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ANOTACE 

Cílem této práce je ukázat přístup k územnímu plánování jako k nástroji 

regulujícímu změny v území s využíváním nových geoinformačních technologií a 

zobrazit tak vzájemně provázané jevy v prostoru a jejich vyhodnocování v kontextu 

udržitelného rozvoje území. Na základě stanovených indikátorů vycházejících z 

územně-analytických podkladů a dalších dostupných zdrojů provést prostorové analýzy, 

které objasní a zprůhlední plánovací procesy v území. Zjištěné výsledky povedou k 

návrhu metodického postupu hodnotícího vliv územního plánování na udržitelný rozvoj 

v území.  

Klíčová slova: GIS, územní plánování, územně analytické podklady, územně 

plánovací dokumentace, udržitelný rozvoj, multikriteriální analýzy, rozbor udržitelného 

rozvoje území 

SUMMARY 

The aim of this work is to show the approach to spatial planning as a tool to make 

changes in the area using new geoinformatic technologies and make a picture of 

interrelated phenomenas in space and their evaluation in the context of sustainable 

development. The base of this evaluation, are spatial analysis based on spatial analytical 

data and other available sources, which explain planning processes in territories and 

make them more transparent. The findings will be base for design a new methodic, 

which will evaluate the influence of urban planning on sustainable development. 

 

Klíčová slova: GIS, spatial planning, spatial analytical data, sustainable 

development, multi-criteria analysis  
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České zkratky 

AHP  - Analyticko-hierarchický proces 

AOPK   - Agentura ochrany přírody a krajiny 

ČEPS   - Česká energetická přenosová soustava 

ČGS  - Česká geologická služba 

ČOV  - Čistírna odpadních vod 

ČR  - Česká republika 

ČSÚ  - Český statistický úřad 

EVL  - Evropsky významná lokalita 

CHKO   - Chráněná krajinná oblast 

GIS  - Geografický informační systém 

MMR  - Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPSV  - Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT  - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NPR   - Národní přírodní rezervace 

ORP  - Obec s rozšířenou působností 

OSN  -Organizace spojených národů 

PO  - Ptačí oblast 

PÚR  - Politika územního rozvoje 

RP  - Regulační plán 
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RURÚ  - Rozbor udržitelného rozvoje území 

ŘSD   - Ředitelství silnic a dálnic 

SO  - Správní obvod  

SUR  - Strategie udržitelného rozvoje 

SRUR ČR - Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky 

SZ  - Stavební zákon 

ÚAP  - Územně analytické podklady 

ÚP  - Územní plán 

ÚPD  - Územně plánovací dokumentace 

ÚPP  - Územně plánovací podklady 

ÚS  - Územní studie 

ÚSES  - Územní systém ekologické stability 

ÚUR  - Ústav územního rozvoje 

VÚMOP - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd 

VVURÚ - Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

ZCHÚ  - Zvláště chráněné území 

ZÚR  - Zásady územního rozvoje 

Cizojazyčné zkratky 

SEA  - Strategic Environmental Assessment 

SWOT  - Strength weakness opportunity threats 

WCED  - World Commission on Environment and Development 
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ÚVOD 

Povinnost hodnocení rozborů udržitelného rozvoje území vychází ze stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Patří do povinnosti ORP a 

krajských úřadů pravidelně co 2 roky pořizovat jeho aktualizaci. V současné době je 

zpracováváno řadou externích zpracovatelů pohybujících se na trhu práce v oblasti 

environmentálního, územního a strategického plánování. Některé úřady si vypracovávají 

RURÚ samy. Pro vypracování RURÚ neexistuje jednotná metodika, není k dispozici ani 

jednotný datový model. Výsledky rozborů mají tedy velmi kolísavou kvalitu a mnohdy 

neplní ani účel, ke kterému jsou určeny. Velmi často se stává, že formálně jsou dokumenty 

zpracovány správně, ale jejich faktický informační přínos je minimální. Často chybí 

sjednocení výstupů, alespoň na krajské úrovni, ačkoliv má kraj kompetence 

k metodickému vedení po dobu zpracování dokumentu, nemá možnost ovlivnit výběr 

jednotlivých externích zpracovatelů, strukturu dokumentu, jednotný datový model. 

Nejednotnost a různá kvalita v rámci hodnocení jednotlivých SO ORP (popřípadě krajů na 

vyšší úrovni) znemožňuje jejich vzájemné porovnání a možnost zjistit takové skutečnosti, 

na jejichž základě následně dochází k rozhodování o procesech v území. Zhoršuje se tím 

možnost efektivního a kvalitního prostorového plánování v území. Chybí referenční 

srovnání jednotlivých RURÚ v kraji i v rámci republiky. 

