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Abstrakt: 

Cílem geodesignu je zlepšit efektivitu územního plánování, začlenit do jeho procesu všechny 

zainteresované strany, a přitom využívat moderní výpočetní technologie jako podporu při 

rozhodování. Jednou z využitelných technologií je webová aplikace ArcGIS GeoPlanner od 

společnosti Esri, jejíž vývoj byl založen na myšlenkách geodesignu. V prezentovaném 

výzkumu byly vytvořeny tři ukázkové případové studie (Hlivice, Olomouc – Velkomoravská 

a Jihlava) založené na reálných problémech, které byly vybrány s ohledem na co největší 

využití potenciálu aplikace. Ve všech případových studiích byla metoda geodesignu úspěšně 

využita a vyplývají z toho následující zjištění. Aplikace ArcGIS GeoPlanner poskytuje 

podporu a intuitivní prostředí pro prvotní obecnou fázi studií. Metoda geodesignu je 

užitečným přístupem, který lze aplikovat v praxi územního plánování, např. při tvorbě 

územních studií nebo dalších podkladových materiálů. Metodou je poskytován volný rámec, 

který není vázán na specifické použití nástrojů. Tento rámec lze během práce flexibilně 

upravovat a reagovat okamžitě na změny a požadavky. 

Abstract: 

The aim of geodesign is to improve the efficiency of spatial planning, to include all 

stakeholders in the process, while using modern information technologies as a support for 

decision-making. One of the usable technology is Esri's application ArcGIS GeoPlanner, 

whose development was based on geodesign ideas. In this research, three case studies 

(Hlivice, Olomouc – Velkomoravská and Jihlava) were created. In all the case studies, the 

geodesign method was successfully used and the following findings emerge. The ArcGIS 

GeoPlanner application provides a supportive and intuitive environment for the initial general 

phase of the studies. The geodesign method is a useful approach that can be applied in spatial 

planning, for example in the creation of spatial studies. The method provides a loose 

framework that is not tied to the specific use of tools. The framework can be flexibly adapted 

during the work and can immediately respond to changes and requirements. 
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Úvod 

 

Územní plánování je disciplínou ovlivňující život nejen lidí, ale celého našeho okolí. Proto 

jsou v dnešní době v souvislosti s touto disciplínou uváděny pojmy jako udržitelnost, ochrana 

přírody či kvalita života. Rozhodnutí prováděná v územním plánování i s ohledem na tyto tři 

pojmy jsou složitou výzvou, protože není jednoduché dbát na ochranu přírody a udržitelnost 

nynějšího prostředí, a přitom neustále zlepšovat podmínky pro život a nacházet nové plochy 

pro rozvoj sídel. Všechna učiněná rozhodnutí jsou dlouhodobého charakteru a některá mohou 

mít negativní a často i nevratné účinky. Těmito negativními projevy jsou například 

nekontrolovaný růst měst, zhoršování dopravní dostupnosti a kvality života, rušení ploch 

zeleně a kácení lesních porostů způsobující zmenšování přirozeného prostředí živočichů nebo 

vznik brownfieldů v zástavbě mající negativní vliv na kvalitu života v blízkém okolí. Z tohoto 

důvodu územní plánovači a projektanti musí své kroky důkladně a efektivně zvažovat 

a hodnotit. Přitom bychom neměli opomenout samotné obyvatele a jejich názory na změny 

a rozhodnutí, protože tito lidé v tomto prostředí žijí a přímo či nepřímo jej každý den 

pozitivně i negativně utvářejí a mění. Jednou z možností, jak se vypořádat s těmito výzvami 

a nežádoucími projevy, je využít metodu geodesign (Abukhater a Walker, 2010; McElvaney, 

2012; Steinitz, 2012; Dangermond, 2013; Bittner, 2022). 

 

Cílem tohoto článku je představit možnosti využití metody geodesignu v českém prostředí. 

Pro tyto účely bylo zvoleno programové prostředí webové aplikace ArcGIS GeoPlanner od 

společnosti Esri. Za účelem ověření možnosti implementace tohoto softwaru byly vybrány 

celkem tři případové studie zaměřené na rozvojové aktivity městského nebo zastavěného 

prostředí. V obecné rovině byly jako rozvojové aktivity definovány například plochy 

přestavby brownfieldů, výstavby nových městských částí, identifikace lokalit pro rozvoj 

zástavby nebo revitalizace veřejných prostranství. Případové studie byly dále zúženy na:  

• Hlivice, ve které byla řešena revitalizace veřejného prostranství návsi, 

• Olomouc – Velkomoravská, jejímž cílem byl návrh nové městské části, 

• Jihlava, která byla zaměřena na výpočet územního potenciálu a identifikaci stavebních 

proluk pro rozvoj nové zástavby. 

 

1. Geodesign 

 

Geodesign lze považovat za metodu, metodiku, myšlenkový rámec, nástroj nebo vědu, která 

je využitelná v krajinném, prostorovém nebo územním plánovaní. Podle vize Dangermonda 

(2010) je geodesign dalším logickým krokem ve vývoji technologie geografických 

informačních systémů (GIS) a také navrhování s důrazem na přírodu (Artz, 2010). 

