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ANOTACE 

Tato práce se zabývá rozborem udržitelného rozvoje území, jakožto nástroje 

územního plánování pro vyváženost územních podmínek. První část této práce je věnována 

především územnímu plánování, legislativě, teorii udržitelného rozvoje území v České 

republice i v Evropě, včetně popisu metod hodnocení. V druhé části je zpracována analýza 

prováděných postupů vzniku rozboru udržitelného rozvoje území vybraných obcí. Stěžejní 

částí práce je rozbor trvale udržitelného rozvoje území obce Rajnochovice. Závěr hodnotí 

provedený postup a jeho možné využití. 

Klíčová slova: Udržitelný rozvoj území, územně analytické podklady. 

 

 

ANOTATION OF THESIS  

 
This project is focused on analysis of Sutainable Development of  certain area, as a 

tool of  spatial planning for balance of  local conditions. First part of this project is 

especially about  spatial planning, legislative, theory of sustainable development in Czech 

republic and in Europe, including details of evaluation methods. In second part is 

processed analysis of procedures used for creation of analysis of sustainable development 

for selected  townships. Crucial part of project is analysis of sustainable development in 

Rajnochovice. In final part is rating of used process and its possible use. 
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ÚVOD 

 
Udržitelný rozvoj území je v posledních letech často zmiňovaným tématem.  

Nepochybně je třeba vymezovat a hodnotit podmínky pro život tak, aby byly zachovány i 

pro generace budoucí a přesně toto je cílem udržitelného rozvoje území. 

 
Cílem práce je zpracování udržitelného rozvoje území pro obec Rajnochovice, 

ležící ve Zlínském kraji. Rozbor udržitelného rozvoje území bude sloužit jako podklad pro 

vznik nového územního plánu, který je ve formě zadání. Bude také použit pro účely obce 

při sledování jejího vývoje v dalších letech. Tato práce by měla být souhrnem nejen 

hodnocení vyváženosti územních podmínek, ale slovním i grafickým popisem vývoje, 

změn a hodnot v území včetně mapových výstupů sloužící pro zpracovatele i pro zájmy 

obecního úřadu.  

Metodika i legislativa v České republice se zabývá rozborem trvale udržitelného 

rozvoje území na úrovni správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo kraje. Ve 

výsledku bude zhodnoceno zda, a jakým způsobem je možné vyhodnocovat samotné obce 

a jakým způsobem transformovat informace z většího územního celku na menší. 
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1 PROBLEMATIKA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

Tato část diplomové práce je věnována především územnímu plánování, legislativě a 

také teorii Udržitelného rozvoje území v České republice i v Evropě. 

1.1 Územní plánování 

 Územní plánování si klade za cíl vytvoření komplexního řešení pro soulad výstavby 

a udržitelného rozvoje území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 

životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území 

tak, aby uspokojil potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací 

budoucích. 

Problematika je zakotvena v zákoně č. 183/2006 Sb. [1],  o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) platném od 1.1.2007. Ve třetí části tohoto zákona jsou 

zakotveny a formulovány cíle a úkoly územního plánování a je zde definována politika 

územního rozvoje a veškeré územně plánovací dokumenty.  

Vyhláška 500/2006 Sb. [2], o územně analytických podkladech, územní plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, je prováděcí vyhláškou ke 

stavebnímu zákonu. Tato vyhláška stanovuje obsah Územně analytických podkladů 

(ÚAP). 

 

1.2 Vývoj udržitelného rozvoje 

Úplný význam termínu udržitelný rozvoj nelze jednoduše popsat nebo definovat, 

protože pochopení tohoto pojmu závisí na konkrétní situaci v daném regionu i na daném 

a společenském kontextu. Důležitými faktory jsou především vyspělost, přírodní podmínky 

a také kulturní a historické tradice v daném regionu, dalším faktorem je i sociální 

a politické uspořádání společnosti. 
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1.2.1 Vznik pojmu „udržitelný rozvoj“ 

Koncepce udržitelného rozvoje začala být zmiňována v souvislosti s ekonomickým 

růstem a růstem populace, se kterým roste samozřejmě i poptávka po energiích, 

materiálech, dopravě a tím dochází k čerpání přírodních zdrojů a znečišťování životního 

prostředí. 

Obecně přijatelné vymezení pojmu udržitelný rozvoj bylo výstupem konference 

Organizace spojených národů (OSN) o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janiero v roce 

1992 - Summit Země [3]. Na této konferenci byla formulována Deklarace z Ria o životním 

prostředí a rozvoji, jakožto požadavek týkající se podpory principů udržitelného rozvoje a 

také Agenda 21 [4], rozsáhlý dokument zaměřující se na 4 hlavní okruhy (společenský a 

ekonomický, ochrana a správa přírodních zdrojů, posilování role hlavních skupin, 

implementace). V roce 1994 byl publikován dokument Evropa 2000+ [5], kterou vydala 

Evropská komise a kde jsou stanoveny hlavní zásady územního rozvoje států Evropské 

unie (EU). V roce 1996 je přijata Istanbulská deklarace [6] vydaná na konferenci OSN o 

lidských sídlech, ve které se řeší kvalita života na úkor zhoršování podmínek. Významným 

mezníkem bylo zasedání Rady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 

v Paříži v roce 1998, kde byl vypracován tříletý projekt pro vypracování souhrnné zprávy. 

O tři roky později na dalším zasedání Rady OECD je vydána publikace s názvem Trvale 

udržitelný rozvoj – kritické otázky [7] a také je vydán stěžejní dokument Opatření 

k posílení udržitelného rozvoje  

 Kde jsou stanoveny cíle pro tuto oblast: (převzato z [8]) 

• Vytvoření sady indikátorů, které budou použitelné pro srovnávání členských zemí 

OECD, 

• zpracování analýzy překonávání překážek reformy rozvojové politiky, 

• pokračování v analýze sociálních aspektů udržitelného rozvoje, 

• zpracování metodiky pro lepší integraci daných opatření. 

 

1.2.2 Vývoj udržitelného rozvoje v České republice 

Pojem udržitelný rozvoj se v českém jazyce objevuje přibližně od osmdesátých let. 

Významným mezníkem byl zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 50/1976 Sb., 
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který zmiňoval pojetí trvale udržitelného rozvoje, přestože tento termín nebyl přímo 

použit. Není pravdou, že se tento pojem objevuje až po roce 1989 ani to, že principy 

udržitelného rozvoje byly a jsou prosazovány výhradně ekology. Od roku 1992 je jeho 

definice obsažena v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Tento zákon definuje 

základní pojmy, povinnosti, postihy a nástroje týkající se životního prostředí (ŽP). [8]. 

Zásady udržitelného rozvoje se objevují v dokumentech většiny resortů: Strategie 

regionálního rozvoje České Republiky (Ministerstvo pro místní rozvoj - MMR), Státní 

koncepce bytové politiky České Republiky (MMR), Koncepce státní politiky cestovního 

ruchu České Republiky (MMR), Návrh rozvoje dopravních sítí v České Republice do roku 

2010, Koncepce rozvoje dopravy a spojů v České republice, Strategie účinnější státní 

podpory kulturní politiky, Státní politika životního prostředí, Státní sociální politika, 

Národní politika výzkumu a vývoje ČR a další. [8] 

 

1.3 Sledování udržitelného rozvoje 

Sledování  

1.3.1 Hodnocení strategií a plánů v Evropské unii  

Základním dokumentem EU je směrnice Evropských společenství 2001/42/EC (EC 

Directive on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the 

enviroment). V souladu s tímto dokumentem přijaly země EU principy udržitelného 

rozvoje do svých právních předpisů a národních legislativ, pozice je však rozdílná. Některé 

ze zemí mají tuto problematiku integrovanou v dokumentech nejvyšší právní síly. Např. 

Švýcarsko v roce 1999 změnilo ústavu a považuje udržitelný rozvoj přímo jako jeden 

z nástrojů pro fungování konfederace.  Francie v r. 2005 vydala Chartu o životním 

prostředí jakožto dodatek k ústavě, čímž se udržitelný rozvoj stává součástí principů řízení 

státu. Nicméně ve většině zemí stále ještě není vyhrazen dostatečný právní prostor pro 

dlouhodobé sledování vlivů vývoje prostředí a každá země aplikuje tento princip dle svých 

institucionálních podmínek [10]. 
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Odlišné polohy rozhodování v otázkách územního rozvoje [11]:  

• Hodnocení plánů ex ante 

 Toto hodnocení se realizuje jakožto odhad budoucí situace a důsledků, které plynou 

 z plánovaných činností. Zabývá se analýzou silných a slabých stránek, hodnocením 

 sociální a hospodářské a ekologické situace v daném území a také hodnocením 

 rovných příležitostí. Většinou se využívá na konkrétní projekty. 

 

• Hodnocení plánů ex post 

Monitorování vývoje, zpravidla periodické, jedná se o sledování jednotlivých 

ukazatelů či indikátorů a zpětné hodnocení udržitelnosti. Cílem tohoto hodnocení je 

podání zprávy o účinnosti a rozsahu naplnění očekávaných efektů. Vyvozují se také 

závěry, které bude možné později generalizovat a aplikovat na další území či 

projekty. 

 

• Normativní nástroje 

 Cílem je v konkrétním čase a podmínkách zajistit změnu dosud problematického 

 vývoje. Takovéto normativy specifikují a doplňují obecnější normy a zásady, které 

 jsou uplatňované v územním plánu (ÚP). 

 

V rámci EU funguje koordinační akce evropské sítě pro územní plánování 

(European Network of Territorial Intelligence, ENTI [12]), jejímž cílem je integrovat 

stávající výzkumné projekty na nástroje územního plánování v celoevropské dimenzi. 

Jedním ze zkoumaných témat je identifikovat hlavní zdroje územních informací, které jsou 

k dispozici pro výzkumné pracovníky v Evropě, na evropské, národní, regionální a místní 

úrovni. Cílem bylo vytvořit soupis metod používaných odborníky k práci s územím, a které 

mohou být využity pro návrh nástroje pro aktéry v území. 

Zkoumáno bylo 420 projektů a dokumentů, které byly podpořeny Evropskou komisí a 

týkající se studií o území, u 55 nebylo možné dohledat použitou metodiku.  

 

Deduktivní metoda  

• používaná v 31% ze sledovaných studií o území 
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• vede k výpočtu odhadované hodnoty proměnné daného zájmu a vyčleněním 

místních specifik každé prostorové jednotky porovnáním reality a modelu 

• používána ve Francii, Itálii, Španělsku, Švýcarsku a Anglii.  

 

GIS metoda 

• využita v 17,1% ze sledovaných studiích o území 

• samostatně či v kombinaci s jinými metodami analýzy území 

• jedná se o systém pro zachycení, ukládání, analýzu a správu dat a souvisejících 

atributů, které jsou prostorově vztažené k Zemi 

• používána ve Francii, Španělsku, Německu, Belgii, Anglii, Rakousku a Bulharsku  

 

Explorativní metoda  

• třetí nejrozšířenější přístup ve studiích území (12,4%)  

• vhodná pro nezpracovaná data 

• ve větší míře se objevuje v Itálii, Francii, Švýcarsku a Španělsku a také v 

Portugalsku, Německu, Anglii, Dánsku a Maďarsku 

 

Statistické metody kvantitativní a kvalitativní analýzy  

• vyskytuje se v 11,7% vyšetřovaných případů 

• v každé zemi existuje institut výzkumu pomocí této metody 

• systematické vědecké zkoumání kvantitativních vlastností a jevů a jejich vztahů 

 

Socioekonomická analýza  

• používá se zejména v sociologických a ekonomických přístupech a je přítomna v 

7,9% zkoumaných dokumentů 

•  integrace ekonomických, odvětvových, prostorových, sociálních, institucionálních 

a dalších strategií s cílem podpořit optimální alokace omezených zdrojů mezi 

sektory, oblastmi a napříč populací a to způsobem, který poskytuje udržitelný růst 

• přítomný především v Německu, Francii, Rakousku a Maďarsku  

 

Dynamické a systémové přístupy  

• 3,1% zkoumaných dokumentů 
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• hodnota dynamických systémových zásad pro řešení otázek trvalého rozvoje, 

včetně konečných zdrojů změn, problémy kontinuity a diskontinuity, nelineární 

výsledky a individuální rozdíly 

• v zemích jako je Itálie, Anglie, Francie, Portugalsko a Bulharsko 

 

 

Graf č. 1: Zdroje územních informací v Evropě podle ENTI  

 

Z výsledků této studie vyplývá, že nejvyužívanější metodou  k hodnocení ve sledovaných 

dokumetech je deduktivní metoda, tedy jistý způsob modelového porovnávání. V ČR se 

využívají více metody založené na statistickém vyhodnocování. 