Tyto důvody vedou k potřebě nastavit jednotnou metodiku, podle které by 

zpracovatelé RURÚ postupovali. Jednotným přístupem bude možné porovnat výsledky 

rozborů z odlišných oblastí v rámci ČR. Další výhodou je návaznost aktualizací ve stejné 

formě jako při aktualizaci předešlé. Pracovníci, kteří budou na základě výsledků z těchto 

podkladů vykonávat svá rozhodnutí, mohou postupně vytvářet ucelenou a přehlednou 

formu výstupu a zjednoduší se syntéza dokumentu pro krajskou úroveň. Budou stanoveny 

indikátory vycházející především z územně analytických podkladů a dalších statistických 

dat. Cílem je poukázat na procesy, odehrávající se v území, podpořit ty které mají vliv 

pozitivní a potlačit procesy s vlivem negativním. Za pomocí prostorových analýz, je možné 

z poskytovaných dat zjistit takové informace, které dopomohou identifikovat potřebné 

procesy v území. 
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Tato diplomová práce je zpracovávána v rámci projektu „Udržitelný rozvoj 

v územním plánování“ na základě potřeby Ministerstva pro místní rozvoj v rámci 

programu Beta financovaného Technologickou agenturou České republiky. Na tomto 

projektu se podílejí společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. jako 

hlavní řešitel ve spolupráci s Ateliérem T-plán, s.r.o. Autor práce je oficiálním členem 

řešitelského kolektivu jako GIS analytik. Návrh metodiky bude respektovat základní 

legislativu problematiky udržitelného rozvoje dle platného znění stavebního zákona 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 
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1 CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je vytvoření metodiky pro hodnocení podmínek udržitelného rozvoje 

v rámci RURÚ s využitím nástrojů GIS. Postup prací je shrnut do následujících 5 kroků: 

1. Vyhodnotit vybrané ekonomické, environmentální a sociální procesy v území a 

posoudit jejich vliv na udržitelný rozvoj 

2. Navrhnout systém indikátorů vycházející z územně-analytických podkladů 

3. Navrhnout odvozené indikátory s využitím prostorových analýz 

4. Kalibrovat systém indikátorů a jejich vazeb s využitím multikriteriálních metod 

5. Aplikovat výsledné indikátory na studované oblasti 
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2 TEORETICKÁ A OBECNÁ VÝCHODISKA 

Cílem kapitoly je popsat základní pojmy práce a jejich vzájemné vazby. Zdůvodnit 

propojení mezi udržitelným rozvojem a územním plánováním včetně zakotvení 

v legislativě ČR.  

2.1 DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ A VÝCHODISEK  

2.1.1 Udržitelný rozvoj 

Poprvé se pojem udržitelný rozvoj (sustainable development) objevil v knize Meze 

růstu (Limits of Growth) z roku 1972, její základní myšlenkou bylo, že nelze zajistit 

nekonečný růst v prostředí s omezenými zdroji. Jeden z prvních dokumentů, který 

definoval koncept udržitelného rozvoje, byla zpráva pro světovou komisi OSN pro životní 

prostředí a rozvoj (WCED) „Naše společná budoucnost“ z roku 1987: 

„Udržitelný rozvoj je takový rozvoj společnosti, který uspokojuje potřeby současné 

společnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní 

potřeby." 

Česká republika dnes využívá definici pro udržitelný rozvoj, která je zakotvena ve 

stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu §18 v platném 

znění:  

„Udržitelný rozvoj spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé přírodní 

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

uspokojující potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací 

budoucích.“. 
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Současný stav nelze hodnotit pouze staticky, ale je nutné identifikovat procesy, které 

tento stav způsobily. Procesy v území buď podporují udržitelný stav, nebo naopak zvyšují 

zranitelnost území. Tyto tendence jsou znázorněny v následujícím schématu. 

 

Obrázek 1: Udržitelný rozvoj a působící vlivy 

Hlavním cílem je dosažení Budoucího stavu I., tzn. rozvoj území má tendenci 

k udržitelnosti. Procesem k dosažení tohoto cíle je snižování rizik v území a optimalizace 

využití jeho potenciálu. Tento proces může být ovlivněn negativním i pozitivním 

způsobem vnějšími vlivy, které mohou způsobit různí aktéři.  

Dosažení cílového stavu by se mělo stát prioritou orgánů veřejné správy (zejména 

ústředních orgánů státní správy). Nástroji, které má veřejná správa k dispozici jsou 

zejména veřejné politiky, z nichž nejúčinnějším nástrojem je využití integrovaného 

prostorového plánování (viz obrázek č. 2). Je nutné při hodnocení udržitelného rozvoje 

rozlišovat mezi přírodním systémem, tj. environmentální pilíř, a socioekonomickým 

systémem, tj. sociální a ekonomický piliř. Sytémy jsou na sebe úzce provázné a probíhá 

mezi nimi neustálá interakce.  
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Obrázek 2: Vliv veřejných politik na udržitelný rozvoj území 

Strategie udržitelného rozvoje ČR 

Strategie udržitelného rozvoje byla schválena usnesením vlády ČR č. 1242 ze dne 

8. prosince 2004. Cílem jejího zpracování bylo vytvořit konsenzuální rámec pro 

zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru, jako jsou sektorové politiky nebo 

akční programy. Při strategickém rozhodování v rámci jednotlivých resortů a také 

v meziresortní spolupráci, by měla být strategie udržitelného rozvoje důležitým 

podkladem. Dokument byl rozčleněn do 6 oblastí, konkrétně 3 základních pilířů 

(ekonomický, environmentální, sociální) a oblastí Výzkum, vývoj a vzdělávání; Evropský 

a mezinárodní kontext a Správa věcí veřejných. 

Udržitelný rozvoj 



David Kubáň: Udržitelný rozvoj v územním plánování s využitím GIS 

7 

 

Strategie udržitelného rozvoje nebyla vypracována jako neměnný dokument. Jejím 

úkolem je poukázat na aktuální a potenciální problémy, které by mohly ohrozit udržitelný 

rozvoj ČR a proto v průběhu času dochází k jejímu doplňování a změnám.  

