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ANOTACE: 

Tato práce se zabývá bezpečnostními aspekty při plánování rozvoje územních celků, 

popisuje mimořádné události mající vliv na územní plánování a rozděluje je pro potřeby této 

práce na přírodní a antropogenní. Následně text popisuje legislativu vztahující se k problému 

územního plánování. Popisuje nástroje územního plánování a rozvádí územně analytické 

podklady. Je zde popsaná analýza SWOT v podmínkách územního plánování. V závěru je 

provedeno zhodnocení vlivu územně analytických podkladů, SWOT analýzy a regulačního 

plánu jako prostředku na eliminaci rizik v procesu územního plánování.  

  

Klí čová slova: mimořádná událost, územní plánování, SWOT analýza, územně analytické 

podklady. 

 

 

ANNOTATION 

This thesis deals with safety aspects in planning the development of territorial units. It 

describes extraordinary events influencing urban planning and divides them to natural and 

anthropogenic factors for the needs of this thesis. Consequently, the text describes legislation 

concerning the problems of urban planning. It specifies tools for urban planning and urban 

analytical underlying documents. A SWOT analysis in the conditions of urban planning is 

explained. The conclusion includes the assessment of an influence of the urban planning 

analytical documentation, a SWOT analysis and a regulatory plan as a means for eliminating 

risks in the process of urban planning. 

 

Key words: extraordinary event, urban planning, SWOT analysis, urban planning analytical 

documentation. 
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1. ÚVOD 

Člověk se odedávna snažil ochránit před jevy, které mu působily škody, ztráty a újmy. 

Nejprve se jeho úsilí soustředilo na záchranu lidských životů a na likvidaci dopadů častých 

škodlivých jevů, např. požárů, zátop a záplav, vichřic apod., tj. odezvu a postupně i na úpravu 

prostředí, ve kterém žil s cílem zvýšit jeho bezpečnost. V posledních dvou desetiletích náš stát 

postihlo několik mimořádných událostí, které obrátily pozornost veřejnosti k otázkám 

bezpečnosti před těmito zásahy do pokojného života naší společnosti. Mezi mnoha otázkami, 

které byly v této souvislosti vysloveny, byly i takové, zda bylo možno těmto událostem 

předejít, popř. zda je bylo možno už v zárodku omezit. Na základě těchto a jiných otázek byla 

ujednocena legislativa, např. [8] a [9], pomáhající záchranným složkám1 a státní správě při 

této činnosti. Proces ujednocování však pokračuje dodnes, neboť některé oblasti nejsou ještě 

dopracovány. Jako jeden z výrazných nástrojů státní správy slouží územní plánování [5]. 

Součásti moderního strategického plánování rozvoje území je i požadavek na zajištění 

bezpečnosti. Řízení a plánování rozvoje územních celků je záležitostí svěřené krajům2 a 

obcím3. Tyto mají za úkol při plánování rozvoje povinnost nejen tyto území rozvíjet, 

upravovat činnost člověka v souladu s životním prostředím, ale i patřičně chránit před 

přírodními pohromami a průmyslovými nehodami, které nazýváme mimořádnými událostmi. 

V rámci udržitelného rozvoje je potřeba zajistit, aby dané území bylo schopno těmto 

událostem předcházet nebo snížit jejich dopad na životy lidí, životní prostředí, hospodářský 

rozvoj a na soudržnost společenství obyvatel tohoto území [5]. V této práci se seznámíme s 

hrozbami působící na naši společnost a možnými následky těchto hrozeb. Popíšeme funkci 

územního plánování a jeho nástroji,  které jsou vhodné při použití v oblasti plánování rozvoje 

územních celků a z hlediska ochrany tohoto území před vznikem mimořádných událostí.  

Seznámíme se s analytickou metodou SWOT a jejím použitím při procesu územního 

plánování.   

                                                 

1 §4 odst. 1 a 2 zákona 239/2000 Sb. 

2 §1 odst. 4 zákona 129/2000 Sb. 

3 § 2 odst. 2 zákona 128/2000 Sb 
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2. REŠERŠE 

Při tvorbě bakalářské práce jsem se seznámil s touto odbornou literaturou a zákony: 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů - mimo jiné ve věcech územního plánování upravuje 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, evidenci územně 

plánovací činnosti a kvalifikační podmínky pro územně plánovací činnost. 

