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I. Cíl výsledku 

Předmětný software (SW) je primárně nástrojem umožňující interpretaci zastoupení a lokalizaci 

skladebných prvků (vegetačních i technických) ve funkčních oborách a bažantnicích na základě analýzy 

mapové a plánové dokumentace a leteckých snímků. Je nástrojem pro interpretaci kompozice 

jednotlivých objektů.  

Cílem bylo vytvořit nástroj využitelný pro plánování údržby, ochrany a případné revitalizace 

funkčních obor a bažantnic na území České republiky, které představují jeden z ohrožených segmentů 

kulturního dědictví. Vytvoření SW dále sledovalo cíl vytvořit aplikaci pro stanovení rozsahu a intenzity 

péče s přesahem do oblasti udržitelnosti lesního hospodaření v těchto objektech. 

 

II. Popis výsledku 

Software "Nástroj pro prostorovou analýzu kompozice obor a bažantnic " je navržen tak, aby mohl 

být využíván za stanovených podmínek bez větších omezení dalšími uživateli. Principy popisující autorský 

přístup, který vedl k vytvoření SW je specifikovány v "Technické dokumentaci“.  

Vytvořený software je součástí naplnění dílčího cíle 3. etapy projektu (Evaluace). Ve třetí etapě 

byly zpracovány a publikována výsledky celého projektu jak odborné tak i laické veřejnosti. Byly 

zpracovány dvě odborné monografie, výsledky projektu byly prezentovány na odborné výstavě a byly 

publikovány odborné články. Předkládaný software navazuje na předcházející výstupy projektu a 

umožňuje zpracování analýz vytypovaných objektů. 

 Vedle rozsáhlé informační databáze doplněné o obrazovou dokumentaci vytypovaných objektů 

umožňuje software zpracovávat pasportizaci a interpretaci jednotlivých skladebných prvků (vegetačních 

i technických) ve funkčních oborách a bažantnicích. 

  

III. Návod na spuštění aplikace 

Software " Nástroj pro prostorovou analýzu kompozice obor a bažantnic" je webová aplikace, 

kterou není třeba instalovat. Spouští se přímo ve webovém prohlížeči. 

Aplikace je dostupná na této URL adrese: obory.online - generování pasportů je vždy detailu nabídky 

jednotlivých funkčních obor a bažantnic.  

Aplikace má následující systémové požadavky: 

• libovolný operační systém, na kterém běží jeden z následujících webových prohlížečů: 

o Google Chrome (verze 55 a vyšší) 

o Mozilla Firefox (verze 50 a vyšší) 

o Internet Explorer (verze 11 a vyšší) 

• stabilní připojení k internetové síti 

Na dané adrese bude aplikace dostupná po celou dobu udržitelnosti projektu, vždy v nejnovější 

verzi a s aktuální verzí dat a číselníků. 

Veškeré informace o aplikaci, její technickou specifikaci a návod k použití jsou uvedeny v 

uživatelské příručce a je zde dostupná i její PDF verze. 

 



 

IV. NÁVRH VYUŽITÍ VÝSLEDKU (DEFINOVÁNÍ SUBJEKTŮ, KTERÉ BY MĚLY BÝT UŽIVATELI 
VÝSLEDKŮ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ)  

 
Software – nástroj pro prostorovou analýzu kompozice obor a bažantnic může být uplatněna především 

při identifikaci objektů specifického segmentu obor a bažantnic na celém území ČR. Významný přínos 

pro budoucí uživatele spočívá v identifikaci a rozsáhlém popisu velkého počtu mysliveckých objektů – 

zvláště pak v souvislosti s kartografickým zpracováním předmětných objektů včetně dalšího využití 

vytvořených databází, databází ČÚZK a návazností na získané informační podklady.  

Konkrétními uživateli výsledků jsou/mohou být:  

• vlastníci soukromých lesů, lesní hospodáři a správci lesů, státní správa, místní samospráva a 
laická veřejnost: celkový přehled objektů, jejich identifikace a analýza porostů  

• myslivecká sdružení: přehled využití plochy (areálů) obor a bažantnic a kategorizaci lesních 
porostů,  

• studenti univerzit: využití navržených analytických nástrojů a zprostředkovaných dat  

• památková péče: při identifikaci hodnot mysliveckých památek – především využitím 
analytických nástrojů pro identifikaci a popis využití ploch obor a bažantnic  

• projektanti: při zpracování záměrů obnov a stanovení parametrů udržitelnosti lesních porostů. 
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