V roce 2007 byla vydána Obnovená strategie udržitelného rozvoje. Tento dokument 

byl předložen na základě Usnesení vlády č. 1242/2004 a konstatuje, že strategické cíle 

stanovené ve strategii z roku 2004 zůstávají nadále v platnosti bez výrazných změn. 

Obnovená strategie byla rozčleněna do 12 oblastí, které zkonkretizovaly původních 6 

oblastí obsažených ve Strategii z roku 2004. 

Aktualizace strategie udržitelného rozvoje byla zahájena v roce 2007. Prvním 

výstupem byl dokument „Principy, nástroje a návrh priorit pro dopracování aktualizované 

Strategie udržitelného rozvoje ČR“, který byl vládou schválen jako výchozí podklad pro 

další proces aktualizace. Samotný proces aktualizace byl zahájen zpracováním dokumentu 

„Aktualizace SUR – Úvodní teze“ v květnu 2008, ve kterém byly definovány její základní 

principy, a obsahoval první návrh strategické vize udržitelného rozvoje pro tuto 

aktualizaci. „Pracovní verze Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje“ byla uvolněna pro 

veřejnou diskusi v dubnu 2009. Aktuálně platným dokumentem strategie udržitelného 

rozvoje byl dne 11. ledna 2010 Vládou ČR Schválen „Strategický rámec udržitelného 

rozvoje České republiky“ (SRÚR ČR). V něm jsou cíle udržitelného rozvoje shrnuty do 5 

prioritních os: 

Prioritní osa 1: Společnost, člověk a zdraví 

Prioritní osa 2: Ekonomika a inovace 

Prioritní osa 3: Rozvoj území 

Prioritní osa 4: Krajina, ekosystémy a biodiverzita 

Prioritní osa 5: Stabilní a bezpečná společnost 

Jeho cílem je nalézt řešení ke klíčovým problémům, provázat opatření ve schválených 

koncepčních dokumentech a indikovat problémy, pro které prozatím neexistují 

odpovídající politiky. Časový horizont dokumentu je rok 2030.  
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2.1.2 Územní plánování  

Jedním s klíčových nástrojů pro naplňování SRÚR ČR je územní plánování, které 

v závazné rovině obsahuje dokumenty pro naplňování cílů na jednotlivých úrovních státní 

správy, viz následující obrázek (podrobněji jsou jednotlivé dokumenty rozvedeny 

v kapitole 2.4). 

Význam zkratek: MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj, PÚR – Politika územního rozvoje, ZÚR – Zásady územního 

rozvoje, ÚP – Územní plán 

Územní plánování je důležitým nástrojem k efektivnímu využívání území tak, aby 

prvky v něm rozmístěné přirozeně těžily z potenciálu krajiny, byly do ní vhodně zasazeny 

a vzájemně funkčně propojeny (viz cíle územního plánování dle §18, odst. 1 SZ). Absence 

územního plánování, tj. vývoje území bez nutných regulací, vede k disparitám v území a 

k ekonomicky neefektivnímu prostorovému uspořádání. V rámci hospodárného využívání 

území je nutné strukturovat jednotlivé prvky do správné formy, zaměřovat se na 

dlouhodobější cíle a s co největší mírou objektivity predikovat vývoj v něm. Díky této 

predikci je možné náležitě formovat děje v území a tím zkvalitňovat podmínky pro život, 

bez ztráty přirozeného prostředí a ekonomického růstu. (Maier a kol., 2008)  

 

Obrázek 3: Dokumenty týkající se udržitelného rozvoje a územního plánování v ČR, včetně organizací, které jej 
vydaly  
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Klíčovou činností v plánování je práce s informacemi, multidisciplinární přístup 

a vytvoření vzájemné víceúrovňové komunikační platformy (využití informačních 

technologií, manažerských a komunikačních dovedností, sociálního přístupu, tvorba 

společné vize).  

Nejzávažnější problémy z hlediska územního plánování (Maier, 2006): 

1. sociální segregace; 

2. růst meziregionálních disparit a s tím spojených disparit ve využívání území a 

společnosti; 

3. zhoršování dostupnosti zařízení občanské infrastruktury a zhoršenou dopravní 

obslužností v periferních a venkovských oblastech; 

4. postupující fragmentace krajiny, zejména liniovými stavbami, rozléváním 

zástavby („urban sprawl“) v zázemí měst; 

5. centralizace energetických a vodních zdrojů; 

6. růst podílu i objemu ekologicky i energeticky nejnáročnějších druhů dopravy. 

Společně s regionální politikou je možné tyto problémy v rámci územního plánování 

řešit a omezit tak jejich negativní vliv na procesy v území. Vnikají zde ekonomické zájmy 

soukromých subjektů, které nemají za cíl veřejný zájem a chtějí z území vytěžit co nejvíce, 

bez ohledu na negativní vlivy. Proto je nutné mít k rozhodování o využití území kvalitní a 

objektivní podklady, o něž se mohou opřít odpovědné osoby pověřené jeho správou. 

2.1.3 Další pojmy 

Urbanismus 

Urbanismus je v Česku definován jako aplikovaný vědní obor zabývající se 

plánováním a výstavbou měst z hlediska technického, architektonického a územního. 

Studuje postupy a metody uplatňované při cíleném ovlivňování a vytváření jednotlivých 

částí osídlení (Musil, 1996). Jako vědní obor vznikl v období počátků průmyslové revoluce 

jako reakce na rychlý a neřízený růst měst, v nichž docházelo ke zhoršování životních 

podmínek, především hygienických. Za zakladatele moderního urbanismu je považován P. 