Dangermond (2021) také popisuje, že geodesign je založen na porozumění datům, procesům, 

lidským činnostem a hlavně přírodě. Miller (2012) uvádí, že nynější GIS nabízejí stále 

nedostatečnou funkcionalitu respektující potřeby organizací vytvářet nebo přetvářet služby 

a zboží, a právě z tohoto důvodu je nutné využít geodesign. Batty (2013) zmiňuje, že 

geodesign není návrat ke starým způsobům překryvného mapování, ale způsob kombinování, 

používání a přizpůsobení nástrojů GIS odlišnému kontextu. Díky geodesignu jsou designéři 

schopni navrhovat a zároveň okamžitě dostávat zpětnou vazbu o dopadu vytvořených návrhů 

(McElvaney, 2012). Využitelnost geodesignu v praxi územního plánování je značná, navíc je 

to neustále se rozvíjející metoda, jejíž rámec a jeho správné využití může vézt k užitečným, 

srozumitelným, a hlavně v praxi využitelným poznatkům a výstupům mající dopad na naši 

budoucnost. V současné době je geodesign nejvíce používán v praxi územního nebo 

krajinného plánování institucemi či organizacemi v USA (McElvaney, 2012; Steinitz, 2012; 
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Lavigne, 2020) nebo Itálii (Campagna a di Cesare, 2014). V evropském a českém prostředí 

jde o doposud zřídka aplikovaný přístup.  

 

Definice goedesignu je odlišně vykládána různými odborníky tohoto směru, například 

Millerem (2005 a 2006 cit. dle Millera, 2012) je geodesign definován jako myšlenkový proces 

vedoucí k vytvoření entity v „živé zóně" planety, nebo společností Esri jako „metoda pro 

zkoumání dopadu návrhových a plánovacích rozhodnutí používající různé technologie (např. 

ArcGIS GeoPlanner) pro tvorbu návrhů úzce respektujících přírodní systém“ (GIS Dictionary, 

2020). Bran Ferren (FootPrint Coalition, 2021) zmiňuje, že geodesign je kreativním 

hybridním nástrojem a metodikou ležícím na pomezí vědy a umění.  Podle Thomase Fishera 

(2013) je díky geodesignu umožněno propojení toho, co víme o nynějším světě, s tím, jaký 

má být svět, který chceme. Pro Entcheva je geodesign chytrý strategický posun od „toho, co 

je“ k tomu „co bude“ (Artz, 2010). Matt Artz (2013) popisuje design jako akci, před kterou je 

vždy důležité porozumět dané zájmové oblasti a požadavkům na její přeměnu. Geodesign je 

dle něj promyšleným procesem vytváření budoucnosti pro vzájemnou symbiózu lidí 

a přírodního prostředí vyžadující zvýšenou úroveň porozumění.  

 

Dle Millera (2012) můžeme vznik geodesignu historicky datovat jako aktivitu nebo jako 

pojem. Jako aktivitu je možné začátky geodesignu zařadit na samý počátek vzniku civilizace, 

protože již naši předci uvažovali nad prostředím, ve kterém žijí, a přemýšleli nad možností 

jeho adaptace dle vlastních potřeb. Zabývali se například otázkami, kde je možné postavit 

novou usedlost a jaké materiály je možné využít, je v blízkosti zdroj pitné vody, jaké jsou 

možnosti opevnění tohoto místa nebo kde je výhodné pěstovat plodiny. Miller (2012) rovněž 

konstatuje, že použití slova geodesign jako pojmu lze datovat k roku 2005, kdy během 

prezentace na konferenci společnosti Esri byl tento termín spontánně použit Dangermondem. 

Termín se uchytil, společnost Esri jej začala používat a brzy se stal zastřešujícím pojmem pro 

novou vlnu myšlení využívající GIS jako geografický rámec pro designování a navrhování. 

 

Mezi geodesignové předchůdce jsou řazeny práce architektů jako Horac W. S. Cleveland, 

Charles Eliot, Warren H. Manning, Frank L. Wright nebo Richard Neutra (Miller, 2012; 

Nadenicek, 2020). Za jednoho z hlavních zakladatelů je Millerem (2012) označován skotský 

krajinný architekt Ian McHarg díky jeho knize Design with Nature z roku 1969. Podle Ernsta 

a kol. (2019) kniha jako první vyjadřuje principy geodesignu a rovněž zdůrazňuje důležitou 

hodnotu navrhování ve vztahu s přírodou v rámci krajinné architektury a regionálního 

plánování. Kromě důrazu na přírodu je v knize popsán proces překryvných metod založený na 

předchozí práci Manninga. Kdy lze za pomoci překryvu různých geografických vrstev 

posuzovat a vybírat nejlepší lokality pro konkrétní využití území (McHarg, 1969). Podle 

Millera (2012) McHargova práce časem přispěla ke koncepčnímu rozvoji GIS. Největší rozdíl 

mezi geodesignem a jeho předchůdci je podle Nadenicka (2020) v dostupnosti informací. 

 

1.1. Geodesignový rámec 

 

Mezi nejvýznamnější osobnosti a tvůrce dnešního geodesignu a jeho myšlenek je řazen 

americký akademik Carl Steinitz. Výsledkem jeho třicetiletého výzkumu bylo vytvoření 

geodesignového konceptuálního rámce využitelného v krajinném nebo územním plánování 

(popsáno v publikaci A Framework for Geodesign: Changing Geography by Design) (Miller, 

2012). Rámec pro geodesign je vymezen šesti základními otázkami (modely), kterými je 

veden celkový proces plánování neboli geodesignu (Obrázek 1). Odpověďmi na otázky jsou 
modely, ze kterých jsou postupně získávána data, informace a znalosti. Výsledkem celého 
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procesu jsou navržené alternativní scénáře možného budoucího rozvoje s vyhodnocením 

důsledků při jejich realizaci (Campagna a di Cesare, 2014).  