1.3.2 Hodnocení strategií a plánů v ČR 

Jak bylo zmíněno výše, hlavním legislativním nástrojem v ČR je zákon číslo 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu a k tomuto zákonu vydaná prováděcí vyhláška 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci. 

Z těchto předpisů vyplývá, že cíle udržitelného rozvoje mají být sledovány ex post a 

prosazovány ex ante. 

Základní principy udržitelného rozvoje podle Agenda21: ( převzato z [13]) 
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12%

12%

8%
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1. Propojení základních oblastí života 

Propojení ekonomických podmínek, sociální oblasti a životního prostředí. Takové 

řešení, které zohledňuje pouze jednu nebo dvě z nich, není dlouhodobě efektivní. 

2. Dlouhodobá perspektiva 

Každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů a je třeba 

strategicky plánovat. 

3. Kapacita životního prostředí je omezená  

Nejenom zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru 

pro odpady a znečištění všeho druhu. 

4. Předběžná opatrnost 

Důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání 

zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, a proto 

je na místě být opatrní. 

5. Prevence je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů 

Na řešení problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší 

množství zdrojů (časových, finančních i lidských). 

6. Kvalita života  

Kvalita života má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, 

duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život. 

7. Sociální spravedlnost 

Příležitostí i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné 

sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje, proto je až do 

jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři 

udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je čím dál 

častěji chápán jako Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické 

únosnosti Země. Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástroje k dosažení zlepšení 

sociálních podmínek. 

8. Zohlednění vztahu činnosti 

Zohlednění vztahu lokální či globální činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy 

na globální úrovni. Vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak). 
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9. Vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv) 

Tj. zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech 

současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální 

spravedlnost. Mluvíme o morální povinnosti k budoucím generacím, zajišťujeme 

jim možnost života ve zdravém prostředí? Nebudou muset spíše řešit problémy, 

které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči? 

10. Demokratické procesy  

Zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější 

plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci. 

 

1.4 Územně analytické podklady  

Územně analytické podklady (ÚAP) patří mezi územně plánovací podklady, které 

zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj sledovaného území. ÚAP slouží především jakožto 

podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a aktualizací. ÚAP 

slouží také jako podklad pro vyhodnocování vlivu územně plánovací dokumentace na 

udržitelný rozvoj, posuzování vlivu záměrů na ŽP, poskytování územně plánovacích 

informací a jsou také používány jako podklad pro rozhodování na územích obcí, kde není 

platný územní plán. ÚAP jsou obdobou průzkumů a rozborů podle zrušeného zákona č. 

50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Avšak na rozdíl od bývalé praxe, kdy 

se stav území zjišťoval jednorázově, za účelem zpracování územně plánovací 

dokumentace, mají být ÚAP povinně pořizovány a průběžně aktualizovány pro celé území 

ČR, a to ve dvojí podrobnosti: obcí s rozšířenou působností a krajů. [14] 

 

1.4.1 Obsah ÚAP  

ÚAP obsahují (podle metodiky vydané MMR) [15]: 

a) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, skládající se z: 

• textové části, která obsahuje 

 - vyhodnocení stavu a vývoje území, 

 - hodnoty území, 
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 - 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 (RURU), skládající se z: 

• 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, 

  • pro hospodářský rozvoj, 

  • pro soudržnost společenství obyvatel území; 

 - určení problémů k řešení v ÚPD; 

• grafické části, která obsahuje problémový výkres. 
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Obr. č. 1: Aktivitní diagram – postup při vzniku RURU (vlastní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2: Pyramida vzniku územně plánovací dokumentace [16] 
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  Aktivitní diagram (Obr. č. 1) znázorňuje, která z organizací Zlínského kraje má 

jakou úlohu při vzniku rozboru udržitelného rozvoje území na úrovni správního obvodu 

obce s rozšířenou působností (SO ORP). Je znázorněno, jakými kroky a přes které instituce 

prochází jednotlivé úkony, než se může RURU zveřejnit a tím považovat za vytvořené. 

V dnešní době jsou již poskytovatelé povinni sdělit změny orgánům státní správy, 

v prvopočátku ovšem obce žádaly poskytovatele o údaje o území. 

Na obr. 2 je zobrazeno schéma vzniku územně plánovací dokumentace. Zde je 

jednoduše znázorněno, jakými kroky musí dokumentace projít. Barevně je tento diagram 

spojen s dílčími kroky jednotlivých aktérů v aktivitním diagramu. Práce na přípravě, 

projednávání a schvalování územního nebo regulačního plánu se sestávají z výše 

uvedených etap. Žádnou z těchto etap nelze „přeskočit“, ale některé z nich je možno 

výrazně zjednodušit a zkrátit nebo nahradit tím, že se využijí již existující materiály 

(databáze, strategický plán, územně plánovací podklady, urbanistická studie). [17] 

 

1.4.1 Pilíře udržitelného rozvoje území 

 
Environmentální pilíř je definován jako příznivé životní prostředí, které zahrnuje také 

ochranu přírodních hodnot v území a zabývá se především faktem, že přírodní zdroje 

nejsou nevyčerpatelné. 

Ekonomický pilíř je definován jako hospodářský rozvoj, zejména v kvalitativním slova 

smyslu. 

Sociální pilíř je definován jako soudržnost společenství obyvatel území. Sociální 

soudržnost je jeden ze základních cílů Evropské unie.  

1.5 SWOT analýza 

Tato metoda byla původně využívaná především strategickým plánováním k 

vyhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí z ekonomického hlediska v rámci 

podniku.  

Princip analýzy SWOT spočívá v identifikaci jevů, faktorů a trendů vývoje a jejich 

zařazování do čtyř základních skupin (viz. obr. 3). Následným posouzením vzájemných 
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souvislostí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně a příležitostí a hrozeb na 

straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které mohou být podkladem pro 

rozhodování v zájmu dalšího rozvoje zkoumané oblasti. Silná stránka vyjadřuje příznivý 

trend v území, který by měl být podporován, naopak slabá stránka ukazuje na nepříznivý 

trend v území. Silné a slabé stránky jsou ovlivnitelné lokálně. Příležitostí je oblast potřeb 

obyvatel, jejichž uspokojení by mohlo vést k rozvoji oblasti. Naopak hrozbou rozumíme 

jistou výzvu, která vznikla díky nepříznivé situace ve vnějším prostředí. Pokud by tato 

hrozba nebyla řešena, mohlo by dojít k ohrožení území. 

 

 

Obr. č. 3: Schéma SWOT analýzy (vlastní) 

 

1.5.1 Důvod použití SWOT analýzy 

Vyhláška 500/2006 Sb. [2] § 4 odst. 1 říká, že zjištění a vyhodnocení udržitelného 

rozvoje území zahrnuje zjištění a vyhodnocení s uvedením jeho silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb v tematickém členění zejména 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; 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. Aby tato práce splňovala veškerou 

legislativu, je vhodné zůstat u vyhodnocení pomocí SWOT analýzy. Dále z této vyhlášky 

vyplývá, že analýzy SWOT se zpracovávají za jednotlivé tematické okruhy týkající se 

území.  
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1.6 Analýza prováděných postupů 

RURU v rámci správního obvodu (SO) obce s rozšířenou působností (ORP) je 

v mnohých případech ne zcela vhodně vytvořené, protože v době jejich vzniku (2008) 

neexistovala žádná podrobná metodika a každá obec či kraj tuto problematiku zpracoval po 

svém. Po vytvoření těchto rozborů Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo metodický 

pokyn, jakým způsobem by měli autoři RURU postupovat k dosáhnutí výsledků a jak 

hodnotit vyváženost území. Snahou bylo především sjednocení metodiky. Po první 

aktualizaci RURU (2010) vyplynuly na povrch další skutečnosti, jejichž náprava by více 

zkvalitnila výstupy a hodnocení. Nyní, v době, kdy by měla proběhnout druhá aktualizace, 

je nutné zaměřit se na metodiku, aby rozvoj udržitelného rozvoje území plnil funkci, která 

mu byla přidělena. 

Stručné hodnocení dalších zkoumaných rozborů je v příloze č. 1 

V tab. č. 1 je výčet všech hodnocených indikátorů zatříděných do jednotlivých 

pilířů udržitelnosti ve vyhodnocení RURU SO ORP Bystřice pod Hostýnem 2010 [18]. 

Volba indikátorů je v souladu s metodickým pokynem MMR, SWOT analýza je 

vyhodnocena pro každý z osmi předepsaných tematických okruhů. Závěrečné vyhodnocení 

vyváženosti pilířů je provedeno pomocí pěti bodového systému (-2 až 2) podle vlivu, který 

daný indikátor má na území. Některé indikátory jsou použity ve více pilířích, proto byl 

různý počet indikátorů eliminován pomocí přepočtového koeficientu, který zajistil, že 

žádný z pilířů nebyl zvýhodněn vyšším počtem hodnocených indikátorů.  
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PILÍŘ HODNOCENÝ INDIKÁTOR POZNÁMKA 

Enviromentální 

podíl poddolovaných a 
sesuvných území 

  

vodní režim v krajině (sklonitost 
orné půdy) 

  

stav povrchových a podzemních 
vod 

hodnoceno subjektivně 

kvalita ovzduší hodnoceno překročení limitů 

odpadové hospodářství 
(průměrná produkce odpadu) 

  

podíl plochy chráněných území 
na celkové ploše území 

  

výměry zemědělské půdy 
v jednotlivých obcích v čase 

  

lesnatost   

Ekonomický / 
Sociodemografický 

hustota silnic   

dopravní obslužnost porovnávání počtu spojů za den 

vybavení technickou 
infrastrukturou 

  

Sociodemografický 

podíl obyvatel s VŠ a VOŠ: údaje za rok 2001 

index stáří:   

změna počtu obyvatel:   

Ekonomický / 
Sociodemografický 
 
 
 
 
Ekonomický / 
Sociodemografický 

počet trvale obydlených bytů 
v letech 1991–2001 

  

počet dokončených bytů na 
1000 obyvatel ročně 

hodnocení průměru let 2003–2009 

přírodní předpoklady rekreace bodové hodnocení pěti znaků 

infrastrukturní předpoklady 
rekreace 

bodové hodnocení  

rekreační funkce území počet lůžek na km2 

celková ubytovací zátěž umělý přepočet 1objekt = 3lůžka 

Ekonomický 

míra zaměstnanosti hodnoceny údaje za rok 2001 

daňová výtěžnost   

průměrná míra nezaměstnanosti   

míra podnikatelské aktivity   

 

Tab. č. 1: Výčet indikátorů vyhodnocení RURU  SO ORP Bystřice pod Hostýnem 

2010 [18] 
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2 ROZBOR TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

OBCE RAJNOCHOVICE 

RURU se zpracovává pro kraje a pro obce s rozšířenou působností, které ve své správě 

zaštiťují menší obce. Tato práce přímo navazuje na oba dva dokumenty. Jevy ÚAP jsou 

zde sledovány na místní úrovni, porovnávány v rámci většího územního celku (kraj, ČR), 

Výsledné analýzy se přímo zaměřují na situaci dané obce, tudíž se na povrch dostávají 

problémy, které jsou v RURU ORP zastíněny „horšími“ výsledky okolních obcí. 