Geddes, který jako první pohlížel a na urbanismus a plánování jako na syntézu sociálních, 

ekologických a ekonomických hledisek ve fyzickém prostoru (Maier, 2004).  
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Geografie a role GIS 

Geografie studuje prostorový a časový systém reálného světa, prostorové vztahy 

přírody a společnosti v hranicích přírodní sféry. Jejím cílem je tyto vztahy popsat a 

vysvětlit. Zobrazení informací na mapě je přirozeným prostředkem, který lidstvo používá 

již po tisíce let, k pochopení své úlohy v krajině, dopomáhá mu k efektivnějšímu plánování 

a směřování aktivit pro potřeby úspěšného rozvoje a blahobytu. (Havrlant, 1985) 

Geografie se obecně dělí na fyzickou a sociální. Fyzická studuje jednotlivé složky 

krajinné sféry a jejich vzájemné interakce. Naproti tomu sociální studuje geografickou 

organizaci společnosti, jejím stěžejním zájmem je pak výzkum struktury osídlení a 

regionální struktury. 

Existuje celá řada definicí pojmu GIS Rapant (2010:300) uvádí že: „GIS je funkční 

celek vytvořený integrací technických a programových prostředků, geodat, pracovních 

postupů, obsluhy, uživatelů a organizačního kontextu, zaměřený na sběr, ukládání, správu, 

analýzu, syntézu a prezentaci geodat pro potřeby popisu, analýzy, modelování a simulace 

okolního světa s cílem získat nové informace potřebné pro racionální správu a využívání 

tohoto světa.“ 

Sociologie prostoru 

Sociologie prostoru se zabývá chováním společnosti, komunit a jednotlivců 

v prostoru jako v definované jednotce. Ta je využitelná novými informačními systémy a 

metodami aplikovaného výzkumu využívající matematicko-statistické analýzy. Z hlediska 

délky trvání rozděluje sociologické procesy na dlouhodobé (desítky až stovky let), které 

vytvářely strukturu osídlení, přes procesy střednědobé (měsíce až desítky let), tj. např. 

formování komunitních vazeb (např. sousedství), k procesům krátkodobým, ovlivňujícím 

každodenní pohyb člověka v prostoru. (Hruška-Tvrdý, 2012) 

Přístup sociologie prostoru někdy též nazývaný sociologie v prostoru není často 

v české sociologické literatuře využívaný, ve výrazně rozšířenější míře je používán na 

Slovensku, kde jsou hlavní představitelé sociologové Ján Pašiak a Peter Gajdoš (viz 

Gajdoš, Pašiak, 2006; Gajdoš, 2002), a v Polsku kde lze za představitele tohoto směru 
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považovat např. Zygmunt Pióro nebo Bohdan Jalowiecki (viz Pióro, 1982; Hamm, 

Jalowiecki, 1990). 

2.2  SOUČASNÉ PROCESY V ÚZEMÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ  

Hruška-Tvrdý (2012) popisuje značnou polarizaci území a růst regionálních disparit, 

které jsou způsobeny přechodem z industriální do postindustriální společnosti. Mění se 

doposud zavedené způsoby práce, přičemž upadají tradiční oblasti ekonomiky. Prostorové 

odpojení subjektů regionálního rozvoje od místa působení vlivem stěhování jejich 

firemních sídel do ekonomických center vede ke ztrátě přirozené znalosti o daném území. 

Veřejné správě se tak zužuje manévrovací prostor pro regulaci procesů v území. Sílí 

nároky na vedení obcí při plánování regionálního rozvoje území a jeho udržitelnosti.  

Spolu se změnou struktury ekonomických aktivit se objevují nové problémy, na které 

je nutné se zaměřit. Prvním z nich je vznik sociálně vyloučených lokalit a periferních 

oblastí, ve kterých dochází k omezenému přístupu ke zdrojům a pracovním příležitostem, 

což znemožňuje přístup k ekonomickému oživení (Mareš, 2006, Musil, Müller, 2008) 

Dalším jevem je suburbanizace. Ta uměle deformuje přirozený růst venkovských oblastí 

v okolí měst vlivem neregulované zástavby, která má vysoké nároky na zábor půdy s 

vysokými náklady spojenými s budováním dopravních a technických infrastruktur 

(Janatka, 2011). Obyvatelé stěhující se do těchto oblastí nemají vzájemné vazby, vzniká 

mezi nimi sociální separace (Illner, 2005). V nově vystavěných plochách určených 

výhradně k bydlení chybí občanská vybavenost. Rezidenti jsou zaměstnáni mimo oblast 

svého bydliště a nejsou si schopni k němu vybudovat vztah, na jehož základě by přispěli 

k jeho rozvoji (Sýkora, 2003, Ouředníček, 2002). Vlivem úbytku pracovních míst ve 

venkovských oblastech dochází k postupnému přesunu zejména mladé generace, do 

větších měst, kde je nabídka pracovních příležitostí atraktivnější a koncentrovanější. Nízká 

kvalita a kapacita dopravní infrastruktury snižuje dostupnost z  hospodářsky slabých 

oblastí do těchto center rozvoje. Proto se ve specifických venkovských oblastech výrazně 

snižuje počet obyvatel a dochází k jejich vysídlování (Musil, Müller, 2008, Kubeš, 2000). 

