak bylo nutné použít nadčasová 
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nákladní auta Pragu V3S, které jediná byla schopna všechen materiál odvozit na horu. Bez nich 

by to bylo velmi neekonomické, třeba lanovkami či vrtulníky. 

Dálnice mohly mít sklon nejvíce 6%, nyní je to 4,5%83. Proto je otázka, zda 

některé úseky tzv. dálnic jsou opravdu dálnice. Pro komunikace platí norma 

ČSN 73 6101, která nám není dostupná. 

 
Obrázek 28 - Dálnice, příprava, stavba, provoz, cit: 84  

Dříve to bylo pro manažera jednoduší, území, které potřeboval pokrýt, bylo 

menší. Dnes musí podnikatel uvažovat území minimálně po celé EU, dá se říci, 

od moře k moři. 

Silné stránky 

Silnice jsou všude a kam jede vlak, vede i silnice, naopak to neplatí. Silniční 

doprava je vždy rychlejší než železniční, je to dáno malou pružností železnice, 

která je limitována kolejemi a špatnou organizací práce. Havárie na silnicích se 

odstraní rychleji, než na železnici.  

Dálnice nyní vede z Česka až do Francie k moři. Není tedy problém kamkoliv 

něco dovést. V současné době byl i na našich silnicích povolen omezený provoz 

obřích náklaďáků, gigalinerů. 

                                                 

 

83 www.packaging-cz.cz/printernet/Packaging/PAC042003/PDF/packa_04_bk30.pdf 

84 www.ceskedalnice.cz/d.htm 

http://www.packaging-cz.cz/printernet/Packaging/PAC042003/PDF/packa_04_bk30.pdf
http://www.ceskedalnice.cz/d.htm
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Obrázek 29 – Gigaliner, cit: 85 

Společnosti používají kamióny metodu pro systém Just in time, kamióny musí 

zboží dovést právě včas, kdy je potřeba. Nepoužívají se tedy žádné sklady, zboží 

z auta jde přímo na výrobní linku či do pultů a pokud to Just in time nevyjde, tak 

kamión slouží jako dočasný sklad. Opačný stav znamená zastavení výroby či 

prodeje, jde ale o výjimečný stav, kdy se pak třeba nasazuje na náhradní dopravu 

i letadlo či vrtulník. 

Slabé stránky 

Silnice jsou závislé na počasí a stavu vozovky. Největší problém bývají havárie, 

které blokují silnici na celé hodiny, přetíženost silniční a dálniční sítě (kolony), 

nesjízdnost kvůli sněhu, různé akce (např. blokování protesty zemědělců). Tyto 

problémy by měl alespoň částečně řešit online navigační systém. V našem státu 

je něčeho, čemu se úředně říká dálnice, ale třeba kvalita dálnice D1 je horší, než 

kvalita okresní silnice (úsek k Brnu). A okresní silnice se spíše neudržují. A i 

v Jindřichově Hradci nyní vznikají zácpy, již i sem dorazilo se svými akcemi 

ŘSD86. 

Příležitosti 

V současné době je velký nedostatek řidičů, který se může stále zvětšovat 

omezováním jízdy kamiónů v určitou dobu. Příležitostí je nabídka přepravní 

kapacity. Ovšem tato příležitost je zase hrozba konkurence pro stávající řidiče. 

Hrozby 

Uvedené příležitosti jsou zároveň hrozbou pro stávající dopravní firmy.  

Asi nejčastější problém bývá s pneumatikami pro nákladní auta. Řada zemí, mezi 

nimiž je i Česko, má problémy s úklidem sněhu na hlavních trasách a vyžaduje, 

aby se řidiči přizpůsobili neuklizeným silnicím. Jenže tahač jede po uklizených 

silnicích Norska, Švédska a po přejezdu moře se dostane do bývalého 

                                                 

 

85 www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,435330,00.html 

86 www.rsd.cz 

http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,435330,00.html
http://www.rsd.cz/
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východního Německa a pak do Česka. A policie mu vytýká, že nemá zimní 

pneumatiky. Řidič namítá, že má tzn. univerzální pneumatiky. Čeští policisté 

požadují celý tahač přezouvat na zimní pneumatiky.  

 
Obrázek 30 - Zákaz vjezdu bez zimních pneumatik, cit: archiv spoluautora 

Počítejme: 

Tahač   2+4=6 pneumatik 

Návěs  4, nebo 8 a nebo i 12 pneumatik.  

Počítejme tedy průměr 14 pneumatik. Přezutí jedné pneumatiky stojí asi 100 Kč. 

Řidič by měl tedy zaplatit za toto přezutí na zimní pneumatiky v průměru 

1400 Kč a objednat se týden dopředu. Kam uloží těch 14 pneumatik? Asi na 

nějaké další vozidlo, které mu pneumatiky doveze přes to východní Německo a 

Česko na hranice s Rakouskem, kde by si měl opět zamluvit přezutí na 

univerzální pneumatiky, neboť již zimní dál nepotřebuje a zaplatí za to. A když 

přejede Alpy, tak by zimní pneumatiky na slunném jihu poškodil. Proč není 

možné uklidit silnice tak, aby mohli tahače s univerzálními pneumatikami aspoň 

opatrně projet? Proč by to Česko dělalo? Ať posílají zboží vlakem. 

Ministerstvo dopravy argumentuje, že obdobné zákazy se používají i v cizině. 

Ano, ale je potřeba říci kde, v cizině se jedná o horké úseky a u nás o kopcovitou 

krajinu. 

9.4.2 Železniční doprava 

Železniční síť je v našem státu rozsáhlá. Některé tratě se jako neekonomické ruší 

a tím do některých obcí přestává vlak jezdit. Naštěstí některé lokální tratě 

převzali soukromníci, typická je Jindřichohradecká úzkokolejka87, která nyní 

s významně menším počtem zaměstnanců dosahuje zisku.  

9.4.2.1 Pohled manažera 

Manažer uvažuje o železniční dopravě. Vybudování dalších kolejí by přicházelo 

v úvahu spíše někde v lokálním významu pro určitý účel, třeba vlečka k nové 

                                                 

 

87 www.jhmd.cz 

http://www.jhmd.cz/
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továrně či nákupnímu středisku. Tratě má na starosti Správa železniční dopravní 

cesty - SŽDC88. Ta má umožnit každému, kdo o to projeví zájem a splní určité 

podmínky, umožnit provozovat železniční dopravu. Rozšiřování kolejí vidíme 

nejčastěji v místech, kde stávající jedna kolej nestačí provozu a tak se buduje další 

paralelní kolej vedle stávající. Rozšíření tratě není tak významné a většinou stačí 

jen pár metrů, které vzniknou třeba zvětšením sklonu svahu či přisypáním. 

Největším provozovatelem jsou České dráhy89, dopravu provozují se ztrátou, 

kterou jim kompenzují kraje a stát formou vysokých dotací.  

 
Obrázek 31 - Místa, kde je možné nakládat a vykládat, cit:90  

Silné stránky 

Železnice uveze mnohonásobně více zboží, než plně naložený kamion, a měla by 

to zboží dovést levněji. Ale třeba cena jízdenky železnicí je nyní skoro vždy 

dražší, než autobusem, a to přes všechny dotace. Právě dotace by měly způsobit 

levnější dopravu, ale není tomu tak. 

Slabé stránky 

Železniční síť je, jak bylo již uvedeno v kapitole o silniční dopravě, sice rozšířená, 

ale silniční dopravě konkurovat nemůže. Její nepružnost je dána velkou 

                                                 

 

88 www.szdc.cz 

89 www.cd.cz 

90 tr6.datis.cdrail.cz/stn-img/tr6vst.gif 

http://www.szdc.cz/
http://www.cd.cz/
http://tr6.datis.cdrail.cz/stn-img/tr6vst.gif
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závislostí na každém pracovníkovi a okolí a hlavně na řízení a operativnosti. 

Navíc zboží se musí skoro vždy naložit na nějaké auto, dovést na nádraží, tam 

přeložit na vagóny, na cílovém nádraží opět přeložit na auto a odvést 

k zákazníkovi. Není totiž snad ani jeden obchodní řetězec, který by měl 

vybudovanou železniční přípojku, není to ani možné, například v Jindřichově 

Hradci je nádraží vzhledem k nákupním centrům za kopcem a údolím 

s potokem, skoro 3 km daleko. Poštovní vlaky vozí poště zásilky tak, že mohou 

být druhý den na místě, ale stačí drobná nedbalost a zásilky jsou opožděny a 

opoždění vadí pouze zákazníkům, pošta ani železnice nejsou nijak penalizovány 

za opožděnou dodávku. Může někdo, kdo by si chtěl vozit zboží vlastním 

vlakem stanovit podmínku dodržení jízdního řádu s možnou penalizací a 

náhradou škody za jeho nedodržení? Na železnici je týdně nějaká havárie, někdy 

je železnice zastavena i na dny. Operativnost není silnou stránkou. 

Manažer a majitel společnosti Student Agency Radim Jančura na začátku roku 

2008 představil své vlaky ve firemní žluté barvě, ale očekává, že to bude trvat asi 

3 roky, než vyjedou. Dotované České dráhy se totiž bojí ztráty monopolu a toho, 

že neuspějí ve výběrových řízeních. V současné době jsou totiž velmi a velmi 

dotované a přesto jsou stále prodělečné, ačkoliv jízdenka do Prahy z Jindřichova 

Hradce stojí již asi 200 Kč a zpáteční 300 Kč. Pokud jede rodina, je to 1200 Kč. 

Autem při spotřebě 6 litrů na 100 km to vyjde na 500 Kč.  

 
Obrázek 32 - Plánovaný vlak Student Agency, cit:91 

Příležitosti 

S budováním nových železničních tratí se spíše tedy nedá počítat, v současné 

době se za miliardy pouze rozšiřují stávající jednokolejné tratě na dvojkolejné. Je 

                                                 

 

91 www.novinky.cz/clanek/134244-student-agency-zacne-luxusnimi-vlaky-konkurovat-cd.html 

http://www.novinky.cz/clanek/134244-student-agency-zacne-luxusnimi-vlaky-konkurovat-cd.html
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možné převzít nějakou místní trať a místně ji využít, třeba v rámci turistických 

služeb či různé jízdy na přání.  

Hrozby 

V současné době se stále nedaří narušit monopol Českých drah. Každý, kdo by 

ukázal, že to jde levněji, rychleji a kvalitněji, není vítán. Špatná je také kvalita 

elektroniky kolem trati, v některých částech není problém proti sobě pustit dva 

vlaky bez toho, že by se to nějak indikovalo, vlaky se dispečinku „ztrácejí“, stačí 

na to písek na kolejích. Jakékoliv překážky na kolejích, třeba i od dětí, způsobují 

velké problémy a škody. 

9.4.3 Lanovková doprava 

Další z možností pro dopravu jsou lanovky. Celkem je v Česku v současné době 

65 visutých lanovek, 4 pozemní lanové dráhy (2 zrušené) a 3 nákladní visuté 

lanovky (6 zrušených), tedy celkem 72 lanovek. 

Mezi lanovky můžeme zařadit i známé výtahy pro lyžaře. 

9.4.3.1 Pohled manažera 

Jde o atraktivní a ekologickou dopravu, která může být provozována do 

nepřístupných míst, o která lidé ale mají zájem. 

Silné stránky 

Lanovky pro dopravu se dají použít pro městskou dopravu, ale v Česku není tak 

využívána, jako v jiných zemích. Najdeme ji na kopcích v Barceloně, 

v Rio de Janeiro92, v New Yorku jezdí přes řeku v rámci městské dopravy. 

Lanovka je samozřejmě v Praze, známá lanovka na Petřín, také v rámci městské 

dopravy. Je v Salzburgu, kde na městskou pevnost jezdí lanovka, i když jde spíše 

o vlak poháněný lanem. Lanovky nejsou náročné a bylo by vhodné je stavět 

častěji a s menšími obstrukcemi, než které jsou při uvažované stavbě nové 

lanovky na Sněžku. Musíme si uvědomit, že národ stárne a není možné 

zablokovat část území pro méně pohyblivé lidi jen proto, že jim umožníme 

pohyb do kopců pouze pěšky. 

Slabé stránky 

Jejich provoz bývá často sezónní, přepraví menší množství lidí, náročná údržba. 

Protože jde často o turistiku v přírodě, mají ochranáři často námitky proti vstupu 

do přírody. 

                                                 

 

92 mohli jsme se s ní seznámit v jednom filmů s Jamesem Bondem 
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Příležitosti 

Všude, kde je nějaký kopec je teoreticky možné lanovku postavit. Možné jsou i 

krátké lanovky v obchodních domech. 

Hrozby 

Lanovky jsou silně závislé na počasí a při větším větru musí přerušit provoz. 

Pokud lanovka vede někam, kam se obtížně dostává (třeba Lomnický štít na 

Slovensku93, tak návrat při přerušení provozu nebývá snadný či je někdy 

nemožný. Hrozbou jsou také američtí letci se starými mapami, kde lanovky 

nejsou zakreslené, a tak v Itálii v roce 1998 americké letadlo přeseklo lano 

lanovky a kabinka spadla a zahynulo 20 cestujících94 (špatné mapy měli také 

spojenečtí vojáci v roce 1999 za války v bývalé Jugoslávii a omylem zasáhli 

velvyslanectví Číny). 

Lanovky pro dopravu lidí, lyžařské vleky 

Velmi rozšířený způsob dopravy v horách, který v kombinaci se skibusy dosáhne 

toho, že velké území hor je přístupné i pro lyžaře sjezdaře. 

Stavební lanovky 

Pokud někdo chce někde stavět a místo není přístupné automobilem, může buď 

materiál odnosit na zádech horských nosičů a nebo zbudovat lanovku. Na horu 

Bezděz ke známému hradu vede cesta, která je nesjízdná pro auta a z druhé 

strany tam vede pouze nákladní lanovka na kolejích, která překonává převýšení 

260 metrů na vzdálenosti 1400 metrů. 

Lesní lanovky 

Lesní lanovky slouží na přesun pokácené dřeviny. Je škoda, že se používají málo 

místo různých tahačů či traktorů, které poškozují lesní cesty a porost. 

Ano, je opravdu jednouší vzít velké a silné auto či traktor a kola když zaberou, tak vytvoří velké 

rýhy, spoluautor viděl v Jizerských horách skoro metr hluboké dvojité rýhy. 

Lanovka bývá kratší, například 200 metrů, ale je možné tahat kmeny postupně. 

                                                 

 

93 www.csfd.cz/film/10088-andel-na-horach 

94 www.ct24.cz/kalendarium/4416-americke-vojenske-letadlo-zavinilo-v-italii-smrt-20-lidi 

http://www.csfd.cz/film/10088-andel-na-horach
http://www.ct24.cz/kalendarium/4416-americke-vojenske-letadlo-zavinilo-v-italii-smrt-20-lidi
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Obrázek 33 - Obrázek lesní lanovky, cit:95 

9.4.3.2 Vodní lanovka 

Vodní lanovky se používají v plavebních kanálech, například v Baťově kanálu. 

Jsou na principu koníčkování kanoí či ruských burlaků, tedy loď je tažena 

nějakým lanem. 

 
Obrázek 34 - Baťův kanál, cit: MF Dnes v archiv spoluautora 

U Hamru na Jezeře v Ralsku bývala lanovka pro vodní lyžaře, kteří mohli jezdit 

do čtverce zavěšeni za lano k lanovce, podobně jako se zavěšují lyžaři na lyžařský 

vlek. 

  
Obrázek 35 - Vodní vlek na Jezeře u Hamru, cit: www.mapy.cz 

                                                 

 

95 Horek P.: Lesní lanovky 

http://www.mapy.cz/
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9.4.4 Vodní doprava 

9.4.4.1 Státní plavební správa 

Státní plavební správa96 má na starosti veškerou vnitrostátní lodní přepravu na 

českých vodách: 

 eviduje lodě, 

 povoluje přístavy,  

 umístění plovoucích zařízení na vodní cestě, 

 provoz lodí se spalovacím motorem, 

 vodní lyžování, 

 provoz vodních skútrů. 

9.4.4.2 Pohled manažera 

Manažer se na mapě podívá na větší vodní toky a nádrže. Vodní toky, kde se 

provozuje vodní doprava, mají také výhodu, že umožňují přepravu širších, 

vyšších, delších a těžších věcí, než umožňují silnice či železnice (tunely, mosty). 

Ale i vodní toky mají své limity. Ovšem náklady tohoto typu zase nejsou tak časté 

(jako dopravce po silnicích musí znát parametry silnic, musí dopravce po vodě 

znát parametry vodních toků). Asi nejdůležitější je ponor lodí a potřebný stav 

vody, záleží na typu lodí. 

Silné stránky 

Výhodné je, že množství přepraveného zboží může být velmi velké a náklady na 

spotřebu paliva jsou nízké. 

Slabé stránky 

Vodní doprava je na tom s včasností ještě hůře, než železniční. Musí se počítat i 

s tím, že voda klesne či stoupne a dopravované zboží dorazí později.  

Příležitosti 

V Českých Budějovicích se v současné době připravuje splavnost kanálu až do 

středu města kousek od hlavního náměstí. 

Hrozby 

Hrozbou jsou neočekávané povodně a naopak neočekávaná sucha. 

                                                 

 

96 www.spspraha.cz 

http://www.spspraha.cz/
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9.4.4.3 Doprava turistů 

Na většině přehrad je pravidelná sezónní lodní doprava s jízdním řádem a 

dokonce i na rybníku Svět se můžete svést lodičkou. K jízdě by byly vhodné i 

další rybníky, ale většina je nyní soukromá a chovná. 

Lepší podmínky jsou tam, kde je velké množství turistů, typicky v Praze je 

nabídka lodí velká, ale i tam nabídka převyšuje poptávku. Velkým problémem 

je nutnost čekání ve zdymadlech na jeho uvolnění a pak napuštění. Nejdále se 

z Prahy proti proudu Vltavy dá dojet ke Slapské přehradě, cesta tam trvá 4 

hodiny (zdymadla jsou na Smíchově, Vranném, Štěchovicích). Po proudu je 

možné dojet z Prahy přes Labe až do Hamburku. 

9.4.4.4 Jízda motorovými skútry 

V současné době jde o velmi atraktivní způsob trávení volného času. Skútr si 

můžete půjčit i v Praze na Vltavě. Skútry se nabízení pro jízdu „sedačka“, na 

kterém mohou sedět i 3 lidé a typu „stojka“, kde za jízdy stojíte. V rámci provozu 

půjčovny nepotřebujete plavební průkaz. Místa, kde je možné jezdit na vodním 

skútru jsou dána vyhláškou ministerstva dopravy.  

 
Obrázek 36 - Vodní skútr „stojka“, cit: archiv spoluautora 

9.4.4.5 Jízda bezmotorovou lodí. 

Nejčastější způsob vodní turistiky. V současné době není neobvyklé, že se 

dohodnete se zapůjčovatelem na místě předání lodě a na místě vrácení lodě. 

Odpadá nutnost shánění přívěsů na lodě a vození lodí. 

V okolí Jindřichova Hradce se pořádal pravidelně o jednom podzimním víkendu sjezd od hráze 

Ratmírovského rybníka do obce Jindřiš, délka asi 6 km. Po dohodě s rybáři se rybník vypouštěl, 

sjezd je v počátku dost náročný a býval tam lékař. Po dojezdu do Jindřiše se loď naložila na auto 

a jelo se zpět, dalo se to tak stihnout i vícekrát. Tento způsob domluvy s rybáři způsobí 

atraktivnost vodního toku, jinak obyčejného. Dříve se využívalo na zvýšení stavu vody různé 

rybníky, které se najednou vypustily do řeky a tím umožnily jízdu vorů. Dnes vory vidíme spíše 

na Slovensku. Je to příležitost všude tam, kde jsou na území rybníky, což je hlavně v Jihočeském 

kraji. 

Adrenalinové je sjíždění vodních toků v době jarních záplav, kdy voda teče mimo 

koryto a vodáci mohou využít různé „zkratky“. Není ale možné v těchto 

případech dávat záruky termínů, záplavy jsou nevyzpytatelné a vše je na 

principu „last moment“. 



9. ÚVOD, MANAGEMENT DOPRAVY, VÝROBY ENERGIE, VODY, TELEKOMUNIKACÍ 

STRANA 91 

Specifický způsob vodního slalomu v kajaku se v Česku pořádá na Vltavě 

u Čertových kamenů pod hrází Lipna. Na jízdu kajakem se musí Lipno také 

vypouštět, koryto bývá totiž jinak suché, neboť voda teče obvykle přes turbíny a 

dále podzemním kanálem do vyrovnávací nádrže. 

Hrozby 

Klasickou hrozbou je kolísání stavu vody a hlavně stoleté povodně, známá třeba 

z roku 2002. „Hrozbou“ jsou i různá sdružení, jako je například sdružení 

Arnika97, které odsuzuje například stále uvažovaný kanál Dunaj-Odra-Labe. Mají 

pravdu v tom, že by bylo zničeno větší množství přírody a oblasti, kde žije řada 

živočichů, například ptáků. Otázka je, zda má člověk právo pro svou potřebu 

zničit jiné živé bytosti, jejichž území potřebuje. Pokud bychom tvrdili, že ne, tak 

jak se srovnáme s vyvražděním indiánů v Severní a Jižní Americe, které již 

proběhlo. Byl zastaven i plán ministerstva zemědělství o vybudování 

200 přehrad na regulaci povodní. A obdobná otázka, máme právo někomu 

zlikvidovat jeho dům a postavit místo něho přehradu a tím zmenšíme riziko 

záplav jiných domů? Spoluautor se domnívá, že vždy je nějaké řešení, třeba když 

zastavíme vodu přímo v horách či ji necháme rozlévat na louky, zmenší se riziko 

zaplavení. 

9.4.4.6 Námořní doprava 

Česko přišlo po privatizaci o všechny lodě a je otázkou, zda má smysl, aby někdo 

budoval novou, když nejsme ani přímořský stát. 

9.4.4.7 Doprava vlastní lodí 

Vlastnit motorový člun či plachetnici není nic neobvyklého, s plachetnicemi se 

můžeme setkat i v okolí Jindřichova Hradce. 

9.4.4.8 Rafting 

Rafting98 není v Česku příliš rozšířený a najít pro něj přírodní podmínky je 

složité. Jezdí se na jaře na Sázavě, Kamenici a Labi, jinak se jezdí na umělých 

kanálech. 

9.4.4.9 Přívozy 

Vyžívají se na Lipně a Labi, vhodné by bylo jejich využití v letní sezóně. 

                                                 

 

97 www.arnika.org 

98 www.hajos.cz/zavodni_raft.html 

http://www.arnika.org/
http://www.hajos.cz/zavodni_raft.html
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9.4.4.10 Vodní kanály 

V současné době se uvažuje znovu o spojení severu a jihu státu vodním kanálem, 

známý je návrh kanálu Labe-Odra-Dunaj. 

9.4.5 Letecká doprava 

Letecká doprava je většinou postavená na existence letiště. Letiště jsou 

mezinárodní a vnitrostátní a také se liší délkou dráhy. Letadly se převáží zboží 

na velké vzdálenosti a také kdy závisí na rychlém dodání. Letištní dráhy zabírají 

velké území a většinou jsou vidět na mapách na internetu. 

Letecká doprava se také provozuje vrtulníky. Vrtulníky nepotřebují žádnou 

velkou dráhu, mohou přistávat na helipadech, což bývá v podstatě nějaký 

vyhrazený kruh na zemi či střeše. Nemocnice v Jindřichově Hradci má helipad 

na střeše nové budovy. Heliport je již menší letiště určené pro vrtulníky se 

servisním zázemím. 

9.4.5.1 Úřad pro civilní letectví (ÚCL) 

Leteckou dopravu má na starosti Úřad pro civilní letectví99, a to jak letadla, tak 

letiště. Pokud máte zájem, můžete požádat o zřízení heliportu. O zřízení 

helipadu patrně není třeba žádat. 

Úřad vede rejstřík letadel100, patří do něj vše, co může létat, od balonů, přes 

kluzáky po letadla a vrtulníky. 

 
Obrázek 37 - Tento typ letadla Zlín je zapsán na posledním místě rejstříku, cit:101 

Pohled manažera 

Pro předpokládanou leteckou dopravu je možné a nutné využívat stávající 

letiště, třeba i původní vojenská, nyní vojskem opuštěná. Budování dalšího letiště 

má smysl pouze pro lokální využití. Umístění letišť je důležité z hlediska 

mezinárodní dopravy a logistická centra je potřeba umístit v návaznosti na 

                                                 

 

99 www.caa.cz 

100 neklan.caa.cz/pls/dmsdb_acm/acmif_felay.uclhit?p_logon_id=706997306&p_hitcnt=20 

101 www.aeroweb.cz 

http://www.caa.cz/
https://neklan.caa.cz/pls/dmsdb_acm/acmif_felay.uclhit?p_logon_id=706997306&p_hitcnt=20
http://www.aeroweb.cz/
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mezinárodní letiště. Je možné vytvořit rozbor letišť a jejich možnosti vzhledem 

k mezinárodní dopravě, jako je třeba délka dráhy, která by měla aspoň 

2 kilometry, což splňují i jiná letiště. 

Zajímavá by byla úvaha zavedení nabídky vrtulníkové dopravy. Využít jde na 

místa, kam letadlo nemůže a je potřeba se nějakým pohledem „pokochat“ 

nějakou dobu.  