 

Zvolená metoda 

V rámci vytvoření RURU pro obec Rajnochovice bylo vycházeno z platné legislativy 

ČR (zákon 183/2006 Sb., vyhláška 500/2006 Sb.), které jsou popsány výše.   

 

Výběr jednotlivých jevů ÚAP  

Pokud se sledovaný jev nevyskytuje v rámci RURU kraje nebo ORP, nemůže se 

tedy vyskytovat na území sledované obce. Příkladem může být např. jev č. 83 – jaderné 

zařízení. Následně byly stejným způsobem vyseparovány jevy, které se nevyskytují 

v území ORP, ale nachází se na území kraje (např. jev č. 88 – dálnice včetně ochranného 

pásma). Tímto způsobem byly stanoveny jevy, které se na území obce objevují, a s nimi 

bylo nadále pracováno.  Ze 119 sledovaných jevů bylo tímto krokem ponecháno pro 

zpracování 40 jevů. Jevy byly zatříděny do jednotlivých kategorií vyváženosti vztahu 

územních podmínek dle RURU SO ORP Bystřice pod Hostýnem.  

 

Data 

 Údaje pro indikátory byly zjištěny: 

• z veřejně dostupných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) [19] 

ze statistik ministerstev - Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) [20], 

Ministerstvo financí ČR (MF) [21] 

• od pracovníků Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem (Odbor životního 

prostředí, Odbor územního plánování a stavebního řádu)  

• od starosty obce Rajnochovice Antonína Uhříka.  

• vlastním průzkumem území. 
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Grafická data byla získána: 

• od pracovníků Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem (jevy ÚAP, bloková mapa, 

jevy týkající se ochrany přírody a krajiny), 

• z veřejně dostupných databází   

• vlastním zpracováním (během zpracování byly některé zjištěné chybějící jevy 

doplněny a byla vytvořena odpovídající vrstva ve formátu shapefile ). 

 

Metodické problémy 

Tyto metodické problémy se netýkají pouze tohoto vyhodnocení, jakožto vyhodnocení 

RURU jedné obce, ale jedná se o výčet problémů, včetně těch, které byly nalezeny při 

studiu provedených rozborů. 

• V některých případech není vhodné porovnávat obce v ORP mezi sebou, protože 

porovnávat např. větší město a obec v horách předurčuje špatné vyhodnocení. 

Město bude mít lepší výsledky např. v zaměstnanosti, dopravní dostupnosti, 

vzdělání, počtu zdravotnických zařízení apod., ale obec bude kladněji hodnocena 

v rámci environmentálního pilíře. Proto bylo třeba najít vhodné (porovnávatelné) 

ukazatele a vztahovat je k celorepublikovým či krajským průměrům, či porovnávat 

s podobnými obcemi. 

• Nevýhodné je zpracování ukazatelů z registrů ČSÚ, které nejsou aktuální. Použití 

dat ze sčítání deset let starých je z hlediska kvalitního zpracování nerelevantní. 

Bohužel tento problém není možné odstranit, protože aktualizace RURU je 

zákonem stanovena v dvouročních periodách, sčítání obyvatel probíhá v periodách 

deseti let. Bylo by více než vhodné sestavit takovou metodiku, která by využívala 

dostupných dat, která jsou aktualizována v menších intervalech nebo využívat jiné 

zdroje informací (statistiky ministerstev apod.) Samozřejmě se to týká především 

demografického pilíře. 

• Podle Ouředníčka [] je třeba považovat obce za velmi malé jednotky, ve kterých 

pracují zákonitosti malých čísel. Jako příklad uvádí oscilující hodnoty šetřených 

ukazatelů v jednotlivých letech. Pokud mají charakteristiky drobnější zrnitost (tj. 

liší se mikroregionálně), je potřeba využít několikaleté průměry daných hodnot. 

Zároveň zmiňuje důležitost ponechání diverzifikačního prostoru pro interpretaci 
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variability ukazatelů a nikoli kategorizování. Tímto je eliminována generalizace 

a ztráta geografických vzorců. 

 

Zpracování jednotlivých tematických okruhů  

Tematické okruhy jsou v souladu s legislativním rámcem ČR, ale jsou zpracována 

nikoli pro SO ORP, což je podle zákona nejmenší prostorová jednotka, ale pro samotnou 

obec, což zajišťuje podrobnější a přehlednější analýzu zkoumaného území. 

 

Indikátory 

Nutností bylo přehodnocení původního indikátorového hodnocení, které bylo 

využito v RURU SO ORP a stanovení vhodných porovnávacích kritérií. Srovnání v rámci 

obcí SO ORP je v této práci pouze informativního charakteru a nepromítá se do 

závěrečného hodnocení RURU obce. Indikátory byly voleny s ohledem na zjištěné 

metodické problémy.  

 

SWOT analýza 

Byla vyhodnocena SWOT analýza pro každé téma. Vyhodnocené silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby se přímo zaměřují na situaci dané obce, tudíž se na povrch 

dostávají problémy, které jsou v RURU SO ORP zastíněny situací v okolních obcích. 

 

 Vyhodnocení pilířů RURU 

 Jednotlivé indikátory byly bodově ohodnoceny, pomocí přepočtového koeficientu 

byl zajištěn stejný maximální počet bodů a výsledek byl následně interpretován 

v paprskovém grafu. 

 

Grafické zpracování 

 Veškeré mapové výstupy byly zpracovány programu ArcGIS od firmy ESRI.  

Vyhodnocení v rámci jednotlivých kritérií v tematickém členění bylo doplněno o mapy 

vybraných sledovaných jevů. V mapových podkladech u jednotlivých kapitol byl navržen 

značkový klíč tak, aby i ve větším měřítku byly sledované jevy patrné. V tištěných 

výkresech (výkres limitů, hodnot a problémový výkres) podléhá vytvořený značkový klíč 
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Metodice jednotného digitálního zpracování územně analytických podkladů a územně 

plánovací dokumentace Zlínského kraje. 

 

Souhrnné informace o obci Rajnochovice 

Status: Obec 

Typ města: Ostatní obce 

ZUJ (kód obce): 588920 

NUTS5: CZ0721588920 

LAU 1 (NUTS 4): CZ0721 - Kroměříž 

NUTS3: CZ072 - Zlínský kraj 

NUTS2: CZ07 - Střední Morava 

PSČ: 76871 

Obec s pověřeným obecním úřadem: Bystřice pod Hostýnem 

Obec s rozšířenou působností: Bystřice pod Hostýnem 

Katastrální plocha (ha): 4145 

Počet bydlících obyvatel k 1.1.2011: 548 

Nadmořská výška (m n.m.): 420 

První písemná zpráva (rok): 1721 

Počet katastrů: 1 

Počet územně technických jednotek: 1 

Počet částí obce: 1 

Tab. č. 2: Základní údaje o obci Rajnochovice [21] 
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Obr. č. 4: Katastrální území obce Rajnochovice 
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2.1 Sociodemografické podmínky 

Sociodemografické údaje slouží kromě vlastní specifikace obce především ke studiu 

možného vývoje obce v budoucnosti. 

2.1.1 Demografický vývoj 

K 26.3.2011 je v obci Rajnochovice evidováno 553 obyvatel, z toho 291 mužů a 262 žen 

(předběžné výsledky SLDB 2011). Ze získaných dat je možné porovnávat demografický 

vývoj v letech 1971 – 2011. Hrubá míra přirozeného přírůstku (hmpp) jakožto složka 

studia dynamiky obyvatelstva, je definována jako podíl mezi počtem narozených 

a zemřelých ve sledované populaci, v tomto případě je sledovanou populací myšlen střední 

stav obyvatelstva na 1000 obyvatel (průměr počtu obyvatel mezi 1.1. a 31.12. daného 

roku). Dalším významným ukazatelem je hrubá míra migračního salda obyvatel (hmms) 

vypočtené jako rozdíl počtu emigrantů a imigrantů na 1000 obyvatel středního stavu. 

Samotné hodnoty byly vyneseny do grafu pro lepší přehlednost. Z grafu je znatelné, že 

vývoj, že vývoj počtu obyvatelstva za posledních 5 let opět roste, což je způsobeno ve větší 

míře pozitivním migračním saldem, tedy přistěhovalých občanů do obce je více než 

vystěhovalých, a také kladným přirozeným přírůstkem. 

 

 

Graf č. 2: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Rajnochovic v letech 1970 – 2011 

(zdroj ČSÚ) 
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Graf č. 3: Přirozený a migrační pohyb obyvatel Rajnochovic v letech 1971 – 2010 

(zdroj Historický lexikon obcí, ČSÚ) 

 

Obec má velmi nízkou hustotu obyvatel (13 obyv./km2), která je dána velkou rozlohou 

katastrálního území. V rámci celého SO ORP je hustota obyvatel 98 obyv./km2. Tento údaj 

je však neporovnávatelný s jinými územími celky a má čistě informační charakter. 

2.1.2 Věková struktura 

Věková struktura je stěžejním ukazatelem stavu populace, který je také schopen nám 

interpretovat zdravotní stav populace, neboť např. nároky na zdravotní péči rostou 

s věkem.  Podíl seniorů je tedy důležitý například pro dimenzování zdravotnických i 

sociálních služeb.  

 

Rok 
Počet 

obyvatel 
k 31.12. 

podle pohlaví podle věku 
Index stáří 

Rajnochovice 

Index 
stáří 
ZLK muži ženy 

0 - 14 
let 

15 - 64 let 
65 a 

více let 
1991 576 293 283 113 379 84 74,34 57,6 
1992 577 297 280 108 385 84 77,78 59,7 
1993 575 294 281 103 390 82 79,61 62,1 
1994 555 281 274 98 378 79 80,61 64,8 
1995 533 269 264 85 368 80 94,12 67,6 
1996 537 272 265 84 370 83 98,81 70,8 
1997 539 275 264 85 373 81 95,29 74,0 
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1998 536 272 264 80 374 82 102,50 76,9 
1999 532 270 262 77 372 83 107,79 79,9 
2000 521 266 255 69 372 80 115,94 82,9 
2001 504 260 244 66 361 77 116,67 85,3 
2002 503 256 247 63 363 77 122,22 88,4 
2003 495 253 242 66 353 76 115,15 92,0 
2004 487 246 241 67 344 76 113,43 95,6 
2005 490 247 243 67 348 75 111,94 99,4 
2006 517 264 253 80 357 80 100,00 103,7 
2007 522 270 252 77 367 78 101,30 107,2 
2008 529 272 257 76 373 80 105,26 110,8 
2009 536 272 264 79 369 88 111,39 113,6 
2010 548 277 271 84 370 94 111,90 115,7 

 

Tab. č. 3: Věková struktura v obci v letech 1991 – 2010 (zdroj Historický lexikon 

obcí, ČSÚ) 

 

Index stáří vyjadřuje, kolik se v populaci nachází obyvatel ve věku 65 let a více na 100 dětí 

ve věku 0-14 let. 

Index stáří v obci každoročně mírně stoupá, stejný trend najdeme v celokrajské statistice, 

nicméně ve Zlínském kraji roste index stáří výrazně strměji, což dokazuje následující graf. 