Vyhláška Ministerstva pro místí rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - 

podrobněji upravuje náležitosti obsahu územně analytických podkladů, obsahu územně 

plánovací dokumentace, včetně náležitostí dokladů spojených s jejich pořizováním, 

vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území a aktualizací územně plánovací 

dokumentace, a podkladů pro evidenci územně plánovací činnosti. 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů – vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví 

složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, stanoví působnost a pravomoc 

státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a 

fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a 

při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení krizového stavu. 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů – mimo jiné vymezuje krizové řízení jako souhrn řídících činností věcně 

příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, 

organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v součinnosti s řešením krizové 

situace. 
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3. POJMY 

Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací. [8] 

Havárie - mimořádná událost vzniklá v souvislosti s provozem technických zařízení a budov, 

užitím, zpracováním, výrobou, skladováním nebo přepravou nebezpečných látek nebo 

nakládáním s nebezpečnými odpady [6]. 

Krizová situace - mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, 

stav ohrožení státu nebo stav válečný ( tj. ”krizové stavy”). Jedná se o takové stavy, kdy 

hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo způsobené následky odstranit běžnou činností správních 

orgánů a složek integrovaného záchranného systému [1]. 

Civilní nouzová připravenost - schopnost územního společenství čelit bezpečnostním 

hrozbám nevojenskými opatřeními [1]. 

Udržitelný rozvoj  - takový rozvoj území, který pokrývá potřeby současných generací, aniž 

by omezoval pokrývání potřeb generací budoucích [1]. 

Nebezpečí - skrytá vlastnost objektu a je to stav systému, při kterém vznik újmy na 

chráněných zájmech má vysokou pravděpodobnost [3]. 

Ohrožení - možná aktivace nebezpečí. Existuje reálná možnost, že za určitých podmínek, 

může dojít k aktivaci nebezpečných (často skrytých) vlastností prvku či systému [3]. 

Riziko - Je funkcí pravděpodobnosti vzniku ztráty (škody), velikosti ztráty, času a případně 

dalšími faktory [3]. 
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4. MIMO ŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

Podle literatury [2] mimořádnou událostí (dále MÚ) rozumíme událost náhlou, která 

obvykle rychle a nenadále nastane, ale od jisté velikosti vždy zanechává trvalé a závažné 

dopady. Proto prvním krokem na cestě k zajištění bezpečnosti a udržitelného rozvoje je 

poznání živelních a jiných mimořádných událostí [2].  

V roce 2005 Organizace spojených národů (OSN) prezentovala na světové konferenci 

ISDR (International Strategy for Disaster Reduction) v Kóbe v Japonsku světovou databázi 

mimořádných událostí pod názvem EM-DAT4 (Emergency Evants Database), která byla 

vytvořena pro potřeby humanitárních akcí. V dnešní době obsahuje již více než 16 000 

záznamů katastrof od roku 1990 [2]. Pro analýzu rizik při územním plánování je důležitý 

způsob rozdělení mimořádných události a to na: 

• přírodní  

• antropogenní,  neboli způsobené člověkem [2]. 

Mimořádné události dokážou nadělat obrovské škody a rozsah postiženého území 

nezávisí jen na jejich velikosti, na koncentraci lidí, průmyslu a dopravy a na stupni 

připravenosti likvidovat jejich dopady. Ve zmíněném výčtu chybí jeden rozměr a tím je čas. 

Čím déle daná událost trvá, tím více se její účinek násobí. Oba typy mimořádných událostí se 

neliší v charakteru ztrát, ale mohou se lišit v jejich rozsahu. 

Přírodní mimořádné události 

Přírodní mimořádné události se rozdělují na [2]: 

� hydrometeororologické 

♦ povodně způsobené zvednutím vodní hladiny, bouře, sucho a s nimi spojené 

události jako extrémní teploty, požáry lesů a menších porostů), sesuvy a 

laviny, 

� geofyzikální 

♦ zemětřesení, tsunami a sopečné erupce, 

                                                 

4 http://www.em-dat.net/ 
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� biologické 

♦ epidemie a infikování hmyzem. 

4.1. Přírodní mimořádné události 

Popis jednotlivých mimořádných událostí je podle literatury [4]. 

Požár 

Vzniká v přírodě vlivem takových jevů jako je blesk, samovznícením nebo výbuchem 

bahenního plynu.  

Záplavy a povodně 

Vznikají prudkým táním sněhu v jarních měsících, následkem přívalových i 

dlouhotrvajících dešťů nebo spojením těchto vlivů navzájem (katastrofické záplavy).  