Spoluautor se s nabídkou vrtulníkové dopravy setkal třeba u Viktoriiných vodopádů 

v Zimbabwe102. Zde by letadlo mělo problém proletět údolím kolem Viktoriiných vodopádů, navíc 

by průlet trval pouze krátce. 

 
Obrázek 38 - Viktoriiny vodopády v Zimbabwe, cit:103 

Vrtulník umožní lepší zážitek, něco jiného je, když je vyhlídkový let z Jindřichova 

Hradce na zámek Červená Lhota, zde se zámek oblétává a je čas si ho 

prohlédnout. V Alpách se nabízí vrtulníková doprava lyžařů na vysoké hory. 

Vytipovat vhodnou nabídku pro vrtulníkovou dopravu je ale problém. u nás 

skoro na všechny vysoké (či spíše nízké) hory vedou lanovky. Takže jediná 

vhodná nabídka byla tam, kde záleží na rychlosti a klidnosti dopravy, tedy při 

přepravě nemocných. V současné době se skoro ke každé vážnější nehodě či 

vážnému zhoršení zdravotního stavu volá vrtulník. 

Je možné zvážit, zda kraje vhodně pokrývají potřeby nemocných a zvážit 

vybudování nějakého heliportu, kde by vrtulník držel službu, jako držely službu 

sanitky, aby zajistily dojezd do doby stanovené ministerstvem zdravotnictví, 

který činí v současné době 15 minut. Pokud uvažujeme rychlost vrtulníku 

minimálně 200 km/hod, tak za 15 minut uletí asi 50 km a je jasné, že vzdálenost 

                                                 

 

102 Můžete se na ně podívat ve filmu Fontána pre Zuzanu 3 z roku 1999 - 

www.csfd.cz/film/24884-fontana-pre-zuzanu-3 

103 www.profi-bazar.cz/dovolena/jedeme_do_zimbabwe.html 

http://www.csfd.cz/film/24884-fontana-pre-zuzanu-3
http://www.profi-bazar.cz/dovolena/jedeme_do_zimbabwe.html
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do všech míst kraje z krajského města je často větší než 50 km a že by byl třeba 

další vrtulník. 

Okres Jindřichův Hradec zajišťují vrtulníky z Českých Budějovic. Vrtulník musí odletět do dvou 

minut a často „závodí“ se sanitkou, kdo dorazí na místo dříve. Spoluautora překvapilo, že 

nemocní s infarkty se skoro vždy převáží letecky do krajských měst. Rozhodují hlavně ekonomické 

důvody, zajištění vybavení za 100 miliónů a špičkového lékaře pro léčbu „lege artis“,(odborně 

správně, podle pravidel lékařského umění) není možné ekonomicky zajistit na okresní úrovni. 

Rozhoduje i rychlost a je tu větší vzdálenost. 

Modelová studie letiště Planá u Českých Budějovic je v příloze. 

Silné stránky 

Na území Česka je velké množství letišť, podle Wikipedia104 celkem 160 (údaj 

z ÚCL není znám). Pokud nejste milionáři, musíte používat nějaké letiště. Malých 

letišť je celá řada, letiště najdeme nejen v Jindřichově Hradci, ale i jižněji v oblasti 

Rajchéřova (jihovýchodně od Nové Bystřice) a za městem Dačice směrem na jih, 

zde jde v podstatě o neupravené louky doplněné větrným pytlem. 

Slabé stránky 

Doprava je závislá na letištích. I když je jich na území Česka velké množství, jsme 

omezeni bezpečnostními předpisy, vybavením letišť, na mezinárodním letišti by 

měla být třeba celnice. Postavit v současné době velké letiště na našem území 

v podstatě nejde, pouze některé rozšířit. Když se třeba podíváte po Evropě, tak 

velká řada letišť je na břehu moře (Řím, Amsterdam, Palma de Mallorca) a někde 

se staví úplně v moři (japonské letiště Kansai na umělém ostrově). V úvahu by 

mohlo přicházet rozšíření letiště Milovice asi 40 km od Prahy směrem na 

Nymburk a Hradčany v Ralsku asi 50 km od Prahy směrem na Liberec. 

                                                 

 

104 cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Desk%C3%BDch_leti%C5%A1%C5%A5 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Desk%C3%BDch_leti%C5%A1%C5%A5
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Obrázek 39 - Letiště Milovice a Hradčany – cit: www.mapy.cz 

Příležitosti 

Bylo by možné dopravovat turisty malými letadly do různých končin našeho 

území, typicky třeba zmíněný Rajchéřov. 

Hrozby 

V současné době EU opět zpřísňuje podmínky na provozování letišť. Třeba na 

vyhlídkové lety je nutno cestujícího odbavit, jako by letěl velkým letadlem. 

Souvisí to patrně s terorismem. Typicky český způsob vypořádání se s nařízením 

EU je uveden v poznámce. 

Cit: http://www.aldisaero.cz 

Provozování vyhlídkových letů od 16.7.2008 je vyňato z "leteckých prací" a spadá do kategorie 

"obchodní letecké doprava", Toto s sebou ale přináší administrativní a finanční zátěž jako 

u velkých leteckých společností a pro provozovatele v našem měřítku je toto neuskutečnitelné. 

Možnost letů je zde však i nadále, ovšem nejedná se dle platné legislativy o vyhlídkové lety, nýbrž 

o lety pozorovací, seznamovací a fotolety. Takto budou uváděny názvy letů i v naší nabídce. 

Může se tedy stát, že Vámi vybraný let se nebude nazývat vyhlídkový let, ale let seznamovací, 

pozorovací nebo fotolet. 

9.4.5.2 Doprava osob 

Doprava může být pravidelná a charterová. Zajímavé pro nás je, že zdravotní 

pojištění platí pouze na pravidelných letech.  

9.4.5.3 Doprava zboží 

Nákladní letecká doprava zajišťuje převoz zboží tam, kde kamióny je to již daleko 

a lodí to zase trvá dlouho. 

http://www.mapy.cz/
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9.4.5.4 Doprava vlastním letadlem 

Malá letadla bez kabiny, pouze se sedačkou a vrtulí, se dají pořídit v ceně auta, 

ovšem jsou to letadla, která v podstatě nemohou letět proti větru. Je jich více 

typů. Trochu dražší jsou letadla s kabinou. Asi nejdražší je nutnost mít nalétané 

letecké hodiny, aby letecký průkaz nepozbyl platnost. 

9.4.5.5 Balony 

Letecký rejstřík je plný balonů. Dávat dárek ve formě letu balonem není dnes již 

nic neobvyklého105. Základní problém je asi to, že balon jaksi neletí tam, kam 

potřebujeme. Možná by někoho zaujala nabídka krátkodobého vzletu balonem 

do nějaké výšky a to za použití lana na nějakém navijáku, lano by balon drželo a 

poté stáhlo opět dolů. V USA existují lidé, kteří lítají zavěšeni na malé balonky. 

9.4.5.6 Parašutismus 

Možností, jak létat a padat padákem, je mnoho. Závěsné padáky můžete zavěsit 

i za traktor, za loď či skočit z nějakého kopce či hory. Na padáku můžete uletět i 

přes 100 kilometrů, pokud to umíte. Na padáku můžete vzletět z kopce a plachtit 

do údolí. 

9.5 Management výroby energie - 
elektrárny 

Na úvod si můžeme vzít fyzikální údaje, které nám upřesní, s jakou účinností 

můžeme počítat při využití různých typů energií. 

Na mechanickou práci je ve spalovacích motorech přeměněno 10–50 % chemické energie paliva. 

Nejnižší účinnost má parní stroj (do 12 %), benzínové a dieselové motory dosahují účinnosti 

kolem 25%, přeplňované motory s turbokompresorem poháněným výfukovými plyny (turbo) mají 

účinnost kolem 35 %, letadlový turbinový motor vykazuje 20÷25% účinnosti, stacionární 

spalovací turbína s tepelnými výměníky může dosahovat účinnosti i přes 50 %.  Účinnost 

žárovky je asi 10%, zářivky asi 40%. Účinnost při stlačení plynu asi 30%. Cit: cs.wikipedia.org 

Z tabulky je třeba jasné, že na výrobu elektřiny nebudeme používat parní stroj, 

ale raději použijeme turbínu. 

                                                 

 

105 například ve filmu Vratné láhve. 
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9.5.1 Tepelné elektrárny 

Tepelných elektráren je na našem území celá řada a opět je můžete poznat z dálky 

podle vysokých komínů a kouře.  

9.5.1.1 Uhelné tepelné elektrárny 

Silné stránky 

Jsou závislé na palivu, většinou hnědém uhlí. Vhodná je co nejkratší vzdálenost 

od dolů, elektřina se po drátech přenáší snadněji než levnější hnědé uhlí po 

železnice106, po silnici spíše ne,. u tepelné elektrárny můžeme uvažovat také 

dopravu uhlí vodní cestou, je levnější než železniční a může se převážet velké 

množství najednou. 

Slabé stránky 

Tepelné elektrárny většinou vypouštějí nějaké zplodiny do ovzduší. Je složité je 

zásobovat palivem, jde o hodně „špinavou“ dopravu. Elektrárna není operativní, 

její spuštění a odstavení je časově delší, než třeba vodní elektrárna. Neumožňuje 

akumulovat elektřinu. Při přepravě po řece je problémem splavnost vodních cest, 

v úvahu připadá v podstatě jen Labe, kde se vedou opět diskuze, zda má stát 

zajistit splavnost a v jakém rozsahu. Proti stavbě vyrovnávacích přehrad je opět 

odpor, spíše ochránců přírody. 

V Jindřichově Hradci je kotelna s komínem. Když komín projektovali, tak se simulacemi zjistilo, 

že zplodiny budou dopadat přímo do blízké vesnice, Rodvínov. Proto se musela zvýšit jeho výška. 

Je ale otázka, co je nyní ve středu místa dopadu zplodin. Může tam být nějaká samota, která bude 

zasypávána zplodinami a tím pobyt na ní může být zdraví škodlivější, než ve městě. 

Obdobně mají Poláci tepelnou elektrárnu těsně u hranice s Českem nad Libercem. Veškeré 

zplodiny jdou do Česka a Jizerských hor, navíc popílek se sesouvá přes hranici až do Česka. 

Příležitosti 

Uhlí začíná být nedostatek, tak koupení území i s vyčerpanými limity má 

význam do budoucna. V Německu dokonce mají doly, do kterých sypou levně 

zakoupené uhlí pro budoucí použití. 

Hrozby 

Pokud podnikatel uvažuje pouze o výrobě energie, narazí na místní obyvatele a 

ochranu životního prostředí. Lidé se nechtějí samozřejmě stěhovat ze svých 

                                                 

 

106 http://m.ihned.cz/c4-10005620-52200170-700000_d-elektrarny-opatovice-hledaji-noveho-

dopravce 

http://m.ihned.cz/c4-10005620-52200170-700000_d-elektrarny-opatovice-hledaji-noveho-dopravce
http://m.ihned.cz/c4-10005620-52200170-700000_d-elektrarny-opatovice-hledaji-noveho-dopravce
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domovů, kde žijí, neboť náhrady i od komerčních společností jsou někdy na 

úrovni vyvlastnění státem.  

Další úvahy manažera 

Nedávno byla v Německu spuštěná malá tepelná elektrárna107, která vypouští 

zplodiny (oxid kysličníku uhelnatého) do dolů. Ekologové ale upozorňují, že 

zplodiny nezmizely, jen se přesunuly do podzemí a nikdo neví, co to udělá se 

spodními vodami. 

9.5.1.2 Plynové tepelné elektrárny 

Jsou stejné jako tepelné, ale jejich provoz je ekologičtější a mnohem dražší. 

9.5.2 Vodní elektrárny 

Vodní elektrárny byly prvním zdrojem elektřiny, jedna z prvních byla i 

v Jindřichově Hradci, zajišťovala pouliční osvětlení, které bylo první v Česku 

(jinde svítili plynovými lampami nebo svíčkami či loučemi).  

 
Obrázek 40 - Křižíkova elektrárna v Jindřichově Hradci, cit: spoluautor 

Odhaduje se, že více než 1/5 vyrobené elektrické energie pochází právě z vodních 

elektráren. Elektřina se ale také vyrábí na přehradě Tři soutěsky v Číně, kde 

vzniklo jezero dlouhé 660 km, což je více, než je největší šířka Česka a nemá to 

s ekologií a právy lidí nic společného. 

Pohled manažera 

Stavba velkých elektráren je nyní možná pouze v rámci nějakého 

protipovodňového díla, přehrady.  

                                                 

 

107 www.ct24.cz/veda-a-technika/28089-prvni-ekologicky-citliva-uhelna-elektrarna-sveta-se-

rozbehla-v-nemecku 

http://www.ct24.cz/veda-a-technika/28089-prvni-ekologicky-citliva-uhelna-elektrarna-sveta-se-rozbehla-v-nemecku
http://www.ct24.cz/veda-a-technika/28089-prvni-ekologicky-citliva-uhelna-elektrarna-sveta-se-rozbehla-v-nemecku
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Malé vodní elektrárny jsou dotovány a je zajištěn ze zákona odběr vyrobené 

elektřiny, bez ohledu na potřebu odběratelů. 

Silné stránky 

Vodní elektrárna je opravdu ekologická, nemá žádné zplodiny, neškodí tedy 

ovzduší. Přehrady slouží k rekreaci a regulaci stavu vody, například při 

povodních. 

A malou vodní elektrárnu postavíme všude, kde je nějaký spád vody, není 

potřeba budovat hráz, využívá se síly toku vody. 

Slabé stránky 

Stavět velkou elektrárnu znamená najít místo, které musí mít buď nějakou vodní 

nádrž nebo větší průtok vody. Když sledujete dohadování ochranářů a vodáků 

ohledně Vltavy na Šumavě, kdy ještě kanoe nepoškozuje dno a stanovuje se jiná 

minimální hloubka pro kánoe či kajaky, tak je jasné, že žádné velké elektrárny se 

u nás spíše stavět nebudou. Obdobně zabrání velkého území na stavbu přehrady 

vždy najde nějakého odpůrce, náš stát není zase tak velký a nemá žádné větší 

horské řeky, jako mají třeba v Rakousku. Poslední projekt na Ostravsku byl také 

zatím odložen. Lidem se nelíbí, že kvůli přehradě by měli opustit své domovy a 

stěhovat se do paneláků, náhrady za domy bývají vždy tak nízké, že za ně 

obdobný dům, který by vám byl vyvlastněn, nepostavíte. Tím vlastně by tito 

poškození občané dotovali stavbu, neboť kdyby dostali obdobný dům v obdobné 

krajině (jak je to zatím třeba u náhradních bytů), tak by se zjistilo, že to již není 

ekonomicky výhodné.  

Příležitosti 

Vodní elektrárnu postavíte snadněji jako malou, ta jde v podstatě postavit na 

každé řece. Dostanete na to dotace a energetické firmy od vás musí vykupovat 

elektřinu za nadsazené netržní ceny. Ale ty si to vzhledem ke svým ziskům 

mohou snadno dovolit (vyplatí ČEZ za odebranou elektřinu z malých vodních 

elektráren ročně více, než jsou třeba poslední roční odměny předsedy 

představenstva ČEZ?). 

Hrozby 

Pokud se rozhodnete stavět malou elektrárnu, tak často nastane problém 

s průtokem. V současné době sucha se průtok snižuje a nastávají situace, kdy by 

elektrárny odebíraly náhonem tolik vody, že by koryto řeky v určitém místě bylo 

bez vody. A nastává rozpor s rybáři, kteří v korytě řeky zase ryby pěstují. Takže 

někdy majitel elektrárny raději zvolí riziko uhynutí ryb a dalších živočichů 

v korytě řeky, jen aby splnil závazky dodávky elektřiny a aby neutrpěl finanční 

škodu (a měl na splácení nějaké půjčky). A v reakci na kritiku používá tradiční 

dotaz: „Přece nechcete žít v jeskyni a svítit loučemi?“. 
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9.5.2.1 Přečerpávací elektrárny 

Přečerpávací vodní elektrárny 

Přečerpávací elektrárny známe nejspíše jako vodní. Ale přečerpávat se dají i jiné 

hmoty, třeba vzduch (možná písek, viz. přesýpací hodiny, či obilí v silech) a 

přečerpávat se nemusí jen nahoru, může se i dolů. 

Nejznámější přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně disponuje nádržemi 

s výškovým rozdílem 510,7 m. 

 
Obrázek 41 - Zimní pohled na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně (v dálce je rozhledna 

na hoře Praděd), cit:108 

Stavba je nyní vzhledově hodnocena občany státu kladně, ale postavit dnes tak 

velkou nádrž na nějaké hoře je nereálné. Většina horstva je vyhlášena jako 

chráněná oblast a elektrárna potřebuje rozdíl ve výšce. A postavit věž 500 metrů 

vám asi také hned tak nikdo nepovolí. Žižkovská televizní věž má pouze 216 

metrů a do jejích útrob by se mnoho vody nevešlo a věž by takovou hmotnost 

určitě nevydržela. 

Další přehradou je Dalešická přehrada u Dukovan a Štěchovická přehrada. 

                                                 

 

108 www.flickr.com/search/?q=Dlouh%C3%A9&w=32412432%40N00 

http://www.flickr.com/search/?q=Dlouh%C3%A9&w=32412432%40N00
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Obrázek 42 - Nádrž Homole nad Štěchovickou přehradou, cit: www.mapy.cz 

Na snímku můžete vidět nádrž, jedna strana je přibližně 200 metrů dlouhá, 

nahoře vpravo na obrázku vidíte vlastní přehradu a pod ní obec Štěchovice. 

Přečerpávací elektrárny na stlačený plyn. 

Elektrárny využívající stlačený plyn u nás spíše nejsou109. Využívá se stlačování 

vzduchu. Na rozdíl od vody, která je vlastně nestlačitelná, při stlačování 

vzduchu vzniká teplo (znáte to při huštění kola) takže ¾ energie při stlačování 

se nám mění na teplo. Pokud nám tedy přebývá větší množství energie, třeba 

vody po dešti mimo špičku, tak by se stlačování vyplatilo. 

Také by bylo možné využít bývalé doly, byly pokusy v nich umístit třeba nádrže 

na stlačený vzduch, které by sloužili jako záloha pro energetické špičky. Bývalé 

doly na uran jsou u Jindřichova Hradce, ale i jinde je řada bývalých nevyužitých 

dolů. Samozřejmě hlavně po těžbě uhlí na Kladensku a Ostravsku.  

9.5.3 Jaderné (atomové) elektrárny 

Jaderné elektrárny v České republice jsou 2, v Temelínu mají 2 reaktory, v 

Dukovanech 4 reaktory. Pak jsou menší reaktory pro vědu a výzkum, jeden 

reaktor je v Řeži u Prahy (od roku 1957) a jeden školní VR-1 VRABEC je v Praze 

Holešovičkách.  

Školní reaktor má palivové články tak slabé, že údajně je obsluha nosí v ruce. Atomová reakce 

z nich vznikne pouze při dodání vnější energie, samy články atomovou reakci vyvolat nemohou. 

Zajímavé je umístění, je v budově za mostem barikádníků vpravo, směrem na východ je 

                                                 

 

109 www.energybulletin.cz/?q=clanek/stlaceny-vzduch-skladovani-energie-jak-je-prakticke 

http://www.mapy.cz/
http://www.energybulletin.cz/?q=clanek/stlaceny-vzduch-skladovani-energie-jak-je-prakticke
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nezastavěné území, které by teoreticky šlo využít na nějaký další větší reaktor a nějakou turbínu, 

voda tam je, viz dále. 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) 

Atomové elektrárny a úložiště má na starosti SÚJB. Jde o zařízení:110 

 Jaderná elektrárna Dukovany 

 Jaderná elektrárna Temelín 

 Sklady vyhořelého jaderného paliva (pouze v elektrárnách) 

 Úložiště radioaktivních odpadů (již existující a v provozu, např. důl 

Richard) 

 Události na jaderných elektrárnách 

 Aktuální informace o provozu jaderných elektráren v ČR 

 Jaderná zařízení v ČR (oba vědecké reaktory) 

Silné stránky 

Jaderná energie je čistá, pokud přivezete z ciziny palivové články a pokud si je 

zase někdo od vás odebere, a to včetně dalšího zamořeného zařízení při likvidaci.  

V Rusku se ale reaktory likvidovali potopením do moře. Otázka by byla, zda by nám vadilo, kdyby 

radioaktivní součásti od nás odvezli a potopili je do moře. 

Jaderná energie má velkou podporu státu. V současné době stát, konkrétně Státní 

správa hmotných rezerv, přebírá skladování železné zásoby palivových článků 

na rok provozu. Stát se také stará o úložiště.  

V současné době vlastní obě české jaderné elektrárny společnost ČEZ. Společnost 

ČEZ má kapitál 53 miliard Kč a asi 67 % akcií vlastní stát.  

Jaderné elektrárny podle zákona (starší verze -Zákon č.18/1997 Sb., §13) neručí 

za všechny škody, které by mohly svou havárii způsobit, není totiž na světě 

pojišťovna, která by s vámi takovou pojistku uzavřela, takže je tu omezení na 

6 miliard, v novém návrhu má jít o 12 miliard. Kdo by uhradil zbytek škod, 

spoluautorovi není známo.  

Proč by společnost provozující jaderné zařízení nemohla ručit celým majetkem? Někdo vás 

poškodí, bude mít majetek větší, než je způsobná škoda, ale stát řekne, nemusí hradit škodu. Jde 

pak tím o takové s.r.o.  

                                                 

 

110 www.sujb.cz/?r_id=53 

http://www.sujb.cz/?r_id=53
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Při průměrné ceně domu 4 milióny (zanedbává se, zda jde o panelák se 40 byty 

či rodinný domek), prostým dělením zjistíme, že pojistka kryje asi 1500 domů, 

což je přibližně počet domů ve čtvrti (katastrální území), kde sídlí Fakulta 

managementu v Jindřichův Hradec (přibližně 1300 budov). Přes tuto čtvrť také 

projíždějí vlaky s palivovými články (viz video v Moodle), v tomto případě je 

výše náhrady škody omezena podle zákona pouze na 1,5 miliardy, takže musíme 

věřit, že i při vykolejení vlaku (což není nic neobvyklého), jsou obaly natolik 

pevné, že se radioaktivita ven nedostane. Příznivci atomových elektráren 

namítají, že zvýšené pojistné by byly vyhozené peníze a jeho výše by 

poznamenala hospodaření společností a pojistka je vlastně zbytečná, neboť 

elektrárny jsou bezpečné. Pokud by jim pojišťovací společnosti uvěřili, tak by se 

předháněly, aby je pojistily, byly by to peníze zdarma. Ale jaksi jim pojišťovny 

nevěří. 

Slabé stránky 

Atomové elektrárny zatím nedosáhly takové bezpečnosti a velikosti, aby je bylo 

možné stavět i uprostřed měst. Výhodu mají země, kde jsou území minimálně či 

vůbec osídlena (Rusko, USA). Spoluautora překvapilo, že rozloha (odhadem 1,5 

km2 = 150 ha) a obvod (5km) českých atomových elektráren není velký, viz plánky 

dále. Protože elektrárny potřebují ke své činnosti vodu na chlazení (a možná i na 

ředění uniklé radioaktivity), počet míst se tím zmenšuje. Další problém je 

ovlivňování počasí nepřetržitým vypouštěním par do ovzduší. Páry jsou vidět 

skoro 60 kilometrů daleko a ne všem občanům a turistům se to líbí a zemědělci 

z Temelína určitě neoznačují své produkty Made in Temelin. Dalším problémem 

jsou předimenzované rozvody a vyrovnávací vedení elektřiny. Pokud někde jsou 

stožáry vysokého napětí, tak území pod nimi a v ochranném pásmu nelze využít 

například jako stavební parcely.  

Stavět atomovou elektrárnu může jen velká společnost. Cena Temelína byla proti 

plánu dvojnásobná, asi 50 miliard a stejnou částku bude potřeba zaplatit za 

likvidaci, i když nikdo neví, kam se uloží radioaktivní částí, asi do úložišť 

vyhořelých článků, která neexistují. Spoluautorovi není jasné, jak někdo může 

vytvářet odpad a nemá zajištěnu jeho likvidaci, což musí doložit každý 

podnikatel při zahájení činnosti, třeba u zdravotnických zařízení jde často o 

vysoce infekční materiál, který není možné jen tak vyhodit do běžného odpadu. 

Atomová elektrárna potřebuje doly na uranovou rudu, potřebuje továrnu na 

zpracování uranové rudy. V současné době se nedaří zlikvidovat stopy po těžbě 

a zpracování uranové rudy pro atomové ruské bomby. Další u managementu 

zdrojů - těžba uranu.  

Problém atomových elektráren je také v tom, že sice mají nízké emise, tepelné je 

mají mnohem vyšší. Ale emise po tepelných elektrárnách umíme odstranit, nebo 



9. ÚVOD, MANAGEMENT DOPRAVY, VÝROBY ENERGIE, VODY, TELEKOMUNIKACÍ 

STRANA 104 

si to aspoň myslíme, viz vápnění Jizerských hor. Ale radioaktivní emise odstranit 

neumíme, leda je nějak spláchnout do nějaké řeky (a poslat po Vltavě do Prahy). 