 

 

Graf č. 4:  Vývoj indexu stáří obyvatel Rajnochovic v letech 1991 – 2010 (zdroj ČSÚ) 

Pozn: Opět nemá smysl porovnávat údaje v jednotlivých letech, ale je třeba se na danou 

problematiku dívat komplexně. 
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Graf č. 5: Věková struktura obyvatel Rajnochovic k 31.12.2010 (zdroj ČSÚ) 

 

Z věkové struktury je znatelný vývoj populace odpovídající skladbě populace v ČR. Nižší 

podíl mužů ve věkové skupině nad 65 let je ovlivněn vysokým procentem úmrtnosti mužů 

nasazených v bojích ve II. Světové válce. V obci se potvrzuje i trend, že v dnešní době se 

rodí více chlapců než děvčat. Nejvýznamnější složkou populace je obyvatelstvo ve věkové 

skupině 15 – 64 let, tedy ekonomicky aktivní část populace.  
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Graf č. 6: Průměrný věk obyvatel v Rajnochovicích v letech 2001 – 2010 (zdroj ČSÚ) 

 

Průměrný věk žijících žen je vyšší než u mužů a je způsoben větším zastoupením ženské 

populace ve věkové skupině nad 65 let. V porovnání s průměrným věkem žijících obyvatel 

v letech 2001 – 2010 Zlínského kraje (40,1 let) má obec průměrný věk žijících obyvatel 

vyšší (40,4 let).  

 

2.1.3 Náboženská víra 

V Rajnochovicích za posledních 20 let klesl počet věřících osob o více než polovinu. 

V roce 1991 obyvatel hlásících se k církvi bylo 66%, o deset let později se počet věřících 

snížil na necelých 52%, ale podle předběžných výsledků SDLB 2011 (ČSÚ) se počet 

věřících snížil na 27,5% obyvatel obce. Majoritu zastává Církev římskokatolická. 

Ve velikostní skupině obcí ČR 500 – 999 obyvatel, do které spadá i sledovaná obec, se 

(podle SLDB 2011) se k náboženskému vyznání hlásí 40% obyvatel. Samozřejmě ne 

všichni občané se ke své víře ve sčítání přiznali, takže údaje nemůžeme považovat za zcela 

úplné. 
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2.1.4 Vzdělání 

V SO ORP Bystřice pod Hostýnem funguje celkem 13 mateřských škol, které navštěvuje 

548 dětí předškolního věku, 8 základních škol s 1259 žáky a 1 střední škola. Přímo v obci 

se nachází základní škola vyššího stupně (1—9. ročník). Absence mateřské školy je dána 

nízkým počtem dětí předškolního věku, nejbližší mateřská škola je v obci Podhradní Lhota, 

kde ovšem není základní škola, takže děti z Pohradní Lhoty dojíždí do ZŠ Rajnochovice, 

což zvyšuje vzdělávací otevřenost Rajnochovic. 

 

Obec 
počet dětí 

0-14 let 
MŠ ZŠ nižší ZŠ vyšší 

Blazice  17 - - - 
Brusné  49 - - - 
Bystřice pod 
Hostýnem  1095 5 - 4 
Chomýž  55 1 - - 
Chvalčov  202 1 1 - 
Komárno  32 - - - 
Loukov  159 1 1 - 
Mrlínek  35 - - - 
Osíčko  77 1 - - 
Podhradní Lhota 71 1 - - 
Rajnochovice  84 - - 1 
Rusava  68 1 1 1 
Slavkov pod Hostýnem 85 1 1 - 
Vítonice  60 1 1 - 
Celkem    13 5 3 

Tab. č. 4: Vzdělávací instituce v obcích ORP Bystřice pod Hostýnem (zdroj ČSÚ) 
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Graf č. 7: Trvalé bydliště žáků ZŠ Rajnochovice (zdroj OÚ Rajnochovice) 

 

 

Graf č. 8: Vývoj nejvyššího dosaženého vzdělání v Rajnochovicích v letech 1991, 

2001, 2011 (zdroj ČSÚ) 

 

Vzdělanost v obci roste, zatímco v roce 1991 převažovali obyvatelé se základním 

vzděláním, dnes převažují lidé s výučním listem. Zvyšuje se i podíl vysokoškolsky 

vzdělaného obyvatelstva. Tento trend se ukazuje v celé ČR, kdy v roce 1991 bylo 

z populace nad 15 let 7% vysokoškolsky vzdělaných, dnes je to více jak 12%. (zdroj ČSÚ) 
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Pozn.: Data získaná z ČSÚ vykazují nesrovnalosti v počtu ročníků základních škol v SO 

ORP Bystřice pod Hostýnem. Po vlastním průzkumu byly údaje upraveny podle 

skutečnosti. 

2.1.5 Míra participace občanů ve volbách 

Volební účast byla zvolena jakožto indikátor měřítka demokracie v dané obci. 

Z údajů ČSÚ bylo zjištěno, že 37,8% voličů se zúčastnilo voleb do krajského zastupitelství 

v roce 2008, během voleb do poslanecké sněmovny byla volební účast 59,44%  a voleb do 

zastupitelstva obce (2010) se zapojilo 61,78% voličů (v rámci SO ORP byla volební účast 

53,77%, v kraji 52,39%) Byl zaznamenán mírný pokles volební účasti oproti roku 2006, 

kdy byla účast voličů při volbách zastupitelstva obce 66,59%. 

Výsledky volební účasti ukazují, že obyvatelé obce mají snahu zasahovat do veřejného 

dění.   

2.1.6 Kriminalita 

Nově byl zahrnut indikátor týkající se kriminality v obci, jakožto nejrelevantnější 

ukazatel bezpečnosti v obci.  

Z údajů získaných od Policie ČR v Bystřici pod Hostýnem je patrné, že v Rajnochovicích 

v minulých letech převažovaly trestné činy i přestupky týkající se majetkové trestné 

činnosti (krádeže, poškozování cizí věci apod.). Tato skutečnost je přímoúměrná vysokému 

počtu chat a chalup a také rozmístěním těchto nestále osídlených objektů v katastrálním 

území. V loňském roce majetkovou trestnou činnost převýšil počet přestupků 

nemajetkových. Jednalo se především o  blokové pokuty v dopravě. 
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Graf č. 9: Struktura kriminality v obci v letech 2007 – 20011 (zdroj Policie ČR 

Bystřice pod Hostýnem) 

 

2.1.7 Občanská vybavenost 

Mezi objekty občanské vybavenosti patří školy, administrativní budovy, 

zdravotnická zařízení, kulturní zařízení a další. Tyto objekty výrazně zvyšují kvalitu života 

místních obyvatel a zároveň také zvyšují atraktivitu obce pro potencionální nové 

obyvatele. Dostupnost těchto klíčových služeb se považuje za stabilizační prvek obce. 

V Rajnochovicích funguje obecní úřad, pošta, kulturní dům, obchody, mateřská 

a základní škola. Lékařská péče je zajištěna dojíždějícím lékařem jeden den v týdnu, při 

akutních stavech obyvatelé volají pohotovostní službu v Bystřici pod Hostýnem. Na 

stávající počet obyvatel je občanská vybavenost hodnocena velmi dobře. Může za to 

i vysoký podíl turistů – chatařů, kteří se v oblasti zdrží déle než 1 den. 
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2.1.8 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Každoroční mírný nárůst obyvatelstva Rostoucí index stáří 
Vysoká míra participace   
Nižší průměrný věk obyvatel než v ZLK   
Dostupnost služeb   

Příležitosti Hrozby 

Zvyšování počtu obyvatel s VŠ vzděláním Migrace vzdělaného obyvatelstva 

  Nízká intenzita výstavby může způsobit 
zpomalení rozvoje obce 

Tab. č. 5: SWOT analýza I 

2.1.9 Problémy k řešení 

• Navrhovat v ÚP množství ploch určených k bydlení, s ohledem na nízkou hodnotu 

hrubé míry migračního salda. 

 
 

2.2  Bydlení 

 
Bydlení je obecně úzce spjato s ekonomickou situací obyvatel, pokud není obyvatelstvo 

finančně zajištěné, těžko můžeme očekávat nárůst bytové výstavby.  

Pro bezkonfliktní sociální soudržnost se doporučuje přírůstek počtu obyvatel v obci ve výši 

2% za rok značí, že obec s 500 obyvateli je schopná vstřebat přírůstek přibližně 10 osob za 

rok [40], což odpovídá výstavbě maximálně tří až pěti rodinných domů či bytů ročně. 

Sledovaný roční přírůstek v obci i nízká výstavba nových bytů potvrzuje bezkonfliktní 

sociální soudržnost obyvatel v obci.  

Pozn.: Český statistický úřad sleduje vývoj bydlení v intervalech deseti let v rámci SLDB, 

což je opět problematické v době mezi sčítáními. 
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2.2.1 Bytová výstavba 

Ve struktuře bytového fondu v obci převažují stavby rodinných domů (93%). 
 

 
2011 2001 1991 

 Domy celkem 197 173 188 

 z toho trvale obydlené 140 136 149 

 z obydlených  

rodinné 
domy 

130 126 139 

bytové 
domy 

6 6 7 

Tab. č. 6: Vývoj počtu domů v obci (zdroj ČSÚ) 

 

Graf č. 10: Vývoj trvale obydlených domů v Rajnochovicích (zdroj ČSÚ) 

 
Z grafu je patrné, že za posledních 40 let se radikálně snížilo množství trvale 

obydlených domů v obci (v domě je hlášena osoba s trvalým pobytem). Tento fakt je 

způsoben tím, že velké množství dříve trvale obydlených domů dnes slouží k rekreačním 

účelům a je potvrzen také údajem, že v území se nachází 506 rekreačních objektů. 
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Obec  

Trvale obydlené byty 

stav 1991 stav 2001 stav 2011 
změna 
1991-
2001 

změna 
2001-
2011 

Blazice 74 70 72 -4 2 

Brusné 127 120 124 -7 4 

Bystřice pod Hostýnem 2836 3170 3167 334 -3 

Chomýž 106 120 126 14 6 

Chvalčov 497 520 527 23 7 

Komárno 102 107 99 5 -8 

Loukov 269 303 328 34 25 

Mrlínek 75 81 85 6 4 

Osíčko 157 164 158 7 -6 

Podhradní Lhota 147 162 152 15 -10 

Rajnochovice 176 170 172 -6 2 

Rusava 198 203 210 5 7 

Slavkov pod Hostýnem 168 182 204 14 22 

Vítonice 148 162 154 14 -8 

SO ORP Bystřice p. H. 5080 5534 5578 454 44 

ČR 3705681 3827678 3894210 121997 66532 
 

Tab. č. 7:  Změna počtu trvale obydlených bytů v obcích SO ORP Bystřice pod 

Hostýnem v letech 1991, 2001 a 2011 (zdroj ČSÚ) 

 
 
 

2007 2008 2009 2010 2011 

počet přístaveb a stavebních úprav RD 2 2 2 1 4 
Tab. č. 8: Počet přístaveb a stavebních úprav v obci Rajnochovice v letech 2007 – 

2011 (Městský úřad Bystřice pod Hostýnem) 

 

Vysoký podíl neobydlených bytů je důkazem nižší atraktivity území z hlediska 

trvalého života. Z počtu čísel popisných (stavby pro bydlení) a čísel evidenčních (stavby 

pro rekreaci), bylo zjištěno, že se v obci v této době nachází 506 objektů, které jsou 

evidovány jako stavby pro rodinnou rekreaci, tudíž oblast není atraktivní k trvalému 

bydlení, ale je velmi vyhledávanou lokalitou k tzv. druhému bydlení. 
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Pozn: Údaje o bydlení prezentované ČSÚ jsou v převážné většině vztaženy ke krajům nebo 

ORP. V tomto případě by pro vyhodnocení byly užitečnější údaje vztažené k jednotlivým 

obcím, aby bylo možné vyhodnotit stav výstavby. Zároveň se rozchází údaje ČSÚ a údajů 

zjištěných z Katastru nemovitostí. Od obce tento údaj nebyl zjištěn, tudíž nebylo možné 

jednoznačně stanovit počet budov, resp. jejich obydlenost. 
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2.2.1 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Dobrá občanská vybavenost obce Dlouhodobý pokles trvale obydlených bytů 

  velké množství rekreačních objektů 
Příležitosti Hrozby 

Zvýšení atraktivity pro trvalé bydlení   
 

2.2.1 Problémy k řešení 

•  Vyhodnotit možnost nových ploch občanského vybavení 

(další problémy k řešení jsou zmíněny v souvislosti s jiným tematickým okruhem) 

 

  



 
 

 
  35 
 

2.3 Rekreace 

Rekreace a cestovní ruch jsou jevy, které se promítají v území z více stran. Na jedné 

straně je to ekonomická (hospodářská) podpora obce, na straně druhé sebou rekreace nese 

i negativní dopad na přírodní podmínky v krajině. Z tohoto důvodu je třeba se na rekreaci 

v každém pilíři dívat z jiného úhlu pohledu. Co je zde pozitivem, může být např. 

v environmentálním pilíři viděno jako negativum. 