 

První tři otázky rámce (Obrázek 1), patřící do skupiny posouzení, se zabývají zhodnocením 

současných podmínek v geografickém kontextu, tedy popisují svět, jaký je nyní: 

1. Jak by měla být krajina popsána? – Odpověď na první otázku je popsána jako 

reprezentační modely, které představují abstrakci geografických prvků v podobě 

digitálních prostorových datových vrstev, 

2. Jak krajina funguje? – Odpovědí na druhou otázku jsou procesní modely, které 

vyžadují kombinaci geografických dat s geoprostorovými analýzami a modely pro 

popis prostorových jevů, jejich vývoje a předpovědí v průběhu času, 

3. Funguje krajina správně? – Odpovědí na třetí otázku jsou evaluační modely 

popisující důsledky procesů v krajině, které jsou zjištěny na základě tvorby 

syntetických map složených z velkého množství odlišných dat. Tyto mapy identifikují 

oblasti, které jsou vhodnější než ostatní oblasti pro určité typy aktivit (Steinitz, 2012; 

McElvaney, 2012; Campagna a di Cesare, 2014). 

 

Zbývající tři otázky ve skupině intervence (Obrázek 1) se zabývají intervenčním procesem 

a hodnocením, jak by se geografický kontext mohl změnit, a jaké by byly potenciální 

důsledky provedených změn. To znamená, že jsou zvažovány alternativní podoby budoucího 

světa: 

4. Jak by krajina mohla být změněna? – Odpovědí jsou modely změn, které zahrnují 

různé alternativní návrhy změn v zájmovém území, uložené v datových vrstvách, 

5. Jaké rozdíly by mohly změny způsobit? – Odpovědí jsou modely dopadu změn, které 

jsou vytvořené na základě návrhů a jejich možného prospěšného nebo škodlivého 

působení v prostoru na člověka nebo přírodu, 

6. Měla by být krajina změněna? – Odpověď na poslední otázku je poskytována 

rozhodovacími modely, které integrují úvahy o opatřeních a hodnotách pomáhající 

všem zúčastněným stranám určit preference a učinit konečné rozhodnutí (Steinitz, 

2012; Miller, 2012; Campagna a di Cesare, 2014). 

 

Dále by geodesignová studie by měla být složena ze tří iterací (Obrázek 1) s využitím všech 

šesti otázek v každé z nich, i když dodržení pořadí otázek v iteracích není závazné a před 

dokončením studie lze provézt například zpětné kroky nebo některou otázku vynechat: 

• Cílem první iterace je porozumění rozsahu analýzy a povaze daného místa, klíčovou 

otázkou je „Proč?“. 

• Druhá iterace probíhá s využitím otázek v opačném pořadí s cílem konkretizace 

provedení studie, klíčovou otázkou je „Jak?“. 

• Třetí iterace probíhá znovu od první otázky s cílem konečné implementace 

a dokončení studie. V této fázi je rovněž důležitá zpětná odezva u každé ze šesti 

otázek, zde jsou tři klíčové otázky „Co?“, „Kde?“ a „Kdy?“ (Steinitz, 2017). 
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Obrázek 1: Geodesignový rámec 

 
 

Zdroj: Steinitz, 2012; upraveno 
 

1.2. Geodesign a jeho části 

 

Geodesign je multidisciplinárním oborem a efektivita jeho využití závisí na spolupráci mezi 

širokou škálou oborů a profesí (Steinitz, 2012). V rámci geodesignu je využito designu 

a geografických věd ve vzájemné spolupráci tvořící systematickou metodiku využitelnou 

v plánování a rozhodování v území (Esri, 2010). V geodesignovém procesu by měly být 

sdruženy čtyři hlavní oblasti (Steinitz, 2012) (Obrázek 2): 

1. Informační technologie, díky kterým lze efektivně, jednoduše a transparentně 

provádět výpočty, vyhodnocovat, propojovat znalosti nebo spolupracovat napříč 

různými obory. 

2. Geografické vědy zabývající se a zkoumající fyzikální, biologické, sociální, 

ekonomické a kulturní procesy z geografického hlediska (Kapounková, 2018). 

3. Lidé s různými zájmy, kteří jsou nedílnou součástí veškerého rozhodování 

(Kapounková, 2018). Abukhater a Walker (2010) uvádí, že díky pomoci 

geodesignu lze do procesu navrhování a rozhodování efektivně a smysluplně 

zapojit veřejnost. 

4. Designové profese, které zahrnují tvorbu návrhů a jejich vyhodnocování. Huang 

a Zhoub (2016) uvádí, že design je pojítkem mezi vědeckým výzkumem 

a implementací v praxi. 

 
Obrázek 2: Čtyři hlavní části geodesignu 

Zdroj: Steinitz, 2012; upraveno 
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Kromě multidisciplinarity je možné geodesign využít jako multiměřítkovou metodu. V tomto 

případě je nejprve zájmové území v rámci studie hodnoceno v širším kontextu menších 

měřítek jako regiony nebo území měst. Poté jsou postupně tyto studie detailněji řešeny 

a konkretizovány ve větších měřítcích (např. konkrétní parcela, část vodního toku nebo 

přírodní prvek).  