Jinak musí být k elektrárně doly na uran, továrna na zpracování, úložiště na 

odpad a to rozhodně nemůžeme prohlásit za čisté provozy. A mohu zopakovat, 

dodnes jsme zrušená zařízení na uran nezlikvidovali.  

V roce 2006 musela být zastavena plánovaná likvidace padesát let staré francouzské letadlové lodi 

"Clemenceau" v Indii a letadlová loď se musela vrátit do Francie. Likvidace totiž měla kvůli 

velkému množství toxických látek negativní dopad na životní prostřed a to mezinárodním 

ochranářským organizacím vadí. Francouzům samozřejmě ne, proto ji tam poslali. 

Příležitosti 

Takže jediné řešení je rozšiřovat počty reaktorů ve stávajících elektrárnách. Zde 

mají příležitost pouze ty společnosti, které tyto elektrárny vlastní, tedy pouze 

ČEZ.  

Hrozby 

Je samozřejmě velký rozdíl, kdyby nastal nějaký problém s radioaktivitou na 

nám daleké a neosídlené Sibiři či ve Skalistých horách a nebo kdyby to byl 

Temelín v Čechách, kdy by byli postiženy milióny lidí až někam k Vídni a Brnu. 

Základní problém je v tom že zamořené území po havárii nejde odmořit a 

rozpočet na odmoření přesahuje možnosti i velkého státu, jak to vidíme v Rusku 

na Uralu, v USA v Nevadě či u Černobylu na Ukrajině, který ještě neřekl své 

poslední slovo a ve zničeném reaktoru stále probíhá jaderná reakce.  

V současné době jsme součástí EU. Naši spoluobčané na jih od nás, Rakušané, 

protestují proti Temelínu. Atomové elektrárny se začaly stavět v době před 

rokem 1989. Dnes je situace jiná, platí jiné soudy, musíme se třeba podřídit i 

například rozhodnutí portugalského soudu. Je tedy otázkou, zda Rakušané 

časem neuspějí u nějakého soudu EU. 

Její havarijní plán je na stránkách Týna nad Vltavou a v Moodle. 
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Atomová elektrárna Dukovany 

 
Obrázek 43 - Fotomapa Dukovany, cit. www.mapy.cz/ 

Jaderná elektrárna Dukovany má 4 reaktory, přečerpávací elektrárnu Dalešice 

na přehradě na řece Jihlavě. Elektrárna je spojena vedením 400 kV s Temelínem 

na vyrovnávání špiček. Havarijní plán je na stránkách krajského úřadu 

Vysočina111. 

Vedení zabralo velké množství území, v podstatě pruh 100 metrů od Třebíče do 

Českých Budějovic, kalkulacemi v Moodle vám vyjde, že je to plocha větší než 

vlastní elektrárna. A za znehodnocení pozemku samozřejmě neplatí. Vedení 

vede tedy ve směru východ-západ, Jindřichův Hradec míjí jižně. Další údaje 

k vedení v kapitole o managementu přenosu energie. 

                                                 

 

111 www.kr-

vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=450008&id_org=450008&id=854177&p1=0&p2=&p3 

http://www.skbaver.cz/Baver_new_grafika/cez001.jpg
http://www.mapy.cz/
http://www.kr-vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=450008&id_org=450008&id=854177&p1=0&p2=&p3
http://www.kr-vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=450008&id_org=450008&id=854177&p1=0&p2=&p3
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Jaderná elektrárna Temelín 

 
Obrázek 44 - Fotomapa Temelín, cit. www.mapy.cz 

Jaderná elektrárna Temelín má 2 reaktory, je rozložen nad Týnem nad Vltavou 

a má ke své činnosti Vltavu. I atomové elektrárny mají své havárie a i na blízkém 

Temelínu jim občas nějaká ta radioaktivita uteče, obvykle s vodou.  

9.5.3.1 Úložiště jaderného odpadu 

V současné době se v České republice hledá roky místo na uložení vyhořelého 

paliva. Skoro všude proti tomu občané protestují. Podle ministerstva to jsou: 

Blatno, Botejovice - Vlksice, Budišov, Lodhéřov, Pačejov - nádraží a Rohozná. I 

náš kraj byl vybrán jako úložiště, konkrétně obec Lodhéřov, která je asi 5 km na 

severovýchod od Jindřichova Hradce směrem na zámek Červená Lhota. Občané 

Lodhéřova hledají způsob, jak stavbě úložiště na svém území zabránit, nyní 

usilují o vyhlášení nějakého statutu chráněné krajiny. 

 
Obrázek 45 - Mapa s navrženým úložištěm u Lodhéřova, cit. www.mapy.cz 

http://www.mapy.cz/
http://www.mapy.cz/
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Pokud počítáme, tak 20 ha je čtverec, jehož strany jsou menší než 450 metrů nebo 

kruh, který má průměr 500 metrů. Obdobně podzemní část o ploše 190 ha je buď 

čtverec o straně 1,4 km a nebo kruh o průměru 1,5 km. Zdálo by se, že najít takové 

místo v Česku by neměl být problém. Jenže rozhodují ekonomické důvody. 

Úložiště musí být levná, musí být v místech, kde se neočekává pohyb země, musí 

tam být nepropustná hornina. Pokud se podíváte na mapu, není možné, aby se 

při poškození obalu radioaktivita šířila, obdobně jako se šíří kyselina sírová 

Ralskem po těžbě uranu. Obdobně není možné provádět asanaci radioaktivních 

zbytků po zpravování uranu zavážením, jako se děje v Mydlovarech na 

Českobudějovicku. 

 
Obrázek 46 - Okolí navrženého úložiště a dolů na uran, cit: www.mapy.cz 

5 km na východ od Lodhéřova, u Kostelní Radouně, jsou bývalé doly na uran. 

Jak daleko se doly pod zemí táhnou spoluautor neví, ale je možné, že se plánuje 

jejich nějaké využití pro úložiště, i když jsou mimo okruh. Je ale pravdou, že 

spoluautora zahájení provozu úložiště v roce 2065 opravdu nemusí trápit. 

9.5.4 Větrné elektrárny 

 
Obrázek 47 - Větrný park 7 stožárů - Loučná pod Klínovcem, cit:112 

                                                 

 

112 www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/energetika/index_img.php?id=22872 

http://www.mapy.cz/
http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/energetika/index_img.php?id=22872
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Pohled manažera 

Větrné elektrárny je možné nejlépe stavět na místech, kde nikdo nebydlí a je ve 

výšce 20 metrů nějaký vítr. Problém je v tom, že kde nikdo nebydlí, není potřeba 

ani výroba elektrické energie. Proto je nutné energii někam přenést. Zatím 

neumíme přenos elektřiny vzduchem, musí jít kabely. z ekonomických důvodů 

se kabely vedou po stožárech, ale i stožáry něco stojí, takže se zvýší náklady na 

elektrárnu. V Česku je z minulých let velké množství stožárů, které dokonce 

turisté používají jako orientační body, takže většinou není potřeba stavět nové. 

Ale i když je možné elektřinu někam přenést, někdy není potřeba, třeba v noci, 

takže se vyrábí a je potřeba mít někde akumulační zásobník, který elektřinu 

uschová do doby, než bude potřeba. Jedinou možností jsou přečerpávací 

elektrárny, v současné době existuje pouze několik vodních, viz kapitola o 

vodních elektrárnách113. O akumulaci energie větrné elektrárny není autorovi nic 

známo. 

Silné stránky 

Velká podpora státu, dotace na stavbu, aby se zvýšilo zatím zanedbatelné číslo 

dodávek aspoň na procenta (pro začátek na 3-6%), zajištění odběru na netržní 

cenu. Není třeba budovat nějaké přehrady či reaktory, není třeba něco dovážet, 

k elektrárně nemusí být ani přístup po silnici, železnici, vodě, při stavbě se dá 

použít vrtulník. 

Slabé stránky 

Naprosto nesystémová výroba energie bez ohledu na skutečnou potřebu. Navíc 

je nárazová a není tedy možno po dobu její výroby něco odstavit, třeba část 

výkonu tepelné elektrárny, co kdyby vítr přestal dostatečně foukat. Paradoxně, 

když za vichřice Ema padaly stožáry vysokého napětí, se na druhé straně 

starostové radovali, jak moc vyrábí elektřiny, a že jí nebylo kam odvést je již 

nezajímalo. 

Tepelné elektrárny nemůžete odstavit během okamžiku, asi jako kamna nepřestanou topit, když 

přestanete přikládat. A když vychladnou, tak trvá chvíli, než se zase rozhoří. Mistr kamnář, pan 

Pešek, spoluautorovi jednou řekl, že správná teplota v kamnech je kolem 1000 oC, jinak dřevo hoří 

špatně a kouří. Kouření kamen všichni asi znají, kouřící tepelná elektrárna musí být hrůza. A 

dosáhnout znovu původní provozní teploty chvíli trvá. Zrovna tak nemůže tepelná elektrárna 

regulovat palivo podle nějakého větru. z toho všeho mě vyplývá, že kdyby se všechny větrné 

elektrárny odstavily, nebylo by to ani poznat. Větrná elektrárna má smysl při místním použití, 

                                                 

 

113 nejedly.blog.idnes.cz/c/42063/Vichr-vitr-vetrik-vetricek-znamenaji-potize.html 

http://nejedly.blog.idnes.cz/c/42063/Vichr-vitr-vetrik-vetricek-znamenaji-potize.html
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při nadbytku nabíjí baterie a při nedostatku větru se zase baterie použijí. A když nefouká vítr 

dlouho a baterie se vybijí, přepne se odběr na tu tepelnou elektrárnu. 

Proti stavbě je jako obvykle odpor místních lidí, v jejímž katastru má být 

postavena. Je tu obava hluku, konkrétně infrazvuku. Spoluautor osobně zjišťoval 

velikost hluku přímo u paty větrné elektrárny Kámen, viz videa v Moodle. Hluk 

byl velmi malý a byl přehlušován zvukem aut ze silnice. Jde ale i o tvář krajiny. 

Větrná elektrárna vedle Pražského hradu by jistě nepůsobila dobře. Nepůsobí 

dobře ani v terénu turisticky zajímavém. Určitě nejdete do hor proto, aby jste 

obdivovali stožáry a asi je nebudete fotit jako památku na dovolenou.  

Spoluautorka upozorňovala spoluautora na efekt obzoru pro starší lidi, celý život měli před očima 

pevný obzor a nyní najedou je tam něco, co se jim na obzoru hýbe a vyvolává u nich nejistotu. 

Příležitosti 

Elektrárnu je možné postavit v podstatě všude. Nedávno ukazovali seskoky 

parašutistů ze stožáru větrné elektrárny, záložní padák parašutisté neměli (víte 

proč?). Největší stožár u nás je 80 metrů, vrtule má průměr 100 metrů. 

Hrozby 

Stožáry ohrožují podle spoluautora turistický ruch. Bez dotací elektrárna nemůže 

fungovat, takže je otázka, co by se stalo, kdyby se dotace přestaly poskytovat. 

9.5.5 Sluneční (solární) elektrárny 

Pohled manažera 

Sluneční elektrárny patří mezi prosazované ekologické elektrárny, jako jsou 

větrné elektrárny či malé vodní elektrárny. Opět patří k těm, které mají zajištěn 

odběr elektřiny bez ohledu na to, zda jej v dané chvíli spotřebitelé potřebují. 

Pokud čtete beletrii, tak si můžete přečíst některou z knih uvedených v poznámce 

pod čarou114. 

Největší sluneční elektrárna je v Portugalsku, rozkládá se na území 

160×160 metrů (250 ha) a počítá se s výkonem 40 MW. Její cena je ale 

astronomická, 5,8 miliardy Kč. Má zásobovat asi 30 tisíc domácností a tím 

vychází investice na jednu domácnost skoro 200 tisíc Kč. Podlé mých kalkulací 

se investice vrátí do 12 let. Solární články v lampičkách na zahradě mě vydrží tak 

2 roky.  

                                                 

 

114 HRUBÝ T.: Saharské slunce, 1923 nebo CUSSLER C.: Sahara, BB art, Praha, 2002, zfilmováno 2005 
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Silné stránky 

Jako u větrné a vodní elektrárny jde o dotované podnikání, takže podnikatelské 

riziko je zmírněno dotací. 

Obdobně jako u větrných elektráren, není nutno něco dovážet, stavba nemusí být 

dobře dostupná po silnici, železnici, vodě. Je možné využít plochy, které se 

nehodí k obdělávání, třeba kamenité stráně.  

Malé solární panely je možné postavit v podstatě všude, obvykle se dávají na 

střechu, kde slouží jako pomocný zdroj energie. 

Slabé stránky 

Bez dotací není možné sluneční elektrárnu provozovat. Zisková by se elektrárna 

stala, pokud by se podařilo snížit náklady na výrobu solárních článků aspoň na 
1/3 současné ceny. Články vyrábí stejnosměrný proud, který není vhodný pro 

rozvod, musí se převést na střídavý. Velké sluneční elektrárny se nehodí do míst, 

kde jsou mlhy, které jsou již v pahorkatinách. Jejich výkon je malý, náklady 

vysoké. 

Příležitosti 

Opět jako u větrných elektráren, je vhodné nalézt nějaký nevyužívaný prostor a 

pomocí dotací na něm sluneční elektrárnu postavit. Vzhledem k současnému 

nezájmu o sečení luk a strání je takových pozemků celá řada. 

Hrozby 

Sluneční elektrárny jsou citlivější na vnější podněty více než větrné. Zařízení je 

přístupné a zabránit vandalství (sprejeři, dárkneři, viz dále) či krádeži kabelů je 

složité (když zloději ukradnou kabely na hlavním nádraží v Praze115 ...). Hrozbou 

může být silný vítr, který se pod plochu solárních článků (viz příloha) může 

dostat snadněji, než pod střechu domu, silný vítr může přinést dokonce písek ze 

Sahary116 či Ukrajiny a písek může poškrábat plochu solárních článků. Pokud 

velké kroupy umí udělat důlky do střech aut, jakým způsobem jsou chráněny 

solární panely proti krupobití? 

České ovzduší je plné popílků z komínů, takže se solární panely snadno znečistí, 

čímž jsou vlastně vyřazeny z výroby elektřiny. Solární panely nevydrží delší 

                                                 

 

115 www.novinky.cz/clanek/150203-vlaky-v-praze-staly-zlodeji-ukradli-kabely.html 

116 www.novinky.cz/clanek/141261-horky-vikend-prinese-i-silne-bourky-s-krupobitim.html 

http://www.novinky.cz/clanek/150203-vlaky-v-praze-staly-zlodeji-ukradli-kabely.html
http://www.novinky.cz/clanek/141261-horky-vikend-prinese-i-silne-bourky-s-krupobitim.html
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provoz, je potřeba je častěji opravovat, i když vypadnutí části panelů není 

kritické, pouze se zmenší výroba elektřiny. 

Další úvahy manažera 

Každá nová budova musí mít povinně řadu vybavení, které stavbu prodražují, 

například vnitřní parkovací místo, vyhovující tepelnou izolaci. Může se stát, že 

časem bude povinnost mít určitou část střešní krytiny ve formě solárních panelů 

a tím povinně získávat určité procento spotřeby energie z těchto panelů. 

9.6 Management dopravy energie 
(elektřina, plyn, teplo, potrubí)  

9.6.1.1 Český regulační úřad 

Licence na činnosti uvedené v tabulce vydává Energetický regulační úřad117. 

Tabulka 10 - Vydané licence ke konci roku 2001, cit: www.eru.cz 

výroba elektřiny 572  

 

distribuce elektřiny 147  

přenos elektřiny 1  

obchod s elektřinou 55  

výroba plynu 3  

distribuce plynu 73  

přeprava plynu 1  

obchod s plynem 12  

uskladňování plynu 3  

výroba tepelné energie 204  

rozvod tepelné energie 215  

Je vidět, že nejvíce licencí jde na výrobu elektřiny a tepla, pak na rozvod tepla.  

9.6.2 Management dopravy elektřiny 

Pohled manažera 

Českou přenosovou energetickou soustavu zajišťuje ČEPS, a.s.118 ČEPS má 

umožnit každému přenést elektřinu od místa nákupu do místa prodeje. V Česku 

je přenosová síť spíše předimenzovaná, nikde nevidíme takové množství stožárů 

                                                 

 

117 www.eru.cz 

118 www.ceps.cz 

http://www.eru.cz/
http://www.eru.cz/
http://www.ceps.cz/


9. ÚVOD, MANAGEMENT DOPRAVY, VÝROBY ENERGIE, VODY, TELEKOMUNIKACÍ 

STRANA 112 

a vedení, spoluautor má jedno takové vedení nad zahradou. Společnost ČEPS si 

ale ve svých vyjádřeních myslí něco jiného, neboť by bylo samozřejmě pro ně 

pohodné mít rezervu pro havarijní situace. Nové vedení by mělo smysl leda tak 

při vybudování nějaké nové a velké elektrárny na vyrovnávání spotřeby.  

Trochu filosofie. Obdobné vyrovnávací vedení bylo vybudováno po dokončení Temelína a zničilo 

pohled na krajinu ve svém okolí od Českých Budějovic po Třebíč, obdobně jako to dělají větrné 

elektrárny, viz dále (najednou je krajina jiná, než jí znáte, necítíte se v ní dobře, pak k ní nemáte 

vztah a pak to končí tím, že jsou opuštěná celá území).  

Vedení můžeme sledovat i na Google Maps. Nové vedení způsobilo problémy 

ptákům, kteří do něj naráží a zraňují se, narušilo třeba podzimní pouštění draků 

(opět zdánlivá drobnost, která naruší váš vztah ke krajině) a stahování draků 

z vedení způsobilo úmrtí po zásahu elektrickým napětím. O různých 

katastrofách, které nastaly z důvodů přetížení, se můžeme poutavě dočíst i 

v beletrii119. 

Každý, kdo chce někde stavět, musí mít vyjádření od všech správců rozvodů pro 

území dotčené stavbou. 

Silné stránky 

Rozvod elektřiny po nadzemních stožárech je ekonomicky méně náročný, než 

pod zemí. Stožáry mohou být dost vysoké a je možné je postavit v podstatě 

všude, v lesích, horách, nad silnicemi i řekami. Pod vedením bývá zpravidla 

vykácen porost a území se pravidelně čistí. V současné době se dřevo z porostu 

ihned štěpkuje, takže po vyčištění tam zůstane pouze dřevěná drť. Postavený 

ocelový stožár má životnost až 50 let. Výměny či opravy stožárů mají svůj plán 

oprav (pokud nepřijde vichřice, viz dále). 

Slabé stránky 

Nadzemním vedením je pozemek v podstatě znehodnocen a hrozí nebezpečí 

úrazu z důvodů možného prasknutí a spadnutí vedení na zem, pokud je pod ním 

kovový plot či jiné vedení, tak vysoké napětí může proniknout i kilometry 

daleko. Majitelé postižených nemovitostí protestují.  

Spoluautor osobně viděl, co udělá spadlý drát o napětí 4 kV, taví se kamení, sníh taje, záře svítí 

na kilometry daleko.  

Rozvody mají svá ochranná pásma podle velikosti napětí daná zákonem. 

Obecně, pod vedením nesmí být strom vyšší než 3 metry v šířce asi 5 metrů na 

obě strany. Vedení také vadí letadlům, občas nějaké to letadlo zůstane zaklesnuto 

                                                 

 

119 Hailey: Přetížení + Scortia, Robinson: Prométheus v plamenech 
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ve vedení, vadí také parašutistům, třeba letiště v Jindřichově Hradci je stožáry 

také obklopeno, takže jde vlastně o kraj rybníků a stožárů s vedením (spoluautor 

se osobně přesvědčil, když se snažil z letadla mezi tím vším trefit na letiště). 

 
Obrázek 48 - Elektrické vedení kolem letiště v Jindřichově Hradci, cit. www.mapy.cz 

Ve městě se elektrické vedení vede pod chodníky či pod vozovkou. Vedení se 

zakrývá umělohmotným červeným pruhem s vyznačeným bleskem. Na 

rozkopání městských komunikací se dělají plány, takže to není možné dělat 

každý rok. Proto je problém někdy připojit další elektrické zařízení s větším 

odběrem, není na něj kapacita.  

Příležitosti 

Příležitostí jsou velké stavby silnic a dálnic, kdy se vedle komunikace postaví 

také nové stožáry na vedení. 

Hrozby 

Vedení hrozí v zimě námraza, která může způsobit svou vahou až přetržení 

vedení, v létě se zase vedrem někdy stožáry ohnou až k zemi. Může přijít vichřice 

typu letošní Emma a naruší všechny budoucí plány oprav. A vzhledem ke 

globálnímu oteplování se zvětšuje teplota v létě a je více vichřic či dokonce 

uragánů, takže možná se časem kabely začnou někde dávat pod zem. Hrozbou 

rozvodů jsou zahraniční dělníci, jak jsme se přesvědčili v Jindřichově Hradci, 

když podle špatného pokynu kopali bez ohledu na to, že tam byl rozvodný kabel 

pod napětím. Hrozbou jsou i blesky. 

http://www.mapy.cz/
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Obrázek 49 - Vichřice Emma 2008, cit:120 

Před několika lety se i u nás objevili tzv. dárkneři (nebo darkeři, z anglického darkness). Bavili se 

a soutěžili v tom, komu se podaří „zhasnout“ větší část území121. Chtěli například vyřadit 

rozvodnou síť při kongresu NATO v Praze v roce 2002122. Rozvody vyřazovali zkratem vedení 

pomocí nějakého ocelového kabelu či rozpojením v rozvaděčích, většinou šlo o nižší napětí, např. 

14 kV. O své činnosti vedli i webové stránky. Samozřejmě docházelo k poškození rozvodů a 

k finančně velmi náročným opravám. Byli dárkneři teroristé? Určitě ano. Opět je možné 

doporučit knihu Přetížení. 

Další úvahy manažera 

Stavba stožárů s rozvodem elektřiny se týká nejvíce manažerů či projektantů 

ČERS. Soukromé vedení by připadalo v úvahu pro nějakou soukromou 

elektrárnu. 

9.6.3 Management dopravy plynu 

Zemní plyn se rozvádí potrubím. Je lehčí než vzduch, takže stoupá vzhůru a má 

ve vyšších patrech vyšší tlak a musí se snižovat. Do zemního plynu se přidává 

látka, která vytváří charakteristický zápach, kvůli případné indikaci úniku. 

Používá se na vaření a topení. 

Propan-butan se dopravuje v přepravních nádržích, ve kterých se i skladuje, a v 

cisternách, ze kterých se zase přečerpává do zásobníků. Je těžší než vzduch, takže 

zůstává v níže položených prostorách, tím je více nebezpečný. Nahromaděný a 

následně vznícený plyn způsobuje velmi vážné nehody. Používá se na vaření, 

topení a do LPG aut. 

Oba plyny jsou silně výbušné a není neobvyklé, že výbuchem bývá dům 

kompletně zničen. 

                                                 

 

120 solenza.rajce.idnes.cz/Vichrice_Emma_2008 

121 www.rexter.cz/clanek.aspx?id=39 

122 zpravy.idnes.cz/zpr_summit.asp?r=zpr_summit&c=A021114_105720_zpr_summit_has 

http://solenza.rajce.idnes.cz/Vichrice_Emma_2008
http://www.rexter.cz/clanek.aspx?id=39
http://zpravy.idnes.cz/zpr_summit.asp?r=zpr_summit&c=A021114_105720_zpr_summit_has
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Pohled manažera 

Rozvody zemního plynu má na starosti opět ČEPS. Situace s plynem je ale 

složitější, než s elektřinou, plynové potrubí se vede nejčastěji pod zemí, tedy 

v chodníku či vozovce. Vedení v přírodě je potřeba pečlivě zaměřit. Zaházené 

potrubí rychle zaroste a někdy plynaři v zoufalství vyhledávali pomoc 

proutkařů. 

Silné stránky 

Zemní plyn je veden potrubím pod zemí, tím je chráněn proti poškození a 

nepřízni počasí.  

Propan-butan se v nádobách může dopravovat do libovolného místa, používají 

se dokonce i v balonech na ohřívání vzduchu v kopuli balonu. 

Slabé stránky 

Trasa pro plynové potrubí se hledá velmi těžko. Stačí si vzít nějaké dvě města či 

obce a zkusit mezi nimi najít vhodnou trasu. Plynové vedení nemůže vést lesem, 

přes skály. V jednom území se nemohlo vedení vést z prostých důvodů, silnice 

vedla údolím, těsně vedle ní stály domy a směrem do kopců za domy měli 

všichni obyvatelé studny a hrozilo poškození (stržení) pramenů. A nad studnami 

byl již les. 

  
Obrázek 50 - Studně × plynové potrubí, cit. www.mapy.cz + spoluautor 

Propan-butan je dražší než zemní plyn.  

Příležitosti 

Položení nového plynového vedení je vhodné opět při stavbě nějakého velkého 

stavebního díla, například opět nějaké silnice nebo dálnice. 

Hrozby 

Vedení ohrožují, obdobně jako elektrická vedení, různé nové stavby, kdy může 

dojít k jeho poškození. Není ale chráněno proti hmotnosti aut, například 

naložených kamiónů, které třeba vjedou na chodník či na nezpevněný pruh ulice 

(v Kardašově Řečici tam místní dávají kameny, aby jim tam kamióny nevjížděly), 

pod kterým je plynové potrubí. A zjištění, zda došlo pod zemí k poškození 

http://www.mapy.cz/
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potrubí, se velmi těžko zjišťuje, v podstatě podle zápachu (žlutě označená roura 

čichačka). 