 

2.3.1 Předpoklady rekreace  

Rajnochovice se nachází v oblasti, která je součástí přírodního parku Hostýnské 

vrchy, na které se vyskytují přírodní rezervace, přírodní památky, zvláště chráněné území, 

neregionální biocentrum územního systému ekologické stability, ptačí oblast soustavy 

Natura 2000. Velká část katastru patří mezi evropsky významné lokality. Tyto přírodní 

oblasti výrazně zvyšují atraktivnost oblasti pro potencionální návštěvníky. Turistika 

v oblasti je podpořena sítí značených turistických i cykloturistických tras.  

 

Turistika, cykloturistika 

Obec těží především ze své polohy a přírodních podmínek, nejrozšířenějším 

druhem rekreace je pěší turistika, cykloturistika a hipoturistika. 

 

Koupaliště 

Na území se nenachází žádné umělé koupaliště či lázně ani možnost koupání 

v přírodních nádržích. 

 

Sportoviště 

Sportoviště s místním významem, fotbalové hřiště. 

 

Kulturní památky 

• Poutní chrám Narození Panny Marie a sv. Anny  - barokní kostel z roku 1711, 

podružné památky Pieta a Kamenný kříž; 

• sousoší Pieta na místním hřbitově; 



 
 

 
  36 
 

• socha Sv. Jana Nepomuckého; 

• fara; 

• vodní kanál Klauza na plavení dříví. 

 

Zimní sporty 

V zimních měsících jsou využívané dvě lyžařské sjezdovky na Trojáku a Tesáku. 

Turistické trasy jsou v zimě využívány jako běžkařské (Hostýnská běžkařská magistrála, 

HM 52). 
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2.3.2 Ubytovací kapacity 

 
Rajnochovice jsou významným turistickým centrem, o čemž svědčí i vysoké 

množství ubytovacích kapacit v porovnání s ostatními obcemi SO ORP Bystřice pod 

Hostýnem. Ze znalosti místních poměrů i z níže uvedené tabulky je možné vyhodnotit, že 

obec Rajnochovice patří jedné z nejvíce vyhledávaných obcí regionu. 

Pozn.: Vyhodnocování ubytovacích kapacit z ČSÚ je neúplné, proto byly použity údaje 

z RURU ORP Bystřice pod Hostýnem v roce 2010, kdy autoři ověřovali počet ubytovacích 

kapacit především z internetových zdrojů (stránky obcí, stránky ubytovacích zařízení 

apod.). Pro srovnání jsou uvedeny oba zdroje informací. 

 

Obec 

Počet lůžek v ubytovacích 
zařízeních 

RURU SO 
ORP 2010 

ČSÚ 2010 

Rajnochovice 1198 329 
Rusava 1093 373 
Bystřice pod Hostýnem 460 416 
Chvalčov 347 275 
Brusné 38 soukromý údaj. 

Loukov 33 - 
Osíčko 24 - 
Blazice 0 - 
Chomýž 0 - 
Komárno 0 - 
Mrlínek 0 - 
Podhradní Lhota 0 - 
Slavkov pod Hostýnem 0 - 
Vítonice 0 - 

SO ORP celkem 3191 1393 
 

Tab. č. 9:  Počet lůžek v ubytovacích zařízeních v roce 2010 (zdroj ČSÚ, Veřejná 

databáze, RURU SO ORP Bystřice pod Hostýnem) 
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2.3.3  SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Každoroční mírný nárůst obyvatelstva Rostoucí index stáří 
Vysoká míra participace   
Nižší průměrný věk obyvatel než v Zlínském 
kraji   
Dostupnost služeb   

Příležitosti Hrozby 

Migrace vzdělaného obyvatelstva 

  Nízká intenzita výstavby může způsobit 
zpomalení rozvoje obce 

 
Tab. č. 10: SWOT analýza II 

2.3.4 Problémy k řešení 

• Vymezit plochy pro rekreaci (sportoviště apod.) s ohledem na ochranu přírodních 

podmínek. 

• Vyhodnotit možnou novou výstavbu rekreačních oblastí. 

• Respektovat historické a kulturní památky v obci. 
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2.4 Horninové prostředí a geologie 

Obec náleží do provincie Západní Karpaty a subprovincie Vnější Západní Karpaty, 

geomorfologickou oblastí jsou Západní Beskydy, přesněji Hostýnsko – Vsetínskou 

hornatinou. V oblasti převažují flyšové horniny magurské skupiny příkrovů, na západě 

jsou v malé míře zastoupeny paleogenní vrstvy. Na území se nenachází žádné chráněné 

ložiskové ani dobývací území. Doporučenou lokalitou k ochraně je opuštěný stěnový 

kamenolom s výškou lomové stěny 30 – 40 m, nacházející se v severozápadní části obce. 

Tato lokalita je názornou ukázkou tzv. divokého flyše. 

2.4.1 Sesuvná a poddolovaná území 

Poddolované nebo sesuvné území je pro obec hrozbou z důvodu omezení výstavby. 

Na území obce se vyskytují jak aktivní i potencionální sesuvné území (SÚ), i jedno 

významné poddolované území (PÚ), které ale nezasahuje do intravilánu obce. 

Nejkritičtější jsou oblasti, které přímo zasahují do zastavěného území obce. Z celkové 

rozlohy sesuvných území (23,3 ha), jsou více jak 2 ha evidovány jako aktivní sesuv. 

 

Obec 
Výměra 

(ha) 
Počet 

PÚ 
Plocha 
PÚ (ha) 

Počet  
SÚ 

Plocha 
SÚ (ha)  

Rizikové 
území (%) 

Rusava  1205 1 6,9 14 44,4 4,3 
Rajnochovice  4141 1 26,3 18 23,3 1,2 
Vítonice  765 0 0 1 7,3 1 
Mrlínek  392 0 0 1 3,1 0,8 
Chvalčov  2289 1 0,5 8 15,1 0,7 
Podhradní Lhota 382 0 0 2 0,9 0,2 
Brusné  817 0 0 1 0,8 0,1 
Bystřice pod H. 2674 0 0 2 2 0,1 
Loukov  1471 0 0 1 1,2 0,1 
Blazice  378 0 0 0 0 0 
Chomýž  356 0 0 0 0 0 
Komárno  197 0 0 0 0 0 

Osíčko  794 0 0 0 0 0 

Slavkov pod H. 521 0 0 1 0,1 0 

Celkem  16382 3 33,7 49 98,2 0,8 
Tab. č. 11: Rozloha rizikových ploch v jednotlivých obcích ORP (zdroj ÚAP ZLK) 



 
 

 
  40 
 

 

 

Obr. č. 5: Poddolované a sesuvné území 
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2.4.2 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

  Sesuvné území zasahuje do zastavěné části obce 
Příležitosti Hrozby 

    
Tab. č. 12: SWOT analýza III 

2.4.3 Problémy k řešení 

• Ověřit rizika spojené s výskytem sesuvných území. 

• Nenavrhovat nové plochy k bydlení v postižených oblastech. 

 

2.5 Vodní režim v krajině 

Obcí protéká vodní tok Juhyně, spadající do záplavové zóny Q100. Poslední evidovaná 

povodeň na území obce byla v roce 1997. 

Z údajů hydroekologického informačního systému Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T.G.M. [23] se na území obce Rajnochovice nenachází žádný útvar 

tekoucích povrchových vod, který by byl klasifikován jako rizikový, jak z hlediska 

ekologického tak chemického stavu. Nicméně z důvodu nedostatku primárních dat je tok 

klasifikován jako nejistý, což ale může v závěru představovat horší stav.  

2.5.1 SWOT analýza  

Silné stránky Slabé stránky 

 Předpokládaný dobrý stav tekoucích vod Zastavěná část obce v záplavovém území Q100 
Příležitosti Hrozby 

   Zasažení zastavěné části obce záplavami 
SWOT analýza IV 

2.5.2 Problémy k řešení 

• Prověřit území ohrožená záplavami a navrhnout případná protipovodňová opatření. 
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2.6 Hygiena životního prostředí 

Ochrana životního prostředí byl jeden z prvních a původních cílů RURU. 

2.6.1 Ovzduší 

Kvalita ovzduší se stanovuje na základě obsahu emisních látek obsažených v ovzduší. 

V letech 1994 – 2004 fungoval na Tesáku manuální měřící program, který zaznamenával 

hodnoty oxidů dusíku a oxidu siřičitého. Jeho údaje jsou bohužel v této době již neaktuální. 

 

Za nejvýraznější provozy, které mají na území SO ORP Bystřice pod Hostýnem vliv na 

znečištění jsou: 

• ČEPRO a.s. středisko Loukov (terminály na skladování automobilového benzínu), 

• KOVONAX spol. s.r.o. Bystřice pod Hostýnem (nanášení práškových plastů, 

povrchová úprava kovů a plastů, zpracování dřeva), 

• Tepelné hospodářství Bystřice pod Hostýnem s.r.o., 

• TON a.s. závod Bystřice pod Hostýnem (nátěry dřevěných povrchů, zpracování 

dřeva), 

• TON-ENERGO a.s. - teplárna Bystřice pod Hostýnem. 

 

Hlavními zdroji emisí v ovzduší jsou v Rajnochovicích podle starosty obce Rajnochovice: 

• Silniční doprava (polétavý prach, benzen, oxidy dusíku), 

• prašnost pozemků orné půdy, 

• vytápění (především v zimních měsících). 

 
Obec můžeme hodnotit jako neproblematickou z hlediska znečišťování prostředí. 

Nenachází se zde žádný významný zdroj či provoz, který by ml vliv na ŽP. Vysokou 

hodnotou lesnatosti a místních chráněných oblastí je toto kladné hodnocení podporováno. 
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2.6.2 Staré ekologické zátěže 

V obci se nenachází žádná registrovaná stará ekologická zátěž. 

Evidované staré ekologické zátěže na území SO ORP Bystřice pod Hostýnem (NIKM, 

http://zateze.kr-zlinsky.cz/): 

• Bystřice pod Hostýnem – Cihelna I, II, 

• Bystřice pod Hostýnem – JM dřevařské závody a.s., 

• Bystřice pod Hostýnem – vojenský prostor, 

• Podhradní Lhota – Šraňky - skládka. 

 

2.6.3 Nakládání s odpady 

Informace týkající se nakládání s odpady jsou dostupné v Informačním systému 

odpadového hospodářství (ISOH), který spadá pod Ministerstvo životního prostředí 

(MŽP), dostupné jsou souhrnné údaje pro jednotlivé SO ORP ČR, údaje za jednotlivé obce 

v SO Bystřice pod Hostýnem nebylo možné dohledat, ani nejsou ve vyhodnocení RURU 

SO ORP Bystřice pod Hostýnem, údaje o produkci odpadu poskytla obec Rajnochovice. 