Zůstávají zde pouze starousedlíci, současně tak dochází i k výraznějšímu stárnutí 

obyvatelstva.  
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Z environmentálního pohledu je některé území ohroženo tzv. geohazardy. Ty obecně 

přestavují živelné pohromy spojené s procesy probíhajícími v horninovém prostředí. Patří 

mezi ně výskyt sesuvných oblastí, poddolovaná území, nebezpečné a staré skládky odvaly 

a odkaliště po těžbě rud a uhlí, kontaminace ovzduší prachem při těžbě, úniky metanu, 

radiogenní elementy, radonové riziko, kontaminace povrchových a podzemních vod a 

léčivých pramenů, staré technologické provozy, ukládání nebezpečných materiálů 

v dolech, vodní eroze, významné změny v úrovni hladiny podzemní vody 

a zemětřesení.(viz ČGS, 2007) 

„Jedním ze zásadních projevů očekávané změny klimatu je rozkolísanost 

hydrologického režimu a trendy veličin hydrologické bilance“(Kalouda a kol., 2007:7). Lze 

tedy očekávat, že i na našem území bude docházet k častějšímu vzniku povodní včetně 

bleskových povodní (flash floods), které způsobují významné škody jak na soukromém 

majetku, tak na veřejné infrastruktuře. Proto je nutné směřovat investice do budování 

náležitých protipovodňových opatření a novou výstavbu neplánovat v záplavových 

oblastech, což bohužel není vždy dodrženo. 

Nevhodným hospodařením dochází ke zvyšování zranitelnosti území, kdy se vlivem 

intenzivního zemědělství zvětšila plocha orné půdy na úkor luk a krajinných prvků 

(remízky, meze, polní cesty). Půda je více ohrožena erozí, snižuje se retenční schopnost 

krajiny a její biodiverzita. (Maier a kol, 2012) 

Podle Hruška-Tvrdý (2012) nelze predikovat dopad možných vnějších vlivů makro 

procesů jako je hospodářská recese, či hrozící rozpad eurozóny na společnost, 

v současnosti dosti diskutovaných v odborné obci. Lze však definovat procesy probíhající 

v území a zajistit jejich regulaci prostředky územního plánování. Jde o to podpořit kapacitu 

a efektivnost veřejné správy, vnímat potřeby veřejnosti a sociální podmínky, zlepšit 

komunikaci mezi jednotlivými odbory městských úřadů ať už v rámci jednoho úřadu, tak 

mezi různými úřady v regionu. 

2.3 SYSTÉM ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ČR 

Územní plánování se zaměřuje na územní problematiku udržitelného rozvoje. 

Vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj je deklarováno jako hlavní cíl územního 
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plánování (§18, odst. 1 SZ). Tyto předpoklady územní plánování zajišťuje „…soustavným 

a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 

obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území“(§18, odst. 

2 SZ). Koordinace těchto záměrů a konkretizace ochrany veřejných zájmů vyplývajících ze 

zvláštních právních předpisů je úkolem orgánů územního plánování. K naplňování takto 

definovaných cílů udržitelného rozvoje stavební zákon vymezuje tyto nástroje územního 

plánování: 

 Politika územního rozvoje (dále jen PÚR); 

 Územně plánovací dokumentace - zásady územního rozvoje, územní plán, 

regulační plán (dále jen ÚPD); 

 Územně plánovací podklady - územně analytické podklady kraje a ORP, 

územní studie (dále jen ÚPD);). 

 

Obrázek 4: Provázanost PÚR, ÚPD a ÚPP v rozhodování v území  

Zpracováno dle Zákona č. 193/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
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Územní plánování v ČR představuje provázanou soustavu nástrojů s hierarchickou 

strukturou (viz předchozí obrázek), ve které dokument na národní úrovni (Politika 

územního rozvoje) představuje závazný podklad pro územně plánovací dokumentaci na 

úrovni krajů (zásady územního rozvoje), obcí (územní plán), příp. jejich dílčích částí 

(regulační plán) nebo konkrétních ploch (rozhodování v území). Je však nutné zmínit 

značnou nestabilitu schválené územně plánovací dokumentace, v případě některých měst a 

obcí se jedná o desítky až stovky změn územních plánů za dobu jejich platnosti. 

2.3.1 Politika územního rozvoje 

Politika územního rozvoje ČR je nástrojem územního plánování, který určuje 

požadavky a rámec pro konkretizaci ve stavebním zákoně obecně uváděných úkolů 

územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, 

zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území a zároveň určuje strategii a základní 

podmínky pro naplňování úkolů územního plánování. Účelem PÚR ČR je s ohledem na 

možnosti a předpoklady území a na požadavky územního rozvoje zajistit koordinaci 

územně plánovací činnosti krajů a obcí, koordinaci odvětvových a meziodvětvových 

koncepcí, politik a strategií a dalších dokumentů ministerstev a dalších ústředních 

správních úřadů. PÚR ČR dále koordinuje záměry na změny v území pro dopravní a 

technickou infrastrukturu, které svým významem, rozsahem nebo předpokládaným 

využitím ovlivní území více krajů. Obsahovou strukturu PÚR ČR stanovuje § 32 

stavebního zákona. Její povinnou součástí je také vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území (§ 32, odst. 5 SZ). Jeho obsah a způsob zpracování však platná legislativa 

neupravuje. 