Další úvahy manažera 

Rozvod plynu umožní lepší a ekologičtější vytápění, kdy místo mnohametrových 

hranic dříví či nákladních aut uhlí a množství popela najednou máte topení čisté 

a bez odpadů. Odpadnou i emise. Území, kde se přešlo na plynové topení, měla 

čistější ovzduší. Ale jen do doby dalšího zdražení plynu a elektřiny. Nastal 

opačný efekt, lidé topí vším, co jim přijde pod ruku, jak můžeme vidět na barvě 

kouře, počínaje kusy pneumatik a konče PET lahvemi a igelitovými taškami, 

takže kvalita ovzduší se opět zhoršila. 

9.6.4 Management dopravy tepla 

Pohled manažera 

Teplo se může přenášet nějakou kapalinou olejem nebo vodou. Na sídlišti Vajgar 

v Jindřichově Hradci je v zimě přesně vidět, kudy potrubí vede, některé domy 

nemusí vůbec uklízet sníh, teplo z potrubí sníh rozpustí.  

Existují i dálková potrubí, jde většinou o odpadní teplo z tepelné či jaderné 

elektrárny, na Islandu využívají teplé prameny. Jeho vybudování je ale velmi 

náročné, dokonce více než plynová potrubí, není možné je všude dát pod zem, je 

potřeba ho, na rozdíl od elektrických kabelů či rozvodu plynu a vody, tepelně 

zaizolovat. 

V současné době je spíše trend mít vlastní kotel či karmu na ohřívání vody, pak 

si každý topí přesně tak, jak mu to vyhovuje osobně i finančně. V italském Římě 

měli na sídlištích karmu venku na lodžiích, pak není problém s odvodem 

zplodin. 

Silné stránky 

Rozvody tepla v rámci ústředního vytápění jsou pro uživatel velmi pohodné. 

Nemusí se o nic starat, pouze o placení. Topení je možné táhnout v podstatě 

všude, vždy zvítězí veřejný zájem a teplo domova. Potrubí se tedy táhne pod 

zemí, nad zemí, nad řekou, podél silnice, vše můžeme také najít na sídlišti Vajgar 

v Jindřichově Hradci. 

Slabé stránky 

Unikající teplo z poškozených rozvodů způsobuje velké ztráty tepla. Aby měli 

všichni k dispozici teplou vodu okamžitě po otočení kohoutku, je nutné teplou 

vodu oběhovými čerpadly nechat cirkulovat. Čím jsou rozvody delší, tím jsou 

větší ztráty. 
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Příležitosti 

V současné době vzniká již konkurence teplárnám, pokud jsou účty za dodávku 

vody vysoké, pořídí si obyvatelé vlastní kotelnu. 

Hrozby 

 u rozvodů tepla je problém poškození rozvodů. Pokud za mrazu potrubí 

praskne a zamrzne, tak není možné ohřát třeba stovky metrů potrubí, navíc 

izolovaného právě proti teplu, protože pak izolace brání ohřátí zmrzlé vody 

v potrubí. A mráz může zamrzlé potrubí roztrhnout. Díky globálnímu 

oteplování se tato hrozba snižuje. 

9.6.5 Management potrubí obecně 

9.6.5.1 Doprava ropy (nafty, benzínu) 

Pohled manažera 

Potrubím se může dopravovat i ropa. Jde o obdobný případ, jako doprava 

zemního plynu. Ropa obdobně jako voda může zamrznout při teplotě pod -300, 

ale potrubí je zakopáno v nezámrzné hloubce, což je 60 - 120 cm pod zemí. Kolem 

Jindřichova Hradce vede odbočka známého ropovod Družba, jedna část potrubí 

vede kolem Strmilova směrem k zámku Jemčina. Na trase jsou vidět servisní 

místa. 

 
Obrázek 51 - Známý ropovod Družba, cit: www.mero.cz 

Analýzu území pro rozvod nafty a benzínu do čerpacích stanic si můžete 

prostudovat v diplomové práci RNDr. Ing. Michala Trauriga, která je uložena 

v Moodle. 

Silné stránky 

Budování tras s potrubím pro ropu je spíše strategická záležitost a zde má vše 

přednost. Zásoby ropy nejsou velké, jde asi o 3 měsíce a pak by se vše zastavilo. 

http://www.mero.cz/
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Slabé stránky 

Opravy potrubí pod zemí či jejich kontrola je problematická. Musí se opravovat 

zevnitř a mohli jsme to vidět ve filmu Jeden svět nestačí123. 

Příležitosti 

Potrubí je opět vhodné budovat v souvislosti s nějakou jinou stavbou, nějaké 

komunikace, mostu. 

Hrozby 

Potrubí není zase tolik a případné poškození ropovodu jako je ropovod Družba 

má velké následky. Není ani důležité, zda by šlo o teroristický útok či nehodu. 

Známe případ z Nigérie, kdy zloději navrtali potrubí s palivem, a když si ho 

v nějaké jámě čerpali do nádob, nastal výbuch s katastrofálními následky.  

9.6.5.2 Potrubní pošta 

V Praze mají potrubní počtu, po povodních v roce 2002 byla poškozena a dosud 

není opravena. V současné době jde spíše o historickou památku. Potrubní poštu 

můžeme vidět v provozu v některých zahraničních filmech. Její smysl má použití 

v místech, kde je důležitý přenos papírových dokumentů s podpisy (banky, 

úřady) a nebo v nemocnicích na rychlý přenos odebraných vzorků tkání či krve, 

potrubní poštu používá například pražská nemocnice Motol124. 

9.7 Management vodního hospodářství 
(zdroje vody, vodovody, kanalizace) 

9.7.1 Management dopravy vody a kanalizace 

Pohled manažera 

Pokud nemáte vodu a jídlo, tak dříve zemřete žízní. Lidské tělo se skládá až 

z 80% z vody, voda je tedy pro člověka životně důležitá. V jižnějších zemích lidé 

často nemají vhodnou vodu a trpí různými nemocemi. Každý 5. člověk na světě 

nemá přístup k pitné vodě. 

Na Krétě spoluautor vidět snad desetikilometrová potrubí (silné hadice), které vedlo ve velkých 

svazcích podél vyschlých koryt potoků či řek do údolí. 

                                                 

 

123 www.csfd.cz/film/297-jeden-svet-nestaci-world-is-not-enough-the 

124 mobil.idnes.cz/mob_tech.asp?r=mob_prakticky&c=A040517_5258397_mob_prakticky 

http://www.csfd.cz/film/297-jeden-svet-nestaci-world-is-not-enough-the
http://mobil.idnes.cz/mob_tech.asp?r=mob_prakticky&c=A040517_5258397_mob_prakticky
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Výroba pitné vody ze slané vody je energeticky náročná a pokud bychom na tuto 

výrobu použili jako zdroj elektřinu, tak jen ta elektřina na výrobu 1 m3 vody 

odsolováním by byla 1,8× dražší, než nás nyní stojí 1 m3 vody. Při odsolování 

osmózou je již jen 20% nákladů na tu elektřinu. Neboli, výroba pitné vody ze 

slané je pouze pro bohaté státy. Kalkulace viz Moodle. Je tedy levnější ji vést 

potrubím, třeba až z hor. 

Nádrže-přehrady na zachycení vody, vhodné po malé úpravě jako pitné, se 

budují v místech, kde jsou lesy a spíše žádné osídlení. Okolí přehrad má 

ochranné pásmo, kam je zakázáno vstupovat. Tím je část krajiny v podstatě 

zablokovaná pro turistiku, vidíme to nejen u přehrady na pitnou vodu u Římova, 

ale i třeba u přehrady na Landštejně (u Slavonic). Potrubí z Římova do 

Jindřichova Hradce je tak dlouhé, že z Římova voda doteče až 3 dny. Centrálně 

rozváděnou vodu využívají spíše velká města, kde pro zástavbu a hlavně 

znečištění půdy nelze vodu čerpat ze studní. Na vesnicích mají vždy buď obecní 

vodovod, ale spíše si každý buduje svou studnu. V Praze mají vodárnu u Vltavy 

v Podolí, před vtokem Vltavy do Prahy. Ano, je to ta voda, co se do ní vypouští 

radioaktivní voda z Temelína při různých haváriích. Používají ale hlavně vodu 

z Želivky. 

Na odběr vody je potřeba povolení. V Novohradský horách se čerpá pravěká 

voda a prodává se pod názvem Dobrá voda (viz další kapitola). Povolení je 

potřeba na studnu i na čerpání vody z potoka či řeky na zalévání zahrady, stát si 

vodu nárokuje pro sebe. Povolení, či spíše evidence vody má smysl, pokud by 

bylo pro něco vody nedostatek, třeba pro ryby v řece (byla o tom zmínka v části 

o vodních elektrárnách). 

Použití GIS v rozvodu vody je dobře rozebráno na projektu v brazilském městě 

Belo Horizone, na kterém se podílela i česká společnost. 

Belo Horizonte je v kopcovitém terénu a vodovodní síť byla v nevyhovujícím 

stavu. Nejprve se udělala inventura, musely se projít všechny části, které často 

neodpovídaly skutečnosti, šlo o zhruba 13 000 potrubí, 130 vodojemů, 150 

čerpadel a 400 regulačních uzávěrů a pak se tvořil detailní model vodovodní 

sítě s celkovým počtem 160,000 potrubí. Čísla vypovídají o složitosti, možná by 

bylo vhodnější někde nechat něco prasknout a pak to opravit či zvětšit pevnost 

či kapacitu, než vše pracně počítat. 
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Obrázek 52 - Rozvod vody v rámci Jihočeského kraje a mapa okolí Římova, cit:125 

Silné stránky 

Výhodou našeho území je, že je zde pitné vody více, než například v těch 

jižnějších zemích. Také není velký problém mít svou čističku na pitnou vodu. 

Zákony kolem pitné vody jsou přísné, takže můžete dokázat zabránit jejímu 

znečišťování. Mít vlastní studnu není problém a z dob před rokem 1989 jsou i na 

sídlištích veřejné studny. Pokud je studna dostatečně hluboká, skoro vždy v ní 

voda je. Než tedy budovat rozvody, je nejprve vhodnější zkusit najít zdroj vody 

v místě. Rozvody vody nejsou kritické na kvalitu, únik vody nikoho neohrožuje 

a není patrný. Pokud je ale únik tak velký, jako v Praze (?30%), tak je to již 

problém. Pokud voda z nějakých důvodů přestane téci, není velký problém 

přistavit cisterny. Voda potřebuje mít určitý tlak, není opět problém na obci 

postavit zásobník ve formě malé věže, kde spád vytváří potřebný tlak. Rozvody 

pitné vody i kanalizace jdou také pod chodníkem či častěji pod silnicí. Obdobně 

jako teplo, voda je tak důležitá, že při budování rozvodů nejsou takové problémy, 

jako u jiných rozvodů. 

Kanalizaci často buduje město a stavební parcely se prodávají již s kanalizací 

v rámci inženýrských sítí. Kanalizace potřebuje sklon, ale není problém splašky 

čerpat do výšky Archimédovou spirálou. Kde je rovina, musí mít každý dům 

malou jímku, odkud jsou splašky po rozdrcení vytlačované do další jímky. 

                                                 

 

125 www.vakjh.cz + www.mapy.cz 

http://www.vakjh.cz/
http://www.mapy.cz/
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Rozdrcení má také tu výhodu, že potrubí mohou být podstatně menší, než máme 

například v Jindřichově Hradci.  

Slabé stránky 

Únik pitné vody se tedy na rozdíl od unikající nafty špatně hledá. Ve starých 

vodovodních sítích se ztrácí až třetina vody. Lidé jsou zvyklí na nepřetržitou 

dodávku pitné vody a každou havárii hlásí komerčním televizím. Pitná voda se 

spotřebovává na splachování, praní i zalévání, což je sice plýtvání, ale je to 

jednoduší, než mít 2 potrubí. V rodinných domcích se studnou bývají 2 rozvody 

často. 

Kanalizace se často ucpává, například nanesením kamení či smetí. Normy EU 

nutí jídelny nespotřebované jídlo rozdrtit do kanálů, což dělá problémy na 

čističkách a jídlo chutná potkanům, kteří se pak množí. Čištění potrubí je náročná 

věc, kolem fakulty managementu se kanály čistily postupně snad celý rok. 

Příležitosti 

V současné době jsou příležitosti spíše v rozvozu balené vody. Lidé z nějakých 

důvodů věří více vodě v PET láhvi, ačkoliv její kvalita se na slunci může zhoršit, 

kdežto voda z vodovodu je často kvalitnější. 

Odpady ze záchodů se upravují a prodávají jako kvalitní hnojivo. Obdobně bývá 

zájem o obsah žumpy, pohnojená tráva roste podstatně lépe. 

Hrozby 

Voda se přes všechnu právní ochranu snadno znečistí, třeba spadem popílku, 

který je skoro vždy zdraví škodlivý. Ekologické katastrofy vznikají i náhle, 

praskne nějaký sud a chemikálie unikne a třeba území po bývalých státních či 

ruských organizací bývají časované bomby. 

Při průtržích mračen se kanalizace přeplní a odpady tečou do domů. Mít přízemí 

plné fekálií nikoho nepotěší. Obdobně v panelových domech, při ucpání odpadů 

vytékají fekálie ze záchodové mísy do spodních bytů. Jímky na fekálie mají být 

nepropustné, ale často mají přepad a fekálie tečou někam, kam by neměly, do 

cizích sklepů, do studen. 

Další úvahy manažera 

Vody bude stále méně. Spoluautor zažil osobně před rokem 1989 nedostatek 

vody, kdy bylo zakázáno zalévat pitnou vodou a zalévalo se vodou po praní. 

Tato omezení se v současné době objevují třeba v Austrálii. Čím více vody na 

našem území zadržíme, tím bude pro nás v budoucnu lépe. 
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9.8 Management telekomunikací (sítě 
počítačové, bezdrátové, kabelové, 
telefonní, televizní a rozhlasové) 

9.8.1.1 Český telekomunikační úřad (ČTÚ) 8.3.2012 

Český telekomunikační úřad126 má na starosti vše kolem telekomunikací. Od 

přidělování telefonních předčíslí, po vysílací a další frekvence pro rozhlas i 

televizi. Patří k úřadům na zrušení. 

9.8.2 Management telefonní sítě 

Pohled manažera 

Telefonní síť na rozdíl od energetické má tu výhodu, že může vést i vzduchem a 

máme i telefonii přes internet. Její rozvody jsou tedy daleko jednoduší. Telefonní 

signály jsou v podstatě stejné jako počítačové. 

Pevná linka se dnes používá spíše mezi městy, kde není tak velký problém kabel 

v polích natáhnout. Většinou se používají optické kabely, které jsou většinou 

oranžové a mají vzhled silnější hadice na zalévání. Jejich jediným problémem je 

to, že mají omezené ohýbání, což si snadno uvědomíme, když si řekneme, že jde 

o skleněné vodiče. Proto je problém je natahovat v zástavbě a hlavně po domech. 

 
 

Obrázek 53 - Optický kabel, cit:127 

Mobilní telefony jsou zatím ještě finančně náročné, i přes různé netržní zásahy 

komisí EU. Finanční náročnost stavby vysílačů mobilních operátorů se může 

ještě zvýšit podmínkou, že stožár s vysílačkami bude ve formě imitace vysokého 

stromu. A je s podivem, že stavební úřady nepreferují menší množství vysílacích 

                                                 

 

126 www.ctu.cz 

127 www.safibra.cz/cesky/produkty/senzory/kabel.html 

http://www.ctu.cz/
http://www.safibra.cz/cesky/produkty/senzory/kabel.html
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stožárů, na jejich stavbě by se mobilní operátoři podílely. Zatím další konkurence 

stávajícím operátorům moc nehrozí, nejsou volné frekvence. 

IP telefonie je asi nejlevnější způsob, jak nabídnout zákazníkovi připojenému 

k internetu telefonické služby a nejste nijak územně omezeni, máte k tomu celý 

internet. Pokud ovšem zákazník IP telefonii používá v rámci nějakého Instant 

Messenger (Skype, ICQ), tak pak bude uvažovat, proč přejít ze služby zdarma na 

placenou službu. Zde asi rozhodne nějaká nabídka navíc, kdy zákazníka osloví 

třeba IP telefon, který můžete kdekoliv zapojit do internetu a můžete volat. Na 

ukázku společností nabízející IP telefonii se můžete podívat do tabulky. 

Tabulka 11 - IP telefonní operátoři, cit: spoluautor 

 

Společnost Ha-vel internet  

ha-loo.ha-vel.cz 

 

Společnost MATTES AD 

www.802.cz 

 

Společnost Český bezdrát 

www.eri.cz/telefon 

 

Společnost Voinet 

www.voinet.cz 

 

Společnost FAYN 

Telecommunications 

www.fayn.cz 

Silné stránky 

Pevná linka jde mimo město dobře rozvádět, ze zákona je povinen vlastník tyto 

rozvody umožnit a nechat se omezit, třeba že tam nemůže něco podstavit, třeba 

plot. Pevná linka je často tenký kabel, který je zakopán opravdu jen kousek pod 

zemí, například vede ve stěně příkopu silnice. A pokud je nějaký problém je 

možné použít přenos signálu vzduchem. 

Mobilní telefony jsou v podstatě vysílačky, takže nejsme omezeni místem, ale 

limity jsou, hory, moře.  

Satelitní telefony jsou přístupné po celém světě, a to i v horách, tak i na moři, 

v pouštích, prázdných územích. 

https://ha-loo.ha-vel.cz/
http://www.802.cz/
http://www.eri.cz/telefon/
http://www.voinet.cz/
http://www.fayn.cz/
http://ha-loo.ha-vel.cz/
http://www.802.cz/
http://www.eri.cz/telefon/
http://www.voinet.cz/
http://www.fayn.cz/
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IP telefonie je levná a protože dnes je mnoho zákazníků připojeno k internetu, 

není problém je připojit do nějaké komerční sítě. Pokud použijete i softwarový 

telefon, můžete ihned telefonovat. 

Slabé stránky 

Pevnou linku lze poškodit, úmyslně i neúmyslně. V Česku se stále nedaří chránit 

kabely před sběrači kovů, kradou i optické kabely, neboť sběrači nechápou 

rozdíly mezi kabely. Problém je ve městě, kde se pevné linky táhnou po zdech, 

do rozvodných krabic na zdech teče voda a zhoršuje kvalitu přenosu. 

Mobilní telefony potřebují vybudovat náročnou infrastrukturu, dokonce i 

v přírodě, neboť k vysílacím stožárům je nutno přivést elektřinu či provozovat 

motorgenerátory. Klienti požadují aktivní služby v podstatě všude, v metru, ve 

vlaku, v horách (aby si mohli zavolat o pomoc horskou službu). Pokud 

zákazníkovi někde jeho operátor nefunguje, okamžitě to reklamuje a přechází 

k jinému. 

Satelitní telefonie je velmi drahá, přístroje (antény, baterie) jsou vždy větší než 

běžné mobily. 

Příležitosti 

Mobilní telefony můžete provozovat tak, že si od nějakého stávajícího operátora 

pronajmete jeho síť a stanete se tak virtuálním mobilním operátorem (MVO)128. 

Od ostatních se lišíte předvolbou. Operátoři tohoto typu vám nabízejí SIM karty 

třeba i v Lídlu a na jedno použití (nazval bych to „call and forget“). Tento způsob 

je asi pro naše území v současné době nejvhodnější. Tento konkurenční prvek by 

mohl snížit ceny, jak je tomu v jiných státech129. Můžete také nabízet službu pod 

nějakou značkou (třeba Tchibo), ve skutečnosti nabízíte něčí produkt (například 

společnosti O2), ale z nabídky to není jasné, jde pouze o marketing. Jiný způsob 

může být, že nabídnete služby pouze ve velkých městech, kde snadněji menším 

množstvím vysílaček obsloužíte více zákazníků. Ale nesmí vám zákazníci opustit 

město. Podle jedné USA studie na evropských datech se velké množství obyvatel 

pohybuje v docela malém okruhu (?30 km), který je možné zvládnout i jednou 

vysílačkou. 

Satelitní telefony umožňují komunikaci v podstatě všude, zde není potřeba nic 

budovat, jen přesvědčit zákazníky, aby vaše služby používali. Největším 

                                                 

 

128 www.mobilmania.cz/default.aspx?article=1111684 

129 mobil.idnes.cz/prvni-virtualni-operator-dorazi-do-ceska-jiz-v-letosnim-roce-mozna-1fe-

/mob_operatori.asp?c=A080926_132554_mob_operatori_lhc 

http://www.mobilmania.cz/default.aspx?article=1111684
http://mobil.idnes.cz/prvni-virtualni-operator-dorazi-do-ceska-jiz-v-letosnim-roce-mozna-1fe-/mob_operatori.asp?c=A080926_132554_mob_operatori_lhc
http://mobil.idnes.cz/prvni-virtualni-operator-dorazi-do-ceska-jiz-v-letosnim-roce-mozna-1fe-/mob_operatori.asp?c=A080926_132554_mob_operatori_lhc
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nákladem je vlastní telefon. Podle studie v bakalářské práci uvádí Bc. Bačák, že 

je vhodnější si v dnešní době satelitní telefon půjčovat. 

IP telefonie, pokud by byla nabízena tak, že by se používal levný telefon na 

principu sluchátka, byl by o ní zájem. 

Hrozby 

Pevné linky jsou ohroženy ekonomicky, a to stále kvalitnějšími službami 

mobilních operátorů. 

IP telefonie může být postižena virovou nákazou jako každý jiný program, což 

se u pevné linky v podstatě stát nemůže. 

Další úvahy manažera 

Nový 4. mobilní operátor Ufon vstoupil na trh v letošním roce. Nabídka by 

mohla oslovit firmy či rodiny, v rámci sítě Ufon můžete volat zdarma. Jinak 

pomalé připojení k internetu na úrovni modemu k pevné lince a signál spíše ve 

velkých městech dnes moc zájemců nenadchne. 

9.8.3 Management počítačové sítě 

Pohled manažera 

Rozvody počítačových sítí jsou z principu obdobné jako telefonní, pokud máme 

mobilní telefon připojený na internet, vlastně nám služby splývají. Princip 

přenosu mobilních telefonů byl záměrně odlišný od sítě internetu, spojením 

byste totiž některé služby od mobilního operátora vlastně nepotřebovali. Třeba 

poslání SMS či MMS můžete brát ze dvou pohledů, buď jako klasickou SMS a 

nebo jako datovou (počítačovou) zprávu s určitým množstvím dat, kdy je její 

přenos rozhodně levnější.  

WiFi sítě je možné budovat obdobně jako sítě mobilních operátorů. Pokrytí 

území WiFi sítěmi najdeme na internetu130. 

Silné stránky 

Sítě postavené na pevných linkách je také možné budovat na nevyužitých 

kapacitách. Typický případ jsou nyní nevyužívané kabeláže armády směrem na 

západní a jižní hranice. 

WiFi sítě je možné vybudovat skoro všude, obdobně sítě mobilních operátorů, 

nejsou ani tak náročné vzhledem k nižšímu příkonu energie a nejsou ani tak 

                                                 

 

130 imgs.idnes.cz/oprilohy/infografika/wifi/wifi.htm 

 

http://imgs.idnes.cz/oprilohy/infografika/wifi/wifi.htm
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velké objemem a hmotností vysílačů. Je v principu možné najít nějaké vyvýšené 

místo a tam vysílací zařízení postavit. WiFi sítě mohou fungovat na principu 

retranslace, mohou si signál mezi sebou předávat. Pro menší obce tak stačí i jedno 

vysílací místo, například na radnici či kostele. 

Slabé stránky 

WiFi sítě jsou vždy pomalejší, než přenosy přes pevnou linku. Sice rekordní 

rychlost WiFi sítě 12Tb je přibližně milionkrát rychlejší než pevná linka ADSL O2, 

ale tuto laboratorní rychlost zavést do praxe se asi hned tak nepodaří131. 

Příležitosti 

WiFi síť by bylo možné navrhnout jako zákonný nárok občana pro přístup do 

internetu. Její rychlost by byla vždy minimálně 10 × nižší, než komerční nabídky, 

například do 100 kb, a tím by nedocházelo k nedovolené hospodářské soutěži. 

WiFi sítě již některé městské obvody v Praze (Jinonice) svým občanům nabízejí. 

Hrozby 

Pokud by byla WiFi síť zdarma, musel by Úřad na ochranu hospodářské 

soutěže132 vydat stanovisko, za jakých podmínek by se nejednalo o nedovolenou 

hospodářskou soutěž.  

Další úvahy manažera 

Stát by měl uvážit, jak umožnit svým občanům možnost zdarma připojení do 

internetu. Nabídka v knihovnách není zdarma, někteří lidé jsou tak v přístupu 

do internetu diskriminováni a přitom stát má zájem o rozvoj e-governmentu. 