Svoz komunálního odpadu v obci zajišťuje firma ASA Bystřice pod Hostýnem a svoz 

kontejnerů Technické služby Valašské Meziříčí. 

 

Graf č. 11: Produkce odpadu v obci v letech 2009 – 2011 (zdroj OÚ Rajnochovice) 
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Rekreace v obci je problematická i z hlediska nakládání s odpady. Rekreanti ročně 

vyprodukují více jak 65% z celkové roční produkce komunálního odpadu obce, což je 

alarmující údaj. Průměrná roční produkce se za poslední roky nijak extrémně nezměnila. 

Hodnocení průměrné roční produkce odpadu se řídí Plánem odpadového hospodářství ČR 

[28] s cílem produkce do 340kg/rok. 

Obec se snaží tutu situaci řesit alespoň ročním poplatkem za komunální odpad pro 

majtele rekreačních chat a chalup ve výši 460,-Kč za objekt. 

2.6.1 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Obec má zaveden sběr tříděného odpadu Není zaveden systém čištění odpadních vod 

Absence starých ekolog. zátěží 65% odpadů vyprodukují rekreanti 

Příležitosti Hrozby 

  Vytápění nekvalitními palivy 

    
Tab. č. 13: SWOT analýza V 

2.6.2 Problémy k řešení 

•  Nebyly stanoveny žádné významné problémy k řešení 
 

2.7 Ochrana přírody a krajiny 

2.7.1 Chráněná území 

Na katastrálním území o rozloze 4145 ha se nachází téměř 174 ha registrovaných 

maloplošných krajinných prvků, nenachází se zde národní park ani chráněná krajinná 

oblast. V okresu Kroměříž se celkem vyskytuje 30 registrovaných maloplošných 

krajinných prvků na rozloze 417,7 ha, na území obce se tedy vyskytuje 40% rozlohy těchto 

registrovaných území. 10% maloplošných chráněných území Zlínského kraje se nachází 

v KÚ Rajnochovice. 
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Název Typ Rozloha (ha) 

Kelčský Javorník přírodní rezervace 123,60 

Čerňava přírodní rezervace 17,75 

Sochová přírodní rezervace 16,36 

Tesák přírodní rezervace 9,19 

Bernátka  přírodní památka 2,99 

Skalka - Polomsko přírodní památka 0,87 

Vřesoviště Bílová přírodní památka 2,80 

celkem 173,7 
Tab. č. 14: Registrované maloplošné krajinné prvky na katastrálním území obce 

Rajnochovice (zdroj ÚAP Zlínský kraj) 

 

Přírodní park Hostýnské Vrchy – rozloha 4122,45 ha (což je 99% z celkové rozlohy obce). 

NATURA 2000 je soustava chráněných území, kde se vyskytují z evropského pohledu 

rostliny a živočichové ohrožení, vzácní či omezení svým výskytem. Jedná se především 

o lokality ochrany volně žijících ptáků (ptačí oblast) a evropsky významné lokality (EVL). 

Evropské směrnice jsou zakotveny v zákoně ČR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

• Ptačí oblast Hostýnské vrchy – lokalita populačního výskytu strakapouda 

bělohřbetého a lejska malého, rozloha 2502,18 ha. 

• Evropsky významná lokalita (EVL) Tesák – lokalita výskytem střevlíka 

hrbolatého a čolka karpatského, rozloha 1263,90 ha. 
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Obr. č. 6: Ochrana přírody a krajiny 
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2.7.2 Ekologická stabilita 

 
Koeficient ekologické stability (KES) je poměrové číslo, které stanovuje poměr ploch tzv. 

stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků v daném území. Nejobecnějším výpočtem 

KES je poměr ploch relativně stabilních a ploch relativně labilních (Ing. Igor Míchal). 

Nicméně tento výpočet je vhodný nikoli pro srovnání v čase, ale pro okamžikové 

porovnání. Použit proto byl pro hodnocení výpočet doc. Löwa, který jednotlivým kulturám 

dává expertně stanovenou váhu podle úrovně stability dané kultury v území.[] 

 

KES=1,5A+B+0,5C/0,2D+0,8E 

 

A: lesy, vodní plochy 

B: trvalé kultury, ovocné sady, zahrady, okrasné zahrady 

C: louky, pastviny 

D: orná půda 

E: zastavěné území, ostatní plochy 

 

Podle výsledků je krajina hodnocena následovně: 

KES ≤ 0,1  devastovaná krajina 

0,1 < KES < 1,0 narušená krajina schopná autoregulace 

KES  1,0  vyvážená krajina 

1,0 < KES < 10,0 krajina s převažující přírodní složkou 

KES ≥ 10,0  krajina přírodní nebo přírodě blízká 

 

Z tabulky níže je zcela zřejmé, jakou roli hraje vysoká zalesněnost sledované obce. Lesy 

jsou hodnoceny jako jedny z nejstabilnějších ploch a tudíž 85% zalesněnost obce se 

projevuje velmi vysokým koeficientem ekologické stability, který Rajnochovice řadí ke 

krajině přírodní nebo přírodě blízké. 

Pozn.: Byl vypočítán také KES jako podíl urbanizovaných ploch a ploch neurbanizovaných 

(KES= 17,8) a bylo dosaženo stejného výsledku (KES nad 6,2 značí území přírodní). 
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obec 

z toho (v ha) 

KES zemědělská půda 
lesní 
půda 

vodní 
plochy 

zastavěné 
plochy 

ostatní 
plochy orná 

půda 
zahrady sady louky 

Rajnochovice 49,2 20,2 3,4 335,5 3 540,40 16,9 17,2 160,2 36,4 

Brusné 81,3 17,8 19,2 35,4 616,9 7,7 6,3 32,5 21 

Rusava 15,6 35,4 1 361,6 703,4 7,9 12,2 67,3 19,2 

Chvalčov 182,6 49 4,5 175 1 729,90 5,8 19,1 129,5 17,7 
Slavkov pod 
H. 171,4 19,5 2,7 64,1 222,2 1,9 7,5 31,4 6 

Loukov 675,5 37,1 13,1 60 560,4 6,8 20 97,7 4,1 

Osíčko 380,3 24,2 5,2 81,8 227,7 3,9 9,2 60,6 3,2 
Bystřice pod 
H. 1 286,70 164,7 41,8 134,9 636,6 23,3 95,7 296,7 2,2 

Chomýž 201,3 19,2 3,1 40,3 39,6 10,9 7 35 1,6 
Podhradní 
Lhota 221,9 15,6 3 60,2 31,2 6,3 8,5 34 1,3 

Blazice 265,6 14,9 1,4 27,2 33 5,9 6,3 23,6 1,1 

Mrlínek 277,7 12,5 2,5 34,2 35 1,5 6,2 23,2 1,1 

Komárno 133,1 12,9 1,6 10,2 5,7 7,7 5,2 21,8 0,8 

Vítonice 626,6 22,2 2,2 48,5 3,8 5,4 10,5 47,6 0,4 
 

Tab. č. 15: Koeficient ekologické stability v obcích SO ORP Bystřice pod Hostýnem 

(zdroj ČSÚ) 

 

2.7.1 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Oblast je tvořena z velké části chráněnými 
oblastmi   

Existence přirozeného systému biokoridorů a 
biocenter   

Příležitosti Hrozby 

Možnost čerpání dotací pro realizaci 
krajinotvorných programů Střety ochrany přírody se záměry na rozvoj obce 

Tab. č. 16: SWOT analýza V 
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2.7.2 Problémy k řešení 

• Vymezovat nové záměry s ohledem na ochranu přírody 
 
 

2.8  Zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění 

funkce lesa 

2.8.1 Zemědělská půda 

obec 
Celková 
výměra 

(ha) 

z toho (v ha): 

zemědělská 
půda 

z toho: 
orná 
půda 

zahrady sady louky 

Blazice 377,8 309,0 265,6 14,9 1,4 27,2 
Brusné 817,0 153,7 81,3 17,8 19,2 35,4 
Bystřice pod Hostýnem 2 680,3 1 628,0 1 286,7 164,7 41,8 134,9 
Chomýž 356,4 263,9 201,3 19,2 3,1 40,3 
Chvalčov 2 295,2 411,0 182,6 49,0 4,5 175,0 
Komárno 198,2 157,8 133,1 12,9 1,6 10,2 
Loukov 1 470,5 785,6 675,5 37,1 13,1 60,0 
Mrlínek 392,8 326,9 277,7 12,5 2,5 34,2 
Osíčko 792,9 491,5 380,3 24,2 5,2 81,8 
Podhradní Lhota 380,6 300,6 221,9 15,6 3,0 60,2 
Rajnochovice 4 143,0 408,3 49,2 20,2 3,4 335,5 
Rusava 1 204,4 413,6 15,6 35,4 1,0 361,6 
Slavkov pod Hostýnem 520,7 257,6 171,4 19,5 2,7 64,1 
Vítonice 766,7 699,4 626,6 22,2 2,2 48,5 

 
Tab. č. 17: Výměra druhů zemědělských ploch v obcích SO ORP Bystřice pod 

Hostýnem (zdroj ČSÚ) 

 
 

Více jak 85% pozemků v obci je tvořeno lesními porosty. K zemědělství jako takovému se 

využívá pouze 10% rozlohy obce, což je nejméně z celého SO ORP. Převaha luk a pastvin 

v rámci zemědělské půdy je dána hornatostí celého území obce. 
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2.8.2 Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků slouží pro 

oceňování zemědělské půdy a zemědělských pozemků, pomáhá při řešení racionálního 

uspořádání, zúrodňování, ochrany a využívání zemědělského půdního fondu v rámci 

produktivity a efektivity využívání půdy. Jeho nedílnou funkcí je také pomoc při řešení 

pozemkových úprav. 

Jedná se o pětimístný číselný kód, který je souhrnem kvantitativních i kvalitativních 

informací o morfogenetických vlastnostech půd, reliéfu terénu a klimatu a pozemky jsou 

ohodnocovány podle následujícího principu:  

 

Obr. č. 7: Schéma kódu BPEJ 

Z hlediska trvale udržitelného rozvoje území je podstatná půda, která se nachází v I. nebo 

II. třídě ochrany zemědělského půdního fondu. Typově se jedná se o půdy, které jsou 

v jednotlivých klimatických regionech nejcennější a mají nadprůměrnou produkční 

schopnost. Půdy I. třídy ochrany lze ze zemědělského půdního fondu (ZPF) vyjmout pouze 

výjimečně, půdy II. třídy ochrany jsou podmíněně odnímatelné ze ZPF a to s ohledem na 

územní plánování, jen podmíněně využitelné pro stavební účely. [18] 

Jako indikátor byl zvolen podíl půdy I. a II. Třídy ochrany na celkové orné půdě, který byl 

vyhodnocen jako průměrný v rámci SO ORP Bystřice pod Hostýnem. 