 

1.3. Geodesign ve studiích 

 

Geodesignový přístup byl využit již v mnoha studiích po celém světě například pro řešení 

urban sprawlu (McElvaney, 2012; Cocco a kol., 2015; Lavigne, 2020; Ernst a kol., 2020), 

v problematice klimatických změn (McElvaney, 2012; Wu a Chiang, 2018; Hart 

a Wandsnider, 2021) nebo pro výstavbu nových univerzitních kampusů (McElvaney, 2012; 

Ernst a kol., 2019). V geodesignových studií jsou odborníky využívány i různé aplikace 

a programy. V této práci je využívána aplikace ArcGIS GeoPlanner, která byla součástí studií 

například Orlanda (2016) nebo Hanoona (2019). Koncept geodesignu lze využít i v dalších 

aplikacích provozovaných společností Esri. Příkladem může být aplikace ArcGIS Urban 

určená pro chytré městské plánování umožňující spolupráci projektantů a dalších odborníků, 

tvorbu scénářů a jejich okamžité hodnocení (ArcGIS Urban, 2020). Tato aplikace je úzce 

provázána s aplikací ArcGIS CityEngine, kterou je poskytováno prostředí pro tvorbu 3D 

návrhů a scénářů (ArcGIS CityEngine, 2020). V těchto aplikacích lze vytvářet tzv. digitální 

dvojčata (digital twins) měst, což jsou kopie reálných města, které byly přeneseny do 

digitálního prostředí pro efektivnější řízení, správu nebo plánování. ArcGIS CityEngine ve 

studiích využívali například Lavigne (2020), Amorosso a kol. (2019) nebo Wu a Chiang 

(2018). Pro tvorbu alternativních podob zájmové oblasti ve 3D vizualizacích je využíván 

software od společnosti Trimble SketchUp (blíže např. Kapounkovou (2018) nebo Lavignem 

(2020)). V analytické fázi jsou často využívány programy jako QGIS (Hannon, 2019), 

ArcGIS for Desktop (Cocco a kol., 2016) nebo ArcGIS Pro (Wu a Chiang, 2018). V rámci 

metody geodesignu lze dále využít například extenzi programu ArcGIS for Desktop Urban 

Planner (Kapounková, 2018) počítající územní potenciál z dat územně analytických podkladů 

na základě různě zadaných vah, nebo modely LUCIS a LUCIS Plus sloužící k tvorbě 

možných predikcí a alternativních budoucích scénářů ve změnách využití půdy (McElvaney, 

2012). 

 

2. Data, metody a nástroje 

 

V této práci bylo využito množství dat ze zdrojů jako Registr územní identifikace, adres 

a nemovitostí (RÚIAN), průzkum Česko v pohybu realizovaný Centrem dopravního výzkumu 

(CDV), Územně analytické podklady města Jihlavy, bakalářská práce Analýza dostupnosti 

veřejné infrastruktury (Bittner, 2020), Hydrologický informační systém (HEIS VÚV), Sčítání 

lidu, domů a bytů (SLDB) z roku 2011 nebo Statistická ročenka Olomouckého kraje z roku 

2021 od Českého statistického úřadu (ČSÚ). Dále byly využity WMS vrstvy DMR 5G 

(Digitální model reliéfu 5. generace), DMP 1G (Digitální model povrchu 1. generace) 

a Ortofotomapa ČR poskytované ČÚZK a hluková mapa poskytovaná Ministerstvem 

zdravotnictví ČR. Jako podklady pro tvorbu několika scénářů ve studiích byl použit plán 

městské čtvrti podle Romana Hrabánka (2019) navržený v architektonické studii, výstupy 

z disertace vytvořené v počítačové hře Cities Skylines (Piňos, 2021) a architektonický návrh 

podoby návsi v Hlivicích. Pro 3D vizualizace byly použity 3D modely z internetové knihovny 

3D Warehouse. 
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Případové studie byly řešeny v rámci diplomové práce (Bittner, 2022) autora tohoto článku. 

Hlavní použitou metodou byla již popsaná metoda geodesignu. Od této metody byl 

odvozován veškerý další postup tvorby. V práci byla dále využita metoda vážené překryvné 

(multikriteriální) analýzy pro výpočet územního potenciálu pro bydlení a pro průmysl 

a logistiku, jejímž cílem je identifikace míst vhodných pro rozvoj. Územní potenciál je 

„schopnost území poskytovat určité množství předpokladů pro různé využití s cílem uspokojit 

potřeby lidské společnosti“ (Burian a kol., 2022). Vstupem do analýzy byly rastrové vrstvy 

různých kritérií ohodnocené stupnicí 0-9 jako vlastnictví parcel městem, dostupnost mateřské 

školy, vzdálenost vodovodů, hluková zátěž atd. Těmito kritérii byly vyjádřeny technické 

podmínky zástavby a kvality území (Burian a kol., 2022). Rastrové vrstvy kritérií byly 

ohodnoceny váhou v procentech určující jejich důležitost ve výpočtu jednotlivých analýz, 

součet procentuálních hodnot všech vah v jedné analýze byl 100 %. Poté byly vstupní rastry 

překryty, hodnota každé buňky rastru byla násobena váhou zadanou vrstvě. Vynásobené 

hodnoty překrývajících se buněk všech vstupních rastrů byly sčítány, čímž byla vypočítána 

výstupní rastrová vrstva územního potenciálu. 

 

Nejdůležitějším softwarem používaným v práci byla aplikace ArcGIS GeoPlanner 

(Obrázek 3). Tato aplikace je prémiovou webovou aplikací společnosti Esri, která je 

využitelná v územním a krajinném plánování a návrhové činnosti. První verze aplikace byla 

publikována v roce 2014, nyní je aplikace přístupná ve verzi 3.6 (říjen 2022) a je stále 

aktualizována. Hlavním účelem aplikace je poskytovat rámec pro navrhování a podporu pro 

odborníky při využívání geografických informací a docílit tak spolupráce v rámci praxe 

územního plánování napříč různými vědeckými obory. Aplikace je výsledkem sjednocení 

služeb poskytovaných společností Esri v oblasti krajinářství a územního plánování společně 

s analytickými nástroji, které jsou poskytovány platformou ArcGIS Online, s cílem možnosti 

využití metody geodesignu (Introduction, 2020). 