9.8.4 Management rozvodu televize a rozhlasu 

Pohled manažera 

V současné době jsou televize i rozhlas nabízeny v rámci počítačových sítí, 

v rámci připojení do internetu. Na fakultě managementu je možné sledovat 

v rámci počítačové sítě desítky televizních programů a poslouchat ještě větší 

množství rozhlasových programů. V podstatě není velký problém mít vlastní 

vysílání na internetu, nepotřebujete žádné složité zařízení. Na internetu je řada 

                                                 

 

131 www.zive.cz/Bleskovky/Italove-prekonali-rekord--dosahli-bezdratove-rychlosti-12-Tbs/sc-4-

a-143616/default.aspx 

132 www.compet.cz 

http://www.zive.cz/Bleskovky/Italove-prekonali-rekord--dosahli-bezdratove-rychlosti-12-Tbs/sc-4-a-143616/default.aspx
http://www.zive.cz/Bleskovky/Italove-prekonali-rekord--dosahli-bezdratove-rychlosti-12-Tbs/sc-4-a-143616/default.aspx
http://www.compet.cz/
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nabídek pro WMPlayer nebo RealPlayer133. Vysílání do internetu zvládnou i 

některé dívky, které za úhradu nabízejí vysílání ze svého soukromí. 

Rozhlasové vysílání nabízí na internetu i ministerstvo vnitra, jako multimediální 

pomůcka je u geomarketingu uvedena webová televize. 

Vlastní televizní vysílání si můžete provozovat na svém území obdobně, jako si 

můžete provozovat vlastní počítačovou síť. Televizní vysílání mají některé obce, 

Jindřichův Hradec má své vysílání v rámci jednoho programu kabelové televize. 

Vysílač není problém, pro menší území stačí i malé zařízení umístěné na vyšší 

budovu. 

Silné stránky 

Rozhlasové bezdrátové lokální vysílače nejsou náročné na techniku, jediný 

problém je z přidělenými frekvencemi, těch je nedostatek. Není tedy problém 

pokrýt nějaké území, pokud máte frekvenci. z ciziny známe pirátské vysílače, 

které si s frekvencemi nedělají problémy a použijí první pro ně vhodnou a zda 

tím někoho ruší, kdo jí provozuje legálně, si hlavu nedělají. Pirátské vysílače jsou 

provozovány jako přenosná zařízení s minimálními náklady, na střeše paneláku, 

z lodi. 

Televizní vysílače jsou již náročnější, ale opět není velký problém zřídit lokální 

televizní vysílání. Přechod na digitální vysílání v současné době zvyšuje kvalitu 

vysílání. 

Je otázkou, zda by byla domluva s operátorem, který má dominantní postavení 

v určitém území, zda by neumožnil samosprávě vysílání v rámci svých rozvodů, 

například televize O2. 

Vysílání televize a rozhlasu jde také přes satelity, jde samozřejmě o digitální 

vysílání. 

Slabé stránky 

Je velmi omezený počet frekvencí na vysílání a jejich cena bývá vysoká. 

Konkurence je velká a trh zase není tak velký. 

Příležitosti 

Rozhlas umožňuje pokrýt nějaké území a vydělávat pomocí reklam. Je to 

obdobné jako webová stránka, když zaujmete, lidé se k vám budou vracet a třeba 

vnímat zveřejněné reklamy. Ale je to příležitost i pro piráty. 

                                                 

 

133 www.free-internet-tv.cz/cs/online-tv.html 

http://www.free-internet-tv.cz/cs/online-tv.html
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Hrozby 

Hrozbou je konkurence, která je velká a trh s reklamou není bezedný. 

Další úvahy manažera 

Na fakultě managementu máme studentský časopis. Možná by bylo vhodné 

zkusit vlastní rozhlasové či televizní vysílání do počítačové sítě.  
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9.9 Závěr kapitoly 
V závěru kapitoly jsou připraveny úkoly a otázky k tématu. 

 

SAMOSTATNÉ ÚKOLY 

Podívejte se, co se ve vašem okolí dopravuje a zda jde o lokální záležitosti či záležitost většího 

území. 

OTÁZKY K PROBÍRANÉ TÉMATICE 

1. Jakým způsobem je možné působit v některém z publikovaných odvětví v lokálním, okresním, 

krajském území. 

2. Jakou dopravu je možné nejsnáze zajistit na území kraje a proč. 

TESTOVÉ OTÁZKY 

1. Co je to gigaliner? 

a) velký disk v rámci počítačové sítě s kapacitou GB 

b) jednotka rychlosti přenosu v počítačové síti 

c) velký kamión 

2. Je možné proplout na našem území z Labe do Dunaje? 

a) ano, Baťovým kanálem 

b) ne, nejde to 

c) ano, přes Odru 

3. Provozovatel jaderné elektrárny 

a) ručí samozřejmě podle zákona za všechny škody, které by provozem elektrárny vznikly 

b) ručí pouze omezeně 

c) musí mít uzavřeno odpovědnostní pojištění na všechny možné škody 
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10 MANAGEMENT ZEMĚDĚLSTVÍ, 
RYBNÍKÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, ÚZEMNÍCH 

ZDROJŮ, OCHRANY PŘÍRODY A 

ŽIVOČICHŮ 

10.1 Úvod kapitoly 

CÍL KAPITOLY 

Kapitola se zabývá otázkami zemědělství, rybníkářství, lesnictví, územních zdrojů, ochrany 

přírody a živočichů. 

ČASOVÝ PLÁN 

Prostudování celé kapitoly včetně navštívení doporučených odkazů je doporučené věnovat 

2 hodiny. K vyjasnění otázek k zamyšlení budete potřebovat minimálně další 1 hodinu. 

SOUVISEJÍCÍ MULTIMEDIÁLNÍ POMŮCKY 

Mapy okolí vašeho města, pokud možno také geologické. 

SAMOSTATNÁ PŘÍPRAVA 

Zkuste najít ve svém okolí nějakého hospodařícího zemědělce a zeptat se ho na princip jeho 

podnikání. 

Rozhlédněte se po okolí vašeho města, zda nebyly v jeho blízkosti nějaká těžební místa (doly, lomy, 

pískovny). 

10.2 Management zemědělství 
Zemědělství je v Česku většinou prodělečná záležitost a bez dotací by žádné 

zemědělství nebylo. Stát zároveň zachovává zemědělský fond pro případ, že by 

z nějakých důvodů nebylo možné potraviny dovážet z jiných zemí. Problém 

půdy vhodné pro pěstování je v tom, že není možné ze dne na den vytvořit půdu 

vhodnou pro pěstování, pokud na ní třeba rostou stromy či ornice je nějak 

poškozená, uvádí se, že obnova půdy trvá až 10 let. Obdobně je nutno zachovat 

chov zvířat, kde opět není možné ze dne na den začít něco chovat s vysokou 

užitkovostí.  

10.2.1.1 Dotace 

Dotační politika je velmi složitá, detaily si můžete upřesnit v bakalářské práci 

uvedené v literatuře. V současné době se připravuje tradiční stávka zemědělců v 

Praze (minule zemědělci zablokovali balíky slámy pražskou magistrálu). 
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Pokud by nastal problém s potravinami vyvolaný čímkoliv, je potřeba, aby bylo 

možné nějak získat potraviny pro občany státu. Před rokem 1989 existovala 

strategická rezerva potravin (nyní se používá v chudých zemích), obdobně jako 

se nyní skladuje nafta (směrnice EU č. 2006/67). 

Za problém s potravinami můžeme uvažovat třeba sarančata, která v USA asi před 50 lety 

vytvářela mraky dlouhé 3000 km (Česko je v nejširším místě široké 488 km) a co bylo na polích 

pod nimi, to sarančata snědla. Po jisté době sarančata zmizela neznámo kam a nikdo neví, zda se 

situace nemůže opakovat. Sarančata se nadále vyskytují v Africe, kde ničí úrodu. 

Pohled manažera 

Na území Česka je celá řada neobdělaných pozemků. Jde často o louky, na které 

se berou dotace a je povinnost je aspoň 2× do roka posekat. Zároveň k jisté 

velikosti pozemku musí být určité množství dobytka. Takové pozemky jsou ale 

většinou ve vyšších polohách, kde je nižší úroda. Před časem bylo možné si louky 

pronajmout a požádat o dotace, které převyšovaly dohodnutý nájem. Cizinci si 

pronajímají české pozemky v příhraničí a tím si rozšíří své hospodářství a počítají 

s dotacemi.  

Dříve byl zájem o pozemky na sečení pro domácí chovy. Dnes není takový velký 

zájem a třeba místní letiště má problém „kam s trávou“. Tráva se vysypává na 

konec dráhy letiště, ale prodloužit dráhu tímto způsobem samozřejmě nelze. 

Další možností je území využít na chov malých domácích zvířat. Zde není 

pozemek tak náročný na úrodnost. Chovají se tak ve velkém drůbež, krůty, 

kachny, králíci. 

Silné stránky 

Dotační politika způsobuje, že zemědělec se skoro nemusí obávat o své příjmy. 

Nejsou sice nijak vysoké, ale jsou stabilní a dlouhodobé. 

Chov drůbeže či dobytka není náročný na pozemek, dá se chovat v podstatě 

všude. 

Slabé stránky 

Říkalo se, že jsou 4 nepřátelé zemědělců, jaro, léto, podzim a zima. Zemědělcům 

vadí sucho, deštivo, záplavy, krupobití. Po každé takové události žádají 

zemědělci o dotaci (podle tohoto vzoru žádají třeba provozovatelé vleků dotace, 

pokud je sněhu málo). Porost na poli může poškodit zvěř (kanci), lidé (turisté či 

nějaká technoparty). Zemědělec nemůže stát u každého pole a hlídat. V současné 

době na podzim jsou velké nájezdy nepřizpůsobivých lidí na pole, kdy třeba 

vykopou významné množství brambor (Známe to i z historie, kdy v suchém roce 

1947 nebylo možné pole uhlídat před nájezdy zlodějů, ani tehdejší Sbor národní 

bezpečnosti nebyl schopen proti zlodějům zakročit). 
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Poruchy techniky mají katastrofální následky, udušení, požár chovu. Také chovy 

bývají napadány zloději, třeba chov kachen a hus v okolí Jindřichova Hradce na 

farmě Drahýška byl ohraničen 2 ploty, mezi nimiž běhali psi, což je finančně 

náročné. V současné době tam již chov není. 

Příležitosti 

Chovat je možné nějaké exotické zvíře, odolní v našich klimatických podmínkách 

jsou třeba klokani či pštrosi. Chovají se i krokodýli, lamy. 

Hrozby 

Hrozbou jsou neočekávané a velké změny počasí či klimatu. V roce 2002 byly 

velké záplavy, letos je velmi nízký stav spodních vod a tím sucho. Hrozbou může 

být nějaká ekologická katastrofa, havárie či emise nějakého provozu (jedovaté 

chemické látky, radioaktivita). 

Velkochovy jsou velmi závislé na nemocnosti, jedinec nakazí velké množství 

dalších jedinců. V nedávné době se vybíjeli celé chovy drůbeže kvůli ptačí 

chřipce, spalují se včelíny kvůli včelímu moru. 

10.3 Management v rybníkářství 
V našem kraji má rybníkářství velkou tradici od dob Jakuba Krčína134, který 

mokřiny, co zbyly po bývalém moři, zrekultivoval do rybníků a nových toků. 

Pohled manažera 

Pokud jsou území volná, aspoň nepatrně se svažující území, je možné založit 

rybník. Rybník je možné založit nad či pod nějakým dalším rybníkem. Není ani 

nutný nějaký přítok vody potokem, potůčkem či náhonem, stačí, když do něj teče 

voda aspoň z okolí (rybník nebesák). 

Velmi často je vhodné si na starých mapách z předminulého století najít původní 

rybníky a na tom místě rybník obnovit. Ale nemusíme chodit ani tak daleko do 

historie, v suchých letech se v době socialistického státu dna rybníků osévala, aby 

byl větší zdroj píce pro dobytek. Dnes je píce spíše nadbytek. 

Spoluautor bydlí na dně dávného rybníka, který je dnes zavezen a území zvýšeno. 

                                                 

 

134 zemřel 1604, cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Kr%C4%8D%C3%ADn 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Kr%C4%8D%C3%ADn
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Silné stránky 

Na rybníky či jejich odbahnění je možné získat dotace. Chov ryb není tak 

náročný, jako je chov dobytka či drůbeže. 

Slabé stránky 

Problém je, že dotace se týkají větších rybníků, s plochou minimálně 1 ha.  

Příležitosti 

Spolu s rybníky jsou možné turistické služby. u rybníka Zvůle (směr 

z Jindřichova Hradce 20 km na východ) se staví dřevěné chatičky nad nově 

zřízenými rybníčky. Obdobně jiný podnikatel postavil penzion jako dřevěný 

srub a pod ním vytvořil rybníček na koupání a chov ryb. 

Hrozby 

Rybník není možné dobře hlídat a někteří pytláci takový rybník vyloví i za pár 

hodin. Jako u zemědělců jsou pro chovné rybníky hrozbou někteří ptáci, 

například kormoráni, čápi, volavky a zvěř, například vydra, která loví ryby pro 

radost, kterou s ní rybáři nesdílí. Proti vydře může pomoci pouze pletivo pod 

elektrickým napětím, což je velmi finančně náročné a možné pouze na malých 

rybnících. Stát za chráněná zvířata prokazatelné škody hradí, ale je problém 

dokázat, kdo byl škůdce a jaká byla škoda. 

10.4  Management lesnictví 
Lesy byly dříve jiné a rozsáhlejší. Krkonoše byly porostlé lesy, než přišli němečtí 

osadníci a les použili na palivo, například ve sklářských pecí, současný stav 

v Krkonoších je asi na 50% původního stavu. Jizerské a Lužické hory jsou zničené 

emisemi továren z dob před rokem 1989. 

Spoluautor byl v Tatarské republice (na jihu dnešního Ruska) šokován mapou, kde byl stav lesů 

za carské vlády a současný stav, zbylo v nejlepším případě 10% lesů, na jejich místě jsou pole 

s větrolamy a občas velké průrvy vymleté vodou. 

Pohled manažera 

Stát v současné době nabízí počáteční dotaci na zřízení lesa, jde až o 30 tisíc na 

1 ha. Dřevo bylo, je a bude vždy potřeba. Pokud do Česka dorazí dřevěné domy, 

známé třeba z USA, tak se spotřeba zvětší.  

Bohužel někteří manažeři les vidí jen jako dřevo na těžbu, mají snahu vykácet 

stromy, prodat dříví a nestarat se o budoucnost. 

Stát vlastní velké množství lesů a jejich správce je státní podnik Lesy České 

republiky, jeho obrat se pohybuje v miliardách. 
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Silné stránky 

Les je opět možné založit v podstatě všude. Je možné pěstovat i určité druhy 

stromů, borovice, buky, olše na nábytek. 

V minulém roce byly prezentovány japonské topoly. Jde o rychle rostoucí stromy 

a byla úvaha, že 1 ha stromů stačí na vytápění rodinného domu a to tak, že na 

jedné straně se stromy kácí a na druhé straně se sází nové stromky. Praxe byla 

trochu jiná, stromy nerostly tak rychle, ale je pravdou, že kdo má aspoň 3 ha lesa, 

nemá s dřívím na topením problémy.  

Slabé stránky 

Les je něco živého a jak je něco živé, může to odumřít. Les je dlouhodobá 

záležitost (dědeček zasadí, syn stará a vnuk teprve může kácet) a má spoustu 

škůdců, počínaje lidmi, zvěří a konče kůrovcem. 

Příležitosti 

Využitím dotací je možné založit lesy či vytvořit nějaké lesní zahradnictví. Jedno 

takové zahradnictví je založeno na kraji Jindřichova Hradce směrem na 

Kunžak, jiné je směrem na Pelhřimov. Nově vytvářené lesní porosty jsou vidět 

po celém okolí, včetně sázení stromků na vánoce.  

Hrozby 

Hrozbou jsou různé vichřice Kyril či Emma. Ve špatně vedeném lese vítr dokáže 

svalit stromy na velkém území. Stromy popraskají a pak je možné je využít jen 

jako palivo. Hrozbou jsou také zloději. Dnes není problém si najmout partu 

dřevorubců a techniku a než se majitel vzpamatuje, stromy jsou pryč. 

Hrozbou je také lesní zvěř. Podle odhadu v nedávném televizním pořadu jsou 

roční škody na porostech na území Česka kolem 1,5 miliardy korun. Tím se 

požadavek na obnovu lesa, který by nebyl monogamní smrkový (a tím náchylný 

k poškození), ale smíšený, stává bez finančně náročného ohrazení vlastně 

nemožný. 

Spoluautor likvidoval následky vichřice Emma vlastními silami půl roku. Také může spoluautor 

potvrdit, že zvěř okouše 100% nového porostu, nepomáhají žádné postřiky (když má zvěř hlad, 

tak sní vše, i větvičky s jehličím), smysl mají pouze mechanické zábrany. 

10.5 Management územních zdrojů 

Pohled manažera 

V historii se těžilo zlato (Kašperské hory), stříbro (Kutná hora). 
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Pohledem na geologickou mapu můžeme zjistit, které horniny by teoreticky bylo 

možné těžit. V našem okolí je možné těžit kamení, písek a nebo vodu135. 

 
Obrázek 54 - Geologická mapa České geologické služby, cit: www.geology.cz/extranet 

Geologické mapy a další služby zajišťuje Česká geologická služba, provozuje i 

mapový server136. Další informace můžete najít i na dalších serverech týkajících 

se geologie137. 

Tabulka 12 - Služby České geologické služby, cit:www.geology.cz 

geologické  

hydrogeologické  

geofyzikálních indikací a jejich interpretací  

ložisek nerostných surovin  

inženýrskogeologického rajónování  

geochemické reaktivity hornin  

půdní a půdně interpretační  

geochemie povrchových vod  

geofaktorů životního prostředí 

10.5.1 Státní báňská správa 

Státní báňská správa138 vede registr dobývacích prostor a ložisek139. 

                                                 

 

135 www.napoje-online.cz/dobra-voda-neperliva-15l-pet-p-320.html 

136 www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver 

137 www.gweb.cz 

138 www.cbusbs.cz 

139 www.cbusbs.cz/sekce-registry.aspx 

http://www.geology.cz/extranet
http://www.geology.cz/
http://www.napoje-online.cz/dobra-voda-neperliva-15l-pet-p-320.html
http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver
http://www.gweb.cz/
http://www.cbusbs.cz/
http://www.cbusbs.cz/sekce-registry.aspx
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Český báňský úřad a obvodní báňské úřady patří do Státní báňské správy. 

Některé obvodní báňské úřady mají pro nějakou kontrolní činnost celostátní 

kompetence. 

Těžba některých hornin je vyhrazena státu. 

Těžba vody 

V Novohradských horách se těží vody, která je prodávána pod obchodní značkou 

Dobrá voda. Voda se těží z podzemního jezera v hloubce asi 250 metrů. Kdy bude 

jezero vytěženo se neví, ví se pouze, že hladina studní v okolí klesá.  

Obdobně se musí těžit voda pro výrobu piva, dřívější pivovary byly závislé nejen 

na chmelu, ale i na vodě, která se také těžila a těží z velké hloubky. 

Těžba kamene 

V okolí Jindřichova Hradce je mnoho vytěžených lomů na kámen. Lom je třeba 

u Mrákotína, jde vlastně o velký kámen, který připutoval v době ledové ze 

Švédska a dodnes nebyl spotřebován. 

Těžba kamene mění krajinu, mizí celé kopce a tím se narušuje ráz krajiny, 

obdobně jako u větrných elektráren. Příkladem je vrch Tlustec (asi 3 km od 

odkalovacích nádrží u Ralska), kde soudní příkaz donutil Český báňský úřad 

zrušit vydané povolení na těžbu čediče a kopec zatím stojí.  

 
Obrázek 55 - Doly na kopci Tlustec, cit:140 

                                                 

 

140 www.i-noviny.cz/?action=detail&id=12419 

http://www.i-noviny.cz/?action=detail&id=12419
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Těžební společnost prý ujišťovala, že vše uvede v rámci rekultivace do původního stavu. Možná 

by se tam mohli nějaký čas sypat odpadky z Liberce. u Jindřichova Hradce se také spoluautor 

podílí na vytváření čím dál vyššího kopce Fedrpuš tvořeného odpadky. 

Těžba písku 

V okolí Jindřichova Hradce je řada pískových povrchových dolů, některé jsou již 

vytěžené a zatopené, jinde se písek těží plovoucími bagry. Otázka je, co 

s vytěženým územím, které zaplaví voda. Rybníků a příležitostí ke koupání je 

v okolí hodně, ale vytěžená místa nejsou zase tak úplně ke koupání vhodná, vše, 

co do vody během desítek let uniklo v ní zůstalo, neboť vytěžená místa nemají 

ani přítok, ani odtok vody. 

Těžba rašeliny 

Východně od Jindřichova Hradce se těží v loukách rašelina, jde o území o asi 2 

km2 s „kosmickou“ krajinou. Co bude s územím po těžbě není známo. 

10.5.1.1 Hnědé uhlí 

Pohled manažera 

V roce 1964 bylo rozhodnuto, že bude zlikvidováno město Most, aby mohla začít 

těžba hnědého uhlí. V současné době je na jeho místě velká, až 75 m hluboká 

jáma. Tato jáma byla utěsněna, břehy upraveny a má tam vzniknout jezero (Most 

nebo Ležáky)141 o rozloze 3,7 km2, což je větší než Máchovo jezero (2,8 km2) a 

menší než rybník Rožmberk (4,8 km2). 

Cena vytěženého uhlí byla asi 3 miliardy. Zkusil jsem tuto částku podělit předpokládaným počtem 

obyvatel a vyšlo mě asi 175 tisíc Kč. Pokud by každému dali nový byt či rodinný domek, tak mě 

vyšlo, že se to nemůže v žádném případě vyplatit, neboli vychází mě, že těžbu uhradili občané 

Mostu ve formě domů a bytů, za které nedostali odpovídající náhradu nebo na tom stát prodělal. 

Kalkulace jsou v Moodle. 

Podle údajů z tisku jezero nemá přirozený přítok ani odtok. Napájeno má být 

mnohakilometrovými rourami z řeky Ohře, přičemž klíčové je, že bližší řeka 

Bílina je od počátku budování socialismu před rokem 1989 pověstná tím, že 

koupání v ní je zdraví škodlivé. Jde tedy o nádrž již zmíněného typu nebesák 

v podkapitole o rybníkářství, kde co se do nádrže dostane, v ní také zůstane. 

Když se podíváte na okolí jezera, tak rozhodně nejde o čistou přírodu. 

Spoluautor se obává, že pokud se podaří jezero vůbec napustit, je otázka, zda 

v něm voda vydrží a zda bude vhodná pro rekreaci, když třeba přehrada nad 

Brnem není pro koupání vhodná a to do ní tečou vody z hlubokých, krásných 

                                                 

 

141 cs.wikipedia.org/wiki/Jezero_Most 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jezero_Most
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ostravačických lesů142. Co to udělá se studnami u jezera, u Ohře a co s řekou Ohří 

také není jasné. Ochranáři by také raději uvítali něco menšího. Budoucnost nám 

ukáže. 

 
Obrázek 56 - Jezero Most (Ležáky), cit: MF Dnes 25.října 2008 

Právě toto jezero nám ukazuje myšlení těžařů. My vytěžíme jámu či doly a vy si 

tam udělejte autodrom, jezero. Ale není možné mít Česko jako jeden velký rybník 

se špinavou vodou. 

Na severu Česka jsou zatím stanoveny těžební limity na další těžbu. Na severu 

se zkouší vybudovat po vytěženém hnědém uhlí velké jezero, viz dále. Těžbu 

uhlí si rozebereme podrobněji SWOT analýzou. 

Silné stránky 

Horniny pro možnou těžbu jsou u nás vždy vlastněny státem (není to jako v USA, 

kde když najdete naftu na svém pozemku, tak je vaše).  

Slabé stránky 

Vláda stanovila těžební limity, například na těžbu hnědého uhlí. Proti každé 

těžbě někdo protestuje, ať je to těžba hnědého uhlí na Sokolovsku nebo pokusy o 

těžbu zlata v Kašperských horách. 

                                                 

 

142 Mrštík V.: Pohádka máje + film: www.csfd.cz/film/223425-pohadka-maje + 

www.csfd.cz/film/9474-pohadka-maje 

http://www.csfd.cz/film/223425-pohadka-maje/
http://www.csfd.cz/film/9474-pohadka-maje


10. MANAGEMENT V ZEMĚDĚLSTVÍ, RYBNÍKÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, ÚZEMNÍCH ZDROJŮ, OCHRANY 

PŘÍRODY A ŽIVOČICHŮ 

STRANA 139 

Příležitosti 

Objevují se různé nové technologie, které umožňují ekonomicky těžit něco, co 

bylo dříve neekonomické. Třeba ropa se nyní těží málem z písku. 

Hrozby 

Obyvatelé dotčených území nechtějí další likvidace svých vesnic a domů za 

symbolickou náhradu. Pokud by ale musel podnikatelský subjekt uvažovat o 

vybudování stejné vesnice na jiném místě, tak se zjistilo, že těžba není zase tak 

ekonomická a možná by se vyplatilo vozit uhlí třeba z Polska a třeba ho také 

sypat do vytěžených dolů, viz poznámka u tepelných elektráren. Tak tuto těžbu 

vlastně uhrazují obyvatelé zlikvidovaných vesnic. 