2.3.2 Územně plánovací dokumentace 

Jde o systém dokumentů předepsaných § 2 z. 183/2006 Sb. v textové, ale převážně 

v grafické formě, které navrhují a regulují výstavbu ve vymezeném území. Dle velikosti 

území řešeného v dané plánovací dokumentaci existují 3 kategorie: 

a) Zásady územního rozvoje 

b) Územní plán 

c) Regulační plán 
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Zásady územního rozvoje 

Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné 

a hospodárné uspořádání území kraje, vymezují plochy nebo koridory nadmístního 

významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně 

prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o možných 

variantách nebo alternativách změn v jejich využití.  

Věcná provázanost PÚR ČR a zásad územního rozvoje se v konkrétní podobě 

uplatňuje vymezením rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí 

republikového významu. Politikou územního rozvoje a stanovením úkolu pro kraje v ZÚR 

je jejich vymezení tj.„…upřesnit v rozlišení dle území jednotlivých obcí, při respektování 

důvodů vymezení jednotlivých oblastí a os“(čl. 68a PÚR). Podobný princip je uplatněn i 

v případě koridorů a ploch dopravní, resp. technické infrastruktury republikového a 

mezinárodního významu. Ve vztahu k ostatním částem ZÚR1 vyplývá závaznost Politiky 

územního rozvoje z výše citovaného ust. § 31, odst. 4 Stavebního zákona. Soulad zásad 

územního rozvoje s PÚR ČR je v procesu jejich pořizování opakovaně prověřován jednak 

ústředním správním úřadem (viz § 37, odst. 7), a dále pořizovatelem (§ 40, odst. 1, písm. 

a)), resp. zastupitelstvem (§ 41, odst. 2 Stavebního zákona). 

Obligatorní součástí ZÚR je podle ust. §36, odst. 1 také vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území (VVURÚ), jehož obsahovou náplň upravuje příloha č. 5 vyhl. č. 

500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Závaznost ZÚR pro nižší stupně ÚPD 

(územní plán, regulační plán) a pro rozhodování v území vyplývá z ust. § 36, odst. 5 

Stavebního zákona. 

Územní plán 

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, 

jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen „urbanistická koncepce“), uspořádání 

krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, 

zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově 

                                                

1
 Příloha č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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nebo opětovnému využití znehodnoceného území (tzv. „plocha přestavby“), pro veřejně 

prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky 

pro využití těchto ploch a koridorů (§ 43, odst. 1, stavebního zákona). Věcnou provázanost 

na PÚR ČR (a ZÚR) zajišťuje § 43, odst. 3 SZ, který ukládá ÚP „…v souvislostech a 

podrobnostech území obce“ zpřesňovat a rozvíjet „cíle a úkoly územního plánování v 

souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje“. Tuto 

problematiku dále rozvíjí příloha č. 4 vyhl. č. 500/2006 Sb., která v rámci zadání ÚP 

ukládá formulovat „požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje a z územně 

plánovací dokumentace vydané krajem…“ 

Obdobně jako v případě ZÚR je soulad územního plánu s PÚR ČR prověřován 

v rámci jednotlivých pořizovacích fází nadřízeným úřadem územního plánování (§ 48, 

odst. 4 a §51, odst. 2) a pořizovatelem. resp. určeným zastupitelem (§ 53, odst. 4 a § 54 

odst. 2 stavebního zákona).  

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je součástí územního plánu v případě, 

že Krajský úřad jako příslušný úřad ve svém stanovisku požaduje jeho posouzení z 

hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle 

§ 10 zák. č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebo příslušný orgán ochrany 

přírody ve stanovisku podle § 45 zák. č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších přepisů 

nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast soustavy Natura 

2000. Obsahovou strukturu VVURÚ stanovuje stejně jako v případě ZÚR příloha č. 5 

vyhláška č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Závaznost územního plánu pro pořízení a vydání regulačního plánu a pro 

rozhodování v území (zejména pro vydávání územních rozhodnutí) je upravena 

§ 43, odst. 5 stavebního zákona. 

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. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro 

vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné 
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infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření (§ 61, 

odst. 1, stavebního zákona). Jeho postavení vůči PÚR ČR a nadřazené ÚPD ve smyslu 

příslušných ustanovení Stavebního zákona bylo popsáno výše. V případě pořízení 

regulačního plánu „z podnětu“ (§ 62, odst. 2 SZ) tyto vazby dále upravuje příloha č. 9, 

navrhované novely vyhl. č. 500/2006 Sb. Případné pořízení regulačního plánu „na žádost“ 

je možné pouze v případě „…stanoví-li tak zásady územního rozvoje nebo územní plán, a 

je-li jejich součástí zadání regulačního plánu“ (§ 62, odst. 3 SZ). 

Vyhodnocení vlivů regulačního plánu na udržitelný rozvoj území se nezpracovává. 

Ve vztahu k zák. č. 100/2001 Sb. probíhá paralelně s projednáním návrhu zadání RP též 

zjišťovací řízení dle §7 zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud 

příslušný orgán v závěru zjišťovacího řízení rozhodne o potřebě posouzení vlivů na životní 

prostředí, příp. též vč. posouzení vlivů na EVL a PO dle § 45i) zák. č. 114/1992 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, probíhá tento proces paralelně s pořízením regulačního plánu. 

V případě, že jsou splněny náležitosti dle §61 odst. 3 SZ, postupy pořízení RP a posouzení 

vlivů na životní prostředí se spojují. 