 
Obrázek 3: Aplikace ArcGIS GeoPlanner v režimu navrhování (zakreslování linie) 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

V aplikaci jsou integrovány myšlenky metody geodesignu od počáteční tvorby konceptu 

projektu přes analýzu, návrhovou činnost, možnost spolupráce mezi vědními obory až po 

porovnání a vyhodnocení. Podle této předlohy jsou sekce a nástroje v aplikaci děleny a na 
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sebe vzájemně navázány. První částí jsou nástroje pro průzkum, které jsou určeny pro nahrání 

dat, analýzu dat a porozumění situaci v oblasti. Druhou částí jsou nástroje návrhu, kterými je 

umožněno zakreslovat nové prvky a importovat, modifikovat a mazat prvky již vytvořené 

během procesu navrhování. Součástí poslední části vyhodnocení jsou nástroje nebo funkce 

jako Řídící panel poskytující okamžitou zpětnou vazbu na základě vytvořených ukazatelů, 

porovnání scénářů, náhled ve 3D nebo export reportů (Introduction, 2020). 

 

Aplikace je hostována na platformě ArcGIS Online, tudíž veškerá data využívaná v aplikaci 

musí být nahrána právě na tuto platformu. V rámci aplikace lze využít vlastní data nebo 

datové vrstvy, které jsou dostupné v rámci organizace nebo veřejně sdílené komunitou. 

Rovněž všechny výpočty nástrojů aplikace probíhají v online prostředí a pro provoz 

výpočetně náročnějších nástrojů jsou nutné tzv. kredity.  

 

V aplikaci ArcGIS GeoPlanner byly využity metody 2D i 3D vizualizace ve webových 

mapách a metoda tvorby scénářů, kdy scénáři jsou představeny různé varianty návrhů. Během 

práce byly využity nástroje pro přípravu rastrových dat využívaných při překryvných 

analýzách ve webových aplikacích Esri. Dále byly využity nástroje jako Modelář (pro 

výpočet multikriteriální analýzy), Buffer, Join, Raster Calculator atd. 

 

V práci byl dále použit software ArcGIS Pro od společnosti Esri za účelem zpracování dat, 

tvorby nových dat a sdílení dat, a platforma ArcGIS Online, kde byly spravována sdílená data 

a projekty vytvořené aplikací ArcGIS GeoPlanner. Ke zveřejnění výsledků a výstupů 

případových studií byla využita aplikace od společnosti Esri ArcGIS StoryMaps. K publikaci 

dat váženého překryvu byla využita extenze společnosti Esri ArcGIS Image for ArcGIS 

Online. Pro tvorbu a úpravu 3D modelů byl využíván program od společnosti Google 

SketchUp 8. 

 
3. Výsledky a výstupy 

 

V prostředí aplikace ArcGIS GeoPlanner byly vytvořeny tři případové studie rozvojových 

aktivit městského nebo zastavěného prostředí a byly tak ověřeny možnosti využití této 

aplikace v rámci metody geodesignu. Případové studie byly zvolené s ohledem na možnosti 

využití co největšího potenciálu aplikace a s ohledem na jejich aktuálnost. V první studii byla 

řešena revitalizace veřejného prostranství návsi v Hlivicích. Tato studie byla zvolena 

vzhledem na znalost místních podmínek autorem práce, řešení ve velkému měřítku a možnosti 

v aplikaci využít detailnější 3D modely. Ve druhé studii byla předmětem zájmu přestavba 

oblasti s brownfieldy a návrh nové městské části na ulici Velkomoravská v Olomouci. 

Poslední studie byla zaměřena na výpočet územního potenciálu a identifikaci stavebních 

proluk pro rozvoj nové zástavby na území města Jihlavy. V této studii byla zkoumána 

možnost využití rastrových vrstev a způsobů jejich porovnání v aplikaci. 

 
3.1. Studie Hlivice 

 

Cílem první studie bylo navrhnout a vizualizovat různé alternativní podoby návsi vesnice 

Hlivice, která je jednou ze čtyř místních částí obce Medlov. Studie byla vybrána na základě 

místní znalosti zájmového území a charakteru s možností využít 3D vizualizační potenciál 

aplikace ArcGIS GeoPlanner. Na základě schůzky se starostou obce Medlov byly zjištěny 

požadavky místní samosprávy a byla vytvořena základní představa o budoucím 

revitalizovaném vzhledu a funkcích zájmové oblasti. Účelem této studie bylo otestovat 

základní funkcionalitu a využití aplikace ArcGIS Geoplanner a metody geodesignu ve velkém 
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měřítku a detailu. V rámci studie byly vytvořeny alternativní návrhy ve formě 2D a 3D 

vizualizací (Obrázek 4). Studie byla dále obcí Medlov zadána ke zpracovávání 

architektonické kanceláři, jejíž finální návrh byl rovněž využit a přenesen do aplikace. 
 