10.5.1.2 Těžba uranu 

Odstrašující je případ těžby uranu v letech 1945 – 1989 pro ruské atomové bomby. 

Tomu bylo podřízeno vše, i nutnost otrocké práce v koncentrácích, takže se na 

nějaké území či ekologii nehledělo. I v okolí Jindřichova Hradce jsou zavřené 

doly na uran. 

Těžba se u Ralska (jihozápadně pod Ještědem u Liberce) také prováděla tak, že 

do podzemí se hnala kyselina sírová a ta rozpouštěla uran. V současné době se 

toto jezero kyseliny sírové pohybuje pod město Ralsko a ohrožuje jeho pitnou 

vodu. V bývalém vojenském cvičišti Ralsko jsou budovány vrty, které pohyb 

kyseliny monitorují. Její vyčerpávání je spíše symbolické.  

V současné době ještě nejsou odstraněny škody po minulé těžbě a již jsou plány 

na novou těžbu a u Ralska je stavební uzávěra. Je potřeba připomenout, že se 

jedná o podhorské krásné území. Ohromné laguny s radioaktivní vodou se podle 

některých informací likvidují zasypáváním popílkem z elektráren, který 

obsahuje nebezpečné látky, takže se likvidace lagun vlastně mění na ukládání 

odpadu. Jak ten popílek má odstranit radioaktivitu v kalech a okolí lagun není 

spoluautorovi známo. Možná se území časem prodá jako stavební parcela. 
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Obrázek 57 - Krajina s 9 kalištěmi u Mydlovar u Českých Budějovic, cit: www.mapy.cz 

 

Obrázek 58 - Krajina se 6 kalištěmi u Hamru na Jezeře v Ralsku u Liberce, cit: www.mapy.cz 

10.6 Management ochrany přírody a 
živočichů 

10.6.1 Management chráněných území 

Kontrolou map Liberecka bylo zjištěno, že 70% území je nějak chráněno, což musí 

manažeři brát v úvahu při úvahách o využití území. Přitom toto není konečný 

stav, dá se předpokládat, že toto procento ještě stoupne. 

http://www.mapy.cz/
http://www.mapy.cz/
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10.6.1.1 Chráněné krajinné oblasti 

Chráněné krajinné oblasti spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny v ČR143: 

 
Obrázek 59 - Chráněné krajinné oblasti, cit: www.ochranaprirody.cz 

Management území Chráněné krajinné oblasti 

Třeboňsko (CHKO Třeboňsko) 

Chráněná oblast Třeboňsko patří do okresu Jindřichův Hradec. Je to jedna z mála 

chráněných krajin, které jsou rovné. Krajina je to rovná, vhodná pro cyklistické 

výlety, oblíbený je výlet „kolem Světa“, tedy kolem zmíněného rybníka. 

V Třeboni jsou dvoje lázně, kde se používá bahno z blízkého okolí. Ochrana 

území a zachování jeho rázu, nutného pro provoz lázní, jde tak daleko, že bahno 

použité při léčení se vrací do míst, kde bylo vytěženo. Ano bahna tedy není nikdy 

dost! Kdyby to tak šlo udělat s ropou či uhlím! Obdobně v určitých místech není 

povolena jízda na kole kvůli možnému poškození povrchu. 

Území CHKO Třeboňsko má svůj management, který:  

 se vyjadřuje ke každé stavbě, a to i k barvě omítky domů či umístění 

oken, 

 povoluje táboření a to i na soukromých pozemcích, 

 povoluje kácení stromů mimo les. 

                                                 

 

143 www.ochranaprirody.cz 

http://www.ochranaprirody.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/
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Obrázek 60 - Cesta kolem Světa, cit: www.mapy.cz 

Na tomto území je možné udělat manažerské rozhodování z více pohledů, 

počínaje turistikou, lázeňstvím, rybářstvím, zemědělstvím a ochranou přírody. 

Území je vhodné pro praktickou část předmětu, nejlépe na kolech a není daleko 

od Jindřichova Hradce. 

10.6.2 Management ochrany živočichů 

Ze zákona jsou chráněni medvědi, rysi, vlci, vydry. Na našem území je potřeba 

zachovat koridory pro jejich migraci a samozřejmě pro migraci dalších živočichů. 

Koridory jsou přerušovány stavbou silnic a dálnic, ale hlavně rozšiřováním 

výstavby a slučováním obcí, kdy tak zmizí koridor mezi nimi. Ochranáři připraví 

koridor a město zase průmyslovou zónu a pak dojde ke střetu zájmů. 

V Holandsku již je situace taková, že se musí koridory nově budovat a jde o velmi 

finančně náročné projekty. 

http://www.mapy.cz/


10. MANAGEMENT V ZEMĚDĚLSTVÍ, RYBNÍKÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, ÚZEMNÍCH ZDROJŮ, OCHRANY 

PŘÍRODY A ŽIVOČICHŮ 

STRANA 143 

 

 

 

10.7 Závěr kapitoly 
V závěru kapitoly jsou připraveny úkoly a otázky k tématu. 

 

SAMOSTATNÉ ÚKOLY 

Najděte si největší zemědělské plochy nevyužívané pro pěstování plodin a zkuste navrhnout jejich 

využití. 

Zkuste odhadnout, jaká část území vašeho kraje je nějak chráněna a tuto ochranu je potřeba vzít 

v úvahu paralelně k územním plánům (nebo naopak, která území nemají žádnou ochranu). 

OTÁZKY K PROBÍRANÉ TÉMATICE 

1. Jaké činnosti jsou státem dotované? 

2. Čím je nejvíce ohroženo podnikání rybářství? 

TESTOVÉ OTÁZKY 

1. Počet rybníků  

a) díky dotacím přibývá 

b) vysušením ubývá, kvůli požadavkům na píci pro dobytek 

c) je stálý, není území na jejich budování 

2. Plochy lesů  

a) celosvětově ubývají 

b) na území Česka přibývají 

c) na území Česka značně těžbou (i nelegální) ubývají 

3. Jakým způsobem se likvidují kaliště s radioaktivními odpady? 

a) zasypáváním popílkem 

b) vytěžením a odvezením k recyklaci zbytků uranu 

c) přirozenou cestou, nechávají se zarůst náletovými stromy 

LITERATURA DOPORUČENÍ 

[D10-1] HRONKOVÁ E.: Optimalizace struktury zemědělského podniku s ohledem na 

systém dotací, bakalářská práce, FM VŠE, Jindřichův Hradec 2006 

WEBOVÉ STRÁNKY – CITACE ŘÍJEN 2008 

[W10-1] www.geology.cz/extranet - PORTÁL ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY 
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11 MANAGEMENT OBYVATELSTVA, 
KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, 
MARKETINGU  

pátek, 28. února 2014 

11.1 Úvod kapitoly 

CÍL KAPITOLY 

Kapitola pokračuje pohledy manažera na obyvatelstvo (demografie, zdravotní, sociální a 

pečovatelské služby, hlukové mapy), krizové řízení, GIT ve zdravotnictví, marketing 

(geomarketing, městský a regionální marketing), politický management, virtuální světy, vesmír, 

odpady, povodně a záplavy. 

ČASOVÝ PLÁN 

Prostudování celé kapitoly včetně navštívení doporučených odkazů je doporučené věnovat 

2 hodiny. 

K vyjasnění otázek k zamyšlení budete potřebovat minimálně další 2 hodiny. 

SOUVISEJÍCÍ MULTIMEDIÁLNÍ POMŮCKY 

Hlukové interaktivní mapy na hlukovemapy.mzcr.cz 

Webová televize společnosti TNT www.mojetelevize.cz/tntpost 

SAMOSTATNÁ PŘÍPRAVA 

Navštivte stránky vašeho města, či jiného většího (Hradec Králové), kde najdete údaje k tématu 

kapitoly. 

Připravte si, jaké geografické informace by pro vás byly vhodné při různých rozhodováních. 

Zakreslete si do mapy města aspoň přibližně volební okrsky. 

11.2 Management obyvatelstva 
Na obyvatele se můžeme dívat z různých hledisek. Můžeme se na něj dívat jako 

na zdroj daní, což vládnoucí subjekt vždy zajímalo a zajímá asi nejvíce, nebo jako 

na něco, o co se musí vládnoucí subjekt postarat. Sčítáním lidu (census) kvůli 

daním to kdysi začínalo (ve starém Egyptě se daně stanovovaly podle pozemků 

a jejich zaplavení bahnem přineseným Nilem). Každý stát vydává nemalé 

prostředky na sociální a zdravotní síť, některé jsou dané zákonem. Těmto 

zákonným výdajům se říká mandatorní výdaje. A když stát na ně nemá, krachuje. 

V současné době má problémy Island, dříve to byla Argentina, Mexiko, Rusko. 

Také u nás za minulé vlády musela na prosincové důchody půjčit Česká pošta, 

nyní nás možná čekají po volbách obdobné problémy, tedy ne nerudovské, kam 

s tím?, ale kde na to vzít? 

http://hlukovemapy.mzcr.cz/
http://www.mojetelevize.cz/tntpost
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11.2.1 Demografie 

Na určitém území nás zajímají údaje o obyvatelstvu: 

 změny v počtu obyvatel a prognóza do budoucna (počet obyvatel Česka a 

vesnic se snižuje). 

 struktura obyvatel (přibývá důchodců v Praze a na vesnicích) 

 pohyb obyvatel (obyvatelé vesnic a menších měst se stěhují co větších 

měst) 

 
Obrázek 61 – Pyramida=Strom života Česka, stárneme, cit: gisova.ostrava.cz/stromy-

zivota.html 

Opět využijeme poznatky ze stránek města Hradec Králové. 

 
Obrázek 62 - mapa demografie Hradce Králové, cit: 144 

                                                 

 

144 www.hradeckralove.org/cz/Mapy/demografie.html 

http://gisova.ostrava.cz/stromy-zivota.html
http://gisova.ostrava.cz/stromy-zivota.html
http://www.hradeckralove.org/cz/Mapy/demografie.html
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V Hradci Králové vidíme některé čtvrtě, kde je vysoký počet obyvatel nad 60 let. 

Pokud nám počet obyvatel klesá, musíme zjistit příčinu. V Hradci Králové je to 

podle průzkumu bytová situace a následování manželů. Pokud chceme tedy 

obyvatele v městě udržet, musíme jim nabídnout hlavně možnost bydlení a 

připravit pozemky pro případnou stavbu domů. Také postavit nějaké sociální 

byty. 

Zajímavé jsou také stránky města Ostravy145, viz příloha k textu se stromy života 

a mapa EU s přírůstky obyvatel. 

11.2.2 Sociální služby 

Sociálních služeb je celá řada. Asi nejlépe se můžete podívat opět na stránky 

Hradce Králové, kde jde asi o 180 sociálních subjektů146, například: 

 domácí péče 

 péče o zdravotně postižené 

 linka důvěry 

 rodiny a osoby v obtížné životní situaci 

 nepřizpůsobivé rodiny a osoby 

 domovy důchodců 

 charity 

Ze seznamu je vidět nejednotnost služeb. Některá města některé služby 

nezajišťují, čím menší město, tím toho zajišťuje méně. Pak může nastat případ, že 

lidé nějakou službu požadují a tak jí zajišťuje třeba církev formou charity, kterou 

město dotuje. Ovšem takové charity se dostávají do problémů, že městu peníze 

někdy nezbudou, tak je nedotují a je potřeba situaci nějak vyřešit. 

Jsou velké rozdíly ve službách, na vesnici se asi těžko dočkáte sociální pomoci 

dotované samosprávou či státem, spíše vám bude nabídnuta služba na 

komerčním základě, která je ale pro komerční firmy spíše okrajová, náklady na 

dopravu či mzdy pracovníka (i minimální mzda pracovníků, kteří stráví více 

času jízdou ke klientům než vlastní službou, je vyšší, než jsou sociálně potřební 

klienti schopni akceptovat. Spíše se jim nabídne dům s pečovatelskou službou 

s centrálními službami, kde se zajišťuje třeba pouze ubytování a stravování, či 

domov důchodců, kde se zajišťuje i praní a kde je tou centralizací možné služby 

                                                 

 

145 gisova.ostrava.cz 

146 mapserver.mmhk.cz/ost/soc_sluz/index.php 

http://gisova.ostrava.cz/
http://mapserver.mmhk.cz/ost/soc_sluz/index.php
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poskytnou levněji. Pokud někdo potřebuje pečovatelskou službu 24 hodin jako 

bezmocný, tak sice dostává měsíčně důchod a 11 tisíc, neboli má příjem asi 20 

tisíc, ale náklady na nejméně 4 ošetřovatele, kteří by se střídali 24 hodin (nutno 

uvažovat i jejich dovolenou) vyjdou přes 50 tisíc (viz kalkulace v Moodle). A je 

otázka, zda by ošetřovatel chtěl pracovat za minimální mzdu.  

11.2.2.1 Zdravotnictví 

Dostupnost zdravotnictví, tedy jak daleko to mají lidé k lékaři, na jedné straně 

jde o dětské pacienty, kteří ještě nemohou sami jet k lékaři, na druhé straně jde o 

starší pacienty, kteří s tím mají problémy také. Ve státech, kde mají levnější 

provoz aut (levnější palivo, například bez české spotřební daně a dalších daní 

z této daně, kdy si český stát bere z ceny paliva polovinu jeho ceny) a lepší silnice 

a dálnice to není tak kritické.  

Třeba ale vezmeme v úvahu pacienty v městě Dačice 36 km na východ od Jindřichova Hradce, kde 

se v současné době omezuje provoz místní nemocnice a odcházejí lékaři. Lidé musí jezdit do 

Jindřichova Hradce či Jihlavy. 36 km do Jindřichův Hradce se zdánlivě nezdá mnoho, ale pokud 

vezmete v úvahu, že jde o úzkou silnici, plnou zatáček a prudkých kopců, v zimě špatně 

uklízených, kde s bídou předjedete traktor, ale náklaďák je již problém, kde spoluautor osobně vidí 

každý týden nejméně jednu havárii, tak pak jde o problém. A do Jihlavy je to obdobné. Autobusové 

spojení o víkendu je utlumené a jde třeba o jedno či dvě spojení denně. Pak se není co divit lidem, 

že se dožadují možnosti ošetření v Dačicích. 

V současné době se navrhuje, že sanitky se budou platit, aby lidé využívali svou 

či veřejnou dopravu. Sanitky totiž u nás často suplují sociální služby, kdy se 

nějaká „babička“ v městě nevyzná, bydlí na kraji města či samotě, kam nejezdí 

žádná hromadná doprava, takže jí vyhovuje, že jí sanitka naloží před jejím 

bydlištěm a zase pak odveze domů.  

Asi by měl někdo manažersky uvážit, zda nebude větší zájem o taxislužbu, kdo 

odveze ty desítky pacientů denně? 

11.2.2.2 Pečovatelské služby 

Pečovatelské služby zajišťují služby starším lidem, jako je dovoz jídla, vyprání, 

úklid. Většina služeb je dotovaná městy. Každé město či městský obvod si 

zajišťuje své území a ta území nikdy nejsou tak veliké, aby bylo třeba řešit 

vzdálenost či vytvářet nějaké další podobvody.  
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11.2.3 Management hluku 

Hlukové mapy z hlediska území státu vede Ministerstvo zdravotnictví147. 

Hlukové mapy určují množství hluku kolem nás.  

Kdo šel někdy v Praze po Legerově ulici, kudy vede městská magistrála směrem k Národnímu 

muzeu na Václavském náměstí, tak jistě pochopil, že vedení dopravní magistrály ulicemi středem 

města nebyl správný nápad a že ceny bytů byly touto magistrálou znehodnoceny. Hluk a provoz 

jsou zde opravdu vysoké. Hluk může být doprovázen chvěním budov. V Kongresovém centru 

v Praze se při každém průjezdu metra Nuselským mostem chvěla podlaha až 200 metrů od tubusu 

metra! 

Nejlépe jsou zveřejněny na webových stránkách města spoluautorky, v Brně. Na 

svých stránkách nabízí hlukové mapy celého území města148, další hlukové mapy 

Brna je možné si stáhnout ze stránek ministerstva zdravotnictví, viz obrázek. 

 
Obrázek 63 - Hluková mapa Brna (střed Brna je ve středu obrázku), cit: hlukovemapy.mzcr.cz 

Na mapě Brna je jasně vidět zvýšený hluk podél ulic s velkou dopravou, doprava 

je tedy největší zdroj hluku. 

Hluk je problém také v tom, že lidské ucho neslyší nízké a naopak vysoké kmitočty 

(15 - 15 000 Hz). Hlavně nízké kmitočty, infrazvuk, jsou velmi nebezpečné a na rozdíl od 

vysokých kmitočtů prochází snadno různými materiály, třeba zdmi. Pak takový velký a pomalu 

                                                 

 

147 hlukovemapy.mzcr.cz 

148 www.brno.cz/index.php?nav01=2222&nav02=1697&nav03=5934 

http://hlukovemapy.mzcr.cz/
http://hlukovemapy.mzcr.cz/
http://www.brno.cz/index.php?nav01=2222&nav02=1697&nav03=5934
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se točící ventilátor vydávající infrazvuk ohrožuje obyvatele na větším území bez toho, že by byl 

vlastně slyšet. 

Hlukové mapy pro větší území se dělají v souvislosti s nějakou stavbou či 

rozšířením továrny, závodní dráhy, letiště, typicky stavba železničního koridoru 

či dálničních úseků. 

 
Obrázek 64 - Nabídka hlukových map, cit: hlukovemapy.mzcr.cz 

Podle map na Ministerstvu zdravotnictví vychází, že hluk vlaku je větší, než hluk 

aut po dálnici a hluk vlaku se také šíří dál než hluk aut, mapy si můžete stáhnout 

nebo je máte v příloze k textu. V současné době je na koridoru z Českých 

Budějovic do Tábora řada nových protihlukových stěn. Působí to na někoho až 

depresivně, jedete, díváte se z okna vlaku a vidíte pouze ubíhající zeď. 

11.3 Management krizových služeb 

Pohled manažera 

Krizové služby má zajišťovat samospráva a státní správa. Většinou jde o 

následky nějakých havárií, kdy se vytvoří nebezpečné ovzduší, typicky únik 

čpavku z chladícího zařízení, požár skládek komunálního odpadu, skladu 

pneumatik či ledniček149. Řeší se také nelegální sklady, dokonce se objevily 

sklady s radioaktivními materiály, prudkými jedy. Jejich likvidace je drahá. 

Pokud se podíváme na nějaké území, musíme si určit místa, kde může vzniknout 

nějaký problém. Naštěstí se nemusíme zabývat válkami, jako v jiných státech, 

maximálně jsou možné místní nepokoje. 

Postup krizového řešení by mohl být například takto (pro ohrožení vodou): 

 najít místa potencionálního ohrožení (hrozí povodně), 

 definovat míru jejich ohrožení (když praskne hráz, budou domy pod 

vodou), 

 jak ohrožení zabránit, nebo ho minimalizovat (zvětšit a zpevnit hráze, 

vyhloubit koryto potoka),  

                                                 

 

149 www.novinky.cz/clanek/152278-pozar-skladu-lednic-na-rokycansku-zamoril-ovzdusi.html 

http://hlukovemapy.mzcr.cz/
http://www.novinky.cz/clanek/152278-pozar-skladu-lednic-na-rokycansku-zamoril-ovzdusi.html
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 jak informovat obyvatele na ohroženém území (městským či obecním 

rozhlasem, mobily, pověřenou osobou), 

 kam je přepravit v případě ohrožení (do tělocvičny v místní škole), 

 kdo jim zajistí ubytování a stravu (ze skladů civilní obrany, kdo přiveze 

potraviny a kdo je rozdá či připraví), 

 co dál, když obyvatelé nebudou mít možnost se vrátit do původního 

obydlí (domy spadly, využiji blízký hotel, mít místo, kde se postaví 

provizorní obydlí), 

 kde se vezmou finanční prostředky na pomoc (která banka poskytne 

půjčku, co bude moci být jako ručení, zda by bylo možné získat peníze od 

kraje, státu). 

Na dále na mapě Hradce Králové150 jsou uvedena místa potencionálního 

nebezpečí a můžeme si vyvolat informace o nebezpečí. u mapy jsou texty 

s dalšími informacemi o krizovém řízení. Dále tam je mapa možného ohrožení 

záplavou151, kde se můžete podívat na určitou adresu a zjistit, zda nemovitost 

není v záplavovém území. 

Obdobné plány se musí vytvářet na úrovni krajů a státu. Sice u nás nehrozí třeba 

kaskádové postupné protrhávání přehrad152 na Vltavě, ale určitě hrozí přenášení 

problémů z jednoho území na druhé (já si zvýším břehy a voda začne téci 

sousedovi pode mnou v místech, kde nikdy netekla). Voda a vítr si nedají 

poroučet. Ohrožení mohou být vždy i další lidé, díky roznášení nějaké krize na 

další území, a to třeba nebezpečí zamoření či rabování obchodů. V Jindřichově 

Hradci byl prapor civilní obrany, který se osvědčil při záplavách, ale z finančních 

důvodů byl zrušen a nahrazen bojovou průzkumnou jednotkou. Tím bylo město 

a kraj postaveni před úkol, jak si poradit v případě krizových problémů bez 

onoho praporu. 

Detailní havarijní plány zón kolem našich jaderných elektráren jsou stažené 

v Moodle. 

                                                 

 

150 www.hradeckralove.org/cz/Mapy/krizov_riz.html 

151 www.hradeckralove.org/cz/Mapy/zaplavy_map.html 

152 Můžete si přečíst katastrofický thriller o protržení přehrad v Kanadě - HYDE CH.: VLNA  

http://www.hradeckralove.org/cz/Mapy/krizov_riz.html
http://www.hradeckralove.org/cz/Mapy/zaplavy_map.html
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Obrázek 65 - Hradec Králové - body potencionálního nebezpečí (viz vpravo dole: výron 

toxického plynu), cit:153 

Silné stránky 

Většina potenciálních ohrožení je dnes již řádně zmapována, města mají 

vypracována plány postupu pro případy havárie. Je možné se poučit z krizí 

v rámci EU. 

Slabé stránky 

Problémem je zmapovat něco, co nenastalo. Třeba jak se měli připravit 

v Černobylu na havárii, když všechny simulace říkaly, že taková havárie nemůže 

nastat. Nebo předpokládat, že někdo bude v bývalém kravíně skladovat 

radioaktivní látky, jak se stalo u Sedlčan, vypadá to nepravděpodobně, ale již to 

stalo154. Nebo přijde velká povodeň, se kterou nikdo nepočítal, a nebezpečné 

látky jsou najednou po celém toku Labe málem až do Hamburku. A pokud na to 

někdo upozorňoval, byl ignorován, není možné počítat úplně se vším, na to 

nejsou ekonomické možnosti. 

                                                 

 

153 www.hradeckralove.org/cz/Mapy/krizov_riz.html 

154 www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/vichrice-poskodila-nelegalni-sklad-chemikalii-v-

nalzovicich.htm + www.novinky.cz/clanek/120256-ve-chvaletickem-skladu-nasli-dalsi-

radioaktivni-latky.html 

http://www.hradeckralove.org/cz/Mapy/krizov_riz.html
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/vichrice-poskodila-nelegalni-sklad-chemikalii-v-nalzovicich.htm
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/vichrice-poskodila-nelegalni-sklad-chemikalii-v-nalzovicich.htm
http://www.novinky.cz/clanek/120256-ve-chvaletickem-skladu-nasli-dalsi-radioaktivni-latky.html
http://www.novinky.cz/clanek/120256-ve-chvaletickem-skladu-nasli-dalsi-radioaktivni-latky.html
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Příležitosti 

Příležitostí může být třeba výběrové řízení na zajištění mobilních služeb 

starostům či policii v případě krizového řízení pro případ výpadku stávajících 

služeb. 

Hrozby 

Hrozbou mohou být neočekávané události. Na Slovensku snížili sociální dávky 

a příjemci dávek vyšli rabovat obchody s potravinami a jiným zbožím. Oběťmi 

byli nevinní obchodníci, kteří přišli o zboží a následně příjemci dávek, kteří 

neměli kde nakupovat. 

11.4 GIS ve zdravotnictví 
Tato podkapitola je úmyslně delší, počítá se s ní jako s jednou přednáškou do 

studijního oboru Zdravotnický management155. GIS ve zdravotnictví se využívá 

často, zdravotnické GIS má své konference, webové stránky a časopisy. 

11.4.1 Organizace a akce 

11.4.1.1 ESRI 

 
Obrázek 66 - Logo letošní konference GIS ve zdravotnictví pořádané ESRI, cit:156 

Konference v roce 2003157 - 2007158 obsahují řadu materiálů a účastnili se jich i čeští 

přednášející. Odkazy na roky 2004 - 2006 jsou obdobné.  

                                                 

 

155 6MZ504 - IT ve zdravotnictví - 

www.fm.vse.cz/subjects.asp?Type=Info&Lang=cz&id=6MZ504 

156 www.esri.com/events/health/docs/brochure08.pdf 

157 gis.esri.com/library/userconf/health03/index.html 

158 gis.esri.com/library/userconf/health07/index.html 

http://www.fm.vse.cz/subjects.asp?Type=Info&Lang=cz&id=6MZ504
http://www.esri.com/events/health/docs/brochure08.pdf
http://gis.esri.com/library/userconf/health03/index.html
http://gis.esri.com/library/userconf/health07/index.html
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Obrázek 67 - ESRI vydává časopis healthy GIS, cit:159 

Časopis Healthy GIS vychází čtvrtletně a byl spoluautorem pro fakultu 

managementu objednán, je také ke stažení ze stránek ESRI, viz obrázek. 