 Zemětřesení 

Vzniká posunem zemských ker (litosférických desek), propadem zemských dutin, 

neúměrným tlakem na zemské vrstvy (stavby přehrad), při vulkanické činnosti a následkem 

podzemních atomových výbuchů. K měření velikosti zemětřesení používáme několik stupnic, 

z nichž zde jednu uvádíme, a to Richterovu stupnici. 

tabulka 1: zdroj http://cs.wikipedia.org/ 

Richterova stupnice 

Richterovo 
magnitudo  Popisek  Účinky zemětřesení  Četnost výskytu 

méně než 2,0 Mikro  
Mikrozemětřesení, 
nepocititelné. 

okolo 8000 denně 

2,0 až 2,9 Velmi malé  
Většinou nepocititelné, 
ale zaznamenatelné. 

okolo 1000 denně 

3,0 až 3,9 Malé  
Často pocititelné, 
nezpůsobující škody. 

okolo 49000 ročně (odhad) 

4,0 až 4,9 Slabé  

Citelné třesení věcí 
uvnitř domů, drnčivé 
zvuky. Významné 
škody 
nepravděpodobné. 

okolo 6200 ročně (odhad) 
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5,0 až 5,9 Střední  

Může způsobit velké 
škody špatně 
postaveným budovám 
v malé oblasti. Pouze 
drobné poničení dobře 
postaveným budovám. 

okolo 800 ročně 

6,0 až 6,9 Silné  
Může ničit až do 
vzdálenosti 100 km. 

okolo 120 ročně 

7,0 až 7,9 Velké  
Může způsobit vážné 
škody na velkých 
oblastech. 

okolo 18 ročně 

8,0 nebo větší Velmi velké  
Může způsobit vážné 
škody i ve vzdálenosti 
stovek kilometrů. 

asi 1 za rok 

Tato tabulka popisuje typické účinky zemětřesení různých magnitud blízko epicentra, ale 

měla by být přijata s velkou opatrností, neboť intenzita, a tím pádem i účinky na povrchu, 

nezávisejí jen na magnitudu, ale také na vzdálenosti od epicentra a geologickým podmínkám 

v jeho okolí (některé terény mohou zesílit seismické signály)5. 

Vichřice a silné poryvy větru 

Vzniká vyrovnáváním rozdílů atmosférických tlaků v různých částech zemského 

vzdušného obalu. Proudění nastává z místa s vyšším tlakem do místa s nižším tlakem 

vzduchu. Toto proudění se obecně nazývá vítr a je rozdělen podle rychlosti. K určení velikosti 

síly větru se používá Beaufortova stupnice. Ta slouží k odhadu rychlosti větru podle 

pozorovatelných projevů. 

 

tabulka 2: zdroj http://cs.wikipedia.org/ 

Beaufortova stupnice síly větru 

Rychlost 
Stupeň Vítr 

m/s km/h 
Na souši 

0  bezvětří < 0,5 < 1 kouř stoupá kolmo vzhůru 

1  vánek ~ 1,25 1 – 5 směr větru poznatelný podle pohybu kouře 

                                                 

5 zdroj http://cs.wikipedia.org/ 
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2  větřík ~ 3 6 – 11 listí stromů šelestí 

3  slabý vítr ~ 5 12 – 19 listy stromů a větvičky v trvalém pohybu 

4  mírný vítr ~ 7 20 – 28 zdvihá prach a útržky papíru 

5  čerstvý vítr ~ 9,5 29 – 39 listnaté keře se začínají hýbat 

6  silný vítr ~ 12 40 – 49 telegrafní dráty sviští, používání deštníků je nesnadné 

7  mírný vichr ~ 14.5 50 – 61 chůze proti větru je nesnadná, celé stromy se pohybují 

8  čerstvý vichr ~ 17,5 62 – 74 ulamují se větve, chůze proti větru je normálně nemožná 

9  silný vichr ~ 21 75 – 88 vítr strhává komíny, tašky a břidlice se střech 

10  plný vichr ~ 24,5 89 – 102 vyvrací stromy, působí škody na obydlích 

11  vichřice ~ 29 103 – 114 působí rozsáhlá pustošení 

12  orkán > 30 > 117 ničivé účinky (odnáší střechy, hýbe těžkými hmotami) 

 

Biologické pohromy 

Jedná se o epidemie, pandémie, epizootie, epifytie, o vliv škůdců a vetřelců,. Vznikají 

v závislosti na podmínkách prostředí enormním rozšířením určitého biologického druhu nebo 

mikroorganismu nad rámec únosné úrovně prostředí. Dochází k jeho přemnožení, k 

vytěsňování nebo poškozování ostatních členů biologického společenstva a člověka a tím k 

narušení stávající biologické rovnováhy systému. 

Dlouhodobé a silné mrazy, námrazy a náledí 

Vznikají extrémním průběhem počasí v podzimních, zimních a jarních měsících a to 

prudkými zvraty teploty pod bod mrazu. Vznikají rovněž namrzáním náhlého deště a mlhy na 

silně podchlazený zemský povrch, technologické části, elektrické vedení, stromy, vozovky, 

kolejové trati atd. 