Pozn.: Protože při křížové kontrole dat bylo zjištěno, že údaje z ČSÚ a ÚAP Zlínského 

kraje (měřeno z shapefile) se neshodují, bylo vyhodnocení provedeno na základě údajů 

ÚAP Zlínského kraje a to pouze v rámci SO ORP Bystřice pod Hostýnem. Bylo zjištěno, že 

data  ÚAP Zlínského kraje do zemědělských ploch zahrnují také plochy mimo zemědělskou 

půdu např. zastavěné plochy.  
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Obec 
Zemědělská 
půda (ha) 

Půdy l. třídy 
ochrany (ha) 

Půdy II. třídy 
ochrany (ha) 

Podíl půdy I. a II. 
třídy ochrany na 
zem. půdě (%) 

Blazice 353,3 121,1 144,1 75,06 

Bystřice pod Hostýnem 2031,2 648,8 439,4 53,57 

Vítonice 755,6 158,4 210,7 48,85 

Mrlínek 362,1 67,6 87,8 42,92 

Chomýž 326,8 21,1 74,7 29,31 

Komárno 187,8 3,5 49,5 28,22 

Rajnochovice 543,4 85,8 63,5 27,48 

Chvalčov 532,6 66,3 50,6 21,95 

Loukov 906,6 0 134,7 14,86 

Brusné 187,7 0,1 27,4 14,65 

Podhradní Lhota 348,3 0 38,7 11,11 

Osíčko 567,1 33,6 28,5 10,95 

Slavkov pod Hostýnem 280,3 0 5,4 1,93 

Rusava 478,6 0 0 0,00 

SO ORP Bystřice pod H. 7861,5 1206,2 1355 32,58 

Tab. č. 18:  Podíl půd I. a II. třídy ochrany na celkové výměře zemědělské plochy 

(zdroj ÚAP Zlínský kraj) 
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Obr. č. 8: Třídy ochrany zemědělské půdy v obci Rajnochovice 
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2.8.3 Pozemky určené k plnění funkce lesa 

Jedná se o lesní a jiné pozemky, které souvisejí s lesem nebo slouží lesnímu hospodářství a 

nejsou součástí ZPF. Tyto pozemky nelze bez povolení využívat jinak než k plnění funkce 

lesa. Mezi pozemky určenými k plnění funkcí lesa patří pozemky s lesními porosty, lesní 

průseky, nezpevněné lesní cesty nejsou-li širší než 4 m a také pozemky, na nichž byly lesní 

porosty dočasně odstraněny na základě souhlasu orgánu státní správy lesů.  

Území obce je z více jak 85% zalesněno (viz. tab.č.11), což má vliv na vysokou hodnotu 

KES, hospodářské podmínky (těžba dřeva) a také na rekreaci. 

Na území Rajnochovic nachází 15% lesa zvláštního určení z celkové rozlohy lesních 

pozemků, jedná se o lesní porost v pásmu ochranného vodního zdroje I. stupně ( ÚAP jev 

č. 44 je znázorněn na obr.). 

2.8.4 SWOT analýza 

 
Silné stránky Slabé stránky 

Oblast vysoce zalesněna přes 85%. 
 

Nízké využiti zemědělských pozemků. 

 Vysoký koeficient ekologické stability Zábory zemědělské půdy bez návaznosti na 
zastavěné území sídel. 
Omezení výstavby 

  
 

Příležitosti Hrozby 

    
Tab. č. 19: SWOT analýza V 

 

2.8.1 Problémy k řešení 

• Zastavitelné plochy navrhovat mimo půdy I. a II. třídy ochrany. 

• Vyhodnotit stávající využívání zemědělských ploch. 
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2.9 Dopravní a technická infrastruktura  

2.9.1 Silniční doprava 

Pro silniční dopravu jsou v ORP používány především komunikace II. A III. třídy. 

Obcí Rajnochovice prochází pouze jedna komunikace a to komunikace III. třídy č. 01866 

v délce 7,2 km. 

Tato komunikace nebyla zahrnuta do Celostátního sčítání dopravy 2010, které bylo 

prováděno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, tudíž neexistují relevantní údaje o dopravě 

v obci. Podle starosty obce Rajnochovice není evidována zátěž v podobě dopravy. Místní 

komunikaci využívají především obyvatelé obce či rekreanti. Jedná se o lokální 

komunikaci místního významu. 

2.9.2 Železniční doprava 

Obec je propojena železniční tratí č. 303 Kojetín – Valašské Meziříčí. Stanice 

Rajnochovice leží na katastrálním území obce Podhradní Lhota, od centra obce 

Rajnochovice je vzdálena přibližně 3 km.  

2.9.3 Veřejná linková doprava 

Veřejná linková doprava je v obci zajišťována autobusovými linkami a vlakovými 

spoji (viz výše).  

Pozn.: Počet spojů v obci je další z neporovnávatelných ukazatelů. Závisí v jisté míře na 

poloze obce. Sídla, která leží na frekventovaných trasách, mají více linkových spojů než 

obce ležící mimo tyto frekventované, závislost četnosti spojů je určována vzhledem k počtu 

obyvatel, kteří k dopravě využívají veřejnou dopravu. Pro příští hodnocení by bylo vhodné 

provést analýzu využívání jednotlivých spojů, protože denně z obce vyjíždí velké množství 

osob, které ale k dopravě využívá osobní přepravy. Problematické je také analyzovat počet 

vyjíždějících a dojíždějících osob. Tento údaj je zpracováván v rámci SLDB, tudíž 

s desetiletou periodou.  
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2.9.4 Technická infrastruktura 

Obec má vlastní vodovod, plynem je obec zásobována středotlakým plynovým 

potrubím, podle údaje z Malého lexikonu obcí 2011 (ČSÚ) v obci není vedena kanalizace, 

nicméně stávající jednotná kanalizace v délce 1280 m existuje, ale není napojena na 

centrální čističku odpadních vod, která v obci není. Projekt na výstavbu nové kanalizace a 

napojení na čističku odpadních vod je již v této době zpracován a čeká na realizaci. 

2.9.5 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Obec je plynofikována i zásobena el. energií Špatná kvalita komunikací 
Obec využívá dva zdroje pitné vody Absence ČOV 

Příležitosti Hrozby 

Využití alternativních zdrojů energií 
  

Tab. č. 20: SWOT analýza VII 

 

2.9.1 Problémy k řešení 

• Zahrnout do ÚP plánovanou ČOV 

• Navrhnout lokality pro možné využívání alternativních zdrojů energie (např. 

větrnou elektrárnu) 

 

2.10 Hospodářské podmínky 

2.10.1 Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost je jedním ze základních ukazatelů o stavu trhu práce, a tím i o 

funkčnosti ekonomiky státu. Je to jev, který přináší negativní důsledky na poli 

ekonomickém, sociálním, a v neposlední řadě politickém. (ČSÚ) 
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Pozn.: Průměrná roční míra nezaměstnanosti byla vypočtena z měsíčních údajů MPSV. 

Míra nezaměstnanosti v obcích, mikroregionech a ORP se počítá na základě ekonomicky 

aktivního obyvatelstva. Důvodem je nedostupnost data o počtu zaměstnaných na úrovni 

těchto územních celků Na rozdíl od celorepublikových, krajských a okresních statistik, kde 

se míra nezaměstnanosti vyhodnocuje na základě výběrového šetření pracovních sil.[] 

Proto byl tento ukazatel porovnáván s roční mírou nezaměstnanosti v SO ORP Bystřice 

pod Hostýnem. Pro srovnání informativního charakteru byly vypočteny hodnoty i pro 

ostatní obce SO ORP. 

 

  Průměrná roční míra nezaměstnanosti  

Obec 2009 2010 2011 

Osíčko  8,42 9,77 7,86 

Brusné  12,33 13,1 8,88 

Slavkov pod Hostýnem 12,45 14,17 10,08 

Chvalčov  8,72 10,79 10,44 

Loukov  10,35 11,73 10,73 

Bystřice pod Hostýnem  9,47 11,43 10,89 

Vítonice  12,18 12,25 11,17 

Podhradní Lhota 10,2 13,19 11,42 

Rusava  10,3 12,93 11,61 

Komárno  8,48 12,47 11,85 

Chomýž  11,58 13,62 13,18 

Rajnochovice  15,37 15,13 13,73 

Blazice  10,55 16,9 15,35 

Mrlínek  8,96 13,79 17,18 

SO ORP Bystřice pod Host. 10,67 12,95 11,74 
Tab. č. 1:  Průměrná roční míra nezaměstnanosti v obcích SO ORP Bystřice pod 

Hostýnem v letech 2009 – 2011 (zdroj MPSV) 

Z tabulky č. 17 je patrné, že obec má vysokou roční míru nezaměstnanosti oproti 

ostatním obcím SO ORP, ale je nižší než průměrná roční míra nezaměstnanosti celého 

správního obvodu. Nicméně pozitivním jevem je mírné snižování míry nezaměstnanosti za 

poslední roky. Průměrný relativní pokles v roce 2010 byl oproti roku 2009 3,52%, v roce 

2011 se nezměnil. 
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Graf č. 12: Průměrná měsíční míra nezaměstnanosti obyvatel Rajnochovic v letech 

2009 - 2011 (zdroj MPSV) 

 

  Na tomto grafu je také vidět, jakou roli hraje sezónní faktor, který byl vypočten na 

hodnotu 0,28, tedy očištěná průměrná míra nezaměstnanosti v těchto letech byla nižší. Což 

při porovnávání jednotlivých měsíčních údajů může vykazovat rozdíly (v případném 

srovnávání mezi obcemi. Ohled je třeba brát také na skutečnost, že v tak malé obci i 1 nově 

nezaměstnaný člověk způsobí nárůst nezaměstnanosti. 

 

Daňové příjmy obce 

Daňové příjmy obce je vyjádřen podílem daňových příjmů obce (daň z příjmu 

fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí) 

a stávajícím počtem obyvatel. Tento údaj do jisté míry odráží místní ekonomiku, 

především pak podnikatelské aktivity fyzických osob. Je možné kvalitativně srovnávat 

s údaji vyšších územních celků. 

Indikátor je vypočten jako suma daňových příjmů obce vztažených na 1 obyvatele. 
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2008 2009 2010 průměr 

Rajnochovice 
Daňové příjmy obce (tis. Kč) 4163 6586 5429   

 DP na 1 obyv. (tis. Kč) 7,98 12,45 10,13 10,18 

Slavkov pod 
Hostýnem 

Daňové příjmy obce (tis. Kč) 5396 5456 4184   

 DP na 1 obyv. (tis. Kč) 9,74 9,85 7,34 8,98 

Chvalčov 
Daňové příjmy obce (tis. Kč) 13927 15441 14680   

 DP na 1 obyv. (tis. Kč) 8,53 9,39 8,95 8,96 

Bystřice pod 
Hostýnem 

Daňové příjmy obce (tis. Kč) 72055 80321 70322   

 DP na 1 obyv. (tis. Kč) 8,29 9,28 8,09 8,55 

Osíčko 
Daňové příjmy obce (tis. Kč) 3522 4147 4614   

 DP na 1 obyv. (tis. Kč) 7,29 8,68 9,65 8,54 

Blazice 
Daňové příjmy obce (tis. Kč) 1741,00 2138,00 1543,00   

 DP na 1 obyv. (tis. Kč) 8,33 10,13 7,11 8,52 

Loukov 
Daňové příjmy obce (tis. Kč) 7394 8457 8622   

 DP na 1 obyv. (tis. Kč) 7,51 8,46 8,72 8,23 
Rusava Daňové příjmy obce (tis. Kč) 4492 5238 5123   

   DP na 1 obyv. (tis. Kč) 7,39 8,66 8,57 8,20 
Vítonice Daňové příjmy obce (tis. Kč) 3536 4072 4049   

   DP na 1 obyv. (tis. Kč) 7,43 8,50 8,58 8,17 
Chomýž Daňové příjmy obce (tis. Kč) 2791,00 2967,00 2347,00   

   DP na 1 obyv. (tis. Kč) 7,67 8,17 6,50 7,45 
Brusné Daňové příjmy obce (tis. Kč) 2405 2927 2583   

   DP na 1 obyv. (tis. Kč) 6,59 7,93 7,16 7,23 
Mrlínek Daňové příjmy obce (tis. Kč) 1953 2214 1978   

   DP na 1 obyv. (tis. Kč) 6,85 7,69 6,84 7,13 

Komárno 
Daňové příjmy obce (tis. Kč) 2047 2295 1966   

 DP na 1 obyv. (tis. Kč) 6,54 7,17 6,12 6,61 
Podhradní Lhota Daňové příjmy obce (tis. Kč) 3285 3758 3049   

   DP na 1 obyv. (tis. Kč) 6,39 7,34 5,84 6,52 

obce Zlínského 
kraje 

Daňové příjmy obce (tis. Kč) 5012640 5569818 4814151   

 DP na 1 obyv. (tis. Kč) 8,48 9,42 8,15 8,68 
 

 
Tab. č. 2: Průměrná daňová výtěžnost obcí SO ORP Bystřice pod Hostýnem v letech 

2007 – 2009 (zdroj MF ČR) 

 
Daňové příjmy obce na jednoho obyvatele Rajnochovic jsou výrazně vyšší v porovnání 

s průměrem Zlínského kraje. V průměru let 2008 – 2010 připadlo na 1 obyvatele obce 

Rajnochovice 10 180,- Kč daňových příjmů obce. Tento údaj značí, že místní ekonomika 

je stabilní, v průběhu posledních let se příjmy obce extrémně nesnižují, což dokazuje také 
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každoroční růst počtu ekonomických subjektů v obci, který má na tento ukazatel velký 

vliv. 