Zdravotnické systémy využívající GIS se také prezentují v rámci GIS Day, viz 

další kapitola. 

11.4.1.2 Institut postgraduálního vzdělávání ve 
zdravotnictví (IPVZ) 

IPVZ pořádal v roce 2006 kurz ke GIS ve zdravotnictví160. Přednášky jsou 

seřazené podle vhodnosti studia. 

 GIS a jejich využití v oblasti veřejného zdravotnictví (přehled 

zahraničních zkušeností) 

 Využití GIS v ochraně veřejného zdraví  

 Praktické zkušenosti s nasazením GIS ve zdravotnictví 

 Prezentace praktického využití GIS v epidemiologii (klíšťata)  

 Studie vlivu geologie a radioaktivního záření na funkci štítné žlázy 

u dětské populace s využitím GIS  

 Obchodní a provozní aspekty GIS (praktický přístup k zavádění GIS) 

 Principy fungování GIS a jejich funkční možnosti  

11.4.2 Ústav zdravotnických informací a statistiky 
ČR 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (UZIS)161 vydává řadu výkazů za 

jednotlivé roky, některé jsou doplněny mapami. 

 Vrozené vady u narozených v roce 2006 

                                                 

 

159 www.esri.com/industries/health/news_community/healthy_gis.html 

160 www.infomed.cz/ps/article.php?arid=72 

161 www.uzis.cz 

http://www.esri.com/industries/health/news_community/healthy_gis.html
http://www.infomed.cz/ps/article.php?arid=72
http://www.uzis.cz/
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 Narození a zemřelí do 1 roku 2007 

 
Obrázek 68 - Průměr novorozenecké úmrtnosti 2003-2007, cit:162 

11.4.3 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě163 se zabývá problémy okolo veřejného 

zdraví, jako je například hluk, škodliviny164 (patrně proto je v Ostravě). Jeho 

nedílnou součástí je Národní referenční laboratoř pro využití GIS v ochraně a 

podpoře veřejného zdraví165, jejíž výstupy si můžete stáhnout jako doplnění 

tohoto textů. 

11.4.4 Ukázky využití GIS s přístupem přes internet 

11.4.4.1 Interaktivní mapa výskytu rakoviny na území 
USA 

Jde o oficiální vládní mapu USA166, což poznáme z domény 1. řádu URL. Vpravo 

dole byly spoluautorem vkopírovány zadané parametry, podle kterých byla 

mapa vygenerována (colon=tlusté střevo, rectum=konečník). 

                                                 

 

162 www.uzis.cz/download_file.php?file=3436 

163 www.zuova.cz/ 

164 www.zuova.cz/nrl/gis/nrlgis001.pdf 

165 www.zuova.cz/nrl/nrlgis.php 

166 statecancerprofiles.cancer.gov/map/map.noimage.php 

http://www.uzis.cz/download_file.php?file=3436
http://www.zuova.cz/
http://www.zuova.cz/nrl/gis/nrlgis001.pdf
http://www.zuova.cz/nrl/nrlgis.php
http://statecancerprofiles.cancer.gov/map/map.noimage.php
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Obrázek 69 - Mapa úmrtí na rakovinu tlustého střeva a konečníku, cit:167 

11.4.4.2 Generovaná mapa pro vyhledání služeb 

Na stránkách Health and Human Services v San Diegu168 si můžete pomocí 

nabídky menu Search For Service zvolit požadovanou službu, dále jakým 

způsobem ji chcete zobrazit, zda na mapě či jinak, zvolíte vzdálenost a pak jen již 

ukážete na mapě, kde má služba uvažovat střed kruhu podle vámi zadané 

vzdálenosti. Služba uvažuje pouze letecké vzdálenosti, některé služby umí i 

uvážit překážky znemožňující přímou cestu, třeba podchody, zdi.  

Na obrázku, tvořeném 2 vygenerovanými a spojenými mapami, si všimněte na 

levé mapě charakteristického zakřivení pobřeží v San Diegu, poštovních 

směrovacích čísel (ZIP) a množství nemocnic. Na pravé mapě jsou malé 

trojbarevné kostky, označují zařízeními pro péči dětí (Child Care Facilities, 

předpokládám, že jde o mateřské školky). 

San Diego patří mezi špičky ve využívání GIS obecně. 

                                                 

 

167 statecancerprofiles.cancer.gov 

168 www.empowersd.com 

http://statecancerprofiles.cancer.gov/
http://www.empowersd.com/
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Obrázek 70 - Zdravotnická zařízení v San Diego, cit: www.sangis.org 

11.4.4.3 Odkazy pouze zkráceně 

Mapy zobrazující důsledky černobylské havárie169 

Mapy nákazy západonilským virem v roce 2002170, jak vidíme na následujícím 

obrázku, nákaza se nevyhnula nikomu a ničemu. 

 
Obrázek 71 - Nakažené subjekty západonilským virem, cit: www.westnile.state.pa.us 

 
Obrázek 72 - Ukázka zdravotnického-geografického časopisu, cit:171 

                                                 

 

169 www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/chernobyl-consequences.pdf 

170 www.westnile.state.pa.us nebo westnilemaps.usgs.gov/2002 

171 www.ij-healthgeographics.com 

http://www.sangis.org/
http://www.westnile.state.pa.us/
http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/chernobyl-consequences.pdf
http://www.westnile.state.pa.us/
http://westnilemaps.usgs.gov/2002/
http://www.ij-healthgeographics.com/


11. MANAGEMENT OBYVATELSTVA, KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, MARKETINGU 

STRANA 157 

 
Obrázek 73 - Mapa výskytu cholery v Ghaně, cit:172 

11.5 Geomarketing 
Na začátku si musíme zopakovat, co je to marketing. Zopakujeme si to na 

pravidlu 4P. 

Produkt a služby 

Máme nějaké či žádné zboží a uděláte průzkum trhu, co vaši zákazníci chtějí, jaká zlepšení zboží 

očekávají či o jaké nové zboží by mohli mít zájem. 

Price – Cena 

Potřebujete vyrobit takové zboží, o které bude mít zákazník zájem vzhledem v poměru hodnoty 

zboží a ceny, kterou je ochoten za něj dát. 

Prezentace výrobku nebo služby 

Pokud zboží již máte nebo brzy budete mít, musíte o tom zákazníky nějak informovat, reklamou, 

osobní nabídkou a hlavně ty, o kterých předpokládáte, že si zboží koupí. 

Place – Distribuce 

Pro distribuci musíte zvolit správný způsob, na správném místě a ve správný čas. 

Nyní můžeme přejít ke geomarketingu rozborem pravidla 4P. Můžeme si ho 

pojmenovat G4P. 

G1P - Při průzkumu trhu se musí nejprve vybrat vhodné území. Těmto 

manažerům se říká territory manager173, mají na starosti celé území z hlediska 

marketingu. Pokud je území větší, každý manažer dostane svou část. Můžeme je 

také pro lepší pochopení nazvat „cesťák“ (podle dřívějšího označení). Vybrat 

                                                 

 

172 www.ij-healthgeographics.com/content/pdf/1476-072x-7-44.pdf 

173 www.abc-skoleni.cz/skoleni-kurzy/nakupni-chovani-i-ii/c498953 3D–Territory Management? 

http://www.ij-healthgeographics.com/content/pdf/1476-072x-7-44.pdf
http://www.abc-skoleni.cz/skoleni-kurzy/nakupni-chovani-i-ii/c498953
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vhodné území pomůže geografický systém. Například, pokud do místa nevede 

ani silnice, musí se zvážit, jak se do nějakého místa vůbec dostane. Každý 

manažer musí také někde do geografického sytému zadat, na jakém území 

marketing prováděl. 

G2P – Údaje o věkové struktuře či příjmech zákazníků jsou demografická data, 

ale pomocí GIS se dá dobře zjistit, kolik jich je a kde takoví zákazníci jsou. 

G3P – Zákazníky je potřeba nějak informovat. Nejlepší je cílená reklama a je 

tedy potřeba tuto informaci nějak zákazníkovi doručit. Nejčastější jsou letákové 

akce, buď plošné, kde informaci dostanou všichni a nebo cílené, osloví se jen 

určitý počet zákazníků. Když se mluví o geomarketingu, tak se často má na mysli 

jen tato část marketingu či geomarektingu, která se nazývá direkt marketing, 

který tak můžeme chápat jako podmnožinu geomarketingu. Ale 

v geomarketingu či marketingu nestačí jen roznést letáky, je potřeba brát v úvahu 

všechna 4GP- 

G4P – Opět podle výstupů z GIS se určí, kde je nejvhodnější zboží nejprve 

nabízet a kde v jeho distribuci pokračovat. 

Geomarketing je využití geografických technologií jako nástroj k upřesnění 

marketingových akcí vzhledem ke geografickému území. 

Space management (prostorový) 

Space management nám poradí, kde je vhodné zboží nejlépe umístit, nejdražší 

v regálu „přímo u nosu“ a při vstupu do prodejny, nejlevnější v regálu dole a dál 

od vchodu. Umístění zboží v regálech se střídá, aby jste procházeli celou 

prodejnu a abyste při hledání nějakého zboží „narazili“ na jiné, které nakonec 

také koupíte, ačkoliv jste pro něj nešli (neboli jdete koupit rohlíky v akci a 

nakoupíte k tomu další zboží za mnohonásobek ceny těch rohlíků). A pro space 

management se samozřejmě také dá použít GIT, kdy evidujete geografické 

informace o zboží. Někdy je také stejné zboží na více místech prodejny. Prodejna 

také není nafukovací a současné velkoprodejny spíše nemají sklady. Takže 

informace o tom, kde je místo na další zboží je důležitá, jinak kamion musí čekat, 

až se regál uvolní a dělá velkoprodejně dočasný sklad. 

Direkt marketing (přímý) 

České poště skončil monopol a tím se uvolnil trh i pro jiné společnosti. Podle 

údajů z tisku174, se na reklamní letákové akce vydá ročně u nás 8 miliard korun, 

                                                 

 

174 MF Dnes 1.10.2007, viz také Moodle 
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z toho 1 miliarda je na vlastní roznesení letáků. Kalkulace s těmito údaji si můžete 

vyzkoušet v Moodle (kalkulace v MS Excel). 

V geomarketingu působí řada společností. 

Na našem trhu v geomarketingu (myslí se tím hlavně bod 3GP, tedy distribuce 

letáků) mají největší podíl společnosti podle pořadí: 

Tabulka 13 - Společnosti působící v geomarketingu, cit. spoluautor 

 

TNT (nizozemská společnost evropského 

zaměření)   www.tntpost.cz 

 

Česká distribuční  www.distribucni.cz 

 

Česká pošta   www.cpost.cz 

V rámci direkt marketingu se pořádá konference Dny direkt marketingu175 a 

vydává se časopis Direkt176, vše zajišťuje společnost B2B Media177. Na poslední 

konferenci byla velmi pěkná prezentace o využití geomarketingu v praxi178.  

Další prezentace pojednává o geomarketingu pro lékárny179, zde jde o nabídku 

stejným subjektům stejného sortimentu po celém území Česka, takže je analýza 

jednoduší. Je možné si stáhnout i další prezentace o geomarketingu, odkazy jsou 

v Moodle180. 

Aby byl přehled pojmů komplexní, existuje:  

 kampaňový marketing (různé kampaně, např. Internet ADSL 8Mb), 

 e-mail marketing   (nabídky pomocí e-mailu). 

Do direkt marketingu patří i vkládání nabídek do novin a časopisů. Zabránit se tomu nedá, 

nemůžete si při jeho objednávce či koupi dát někam samolepku, jako na poštovní schránku a navíc 

nevíte, kdy tam co vydavatel vloží. To znamená, že si vezmete noviny či časopisy, něco vám z nich 

                                                 

 

175 www.b2bmedia.cz/dnydm_microsite/program-konference2 

176 www.b2bmedia.cz/direkt 

177 www.b2bmedia.cz (B2B = business to business – vztah dvou obchodních subjektů) 

178 www.b2bmedia.cz/dnydm_microsite/download/vyuziti-geomarketingu-v-praxi.ppt 

179 www.pharmbm.cz/pdf/161.pdf 

180 V Moodle je také již zmíněná diplomová práce RNDr.Ing.Michala Trauriga, která se v jedné 

kapitole geomarketingem také zabývá 

http://www.tntpost.cz/
http://www.distribucni.cz/
http://www.cpost.cz/
http://www.b2bmedia.cz/dnydm_microsite/program-konference2
http://www.b2bmedia.cz/direkt
http://www.b2bmedia.cz/
http://www.b2bmedia.cz/dnydm_microsite/download/vyuziti-geomarketingu-v-praxi.ppt
http://www.pharmbm.cz/pdf/161.pdf
http://www.tntpost.cz/
http://www.distribucni.cz/
http://www.cpost.cz/
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vypadne na zem a na vás je, aby jste to uklidili. Spoluautor navrhuje, aby si to uklidil zakladatel 

direkt marketingu, Američan Lester Wunderman.  

A naskýtá se právní otázka, někdo vám vkládá reklamní materiály do poštovní schránky, byť 

zasunuté do tiskoviny, a vy jste to zakázali. Co když reklamní materiál z časopisu vypadne a vy 

ho máte ve schránce jako jiné samostatné materiály? Neměl by dodavatel reklamní materiály 

z tiskovin vyndávat?A neměl by „trafikant“ nabízet odpadkový koš na tyto materiály? 

V geomarketingu je tedy navíc geografická informace a to nejlépe v elektronické 

formě. Mapy pak mohou být interaktivní, můžeme využít jejich možnosti pro 

upřesnění marketingových akcí. Pokud k tomu přidáme informaci z věrnostních 

karet, tak získáme zpětnou vazbu, jak byla letáková akce úspěšná. Mapy nám 

mohou pomoci najít i podobné území ve stejném či jiném městě. Pokud 

používáme nějaký expertní systém, máme další (geografickou) informaci k lepší 

analýze. 

11.6 Marketing území 
Územím může být  

 náměstí - obvykle hlavní, kam turisté nejčastěji zamíří,  

 město a obec, 

 okres,  

 kraj,  

 stát,  

 společenství států,  

 kontinenty,  

 region - může být od části města až po část kontinentu. 

Světová rada cestovního ruchu, WTTC181 definuje marketing území hlediska 

turistiky. Obecně rozvoj území má být růst životní úrovně obyvatel, zlepšení 

infrastruktury a na konci i ekologie. 

Nejčastěji se marketing definuje pro stát, region, město a obec. 

11.7 Městský marketing 
I města musí dělat marketing na zvýšení své atraktivity. Město se tak bere jako 

komplex nejen obyvatel, ale i komerčních společností a dalších subjektů. Všechny 

                                                 

 

181 http://www.wttc.org 

http://www.wttc.org/
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subjekty v městě musí vytvořit a působit jakoby jeden celek, můžeme to 

přirovnat k podnikatelskému klastru. 

Klastr je regionální společenství podnikatelských subjektů, které spolu spolupracují, mohou si 

konkurovat, ale celkově se spoluprací zvýší konkurenceschopnost zapojených podnikatelských 

subjektů182. Tak například podnikatelský klastr nabízí ubytování, stravování, půjčovnu 

sportovních potřeb, hlídání dětí a je v něm i banka na případné financování nějakého projektu. 

V klastru mohou i dva různé subjekty poskytovat úplně stejné služby, konkurovat si. Celkově ale 

poskytnutím komplexních služeb si oba přilákají další zákazníky. Do klastrů se mohou zapojovat 

i školy či výzkumné ústavy. 

Městský marketing je dobře popsán na stránkách projektu (dotovaném 

Ministerstvem pro místní rozvoj), které se městskému a regionálnímu 

marketingu věnují183. 

Marketing města je možné popsat opět SWOT analýzou. Popíšeme město 

Jindřichův Hradec184. 

Silné stránky 

Město má atraktivní historické jádro (náměstí s podloubím), zámek obklopený 

rybníkem a řekou, muzea (velký Krýzův betlém, Národní muzeum fotografie), 

turisticky atraktivní okolí (zámek Červená Lhota), je v blízkosti hranice 

s Rakouskem. Má značené cyklotrasy a 2 asfaltové cyklostezky, plovárna, 

koupaliště s bazénem a venkovním vodním světem, další sportovní zařízení 

(řada tenisových kurtů, V blízké Nové Bystřici jsou 2 golfová hřiště). V okolí je 

mnoho rybníků a lesů. 

V blízkém Děbolíně je dílna na výrobu turisticky zajímavých předmětů z hlíny, 

obdobně v blízké Maříži u Slavonic, na tuto pařížskou dílnu je napojena řada 

prodejců ve Slavonicích i v Praze. 

Ve městě je 6. fakulta Vysoké školy ekonomické, dvě gymnázia, 4 střední školy. 

Na hlavním náměstí je nově přebudováno informační středisko.  

V rámci města je řada velkých obchodních domů Billa, Hypernova, Lidl, Penny 

market, JH market, buduje se další.  

Působí v něm velká mlékárna, pila a řada stavebních firem, město má velké 

vlakové nádraží a u něj autobusové nádraží. z města vede úzkokolejná trať, na 

                                                 

 

182 www.czechinvest.org/klastry 

183 www.mestskymarketing.cz 

184 www.jh.cz 

http://www.czechinvest.org/klastry
http://www.mestskymarketing.cz/
http://www.jh.cz/
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sever a na jih až na hranice s Rakouskem, úzkokolejka je propagována na řadě 

dalších materiálů. u města je menší letiště. 

Slabé stránky 

Přístup do města je složitější, příjezdová silniční síť není kvalitní, železniční síť 

do města je s přestupy, letiště je pouze pro malá letadla. Okolí je kopcovité, není 

úplně vhodné pro cykloturistiku, pouze na západ se otevírá do rovné Třeboňské 

pánve. Město má malou síť cyklostezek. Na úzkokolejku nejsou navázány nějaké 

další aktivity jiných společností. Sportovní hřiště pro atletiku je zastaralé. 

Informační středisko není otevřeno přes víkend. Ve městě je málo průmyslových 

společností, s výrobou skončila velká textilka Jitka, strojírenská Ladovka, 

Pozemní stavby. Výrobní haly se staví spíše v okolí města (Edscha Bohemia 

v blízké Kamenici nad Lipou, Rudolf Koller v sousední Dolní Pěně) a jde spíše o 

pobočky zahraničních společností. Průmyslové společnosti tak nemají vztah 

k městu. Obdobně není velká spolupráce města a škol. 

Příležitosti 

Ve městě chybí obvyklé nabídky turistům, třeba půjčovna kol je pouze na 

nádraží, mimo prázdniny chybí levnější ubytovací kapacity (v době prázdnin se 

používají vysokoškolské koleje a ubytovny středních škol). Většina sportovních 

center (autokempinky, chatové osady) jsou zastaralé, v okolí nejsou moderní 

rekreační celky. Plán na vybudování takového centra v Rajchéřově (jižně od 

města) se nakonec neuskutečnil. 

Hrozby 

Atraktivitu města mohou poškodit například povodně. Hrozbou turistiky je 

blízkost Temelína, jehož kouřící věže jsou z okolí města dobře vidět, hrozbou je 

možnost vybudování úložiště radioaktivního odpadu v blízkém Lodhéřově. 

11.7.1 Regionální marketing 

Obdobně existuje regionální marketing, jako region si můžeme představit města 

a obce, která dohromady působí jako jeden subjekt185. Známe to z podhorských 

měst, která tvoří nějaký region, města a obce mají své společné webové stránky, 

vydávají společně mapy, společně provozují dopravu, nabízejí služby pod 

stejnou značkou, pod kterou vystupují vzhledem k okolí, vystupují i pod ní na 

                                                 

 

185 odkazy.seznam.cz/Cestovani/Regionalni-informace-Ceske-republiky/mikroregiony/ 

index.html + www.czso.cz/xc/edicniplan.nsf/t/FC001F2BDE/$File/13313091.pdf 

http://odkazy.seznam.cz/Cestovani/Regionalni-informace-Ceske-republiky/mikroregiony/index.html
http://odkazy.seznam.cz/Cestovani/Regionalni-informace-Ceske-republiky/mikroregiony/index.html
http://www.czso.cz/xc/edicniplan.nsf/t/FC001F2BDE/$File/13313091.pdf
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veletrzích či obdobných nabídkových akcích. Příkladem může být venkovský 

mikroregion Společenství obcí Podkrkonoší186. 

Tabulka 14 - Mikroregiony s Jindřichovým Hradcem, cit: výběr spoluautora 

Gubernie Česká Kanada  

Mikroregion Jindřichohradecko - svazek obcí Jindřichohradecka  

Mikroregion "Podjavořicko"  

Mikroregion Řečicko - svazek obcí Kardašova Řečice 

11.8 Další náměty na management 

11.8.1 Politický management území 

Politik se dívá na území úplně jinak. Hledá voliče.  

 

 

 

Obrázek 74 – Politici – stav 

podzim 2008, cit: osobní 

stránky politiků 

 

 

Zjednodušeně můžeme uvažovat, že pravice se snaží oslovit podnikající či mladé 

voliče, kteří si poradí sami. Levicové strany se soustředí na sociálně slabší, kteří 

potřebují nějakou pomoc, tedy na území, kde je velká koncentrace důchodců, 

státních zaměstnanců, sociálně slabých. Strany podporující rodiny se spíše 

                                                 

 

186 www.podkrkonosi.info/cze 

http://www.podkrkonosi.info/cze
http://www.cssd.cz/dokumenty/clanky/s19759/a19980.html
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prosadí na Jižní Moravě či na vesnicích. Mezi obyvateli, kteří se obávají tragédie 

obecní pastviny187, zase hledá své voliče strana zelených. 

11.8.1.1 Volební okrsky 

Pokud vyjdeme z diplomové práce RNDr. Ing. Michala Trauriga, tak můžeme 

manipulovat s volebními okrsky a tím získávat voliče. Teoretický modelový 

příklad je na uvedeném obrázku, v příloze a v tabulce MS Excel v Moodle. 

Uvažujme tedy například Slovensko, kde jsou okresy podél hranic s Maďarskem. 

Pokud by byly okresy dlouhé a nízké podél hranic, na obrázku označené červeně, 

měli by v nich převahu občané maďarské národnosti (octli se v bývalé 

Československé republice stanovením nových hranic po roce 1918). Převaze 

občanů maďarské národnosti zabráníme stanovením nových okresů, na obrázku 

modře, které budou podél hranice úzké a vysoké a budou zasahovat svou 

podstatnou částí do vnitrozemí, kde je převaha občanů slovenské národnosti. A 

je po převaze a s tím souvisejících povinností k maďarské menšině. 

 
Obrázek 75 - Možné manipulace s volebními okrsky, cit: archiv spoluautora 

Nasimulujeme si 9 okresů a to, že volební okrsek zahrnuje 3 okresy. Podél hranic 

je velká koncentrace voličů jiné národnosti, označených jako 2. strana. Severnější 

okresy jich mají méně, tak je více voličů 1. strany. Tabulky si můžete simulovat a 

přepočítat překopírováním do MS Excel. 

                                                 

 

187 detailněji viz příloha k textu 
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Vytvoření dalšího volebního okrsku. 

Máme 4 volební okrsky, kde jsou hlavní dvě strany a většina voleb skončí tím, že 

mají přibližně rovnost hlasů. 

Jedna strana si všimne, že má většinu voličů mimo centrální město, kdežto druhá 

strana většinou ve městě. Navrhne pro město zřídit vlastní 5. volební okrsek, ve 

kterém obětuje hlasy svých voličů ve městě. 

V něm sice volby úplně prohraje, ale ve všech dalších 4 okrscích volby s převahou 

vyhraje. 

Tento způsob měl být použit při volbách v Praze a okolí. 

I tuto simulaci najdete v příloze a v tabulce MS Excel v Moodle. 

11.8.2 Management území ve virtuálních městech na 
internetu 

Virtuální území je nekonečné a tím jsou nekonečné možnosti jeho využití. Tedy 

do té doby, než někdo vypne elektřinu na počítači, na kterém bylo zřízeno. Ve 

virtuálních zemích se kupují parcely, volíte si své sousedy, podnikáte, byť 

specifickým způsobem. I virtuální světy postihuje kriminalita, krade se v nich 

(hra Habbo Hotel, řešeno pokutou od skutečného soudu), perou se tam špinavé 

peníze. 

11.8.2.1 EverQuest (EQ) 

Jak se můžeme dále dočíst v citaci z bakalářské práce, vedené spoluautorem, 

virtuální země EverQuest si nevede nijak špatně. Je potřeba poznamenat, že 

EverQuest nemá žádnou centrální správu, soudy, úřednictvo, dokonce ani měnu, 

ale přesto má HDP větší než třeba Bulharsko či Čína.  