Sněhové kalamity 

Vznikají v zimním období enormním a dlouhodobým sněžením (celoplošný pokryv) 

nebo vytvářením závějí přenesením stávajícího pokryvu do prohlubní, proláklin a nižších míst 

v zemském povrchu působením silného, nárazového a dlouhotrvajícího větru (lokální 

pokryv). 
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Pád kosmického tělesa 

Dochází k němu při vzájemném protnutí dráhy Země a kosmického tělesa. Jedná se 

kosmická tělesa o průměru stovek metrů, malé nebo větší planetky o průměru jednotek až 

desítek kilometrů. 

Propady zemských dutin 

Vyskytuje se hlavně v oblastech s předchozí důlní činností, v krasových oblastech 

nebo v oblastech s měkkými horninami pod zemským povrchem. Dutiny vznikají především v 

krasových oblastech působením vody. 

Úniky plynů ze zemského nitra 

Plyny unikají ze zemského nitra hlavně v okolí sopečné činnosti nebo jejich 

doprovodných jevů jako třeba termální prameny. Dále je únik pozorován kolem tektonických 

zlomů, v prostorech s důlní a těžební činností (důlní plyn). V oblastech těžby uranových rud 

je unikajícím plynem radon. 

Svahové pohyby 

Vznikají uvolněním kluzných ploch povrchových zemských vrstev a svahů jejichž 

sklon je větší než 22 - 25°. Jedná se o svahy přírodní s kluznými a sypkými zeminami a o 

svahy uměle vytvořené jako jsou haldy a výsypky po důlní těžbě. Při průniku vody mezi 

relativně oddělené vrstvy svahu dochází ke vzniku kluzných ploch. 

Laviny sněhové a kamenité 

Vznikají v horských oblastech na svazích se sklonem větším než 22°. Vlivem 

tepelných změn dochází k vytvoření kluzné vrstvy mezi povrchem svahu a sněhovou 

pokrývkou nebo mezi několika sněhovými vrstvami. 
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4.2. Antropogenní mimořádné události 

Antropogenní mimořádné události se rozdělují na [2]: 

� průmyslové havárie 

• chemické kaluže, kolapsy průmyslových infrastruktur, výbuchy, požár, úniky 

plynu, otravy a ozáření, 

� dopravní havárie 

• letecké, železniční, silniční a vodní, 

� různorodé havárie 

• kolaps domácích neprůmyslových objektů, exploze, požár. 

Antropogenní mimořádné události jsou jevy vznikající jako důsledek procesů a 

činností lidí a jeho technologií. Popis jednotlivých mimořádných událostí je podle literatury 

[4]. 

Požár 

Vzniká při neopatrné manipulaci s otevřeným plamenem, při elektrickém zkratu, při 

mechanickém pohybu (tření, vrtání), při kouření, při chemických reakcích, při průmyslových 

spalovacích procesech (spalovací pece, spalovací motory) atd., včetně úmyslného zapálení. 

Havárie jaderně energetického zařízení 

Mimořádnou událostí jsou tzv. nadprojektové havárie. Jedná se o havárii s výronem 

radioaktivních a toxických látek do okolního životního prostředí a sídel aglomerací v jeho 

okolí. Příčiny mohou být selhání řídících a jistících prvků, chybný zásah obsluhy nebo řízení. 

vnější příčiny mohou být zemětřesení, pád letadla nebo meteoritu, diverzní nebo teroristická 

akce nebo válečná akce.  

Havárie v chemickém objektu 

Jednou z hlavních příčin havárie je lidský činitel (70 - 90%) [4]. Další příčiny jsou 

poruchy technologických zařízení, únava materiálu, špatné nastavení řídících jednotek, 

nezabezpečení vhodných podmínek pro chemické reakce (tlak, teplota, pH a koncentrace 

roztoků, jiná chemická látka než je předepsáno). 
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Únik ropných produkt ů 

Mezi nejzávažnější havárie patří úniky ropy z obřích tankerů převážejících ropu. Tento 

druh havárie se u nás nevyskytuje. U nás se může vyskytnout úniku z ropovodů jdoucích přes 

naše území nebo při poruchách na přečerpávacích stanicích. Další zdroje ropných havárií 

mohou být ve zpracovatelských závodech a při transportech.  

Havárie služeb a zásobování 

Jde především o poruchy v dynamickém fungování sítí, v přerušení materiálových, 

energetických a informačních toků. Příčiny mohou být v poškození potrubí s médií a vodičů 

elektrické energie, komunikačních zařízeních.  

