
WEBOVÁ APLIKACE PRO SBĚR 
HODNOT A PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ 

PRO ÚAP
Prof. ing. arch. Karel Maier, CSc.

Ing. Daniel Franke, Ph.D.
Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Ing. Eva Klápšťová, Ing. arch. Marek Bečka, 
Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D., Ing. Alena Wranová

prezentující: ing. arch. Tomáš Peltan, Ph.D.



Účast veřejnosti při identifikaci 
problémů a hodnot v ÚAP

• potřeba souvisí s požadavky Evropské úmluvy o 
krajině

• předpoklad zvýšení efektivity identifikace 
problémů a hodnot v ÚAP

• potřeba získání srovnatelných údajů v ÚAP mezi 
různými správními obvody ORP

• TAČR OMEGA TD020163 – Interaktivní nástroje a 
metody pro identifikaci a analýzu hodnot a 
problémů pro územně analytické podklady
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Webová aplikace 
pro sběr hodnot a problémů v území s interaktivní 

mapou

• vychází z metodické pomůcky
• možnost výstižného vyznačení zakreslovaných jevů

– body, linie, polygony, kružnice, pravoúhelníky

• dostatečné množství informací pro efektivní a 
jednoznačnou práci s dalšími informacemi

• jeden zadaný prvek může být současně více problémy nebo 
hodnotami

• zobrazení a možnost komentování entit zadaných ostatními 
pro omezení duplicitně zadaných jevů

• využití známého prostředí webového prohlížeče
• využití volně dostupných technologií pro snadnost použití 

dalšími uživateli



Webová aplikace 
pro sběr hodnot a problémů v území s interaktivní 

mapou

• serverová část
– Python 2, CherryPy, SQLite3, std. knihovna

• klientská část
– javascript, Google Maps API v. 3

• komunikace: AJAX/JSON

• export
– GeoJSON

– shapefile – problémy s délkou řetězců

– HTML, CSV – tabulkové/textové výstupy



Práce s aplikací

• uživatel
– registrace
– zadávání problémů a hodnot
– komentování problémů a hodnot ostatních

• pořizovatel
– navíc možnost kontroly vstupů ostatních 
– zobrazují se kontaktní údaje uživatelů (email…)
– možnost mazat zjevně chybné vstupy

• administrátor
• oddělený sběr pro jednotlivé SO ORP







Okno mapové aplikace
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Ukázka zadaných prvků







Komentování problémů a hodnot 
zadaných ostatními
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Export a zpracování výsledků

• GeoJSON

– nejjednodušší, vše v jednom souboru

– neořezává texty komentářů

– menší podpora v běžně používaném software, 
potřeba konverze

• shapefile

– problémy s délkou textu (ořez komentářů)



Podklad pro participativní setkání

• podkladová mapa s vyznačenými problémy a 
hodnotami z internetového sběru

• účastníci mají předem k dispozici vytištěný 
seznam zadaných problémů a hodnot

• vyloučení duplicitního zadávání

• možnost vyjádření se k problémům/hodnotám 
zadaným v rámci internetového sběru





Zapracování výsledků do ÚAP



Exportované prvky

• každý problém/hodnota jeden objekt v GIS 
(jedna entita tak může být více objektů v GIS)

• atributy objektů

– identifikace entity, charakteristiky pro zobrazení

– charakteristika problému/hodnoty včetně položek 
dotazníku

– informace o využití v územním plánování

• tabulka CSV nebo HTML soubor s komentáři





Pilotní studie v rámci projektu

• 4 správní obvody ORP

– ORP Černošice (příměstské území, suburbanizace)

– ORP Pardubice (příměstské území, suburbanizace)

– ORP Hořice (běžné, spíše venkovské území)

– ORP Tanvald (periferní oblast)

• ve všech SO ORP proběhly oba kroky, tj.

– internetový sběr s využitím webové aplikace

– participativní setkání



• vytipovaní respondenti byli oslovováni osobně nebo e-mailem
• nereagující respondenti (většina) byli znovu osloveni telefonicky
• oba kroky oslovování dohromady asi 10 dnů
• 7 – 10 procent položek bylo vyplněno velmi podrobně (včetně odkazů na 

zdroje)
• zhruba 10 – 15 procent prvků nemělo vyplněný název ani další údaje a 

bylo vyřazeno



Úpravy na základě pilotního testování

• zjednodušení oslovování účastníků a registrace

• úpravy dotazníku – zjednodušení, zpřehlednění

• zpřehlednění uživatelského rozhraní

• uživateli se zobrazují prvky zadané ostatními 
(zabránění duplicitám)

• zjednodušení možnosti komentování položek 
ostatních uživatelů

• kontrola úplnosti vyplnění položek



Sběr podkladů pro strategický plán 
Krumlova

• upravená verze aplikace a dotazníků
• široká propagace vedla k vysoké účasti
• 70 % lidí, kteří se přihlásili do aplikace nic 

nevyplnilo
– zpětná vazba: méně intuitivní a složité uživatelské 

rozhraní -> rozšíření nápovědy, menší úpravy UI
– složitost dotazníku  souvisí s kvalitou získaných dat a 

jejich následným zpracováním

• úplnost a vyšší kvalita získaných dat kvůli změnám 
v aplikaci (kontroly vyplnění) a vyšší motivaci 
zúčastněných respondentů



Participativní setkání

• práce ve skupinách pod vedením facilitátora

• u testovacích ORP menší až stejná účast v porovnání se 
sběrem přes Internet

• v Českém Krumlově zhruba dvojnásobná účast 
– možnou příčinou vysoká účast laiků (v ORP byla oslovována 

převážně v územním rozvoji angažovaná veřejnost)

• veškerá získaná data úplná a srozumitelná
– díky účasti facilitátora bylo možné doplnění a upřesnění 

drobných nepřesností i dodatečně

– v pilotních studiích někdy obtížnější dodatečná klasifikace 
do kategorií dle Metodické pomůcky



Závěr a shrnutí

• mnoho kategorií/složitá struktura dotazníku a UI 
versus snadná použitelnost výsledků

• internetový sběr a participativní setkání nejsou 
vzájemně zastupitelné metody
– vyšší podrobnost x hůře srozumitelné položky

– obě metody mohou oslovovat jinou skupinu

– optimální je kombinovat obě metody

• vytvořená aplikace je k dispozici pro zájemce  o 
postup dle Metodické pomůcky
– včetně zajištění běhu aplikace na serveru ČZU



Děkuji za pozornost.

kontakt- webová aplikace: 
peltan@fzp.czu.cz
franke@fzp.czu.cz

kontakt – participace: 
petr.klapste@naturesystems.cz