 

2.10.2 Podnikatelská struktura 

. 

Z dostupných údajů nebylo možné aktualizovat počet ekonomických subjektů podle 

převažující činnosti a to z důvodu jiného třídění oborů, kdy velké množství živností spadá 

do kategorie volná.  

 

Tab. č. 3: Počet registrovaných ekonomických subjektů v Rajnochovicích v letech 

2006 – 2011 (ČSÚ) 

Tento údaj ovšem sdružuje všechny ekonomické subjekty bez ohledu na jejich aktivitu.  

Z údajů získaných z Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem byl zjištěn počet 

podnikatelů – fyzických osob na 1000 obyvatel a tento údaj byl srovnán s předchozími 

roky 

2006 2007 2008 2009 2010 

Rajnochovice 17,99 19,35 20,42 20,71 20,99 

Zlínský kraj 22,12 22,34 22,72 22,31 22,76 
Tab. č. 4:  Míra podnikatelské aktivity v letech 2006 – 2010 (zdroj MF) 
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2.10.1 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Vysoké daňové příjmy na 1 obyvatele Vysoká míra nezaměstnanosti 

Vysoký potenciál podnikání v cestovním ruchu   
Příležitosti Hrozby 

 Dostatek ploch k podnikatelskému záměru  Migrace obyvatel za prací 

    
Tab. č. 21: SWOT analýza VIII 

 

2.10.1 Problémy k řešení 

• Vytyčit plochy s využitím pro podnikání a služby 
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2.11 Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje 

Cílem bylo vytvořit jednoduchý porovnávací postup, který by vhodným způsobem 

vyhodnotil zjištěné indikátory a porovnal je v rámci třech stanovených pilířů. 

Pomocí pětistupňové škály 1 až 5 byly ohodnoceny jednotlivé indikátory zařazené do 

jednoho či více pilířů. Na základě jeho vlivu na území byl indikátor hodnocen takto: 

• 1 = extrémně negativní 

• 2 = negativní 

• 3 = neutrální 

•  4 = pozitivní 

•  5 = velmi pozitivní 

 

Tématický okruh Hodnocený indikátor 
Bodový 

zisk 
Pilíř 

Sociodemografické podmínky 
Index stáří 5 

SOC Změna počtu obyvatel 4 
Bydlení Počet trvale obydlených bytů 2 

Rekreace 
Přírodní podmínky 5   

Zátěž území 1   
Infrastruktura Výskyt tech. Infrastruktury 2 

EKO 
Hospodářské podmínky 

Nezaměstnanost 2 

Daňové příjmy 4 
Horninové prostředí a geologie Sesuvné a poddolované území 1 

ENV 

Vodní režim Záplavové území 2 
Hygiena ŽP Odpadové hospodářství 1 

Ochrana přírody a krajiny 
KES 5 

Chráněné oblasti 5 

ZPF a PUPFL 
Poměr BPEJ I. a II. třídy ochrany 3 

Lesnatost 5 
Tab. č. 1: Hodnocení vyváženosti 

 

Vyváženost jednotlivých pilířů je dána bodovým ziskem hodnocených indikátorů 

rozčleněných do třech skupin, dle třech pilířů udržitelnosti území. Některé indikátory 

zasahují do více pilířů, byly tedy hodnoceny v rámci obou. Protože se nepodařilo vybrat 

právě ty indikátory, které mají pro obec význam sledovat a zároveň docílit stejného 

maximálního zisku v rámci pilířů, bylo třeba používat přepočtového koeficientu, který 
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původně nebyl zamýšlen. Bylo použito stejné techniky jako u RURU SO ORP Bystřice 

pod Hostýnem 2010. 

 

 

Graf č. 13:  Vyváženost pilířů udržitelného rozvoje 

 

Nebyl vytvořen součet bodového hodnocení, z důvodu nevynášení hodnot to 

kartogramu či kartodiagramu v porovnání s ostatními obcemi, ale jednotlivé bodové zisky 

byly vyneseny do paprskového grafu s tím, že maximální hodnota je stanovena dle 

maximální hodnoty jednoho ze tří pilířů. Tímto je možné sledovat možné změny území 

v budoucnu. 

Rajnochovice jsou oblast vysoce zalesněná, přírodně bohatá a tudíž výsledky nejsou 

překvapující. V obci převažuje environmentální složka udržitelného rozvoje nad ostatními, 

nejhůře hodnocený je environmentální pilíř. 

Tímto způsobem je možné zobrazovat kvalitativně měřené indikátory, což se ve spojení 

se SWOT analýzou, která vystihuje problémy řešení, stává nástrojem pro hodnocení 

udržitelného rozvoje v obcích. Není podmínkou dodržování výše provedeného výběru 

indikátorů, v této práci bylo vycházeno z dostupnosti dat, které místy byly nezjištěny nebo 

na úrovni obce neporovnávatelné. 
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2.12 Popis grafické části 

Veškeré mapové výstupy jsou v souladu s legislativním rámcem RURU i s Metodikou 

jednotného digitálního zpracování územně analytických podkladů a územně plánovací 

dokumentace Zlínského kraje [23]. 

 

Výkres hodnot 

Vyobrazeny jsou jevy, které jsou považovány za hodnoty ve sledovaném území. 

Výkres limitů 

V tomto výkrese jsou zobrazeny zákonem stanovené limity využití území – 

památková ochrana, nadřazené prvky ÚSES, ochrany přírody, ochrany vodních zdrojů, 

záplavové území, sesuvná území, technická infrastruktura pro zásobování území pitnou 

vodou, odvádění odpadních vod, zásobování energiemi, spojové služby, dopravní 

infrastruktura a další jevy, které omezují území.  

Výkres záměrů 

Výkres záměrů se soustředí na zobrazení návrhů plynoucích z územního plánu. 

V této práci nebyl výkres záměrů řešen z důvodu nerelevantních podkladů aktuálního 

územního plánu. 

 

Problémový výkres 

Na problémovém výkrese jsou zobrazeny jevy, které způsobují v území problémy. Jevy 

mohou být problematické samy o sobě nebo v souvislosti s jiným sledovaným jevem. 

Tento výkres vystihuje nejdůležitější problémy, které by měly být řešeny v územně 

plánovací dokumentaci. Jednotlivé střety jsou pro lepší přehlednost popsány přímo ve 

výkresové dokumentaci. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce byla aplikace metodiky zpracování rozboru trvale udržitelného 

rozvoje území, který se v dnešní době provádí ve formě za celou správní obec, na 

vybranou obec. Zájmovou lokalitou je obec Rajnochovice ve Zlínském kraji. Vyhodnocení 

jednotlivých pilířů rozboru trvale udržitelného rozvoje území (sociodemografický, 

environmentální, ekonomický) bylo provedeno podle platné legislativy a většina použitých 

údajů je veřejně dostupných.  

Nutno podotknout, že aktuálně největším problémem je právě stanovená metodika, 

která je v mnohých místech nejednoznačná a každá správní obec, která rozbor trvale 

udržitelného rozvoje území prováděla svépomocí, či zpracovatelská firma, pojala rozbor po 

svém. Během práce bylo prostudováno velké množství rozborů různých zpracovatelských 

týmů jak na úrovni obcí, tak na úrovni krajů a výčet nejzajímavějších přístupů k této 

problematice je zhodnocen v kapitole Analýza prováděných postupů. 

Bylo vyhodnoceno 10 tematických okruhů rozčleněných do třech pilířů. Tyto 

tematické okruhy byly popsány, případně graficky znázorněny, ať už ve formě přehledných 

tabulek, grafů, či map. Do závěrečného hodnocení byly promítnuty pouze ty jevy, které 

výrazně popisují stav jednotlivých pilířů. Jevy byly voleny tak, aby se v pilířích vyskytoval 

stejný počet vyhodnocovaných kritérií a zároveň takovým způsobem, aby se kritéria 

neovlivňovala vzájemně.  

Byly vytvořeny mapové výstupy, které zobrazují hodnoty zjištěných jevů ÚAP 

na území obce, limity v území obce a třetí přílohou je problémový výkres, který poukazuje 

na největší problémy, které se aktuálně v obci nachází. 

Výhodou zpracování rozboru udržitelného rozvoje území v rámci jedné obce je 

v detailnějším průzkumu území a lepší vyhodnocení území jedné obce. Hodnoty obce 

nejsou zatíženy okolními obcemi či městy, protože jevy jsou srovnávány v rámci 

celokrajských průměrů. Na povrch vyplývají skutečnosti, které v rozboru správní obce 

byly zastíněny situací okolních obcí. 

Obrovský potenciál má tento způsob aplikace rozboru pro samotnou obec 

především v letech budoucích. A to v případě provádění aktualizací v několikaletých 

periodách. Obec by tak mohla sledovat nejen svůj vývoj a změny v území, ale mohla by 
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také vyhodnocovat, zda problémy k řešení, které byly navrženy v minulém rozboru, byly či 

nebyly vyřešeny, a jak se to promítlo do samotného vyhodnocení udržitelnosti. 
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Tab. č. 25: Hodnocení vyváženosti 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Stručná charakteristika zkoumaných vyhodnocení RURU  

Příloha č. 2: Výkres limitů (samostatně, tištěno) 

Příloha č. 3: Výkres hodnot (samostatně, tištěno) 

Příloha č. 4: Problémový výkres (samostatně, tištěno) 
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Příloha č. 1: Stručná charakteristika zkoumaných vyhodnocení RURU  
 

SO ORP Zpracovatel Hodnocení indikátorů SWOT analýza Vyváženost pilířů 
Bystřice pod Hostýnem, 13 

obcí Zlínského kraje a další 
Ekotoxa      Podrobné hodnocení viz výše 

Mikulov, Pohořelice AR projekt s.r.o. vyváženost podle +- tabulky 
3 SWOT a problémy k řešení pro 

jednotlivé obce 

škála - 0 +, hodnocení je 

dáno poměrem kladných a 

záporných bodů 

Horšovský Týn město  indikátory vyplývající ze SWOT SWOT hodnoceny za každé téma 

vytvořen z váhového 

souhrnu výroků SWOT 

analýz 

Český Krumlov UK - 24 

pro každou obec stanoveny klíčové 

faktory a jejich možnost řešení v 

ÚPD 

SWOT za jednotlivé obce 

vyhodnocení  - 0 + v rámci 

jednotlivých SWOT analýz, 

souhrnný kartodiagram 

Milevsko vlastní Váhové hodnocení indikátorů 3 SWOT + 1 souhrnná SWOT analýza 
výsledek - kartogramy 

analytické a syntetické 

Moravské Budějovice IRI s.r.o. vlastní expertní systém RURGEN SWOT pro každý tematický okruh 
vygenerováno z 

RURUGEN 

Jablunkov město ─ SWOT pro každé téma pouze slovní 

Olomouc město SWOT SWOT souhrnná i pro každou obec vyjádřeno + a - 

Prostějov město + a - ze SWOT SWOT pro každou obec vyjádřeno + a - 
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