Terorismus a diverzní činnost 

Jedná se o záměrně násilnou činnost jednotek, které prosazují zájmy určitých vlivných 

dílčích skupin. Jejich snahou je vyvolat ostré sociální napětí, ovlivnit veřejné mínění nebo 

činnost státních orgánů ve svůj prospěch. 

Mezistátní konflikty 

Vznikají hlavně mezi sousedícími státy z ekonomických důvodů nebo jako sporný 

vztah k určitému hraničnímu území. Dalším bodem může být soupeření o zdroje energie, 

surovin a jiných nezbytných materiálů. 
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4.3. Analýza mimořádných událostí 

Jako první bod vytýčíme společné znaky mimořádných událostí. Těmi jsou škody na 

majetku, životech a zdraví lidí a škody způsobené na přírodním prostředí (jinak by to nebyly 

mimořádné události). V této práci jsem provedl rozbor podle toho, čím nebo jak daná událost 

ohrožuje dané území. Toto zhodnocení je provedeno v tabulce č. 3. 
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Požár  
 

1     1       

Záplavy a 
povodně 

  1   1 1 1 1 

Zemětřesení 
 

1 1 1 1 1 1 1 

Vichřice a silné 
poryvy větru 

      1       

Biologické 
pohromy 

        1     

Dlouhodobé a 
silné mrazy, 
námrazy a náledí 

      1     1 

Sněhové kalamity 
 

            1 

Pád kosmického 
tělesa 

1 1 1 1 1 1 1 

Propady 
zemských dutin 

    1 1       

Úniky plynů ze 
zemského nitra 

1       1     

Svahové pohyby 
 

    1 1       

Laviny sněhové a 
kamenité 

    1 1       

M
im
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řá

dn
á 

ud
ál

os
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Havárie jaderně 
energetického 
zařízení 

        1 1   
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Havárie v 
chemickém 
objektu 

1     1 1 1   

Únik ropných 
produktů 

1       1 1   

Havárie služeb a 
zásobování 

            1 

Terorismus a 
diverzní činnost 

1     1   1 1 

 

Mezistátní 
konflikty 

1     1   1 1 

tabulka 3: Ohrožení území 

V řádcích uvádím jednotlivé typy mimořádných událostí, se kterými jsme se už 

seznámili. Ve sloupcích je uvedeno, čím by mohla daná událost ohrožovat námi sledované 

území. Zde je počítáno jak s primárními, tak i sekundárními následky. Číslo 1 zde prezentuje 

výslednou shodu řádků a sloupců, nebo-li daná mimořádná událost daným způsobem ohrožuje 

řečené území. Tuto tabulku jsem vytvořil jako podklad k další části práce. 
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5. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

Územního plánování se řídí zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu tzv. stavební zákon [7] (dále SZ), který nahradil donedávna platící SZ č. 

50/1976 Sb. 

Územní plánování soustavně a komplexně řeší využití území, stanoví zásady jeho 

organizace, pro výstavbu a pro činnost ovlivňující rozvoj území [7]. To znamená, že územní 

plánování je významným nástrojem ochrany životů, zdraví a bezpečí obyvatel, ochrany 

majetku, ochrany životního prostředí, ochrany kulturních hodnot území, ochrany infrastruktur 

a technologií v území apod. Je to činnost, která má zásadní a široké působení a prakticky jako 

jediná dokáže koordinovat rozmanité, často i protichůdné zájmy v území.  

Cílem územního plánování vytvářet předpoklady pro: 

� výstavbu, 

� pro udržitelný rozvoj území, 

který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro: 

� příznivé životní prostředí, 

� hospodářský rozvoj 

� a pro soudržnost společenství obyvatel území,  

který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací 

budoucích (§ 18 SZ).  

Úkoly územního plánování  

z hlediska bezpečnosti jsou podle § 19 SZ tyto: 

� 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, 

� vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, 
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�  vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 

� vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů6 před 

negativními vlivy záměrů na území a  

� navrhovat kompenzační opatření, 

� 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 (§ 19 SZ). 

5.1. Nástroje územního plánování 

Mezi nástroje územního plánování patří: 

� územně plánovací podklady (§ 25 SZ), které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj 

území a ověřují možnosti jeho změn a těmi jsou: 

♦ územně analytických podkladů (§ 26 SZ) (déle ÚAP) 

♦ a územní studie (§ 30 SZ). 

� Územně plánovací dokumentace (§ 2 SZ), která se vydává jako opatření obecné 

povahy příslušným zastupitelstvem a tyto se skládají ze: 

♦ zásad územního rozvoje (§ 36 SZ), 

♦ územního plánu (§ 43 SZ) 

♦ a regulačního plánu (§ 61 SZ). 