Obrázek 4: Zájmové území případové studie Hlivice a vytvořený návrh podle reálné studie 

Zdroj: Bittner, 2022 

 

V rámci této studie bylo celkem vytvořeno a vymodelováno pět scénářů s návrhy ve 2D i 3D 

podobě včetně scénáře zobrazující reálnou studii (Obrázek 4). V navržených scénářích byly 

řešeny požadavky jako umístění odpadového hnízda, okrasného prvku (např. socha), laviček, 

altánu nebo prostoru pro pořádání společenských akcí. Veškeré scénáře byly nejprve 

vytvořeny v aplikaci ArcGIS GeoPlanner a poté přeneseny i pro otevření v desktopovém 

softwaru ArcGIS Pro. Studie byla rovněž publikována prostřednictvím příběhové mapy 

vytvořené v prostředí ArcGIS StoryMaps. Mapa je dostupná na adrese 

https://arcg.is/0uHK4O. 

 

3.3. Studie Olomouc – Velkomoravská 

 

Zájmová oblast druhé případové studie byla vymezena Územním plánem města Olomouce 

(2022) a bylo jím území bývalého vojenského areálu a přilehlé plochy ležící mezi ulicemi 

Velkomoravská, Přichystalova a U Rybářských stavů v katastrálním území Hodolany 

(Obrázek 5). Cílem této studie bylo v aplikaci ArcGIS GeoPlanner dle zadání regulačního 

plánu RP-15: „VOP Velkomoravská“ vytvořit městské prostředí plně integrované do struktury 

města s využitím potenciálu břehu řeky Moravy a učinit kroky pro rozvoj ulice 

Velkomoravské ve smyslu městské třídy. Ze zadání regulačního plánu byly vybrány pouze 

části, které bylo možné v aplikaci ArcGIS GeoPlanner navrhnout a vyhodnotit.  

 

V této studii bylo vytvořeno šest alternativních scénářů možné podoby nové městské části, 

během jejichž tvorby bylo dbáno na dodržování vybraných požadavků uvedené zadáním 

regulačního plánu RP-15: „VOP Velkomoravská“ (Obrázek 5). Ve scénářích bylo řešeno 

využití území a umístění ploch pro budovy, komunikace a veřejnou infrastrukturu. Jeden 

scénář byl zakreslen podle architektonické studie Hrabánka (2019), dva na základě výstupů ze 

https://arcg.is/0uHK4O
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hry Cities Skylines vytvořené v rámci disertace Piňose (2021) a zbývající tři autorem práce. 

Pro srovnání scénářů bylo v nástroji Řídící panel v aplikaci vytvořeno několik ukazatelů jako 

předpokládaný počet obyvatel nebo předpokládaná spotřeba vody domácnostmi (Tabulka 1). 

Budovy navržené ve scénářích a budovy na území města Olomouce byly vizualizovány i ve 

3D podobě jako „krabicové modely“. Výstupem studie jsou navržené scénáře v projektech 

aplikace ArcGIS GeoPlanner ve 2D i 3D podobě, které byly přeneseny i pro otevření 

v desktopovém softwaru ArcGIS Pro.  Z vytvořených návrhů byla pro zveřejnění výstupů širší 

veřejnosti vytvořena v aplikaci ArcGIS StoryMaps příběhová mapa obsahující všechny 

vytvořené scénáře. Mapa je dostupná na adrese https://arcg.is/1PebLS1.  
 

Tabulka 1: Srovnání scénářů pomocí číselných ukazatelů 

 

Ukazatel Scénář 1 Scénář 2 Scénář 3 Scénář 4 Scénář 5 Scénář 6 

Předpokl. počet obyvatel 8 273 11 423 486 7 260 1 012 9 808 

Předpokl. počet bytů 3 476 4 800 204 3 050 425 4 121 

Předpokl. počet bytů - 

rodinné domy 

103 - 152 102 116 7 

Předpokl. počet bytů - 

bytové domy 

3 372 4 799 52 2 948 309 4 114 

Předpokl. počet automobilů 

v domácnostech 

3 283 4 511 216 2 883 418 3 875 

Předpokl. počet stožárů 

veřejného osvětlení 

298 202 135 191 167 203 

Předpokl. plocha ulic (m2) 89 442 60 613 40 572 57 299 50 183 60 958 

Předpokl. plocha veřejných 

prostranství (m2) 

83 786 30 174 133 724 68 625 63 772 66 269 

Předpokl. rozloha veřejných 

ploch (m2) 

173 229 90 788 174 297 125 925 113 956 127 228 

Předpokl. spotřeba elektřiny 

(kWh/den) 

30 278 41 809 1 779 26 572 3 703 35 899 

Předpokl. spotřeba zemního 

plynu domácnostmi 

(kWh/den) 

88 635 122 392 5 206 77 787 10 841 105 089 

Předpokl. spotřeba vody 

domácnostmi (l/den) 

688 280 950 413 40 429 604 045 84 185 816 054 

Zdroj: Bittner, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arcg.is/1PebLS1
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Obrázek 5: Zájmové území případové studie Olomouc – Velkomoravská a ukázka vytvořených návrhů 

(scénář 5 a 6) 
 

 
Zdroj: Bittner, 2022 

 

3.3. Studie Jihlava 

 

Cílem třetí studie, jejíž zájmovou oblastí bylo celé území města Jihlavy, bylo prozkoumat 

možnosti využití rastrových vrstev v aplikaci ArcGIS GeoPlanner. Na základě získaných 

rastrových vrstev kritérií jako například vlastnictví pozemků městem, dostupnost mateřských 

školek nebo sklon reliéfu byl vypočítán územní potenciál pro bydlení (území určená pro 

rodinné nebo bytové domy s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu) a pro 

průmysl a logistiku (území určená pro lehkou průmyslovou výrobu a skladování). Územní 

potenciál byl vypočítán pomocí multikriteriální analýzy. Dílčími úkoly byly vizualizace 

stavebních proluk, porovnání scénářů s jejich odlišnou klasifikací a vytvoření dalších scénářů 

proluk v kombinaci s vypočteným územním potenciálem. Stavební prolukou je „dočasně 

nezastavený prostor ve stávající souvislé zástavbě, který je určen k zastavění“ (ČSN 73 4301, 

2004). 