Regulační plán není povinný. Pokud byl zhotoven krajem je závazný pro 

rozhodování v území, pro územní plány a regulační plány vydávané obcemi.  

Regulačním plánem lze nahradit územní rozhodnutí; v tomto případě se v regulačním 

plánu stanoví, která územní rozhodnutí nahrazuje (§ 61, odst. 2). 

2.3.3 Územně plánovací podklady 

Územně plánovací podklady (dále jen ÚPP) slouží jako podklad k pořizování 

politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro 

rozhodování v území. Stavební zákon rozlišuje dva druhy územně plánovacích podkladů: 

a) územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území 

(dále jen ÚAP) 

b) územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území (dále jen ÚS).;  

Územně analytické podklady 

V rámci soustavy nástrojů územního plánování dle platného SZ (§§ 26 – 29) jsou 

ÚAP stěžejním nástrojem, zabývajícím se problematikou udržitelného rozvoje. ÚAP 
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obsahují zjištění o vyhodnocení stavu území jeho vývoje území a hodnot. Omezení změn v 

území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo z 

vlastností území (tzv. "limity využití území"), záměrů na provedení změn, zjišťování a 

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

dokumentaci, tj., rozbor udržitelného rozvoje území (dále jen RURÚ). Pořizují se pro 

správní obvody krajů a obcí s rozšířenou působností v podrobnosti nezbytné pro pořízení 

ZÚR, resp. pro pořízení územních plánů obcí. Poprvé byly ÚAP zpracovány v roce 2008. 

Jehich průběžná aktualizace probíhá ve dvouletém intervalu, což je z hlediska sledování 

změn v území (zejména sociální a ekonomický pilíř) adekvátní doba, ve které je možné 

podchytit důležité vývojové faktory a jejich vliv na životní podmínky.  

 

Obrázek 5: Územně-analytické podklady a jejich struktura 

Zdroj: Maier (2009). 
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Obsahové náležitosti ÚAP podrobněji upravuje vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Struktura ÚAP je rozdělena na část 

„podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území“ a část „rozbor udržitelného rozvoje 

území“ (viz obrázek 5). Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnují zjištění a 

vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho vlastností, hodnot a limitů využití území z nich 

vyplývajících. V rámci této části jsou dále evidovány záměry na provedení změn v území. 

Podle § 4 vyhlášky jsou stav o vývoji území vyhodnocovány v rámci ucelených témat, 

komplexně pokrývajících územní aspekty udržitelného rozvoje:  

1. horninové prostředí,  

2. vodní režim,  

3. hygiena životního prostředí,  

4. ochrana přírody a krajiny,  

5. zemědělský půdní fond  

6. pozemky určené k plnění funkcí lesa,  

7. veřejná dopravní a technická infrastruktura,  

8. sociodemografické podmínky  

9. bydlení a rekreace,  

10. hospodářské podmínky. 

Údaje sledované v rámci jednotlivých témat jsou vymezeny přílohou č. 1. vyhlášky. 

Dosavadní praxe prokázala nevhodnost rozdělení na jevy sledované na úrovni ORP 

(příloha 1A) a kraje (příloha 1B). Zpracování ÚAP na úrovni kraje není možné bez 

podchycení většiny jevů uvedených v části A přílohy č. 1 vyhlášky. Fragmentace jevů, 

které jsou poskytovány ze zdrojových databází regionálního nebo celostátního charakteru 

(Geofond, AOPK ČR, VÚMOP, ŘSD ČR, ČEPS a.s. atp.) pro potřeby ÚAP SO ORP 

a jejich následné vložení do ÚAP kraje je neefektivní a výrazně zvyšuje riziko věcných 

chyb v důsledku různých přístupů ke zpracování zdrojových dat, jejich interpretaci a 

obsahu jednotlivých výkresů v rámci ÚAP ORP. Nelze pominout ani skutečnost, že v 

případě jevů nadmístního rozsahu (zejm. páteřní síť dopravní a technické infrastruktury) 

tento přístup odporuje základním principům projektové činnosti v oblasti územního 

plánování.  
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Rozbor udržitelného rozvoje území dále zahrnuje: 

1. vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, 

pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území  

2.  určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména 

požadavky na:  

2.1. odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, 

2.2. řešení vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto 

záměrů s limity využití území,  

2.3. omezení slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních 

podmínek udržitelného rozvoje území. 

Zatímco určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích je 

dlouhodobě metodicky prověřeno projektovou praxí, existuje k „vyhodnocení vyváženosti 

vztahu územních podmínek“ řada různých metodických přístupů. Důsledkem tohoto stavu 

je vzájemná nekompatibilita výsledků RURÚ sledovaných územních jednotek a tedy 

nenaplnění účelu, deklarovaného v §25 SZ, tedy sloužit jako podklad pro pořizování 

politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace.  

Územní studie 

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, 

případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné 

infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně 

ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí (§30, 

odst. 1, SZ). ÚS je pořizována v případech, kdy je to uloženo územně plánovací 

dokumentací, nebo z podnětu pořizovatele, příp. z jiného podnětu.  

2.3.4 Vliv územního plánování na procesy v území 

Problematika udržitelného rozvoje byla nejčastěji spojována s environmetální oblastí. 