� Územní rozhodnutí, pomocí kterého je možné umisťovat stavby nebo zařízení, 

měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v 

území (§ 76 SZ). Územní rozhodnutí obsahují: 

♦ umístění stavby nebo zařízení (§ 79 SZ), 

♦ změnu využití územ (§ 80 SZ)í,  

♦ změnu stavby a změnu vlivu stavby na využití území (§ 81 SZ),  

                                                 

6 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
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♦ dělení nebo scelování pozemků (§ 82 SZ), 

♦ ochranné pásma (§ 83 SZ). 

Územně analytické podklady 

 Územně analytické podklady jsou nový nástroj územního plánování podle SZ, které 

nahradily průzkumy a rozbory starého stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Pořízení ÚAP 

vyplývá z §26 - 29 SZ a z vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti [10] (dále 

vyhláška) a  obsahují zjištění a vyhodnocení: 

� stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany 

veřejných zájmů, 

� záměrů na provedení změn v území, 

� udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací 

dokumentaci (§ 26 SZ). Tento rozbor zahrnuje: 

♦ SWOT analýzu území (bude vysvětlena později) 

� SWOT analýza závěrečná  

� vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé 

životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství 

obyvatel 

♦ a určení problémů k řešení územně plánovacích dokumentech. 

Územně analytické podklady obsahují také grafickou část do které patří: 

� výkres hodnot území 

� výkres limitů využití území, 

 

� výkres záměrů na provedení změn v území 

� a výkres problémů k řešení v ÚAP [10].  

Projednání ÚAP, zejména vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (§ 29 SZ)  

� projednání ÚAP obce s rozšířenou působností v Radě obcí pro udržitelný rozvoj 

území (tvořené starostou obce s rozšířenou působností a zástupci každé obce 

z jejího správního obvodu), pokud je zřízena 

Územně analytické podklady jsou průběžně aktualizovány na základě nových údajů o území a 

průzkumů území a každé 2 roky se pořídí jejich úplná aktualizace (§ 28 SZ).  
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Územní studie 

Navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav 

nebo rozvoje některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, 

územního systému ekologické stability (§ 30 SZ). 

Zásady územního rozvoje 

Tyto zásady stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání 

území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního a nadregionálního významu, zejména 

plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření a jako další 

bod, zásady vyhodnocují vliv na udržitelný rozvoj území ( § 36 SZ).  

Územní plán 

Územní plán patří mezi základní dokumenty obce a slouží k usměrňování jejího 

rozvoje, zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v obci se zásadami územního 

rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje (§ 43 SZ) a tak přímo či nepřímo ovlivňuje 

životní úroveň každého člověka. Cílem územní plánu je stanovit: 

� základní koncepci rozvoje území obce, 

� ochranu hodnot jejího území, 

� plošné a prostorové uspořádání, 

� uspořádání krajiny 

� a koncepci veřejné infrastruktury (§ 43 SZ).  

Vymezuje zastavěné území, plochy a koridory a stanoví podmínky pro využití těchto 

ploch a koridorů. O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce těchto případech: 

� z vlastního podnětu, 

� na návrh orgánu veřejné správy, 

� na návrh občana obce 

� nebo na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná 

práva k pozemku nebo stavbě na území obce (§ 44 SZ). 

 

 



 23 

Regulační plán 

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 (§ 61 SZ).  

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 (§ 61 SZ). 

Jeho platnost je 3 roky od dne nabytí účinnosti jestliže není stanovená delší doba platnosti (§ 

71). 

Umístění stavby nebo zařízení 

Umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví 

její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro 

vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a 

technickou infrastrukturu (§ 79 SZ). 

Změna využití území 

Rozhodnutí o změně využití území stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky 

jeho využití (§ 80 SZ.) 

Změna stavby a změna vlivu stavby na využití území 

Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území stanoví 

podmínky pro požadovanou změnu stavby a její nové využití nebo podmínky upravující vliv 

na životní prostředí a nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (§ 81 SZ). 

Dělení nebo scelování pozemků 

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků stanoví podmínky pro nové rozdělení 
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nebo scelení pozemků (§ 82 SZ). 