Profesor ekonomie na California State University, Edward Castranova zpracoval studii s názvem 

Virtual Worlds: A First-Hand Account of Market and Society on the Cyberian Frontier, 

kde uvádí EQ jako 77. nejbohatší zemi světa. Zařazenou mezi Ruskem a Bulharskem. HDP na 

osobu bylo větší než HDP v Číně a Indii. V roce 2004 činilo průměrné HDP každého z více než 

dvou milionů hráčů 2 000 dolarů, což bylo stejně jako HDP Namibie. Pomocí získaných dat také 

zjistil, že se za rok obchodovalo celkově v EQ se zbožím v hodnotě 135 milionů dolarů a z EQ jsou 
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ročně exportovány produkty do skutečného světa za cenu vyšší než 5 milionů dollarů. Cit: 

Bambule M.: Ekonomie her a internetu 

11.8.2.2 Second Life (SL) 

Ve virtuálním světě Second Life188 vybudovala společnost Beneta (nyní ho 

spravuje společnost beVirtual) české město Bohemia na ostrově Czechoslovakia. 

V tomto městě je již banka, pivovar, má svého starostu. Platíte za zřízení 

pozemků, za jeho využívání, můžete je pronajímat. Denně v Second Life 

proběhnou platby za desítky miliónů dolarů a Second Life má první skutečnou 

(ne virtuální) milionářku v dolarech189, které získala nákupem, prodejem a 

pronájmem pozemků. Spoluautor si vyzkoušel přihlášení a během chvilky mu 

bylo nabídnuto předplatné na noviny. Do Second Life vstoupila i 

národohospodářská fakulta VŠE a měla tam v lednu tohoto roku den otevřených 

dveří včetně virtuální přítomnosti pana děkana190. Další údaje k Second Life je 

možné získat na webových stránkách v češtině191. 

11.8.3 Management území ve vesmíru 

Pohled podnikatele na území se nemusí omezovat na zemi. Vesmírné realitní 

agentury prodávají pozemky i na jiných planetách a měsících, všude, kde je 

k dispozici mapa. Prodávají se území na Měsíci a pozemky na odvrácené straně 

Měsíce jsou levnější, existuje Lunární ambasáda, která již prodala pozemky za 

8 miliónů dolarů. Nabídka je i na českém internetu. 

                                                 

 

188 secondlife.com 

189 www.lupa.cz/clanky/second-life-8211-zivot-ve-virtualni-realite/ 

190 investice.ihned.cz/c4-10050430-22774090-i00000_d-ceske-vysoke-skoly-vstupuji-do-sveta-

second-life 

191 www.secondflife.cz 

http://secondlife.com/
http://www.lupa.cz/clanky/second-life-8211-zivot-ve-virtualni-realite/
http://investice.ihned.cz/c4-10050430-22774090-i00000_d-ceske-vysoke-skoly-vstupuji-do-sveta-second-life
http://investice.ihned.cz/c4-10050430-22774090-i00000_d-ceske-vysoke-skoly-vstupuji-do-sveta-second-life
http://www.secondflife.cz/
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Obrázek 76 – Nabídka společnosti www.uzijsito.cz, cit: jejich nabídka 

Můžete se také podívat, jaké to bude, až se budete z pozemku zakoupeného na 

měsíci dívat na zem. 

 
Obrázek 77 - Nabídka na snímky země z Měsíce, cit: www.kosmosnimki.ru 

Prodávají se také pozemky na nejbližších planetách, Marsu a Venuši. Cena za 

1 akr bývá přibližně stejná pro obě planety192. Mezi vesmírnými realitními 

agenturami jsou již soudní spory, jeden prodejce skončil ve vězení. Vystavují se 

faktury za užívání vesmírných pozemků, v roce 2001 obdržela NASA fakturu za 

parkování sondy NEAR na planetce Eros ve výši 20 dolarů. 

Autoři scifi již plánují horolezecké výstupy na nejvyšší známou horu Sluneční 

soustavy, Olympus Mons (Olympský Hrbolek) vysokou asi 25 km, viz příloha. 

11.8.4 Management odpadů 

Území česka není zase tak velké, aby se daly skládky odpadu založit kdekoliv. 

V textech již byla zmínka o skládkách z doby před rokem 1989 (skládky 

s radioaktivním odpadem, problémy ohledně úložišť radioaktivního odpadu), 

jsou ale nebezpečné i dřívější neřízené skládky komunálního odpadu (viz 

fotografie premiéra Topolánka na můstku nad barevnou lagunou na skládce 

                                                 

 

192 www.lunarniambasada.cz 

http://www.uzijsito.cz/
http://www.kosmosnimki.ru/
http://www.lunarniambasada.cz/
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u Třebíče z července 2008193). Problémy s odpadky je proslulá Neapol. Například 

u skládek je nutné použít nějaký mapový server na uložení informace o typu 

odpadů.  

V Jindřichově Hradci na bývalé skládce ve směru na obec Jindřiš vyrostla zahradní kolonie 

s chatičkami. Skládka je na pravém břehu Hamerského potoka, odkud se bere pitná voda. Voda 

dále teče do rybníka Vajgar uprostřed města na břeh s plovárnou. u nás je vše možné. 

11.8.5 Management (inundační) povodní a záplav 

Na velkém území státu hrozí zaplavení vodou, může to být v podstatě všude, a 

to v horách, kde se může rozvodnit horský potok či protrhnout nějaká vodní 

nádrž. 

O protipovodňových ochranách se psalo hlavně po povodních v roce 2002. 

11.8.5.1 Nádrže na zachycení povodní 

Nádrž Nové mlýny je primárně určena pro zábranu povodní na dolním toku 

řeky Dyje a slouží i pro sportovní účely. Spoluautor u nádrží byl a moc sportu či 

turistiky tam neviděl, je tam okolo krásná příroda, ale plochá a mělká jezera moc 

krásná nejsou. 

Budování nádrží na Opavsku, které by měly zabránit povodním na Ostravsku194 

bylo pozastaveno, viz kapitola o vodní dopravě. 

11.8.6 Území, která nikomu nepatří? 

Před několika roky jeden občan České republiky nalezl území, které nebylo 

zapsáno v katastru nemovitostí. Došlo k tomu tak, že po výměně pozemků 

s Polskem zapomněl český úředník zapsat parcelu získanou od Polska do 

katastru. Občan požádal o zapsání sebe jako majitele, ale podle katastru se území 

převádí pouze z jednoho majitele na druhého, takže mu nalezené území nebylo 

zapsáno. 

Pokud území nikomu nepatří, tak jsou zabavena státem, například v případě, 

když někdo zemře bez dědiců. Problémem bývá zjistit aktuální stav vlastnictví, 

neboť oprávněný dědic se může najít až po delší době a do té doby může být 

                                                 

 

193 www.trebicsky-zpravodaj.cz/trebic-navstivili-premier-topolanek-a-ministri-bursik-a-

riman_479.html 

194 www.pod.cz/planovani/soubory/zapis_lokality_akum_povrch_vod.pdf + 

www.jeseniky.ecn.cz/Herminovy/herminovy.htm 

http://www.trebicsky-zpravodaj.cz/trebic-navstivili-premier-topolanek-a-ministri-bursik-a-riman_479.html
http://www.trebicsky-zpravodaj.cz/trebic-navstivili-premier-topolanek-a-ministri-bursik-a-riman_479.html
http://www.pod.cz/planovani/soubory/zapis_lokality_akum_povrch_vod.pdf
http://www.jeseniky.ecn.cz/Herminovy/herminovy.htm
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s pozemkem nějaký problém, třeba nějak ohrožuje jiné pozemky či je potřeba na 

nějakou stavbu (parčík u potoka Rokytky v Praze Libni195). 

                                                 

 

195 praha.zeleni.cz/10576/clanek/jak-sekat-cizi-travnik 

http://praha.zeleni.cz/10576/clanek/jak-sekat-cizi-travnik
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11.9 Závěr kapitoly 
V závěru kapitoly jsou připraveny úkoly a otázky k tématu. 

 

SAMOSTATNÉ ÚKOLY 

Zakreslete si do mapy vaše volební okrsky pro různé typy voleb (např. senátní). 

Prohlédněte si umístění rizikových skládek na stránkách sdružení Arnika196. 

OTÁZKY K PROBÍRANÉ TÉMATICE 

1. Kolik procent zaměstnanců asi pracuje ve veřejné sféře z celkového počtu zaměstnaných. 

2. Které všechny funkce v rámci samosprávy města patří do veřejné sféry? 

TESTOVÉ OTÁZKY 

1. Jak je možné měnit území volebních okrsků? 

a) pouze zákonem 

b) rozhoduje samospráva podle svého rozhodnutí 

c) rozhoduje referendum občanů v daném území 

2. Můžete si koupit pozemek na Marsu? 

a) ano, jako každý jiný 

b) můžete si koupit pouze certifikát o vlastnictví 

c) ano, pokud se vám ho podaří vytyčit, jinak ne 

3. Krizové řízení zajišťuje 

a) prezident jako nejvyšší velitel branných sil 

b) rada vlády 

c) hejtmani kraje 

d) města v rámci svého území 

LITERATURA DOPORUČENÁ 

[D11-1] TRAURIG M.: VYUŽITÍ A ZNEUŽITIÍ GEOGRAFICKÉ INFORMACE, diplomová práce, FM 

VŠE Jindřichův Hradec 2008 

[D11-2] SVOBODOVÁ H.: MARKETINGOVÝ VÝZKUM, TUO Ostrava 1994,  

ISBN 80-7078-226-9 

[D11-3]JANEČKOVÁ L.,VAŠTÍKOVÁ M.: MARKETING MĚST A OBCÍ. Praha Grada 1999 

WEBOVÉ STRÁNKY – CITACE ŘÍJEN 2008 

[W11-1] http://www.infomed.cz - KURZ IPVZ: GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY (GIS) 

VE ZDRAVOTNICTVÍ 

 

                                                 

 

196 www.arnika.org 

http://www.infomed.cz/
http://www.arnika.org/
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12 GIS DAY, ORGANIZACE, 
KONFERENCE, PORTÁLY 

12.1 Úvod kapitoly 

CÍL KAPITOLY 

Kapitola se zabývá aktivitami kolem územního plánování a konferencemi s tématy GIT, odkazy 

na školy a obecně na stránky věnující se GIT. 

ČASOVÝ PLÁN 

Prostudování celé kapitoly včetně navštívení doporučených odkazů je doporučené věnovat 1 

hodinu.  

K vyjasnění otázek k zamyšlení budete potřebovat minimálně další 1 hodinu. 

SOUVISEJÍCÍ MULTIMEDIÁLNÍ POMŮCKY 

Plakáty ke GIS day a dalším akcím, časopisy (Geobusiness + elektronické) 

SAMOSTATNÁ PŘÍPRAVA 

Navštivte knihovnu a podívejte se, jaké máte k dispozici časopisy zabývající se GIS 

Zamyslete se, jaké znalosti GIS byste předpokládali po skončení střední školy. 

12.2 Aktivity GIS 

12.2.1 GIS Day – Den GIS 

V rámci dne GIS197 se prezentují a propagují systémy pro GIS. Současně se také 

prezentují i zdravotnické systémy pro GIS a pořádají se i akce pro 

zdravotnictví198, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole. 

GIS Day se pořádá obvykle v listopadu, v letošním roce 2008 bude pořádán GIS 

Day 2008 19.listopadu. Na fakultě managementu se GIS Day zatím nepořádal, 

není dostatek odborníků a software, na MZLÚ byl již spoluautorkou několikrát 

pořádán. 

GIS Day je akce společnosti ESRI, která ho podporuje různými materiály. V rámci 

GIS Day se snaží společnost ESRI zapojit i akcemi pro děti, například vydala 

velmi pěkný atlas Země kreslený dětmi. 

                                                 

 

197 www.gisday.com 

198 old.arcdata.cz/download/ArcRevue/2005/2/06-den-GIS-2004-stredni-cechy.pdf 

http://www.gisday.com/
http://old.arcdata.cz/download/ArcRevue/2005/2/06-den-GIS-2004-stredni-cechy.pdf
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12.2.1.1 Gisáček 

Gisáček je konference pro studenty vysokých škol, kteří zpracovávají oblast GIT 

v rámci nějaké své práce. Konference se obvykle pořádá v Ostravě na Vysoké 

škole báňské. Spolupořadatelem bývají české komerční firmy a CAGI, viz dále. 

V roce 2008 proběhl již 11. ročník. 

12.2.1.2 Geocup 2008 

Geocup199 je soutěž v dovednostech v geoinformačních technologiích pro 

studenty všech škol, pořádá jej Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, letos 

v listopadu bude již 4. ročník. 

12.2.1.3 Konference CADfest a soutěž pro studenty 

Společnost Autodesk a studentská unie ČVUT letos v září pořádala 1. ročník 

soutěže Technika a příroda pro všechny studenty. Témata soutěže jsou: 

 „Co člověk stvořil, příroda vítá“, 

 Dům a strom, 

 Síla vody. 

Součástí soutěže byla i konference CADfest. 

12.3 Organizace související s GIT 

12.3.1 Česká asociace pro geoinformace (CAGI) 

Asociace sdružuje zájemce o, cituji: geodata, geoinformace, geografické 

informační systémy (GIS) a souvisejícími technologie200. Spoluautorka je 

členem CAGI. 

Společnost pořádá soutěž Geoaplikace roku pro veřejnou sféru, řešení může být 

i komerční. Naposledy se pořádala roku 2006.  

Na Slovensku je obdobná organizace, Slovenská asociácia pre geoinformatiku - 

SAGI201. 

                                                 

 

199 fzp.ujep.cz/kig/geocup 

200 www.cagi.cz 

201 www.sagi.sk 

 

 

http://fzp.ujep.cz/kig/geocup
http://www.cagi.cz/
http://www.sagi.sk/
http://www.cagi.cz/geoaplikace
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12.4 Časopisy GIT 
Časopis přímo k územnímu plánování není.  

Tabulka 15 - Časopisy ke GIT, cit: výběr spoluautora 

 

Zabývá se geoinformatikou v praxi, také našim oborem zájmu, 

územním plánováním.  

  

Časopis a server o geodézii, kartografii, katastru nemovitostí, 

GIS, GPS, DPZ a PÚ 

 

Časopis se zabývá praktickou částí geoinformatiky 

 

12.5 Konference GIT 
Konferencí je celá řada, bývají uváděny na stránkách pořadatelů a stránkách 

časopisů. 

Tabulka 16 - Konference ke GIT, cit. Výběr spoluautora 

 

Největší konference ke GIT pořádaná společností Arcdata Praha 

pravidelně na podzim, letos byla již 17. konference, tradičně v 

Praze. 

 

Konference se pořádají na jaře v Brně, letos proběhla již 

3. konference. Je nepřímým pokračováním konferencí GIS Seč, 

které skončily 16. ročníkem v roce 2004 z organizačních důvodů. 

 

Velká konference, sympozium GIS Ostrava 2009 - 

Bezbariérové geoinformační technolog ie. 

 

Mezinárodní konference Living landscape pořádaná 

univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem o modelování 

krajiny. 

1. Národní kongres GIS 

2007 

Téma kongresu bylo Geoinformatika pro každého a pořádal 

se na zámku v Mikulově. 

http://www.geobusiness.cz/
http://www.zememeric.cz/
http://www.geoinformace.cz/
http://www.giscagi.cz/
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Seminář Územní 

plánování a GIS 

Pořádá se pravidelně v červnu, 10 ročníků bylo na Vranovské 

přehradě, letošní 11. ročník byl v Hrotovicích (u Třebíče). 

12.6 Zdroje ke GIS 

Tabulka 17 – Portály škol, cit: výběr spoluautora 

 

Stránky spoluautorčiny univerzity s odkazy 

indica.mendelu.cz/mediawiki/index.php/Odkazy 

 

GIS portál na Vysoké škole báňské v Ostravě 

gisak.vsb.cz a další odkaz gis.vsb.cz 

 

Seznam odkazů na Univerzitě Pardubice 

 webak.upce.cz/~uozp/gis4/GIS- 

 

GIS laboratoř Ostravské univerzity cit.osu.cz/gis 

 

GIS portál západočeské univerzity, gis.zcu.cz 

 

e-learningový portál Katedry geografie FP TUL, kde řada 

kurzů je volně přístupná moodle.kge.tul.cz 

 

GIS do škol je projekt technické univerzity v Liberci podporující 

zavedení výuky GIS i do základních a středních škol 

gisdoskol.fp.tul.cz 

http://indica.mendelu.cz/mediawiki/index.php/Odkazy
http://gisak.vsb.cz/
http://gis.vsb.cz/
http://webak.upce.cz/~uozp/gis4/GIS-odkazy.php
http://cit.osu.cz/gis
http://gis.zcu.cz/
http://moodle.kge.tul.cz/
http://gisdoskol.fp.tul.cz/
http://indica.mendelu.cz/mediawiki/index.php/Odkazy
http://gisak.vsb.cz/
http://webak.upce.cz/~uozp/gis4/GIS-odkazy.php
http://cit.osu.cz/gis/pages/novinky.php
http://gisdoskol.fp.tul.cz/
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Tabulka 18 - Další odkazy k ÚAP a GIS, cit: výběr spoluautora 

 

Přehledná stránka s nabídkou odkazů týkajících se software, 

hardware, dat, služeb, řešení a seznamem společností podnikajících 

v GIT www.geobusiness.cz/kompendium/index.html 

www.uzemniplany.cz Alternativní doména společnosti Plus, která se zabývá 

poskytováním geografických služeb 

www.uzemniplan.cz Doména je zaregistrována, ale nepoužívána 

www.uzemni-plany.cz Alternativní doména architekta Horkého, zabývajícího se 

územními plány a urbanismem 

www.uzemni-plan.cz Doména je volná 

 

Portálové služby společnosti GEOVAP pro kraje portal.geostore.cz 

 

Portál územního rozvoje Ústavu územního rozvoje portal.uur.cz 

gis.webz.cz Amatérský portál s řadou odkazů (některé bohužel nefunkční) 

gis.webz.cz 

 

Ruské kosmické snímky (např. Moskvy, ale i pohledy z měsíce na 

Zemi) www.kosmosnimki.ru 

12.7 Studentské práce 
Zakončení předmětu je formou semestrální práce a testu na počítači. 

Zajímavé studentské semestrální práce se pokud možno krátce prezentují 

v rámci výuky. Zajímavé jsou práce z využití GIT v konkrétních organizacích, 

kdy přece jen studenti mají lepší možnost získání informací díky různým 

neoficiálním vazbám. 

12.7.1 Zadání semestrální práce 

Územní plán města či obce 

Zvolte si nějaké město či obec (mimo krajských města a hlavního města), kde 

najdete jeho územní plán a najděte v něm nejdůležitější informace, které jsou 

důležité pro občany. 

 území pro občanskou výstavbu a průmyslové zóny, jejich hranice, 

http://www.geobusiness.cz/kompendium/index.html
http://www.uzemniplany.cz/
http://www.uzemniplan.cz/
http://www.uzemni-plany.cz/
http://www.uzemni-plan.cz/
http://portal.geostore.cz/
http://portal.uur.cz/
http://gis.webz.cz/
http://gis.webz.cz/
http://www.kosmosnimki.ru/
http://www.geobusiness.cz/kompendium/index.html
http://portal.uur.cz/
http://www.kosmosnimki.ru/
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 veřejně prospěšné stavby, doprava, parky, plynovody, vodovody a 

kanalizace, elektro vedení. 

Management pro vybranou oblast 

Vyberte si nějakou oblast managementu území a aplikujte ji na nějaké území 

buď  

 podle území města, okresu, kraje, státu (UIR-ADR) a nebo  

 podle jiného kritéria, například geografického, hory, vrchoviny, nížiny. 

Manažerský rozbor území  

Dostanete náhodné GPS souřadnice území se středem mimo město či obec a 

kolem tohoto bodu si udělejte kruh o poloměru asi 20 km a pro toto území 

zjistěte co nejvíce informací: 

 Do jakých katastrů území patří, 

 identifikovat nejdůležitější územní parcely, 

 jaké jsou nejdůležitější poznatky jejich územních plánů. 
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12.8 Závěr kapitoly 
V závěru kapitoly jsou připraveny úkoly a otázky k tématu. 

 

SAMOSTATNÉ ÚKOLY 

Podívejte se na programy konferencí týkajících se GIS, aby jste věděli, čeho se týkají. 

OTÁZKY K PROBÍRANÉ TÉMATICE 

1. Podívejte se na akci GIS do škol a uvažte, zda by bylo vhodné začít učit GIS již na základní či 

střední škole. 

2. Prohlédněte si stránky všech vysokých škol, zda se ještě někde nevyučují GIT kromě uvedených 

v textech. 

TESTOVÉ OTÁZKY 

1. Největší konferenci ke GIT pořádá 

a) ESRI Praha 

b) Arcdata Praha 

c) T-mapy 

2. Na kterých školách se učí nějaká část GIT? 

a) Karlova univerzita v Praze 

b) Vysoká škola báňská v Ostravě 

c) Západočeská univerzita V Plzni 

d) Fakulta managementu v Jindřichově Hradci 

3. Gisáček je 

a) maskot, symbol GIT 

b) soutěž pro studenty 

c) mapový server Minnesota Mapserver 
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ZÁVĚREM 
Když jsme začali psát tento podpůrný text, tak jsme přemýšleli, co do 

nich dáme. Po vyhodnocení materiálů jsme zase přemýšleli, co do 

textu ze získaných informací nedáme. Osnova byla zvolena 

jednoduše, ale její rozsah je velmi obsáhlý. Informace, co se nevešly do 

podpůrného textu, naleznete v samotné příloze a ve výukovém 

systému Moodle. Další informace se dozvíte v jiných předmětech, 

počínaje předměty Veřejná správa, Environmentální aspekty kvality 

života, Manažerské rozhodování. Doufáme, že se vám poznatky 

z našeho podpůrného textu podaří zařadit k dalším novým 

poznatkům a hlavně že je využijete v životě, v profesní i soukromé 

sféře. 

Autoři doufají, že si uvědomíte svou odpovědnost k území, jako 

občané, podnikatelé a úředníci a hlavně, že vaše manažerská 

rozhodnutí nebudou území škodit a že nebude docházet k tragédii 

obecní pastviny. 

Jitka Machalová, Pavel Pokorný 
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POUŽITÉ ZKRATKY A POJMY - PZP 
BSD – operační systém na bázi Unix z univerzitě v Berkeley (Kalifornie, USA). Má 

komerční i freewarovou verzi 

Darkeři – označení skupiny lidí (teroristů), kteří vyřazují elektrické rozvody, více 

v podkapitole o managementu dopravy elektrické energie. 

Desktop – stolní počítač či označení produktu, který není webový 

dpi (dots per inch) – počet bodů (teček, bitů, pixelů) na 1 palec, tedy na šířku 

2,54 cm. 

Freeware – podmnožina svobodného software, který můžeme používat pro naše 

výukové účely 

GIS – geografické informační systémy, podmnožina GIT 

GIT – geografické informační technologie 

GPS – globální poziční systém se satelity (také NAVSTAR) vysílajícími signál, který 

přijímají přijímače GPS a pomocí kterého můžete určit svou polohu a další údaje 

(čas, nadmořská výška, rychlost, světové strany) 

ICT – informační a komunikační technologie 

IP telefonie - (Internet protocol) = VoIP, telefonování přes internet 

Instant Messenger – systém pro okamžitý přenos zpráv, pro okamžitou indikaci 

jiného uživatele internetu 

IS – informační systémy 

Linux – operační systém na bázi nejstaršího operačního systému Unix, pro naše 

účely jde o svobodný software 

MDA – mobilní digitální asistent, neboli PDA s možností mobilních služeb, 

například mobilu 

MVO - virtuální mobilní operátor 

PDA – personální digitální asistent, často s WiFi, GPS a operačním systémem 

Windows Mobile 

Plugin (plug-in) - doplnění nějakého software o další funkce. Větší množství plugin 

by vytvořilo již celou nadstavbu. 

Solaris – operační systém společnosti Sun, pro výukové účely zdarma, patří k němu 

kancelářský systém Star Office 

Space management - Technologie používané k určení optimálního umístění 

obchodních značek v regálech obchodů v rámci jednotlivých druhů výrobků. 
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Správa budov, úklid (vnitřní i vnější, údržba, stravování (např. Správa kolejí a 

menz). Obecně uspořádání něčeho v něčem, třeba lidí ve stanu. 

Svobodný software – viz freeware 

Territory Management - V rámci obchodu je nějaké území rozděleno na podřízené 

oblasti, v rámci těchto oblastí je možné je dělit opět na další menší oblasti a tak to 

pokračuje podle potřeby. Každá oblast má svého manažera a v rámci počítačového 

zpracování je možné vytvořit přístupová práva, kdy podřízený vidí jen svou oblast 

a jemu podřízené oblasti. Je součástí CRM firmy. 

UIR-ADR - územně identifikační registr, používá se pro účely státní správy a 

samosprávy a obsahuje adresy a čísla budov, katastrální území na jejich vlastníky 

(například určuje hranice města, okresu, kraje), nově bude součástí registru (adres) 

územní identifikace a nemovitostí. Spravuje ho MPSV a ČSÚ (dříve ho také 

spravovalo MMR) 

Unix – nejstarší operační systém, předchůdce MS DOS a Windows, na jeho původní 

bázi pracuje řada systémů Linux, BSD, které byly vyvinuty jako alternativa 

k finančně náročnému systému Unix 

URL (Uniform Resource Locator) – adresa zdroje (např. webové stránky) na 

internetu. 

VoIP – (Voice over Internet Protocol) = IP telefonie, tedy telefonování přes internet 
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