 

Územní potenciál ve studii byl počítán dvěma způsoby, neboť nástroj pro jeho výpočet 

v aplikaci ArcGIS GeoPlanner je omezen na maximálně 15 vstupních vrstev (kritérií) a pro 

nasdílení a manipulaci s rastrovými vrstvami v prostředí ArcGIS Online jsou k zapotřebí další 

extenze. Ve studii bylo vytvořeno za pomoci nástroje Raster Calculator v softwaru 

ArcGIS Pro celkem šest rastrových vrstev územních potenciálů, které byly nasdíleny 
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a otevřeny v prostředí aplikace ArcGIS GeoPlanner. Tři územní potenciály byly vypočítány 

pro bydlení a tři pro průmysl a logistiku podle různých variant váhových sad. V nástroji 

Modelář v aplikaci ArcGIS GeoPlanner byly vypočítány tři rastry územního potenciálu pro 

průmysl a logistiku. Rastrové vrstvy je možné dále využít například v kombinaci s daty 

z RÚIAN pro identifikaci parcel s největšími hodnotami potenciálu. Na základě odlišné 

klasifikace stavebních proluk a výběru proluk podle hodnot vypočítaných územních 

potenciálů bylo v projektu této studie vytvořeno celkem pět scénářů, které byly mezi sebou 

porovnány (Tabulka 2). Ve 3D režimu aplikace byl vizualizován přepokládaný počet 

postavených bytů ve stavebních prolukách pro bydlení. Z vytvořených scénářů byla pro 

zveřejnění výstupů vytvořena v aplikaci ArcGIS StoryMaps příběhová mapa obsahující 

všechny vytvořené scénáře. Mapa je dostupná na adrese https://arcg.is/1vmPS91. 

 
Tabulka 2: Porovnání celkových rozloh jednotlivých typů stavebních proluk ve scénářích 

 

Scénář Rozloha 

proluk 

typu byt 

(ha) 

Rozloha 

proluk typu 

byt + 

občanská 

vybavenost 

(ha) 

Rozloha 

proluk 

typu byt 

nebo 

rodinný 

dům (ha) 

Rozloha 

proluk typu 

proluka pro 

zástavbu 

rodinnými 

domy (ha) 

Rozloha 

proluk 

typu 

rodinný 

dům (ha) 

Rozloha 

proluk 

průmyslu 

(ha) 

Scénář 1 11,74 5,69 - 0,08 31,71 50,94 

Scénář 2 8,3 5,69 - 0,08 35,15 50,94 

Scénář 3 6,25 5,48 1,63 0,08 1,4 26,2 

Scénář 4 3,48 5,69 1,32 0,08 1,27 14,61 

Scénář 5 3,48 5,64 0,93 0,08 1,34 29,76 

Zdroj: Bittner, 2022 

 

Vedlejším výstupem z provedeného výzkumu je první český manuál pro práci v aplikaci 

ArcGIS GeoPlanner (Aplikace metody geodesignu v prostředí ArcGIS GeoPlanner, 2022). 

Podkladem pro jeho tvorbu byly získané poznatky během práce s touto aplikací a anglická 

dokumentace na webových stránkách Esri (ArcGIS GeoPlanner Documentation, 2020) 

V manuálu jsou popsány jednotlivé nástroje, funkce, rozhraní a užitečné postupy. 

 

4. Diskuze 

 

V Česku je metoda geodesignu v praxi využívána v minimální míře, i když povědomí 

o existenci této metody je stále větší. Geodesign je nejvíce využíván v USA, kde je jeho 

hlavním propagátorem společnost Esri. Nicméně studie využívající tento přístup jsou 

vytvářeny po celém světě např. v Číně, Itálii nebo Turecku.  

 

V práci byl geodesignový přístup využit v aplikaci ArcGIS GeoPlanner, při jejímž vývoji byly 

myšlenky geodesignu integrovány. Účelem této aplikace není nahrazení klasických 

desktopových GIS programů jako ArcGIS Pro, ale jejím cílem je poskytnout jednoduché 

a intuitivní prostředí pro spolupráci mezi více odborníky různých odvětví v počátečních 

fázích plánovaní a navrhování budoucích podob zájmových oblastí. Rozhraní aplikace je 

intuitivní a jednotlivé nástroje a funkce jsou přehledně uspořádané, což je výhodou při 

spolupráci mezi více odborníky i jiných vědeckých zaměření. Velkou výhodou aplikace je její 

propojenost s dalšími produkty od společnosti Esri, díky propojenosti lze vytvořené návrhové 

vrstvy otevřít v prostředí softwaru ArcGIS Pro nebo je lze exportovat jako webové mapy, 

https://arcg.is/1vmPS91
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které lze například vložit do ArcGIS StoryMaps. Nevýhodou aplikace je spotřeba kreditů pro 

spuštění analytických nástrojů a dalších funkcí (např. generování zprávy o projektu). Rovněž 

počet analytických nástrojů je nízký a pro tvorbu složitějších analýz není aplikace vhodná 

vzhledem k rychlosti výpočtu a načítání dat. Příčinou těchto nevýhod je webový charakter 

aplikace, jelikož veškeré výpočty a procesy jsou provozovány v online prostředí. Na druhou 

stranu je dostupnost aplikace omezena pouze podmínkou připojení k internetu (a vlastnictvím 

licence produktu), tudíž lze k ní téměř kdekoliv a kdykoliv přistupovat.  