Ochranné pásma 

Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními 

vlivy okolí nebo chrání okolí stavby či zařízení nebo pozemku před jejich negativními účinky 

(§ 83 SZ). Ochranné pásmo je nějaké ohraničené území v němž je zakázána jiná činnost než 

ta, pro kterou bylo toto území vymezeno. Ochranné pásma jsou zřizována:  

� podél dopravních staveb  

♦ silnic - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

♦ železnic a lanovek- zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,  

♦ leteckých koridorů - zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 

� podél tras inženýrských sítí 

♦ elektrických rozvodů - zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, 

♦ plynovodů - zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, 

♦ ropovodů - norma ČSN 65 0204 Dálkovody hořlavých kapalin 

♦ vodovodů a kanalizace - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích, 

♦ teplovodů - zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon apod., 

� podél tras telekomunikačních sítí - zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, 

� v okolí vodních zdrojů - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, 

� podél hranic zvláště chráněných území, tj. významných přírodních útvarů 

(národních parků, chráněných krajinných oblastí, přírodních rezervací apod.) - 

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

� v okolí nemovitých kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón 

apod. - zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

� v blízkosti přírodních léčivých zdrojů a zdrojů nerostného bohatství - zákon č. 

44/1988 Sb., horní zákon. 

Stavební uzávěra 

Toto opatření omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve 

vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle 

připravované územně plánovací dokumentace (§ 97 SZ). 
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Asanace území 

Vydává se na území postiženém živelní pohromou nebo závažnou havárií, v jejímž 

důsledku došlo k podstatnému zásahu do využití území, a je nezbytné stanovit podmínky pro 

odstranění dopadů živelní pohromy nebo havárie a pro další využití území (§ 97 SZ). 

5.2. SWOT analýza 

Název SWOT je zkratka počátečních písmen anglických slov: 

� Strengths   (přednosti = silné stránky), 

� Weaknesses  (nedostatky = slabé stránky), 

� Opportunities  (příležitosti), 

� Threats  (hrozby). 

Popis metody 

SWOT analýza je komplexní metoda kvalitativního hodnocení. Základ metody 

spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 výše 

uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné 

straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, 

které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu [12], kde např. umožňují 

formulovat strategické postupy: 

� rozvojem silných stránek, 

� odstraněním slabých stránek, 

� využitím budoucích příležitostí, 

� vyhnutím se rizikům. 

SWOT analýza v územním plánování 

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území se v procesu územního plánování 

provádí pomocí SWOT analýzy podle vyhlášky [10]. Zahrnuje uvedení jeho silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění zejména na:  

� horninové prostředí a geologii, 

� vodní režim, 
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� 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. 

Závěrem těchto tematických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je 

vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území [10]. 

Použití SWOT analýzy 

SWOT analýza sama o sobě obsahuje čtyři hodnotící položky (S, W, O, T), k nim pak 

přidáme položku pátou, která je nazvaná „Sledované téma“ a z těchto pěti položek uděláme 

tabulku (tabulka č. 4).  

  Sledované téma:   

Strengths  
S 

Silné stránky 
 

Weaknesses  
W 

Slabé stránky 
 

Opportunities  
O 

Příležitosti 
 

Threats 
T 

Hrozby 
 

tabulka 4: SWOT - Sledované téma x 

Tematické členění uvedené na str. 25 a 26 je kritérium analýzy. Toto kritérium složí ke 

zaměření se na určitou oblast územní charakteristiky. Analýza se provádí pro každé téma 

zvlášť. Při analýze řečeného území vznikne 10 tabulek, ve kterých budou uvedeny konkrétní 

S, W, O, T položky. Takto získané údaje pak poslouží k celkovému zhodnocení území. Jako 

příklad bych zde uvedl zpracované ÚAP města Děčín [13]. 
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5.3. Shrnutí 

Pokud chceme eliminovat územní bezpečnostní rizika, tak jako první krok je, že 

musíme vědět, jaká rizika to jsou. Při pořizování územně analytických podkladů vycházíme 

ze stavu daného území, bereme v potaz jeho možný vývoj a omezení z důvodu veřejných 

zájmů. Obec v rámci vytváření ÚAP provede analýzu svého území, vyhodnotí silné a slabé 

stránky, příležitost a hrozby, získá tím tak představu o tom, jakým směrem se mají vyvíjet její 

snahy ke zlepšení jak bezpečnosti, tak i ostatních aspektů např. výstavba obytných domů, 

veřejná prostranství, atd. Pomocí územní studie navrhne možná řešení vybraných problémů.  

Mnou navržen přehled působení MÚ (tabulka č. 3) by bylo možno využít k návodným 

otázkám v SWOT analýze konkrétního územní. Na základě této provedené SWOT analýzy 

území, by bylo vhodné vytvořit mapu ještě jednu a to „Mapu rizik území obce“, do které bych 

zanesl vyhodnocené rizikové body a  oblasti dotčené havarijními a krizovými plány. Takto by 

se zviditelnily a zpřehlednily územní části, které vykazují určité stupně ohrožení a provedl 

bych sjednocující SWOT analýzu. Pak bylo by možno přijímat konkrétní opatření. K 

zobrazení stupňů ohrožení bych postupoval podle metodiky vypracované  v rámci projektu 

Evropské unie Meziregionální odpověď na přírodní katastrofy a havárie (SIPROCI) [11]. 