 

Metoda geodesignu byla klíčovým prvkem během celé tvorby práce. Postup práce ve všech 

případových studiích byl založen na schématu (Obrázek 6), jež bylo vytvořeno podle 

geodesignového rámce a otázek Carla Steinitze (2012). V první fázi byly vybrány studie a na 

základě konzultací stanoveny jejich cíle, podmínky a požadavky, které byly zohledňovány 

v následné tvorbě. V této fázi nebyla aplikace ArcGIS GeoPlanner využívána přímo, ovšem 

byly zde uvažovány její možnosti a přínos ve vztahu k naplnění stanovených cílů případových 

studií. Ve druhé fázi bylo cílem zájmovou oblast poznat a získat informace a znalosti o jejím 

charakteru. Ve třetí fázi bylo provedeno navrhování a vyhodnocení, které je cílem procesu 

geodesignu. Celá tato fáze byla uskutečněna v aplikaci ArcGIS GeoPlanner. 

 
Obrázek 6: Obecné schéma postupu práce v případových studiích založené na geodesignovém rámci 
 

Zdroj: Bittner, 2022 

 

Hlavními výsledky a výstupy případových studií byly projekty aplikace, k nimž je možné 

přistupovat pouze s účtem ArcGIS s přidělenou licencí aplikace ArcGIS GeoPlanner. Z tohoto 

důvodu byly výstupy případových studií publikovány jako příběhové mapy vytvořené pomocí 

aplikace ArcGIS StoryMaps, umožňující názorné a rychlé zobrazení výstupů, společně 

s doprovodnými texty o cílech studie, geodesignu, aplikaci a vytvořených scénářích. Dalšími 

možnostmi publikace výsledků a výstupů by bylo vytvoření webové aplikace se scénáři 

a návrhy například pomocí ArcGIS Experience Builder, vytvořením několika oddělených 

webových map znázorňující dílčí scénáře nebo nasdílení návrhových vrstev v prostředí 

ArcGIS Online veřejnosti nebo uživatelům v organizaci, kteří k nim mohou přistupovat 

v online prostředí nebo přes program ArcGIS Pro. 

 

Aplikace ArcGIS GeoPlanner poskytuje prostředí pro vytvoření prvotního obecného přehledu 

o možné budoucí podobě zájmových oblastí. Vytvořenými případovými studiemi je ukázáno, 

jak lze tuto aplikaci využít v praxi. Na řešení případových studií by bylo nutné navázat další 

odbornou a mnohem podrobnější analýzou a procesem navrhování se zahrnutím více 

odborníků z různých oborů, místních samospráv a obyvatel žijících v okolí zájmových oblastí. 

Na projekty vytvořené v ArcGIS GeoPlanner by mohlo být navázáno podrobnější prací 

v dalších produktech společnosti Esri jako například ArcGIS CityEngine, ArcGIS GeoBIM, 

ArcGIS Indoors, ArcGIS Pro nebo ArcGIS Urban. 
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Závěr 

 

V rámci představeného výzkumu byly vytvořeny tři případové studie s cílem aplikovat 

prostřednictvím nástroje ArcGIS GeoPlanner metodu geodesignu do českého prostředí. První 

případová studie byla zaměřena na implementaci metody geodesignu v aplikaci v malém 

zájmovém území a velkém měřítku. Ve druhé studii byla v šesti scénářích navržena možná 

podoba nové městské část na místě chátrajícího bývalého vojenského areálu na 

Velkomoravské v Olomouci a jeho přilehlých plochách. Ve třetí studii byla prověřována 

možnost využití rastrových dat v aplikaci ArcGIS GeoPlanner, kdy byl na základě rastrových 

kritérií počítán územní potenciál pro bydlení a pro průmysl a logistiku.  

 

Práce na studiích byla podle geodesignové přístupu provedena v několika iteracích, kdy na 

zjištění ve fázi vyhodnocení bylo navázáno fází analytickou pro nalezení vhodného řešení 

zjištěného problému nebo fází navrhování pro úpravu nebo dotvoření scénářů. Rovněž bylo 

během práce uskutečněno několik konzultací se zainteresovanými experty, kteří jsou 

v geodesignovém přístupu důležití, protože přinášejí do celého procesu další užitečné 

poznatky.  

 

Metoda geodesignu je užitečným přístupem, který lze aplikovat v praxi územního plánování. 

Podmínkou aplikace je do procesu tvorby zahrnout dostatečný počet odborníků různých 

vědeckých oborů, místní samosprávy a další zainteresované strany z řad veřejnosti. Metoda 

poskytuje volný rámec, který není vázán na specifické použití nástrojů. Tento rámec lze 

během práce flexibilně upravovat a reagovat tak okamžitě na nastalé změny a požadavky. 

 

Ve všech případových studiích byla metoda geodesignu v aplikaci ArcGIS GeoPlanner 

úspěšně využita. Touto aplikací je poskytnuta podpora v prvotní obecné fázi studií, které 

mohou být různého tematického zaměření. Rozhraní aplikace je jednoduché a intuitivní, tudíž 

k němu mohou přistupovat po krátkém školení odborníci různých vědeckých oborů, čímž je 

vytvořeno prostředí vhodné pro spolupráci. Metodu je možné využít také v rámci českého 

územního plánování, zejména při tvorbě územních studií, při participaci obyvatel na 

projednávání různých studií, nebo územně plánovacích pokladů nebo dokumentací.  
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