Cílem tohoto projektu je zlepšení lokální a regionální schopnosti reagovat na 

mimořádné události a katastrofy využitím meziregionální spolupráce v rámci Evropských 

zemí.  Za tímto účelem byl vytvořen mezinárodní program pro výměnu a rozvoj metod, 

technik a praktických zkušeností a dovedností v oblasti prevence a zmírnění dopadů 

mimořádných událostí a katastrof. Tato metodika má čtyři části: 

� hodnocení pravděpodobnosti vzniku MÚ, 

� hodnocení zranitelnosti, 

� hodnocení rizika, 

� a strategie pro zmírnění rizika. 

Jako hlavní přínos zavádí tato metodika jednotnou klasifikaci rizik. Tím by mohl 

vzniknout základ jednotné strategie zmírňování rizik v oblastech, které mají stejnou úroveň 

rizika i když jsou v různých oblastech, jako třeba obcích, městech  nebo regionech. Na tomto 

základě by mohla vzniknout koncepce pro přijetí kritérií, které umožní uvolnit finance z 

fondů EU obcím, krajům a regionům. 
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V této fázi máme určené zdroje rizik a oblasti s možným výskytem ohrožení. Vraťme 

se zpět k územnímu plánování.  Zpracovali jsme ÚAP, vyhodnotili možné návrhy a nyní nám 

zbývá provést navržená opatření. Navržená opatření z hlediska územního plánování mohou 

být některá z těchto uvedených: 

� umístění stavby nebo zařízení, 

� změna využití území, 

� změna stavby a změna vlivu stavby na využití území, 

� dělení nebo scelování pozemků, 

� ochranné pásma, 

� stavební uzávěra, 

� asanace území. 

Aby navržená opatření bylo možno realizovat, je třeba zapracovat je do územních plánů. V 

tomto bodě je již možno začít s realizací námi navržených opatření, která jsme zavedli na 

základě procesu pořízení ÚAP a územního plánu. K upřesnění nebo stanovení podrobných 

podmínek se může na základě podnětu podat žádost o pořízení regulačního plánu. Ten stanoví 

tyto podrobné podmínky a je závazný pro rozhodování v území.  
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6. ZÁVĚR 

Mým úkolem v této práci bylo vás seznámit s mimořádnými událostmi, které ovlivňují 

naše prostředí a provést jejich analýza. Tuto část jsem pojal jako náhled na to, čím nebo jak 

nás řečená mimořádná událost ohrožuje. Možná že mnou provedený náhled je zjednodušený, 

ale chtěl jsem poukázat jen na ty nejpodstatnější vlastnosti mimořádných událostí.  

V další části vás seznamuji s platnou legislativou ohledně procesu územního 

plánování. Představuji zde již několik let platný stavební zákon 183/2006 Sb. a jeho prováděcí 

vyhlášku. Zde vás seznamuji s jeho úkoly, cíly a nástroji. Tyto nástroje rozvádím trochu 

podrobněji, neboť použitím těchto nástrojů je možno snížit nebo omezit rizika nacházející se 

na daném území.  

Jako hlavní nástroj pro tento úkol bych vyzvedl územně analytické podklady, kdy při 

jejich zpracovávání se stanoví konkrétní zdroje rizik vyplývající z provedené SWOT analýzy 

území. V tomto bodě je vhodné navrhnou odpovídající opatření k eliminaci těchto zdrojů rizik 

prostřednictvím územního plánu a následně regulačního plánu. A konkrétní opatření v rámci 

územního plánování jsou tyto následující. Je jím umístění stavby nebo zařízení, změna využití 

území, změna stavby a změna vlivu stavby na využití území, dělení nebo scelování pozemků, 

ochranné pásma, stavební uzávěra a nebo asanace území. V regulačním plánu se určí příslušné 

opatření vydáním územního rozhodnutí, neboť „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 rozhodnutí7“.  

   

                                                 

7 § 76 odst. 1 stavebního zákona 183/2006 Sb. 
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7. SEZNAM ZKRATEK 

EM-DAT Emergency Evants Database 

EU  Evropská unie 

ISDR  International Strategy for Disaster Reduction 

MÚ  Mimořádná událost 

OSN  Organizace spojených národů 

SWOT  Analýza [Strengths, Weaknesses, Opportunities] 

SZ Stavební zákon 

ÚAP  Územně analytické podklady 
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