Důvodem jsou složky životního prostředí, které jsou dosavadním vývojem nejvíce 

viditelně zatěžovány. Přírodní zdroje a hospodaření s nimi patří mezi sledované veřejné 

zájmy, stejně tak jako potřeba člověka uspokojovat životní potřeby. V souvislosti 
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s udržitelným rozvojem je nutno brát v potaz též ekonomickou a sociální stránku obyvatel 

daného území. 

Pojem udržitelného rozvoje je stále těsně spjat s územním plánováním. Veřejným 

zájmem je udržitelná koordinace a regulace územního rozvoje – tzn. předcházet územním 

střetům a využívat území tak, aby nedocházelo k rozporům s udržitelným rozvojem, popř. 

takové již existující střety odstranit. (Maier, Čtyřoký, Vorel, Franke 2008) Územní 

plánování by také v rámci svých možností mělo předcházet možnosti spekulací s pozemky 

(např. pro veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejné prostranství a ke stavbě na tomto 

pozemku lze dle § 101, odst. 1 SZ využít institutu předkupního práva). 

Územně analytické podklady jsou podkladem pro územně plánovací dokumentaci, 

která se vydává jako opatření obecné povahy dle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). 

V těchto dokumentech lze řešit pouze problematiku, která je legislativně svěřena 

územnímu plánování. Stavební zákon stanovuje v § 19 úkoly územního plánování 

následujícím způsobem: 

1. úkolem územního plánování je zejména: 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na 

hodnoty a podmínky území, 

c) 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, 

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání 

a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a 

řešení staveb, 

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění 

a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, 

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), 

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, 

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn, 
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i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, 

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků 

z veřejných rozpočtů na změny v území, 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů, před 

negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud 

zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování 

a ekologie a památkové péče. 

2. úkolem územního plánování je také 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 (dále jen "vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území"); jeho součástí je 

posouzení vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy k tomuto zákonu a 

posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany 

přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil. 

K výše uvedeným opatřením obecné povahy (ZÚR, ÚP) zákon (§ SZ) ukládá 

vypracovat odůvodnění. Náplní těchto odůvodnění je dle výše uvedené právní úpravy 

zhodnocení vlivů provedených změn na URÚ ve všech jeho aspektech (příznivé životní 

podmínky, hospodářský rozvoj, soudržnost obyvatelstva). 

Pro nastavení nové metodiky vyhodnocování vlivů nástrojů územního plánování na 

udržitelný rozvoj území je nutné vymezit, na kterých úrovních je vhodné a účelné daná 

témata (podtémata) řešit a v jakém rozsahu. Některá témata je vhodné řešit více na státní 

úrovni, jiná mají těžiště v úrovni lokální (obec, ORP).  

Na úrovni státu je vhodné řešit např. problematiku obrany a bezpečnosti státu a dále 

také mezinárodní dopravní infrastrukturu. V kompetenci kraje jsou např. koridory vedení 

dopravní, dálkové technické infrastruktury a ochrana půdy a vodních zdrojů. Na úrovni 
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ORP jsou více řešeny demografické podmínky, občanská vybavenost sídel a struktura 

ekonomických subjektů v území.  

Nová metodika bude dodržovat požadavky na posuzování vlivu na udržitelný rozvoj 

území dle stávající legislativní úpravy (viz následující schéma). Jsou posuzovány vlivy na 

ekonomický pilíř, sociální pilíř a pilíř environmentální, ve kterém je zohledněn vliv na 

životní prostředí (SEA) a vliv na území NATURA 2000. 

 

 

Obrázek 6: Posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území (§19 SZ) 

Zdroj: LEPEŠKA, MMR, 2011. 

K nastavení nové metodiky zpracovávání RURÚ je tedy nutné zohlednit zejména 

3 následující body: 

 Zda mají cíle a indikátory udržitelného rozvoje vymezené v aktuálně platných 

dokumentech vazbu na územní plánování. 

 Zda k plnění deklarovaných cílů udržitelného rozvoje lze přispět nástroji 

územního plánování. 

 Zda jsou indikátory udržitelného rozvoje využitelné pro RURÚ (ve smyslu § 

4 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 

v platném znění k 25. 10. 2012) 
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3  ZDROJE DAT A POUŽITÉ METODY 

3.1 ZDROJE DAT 

Pro hodnocení udržitelného rozvoje území je nutné identifikovat procesy v území na 

základě dostupných datových zdrojů. V této části, jsou vymezeny základní zdroje dat o 

území, které jednak vycházejí z ÚAP a jejich datových modelů, z dat Českého statistického 

úřadu, z resortních databází jednotlivých centrálních orgánů veřejné správy, případně 

z jejich registrů. Pro účel této práce je nutné pracovat především z výše uvedenými 

dostupnými zdroji dat, které jsou pravidelně aktualizovány, a jsou k dispozici bezplatně 

veřejné správě za celé území ČR. V budoucnu by v této oblasti mohli sehrát klíčovou roli 

registry veřejné správy. Nejsou preferovány jednorázové průzkumy, které byly zpracovány 

v rámci specifických projektů nebo datové zdroje, které spravují soukromé subjekty, 

například o pohybu osob na základě dat telefonních operátorů, o přepravě osob veřejnou 

linkovou dopravou na základě údajů od společnosti CHAPS spol. s r.o., nebo údaje o 

půdním pokryvu vzniklé na základě analýzy leteckých snímků. Na druhou stranu, i 

v těchto datových zdrojích je potenciál pro budoucí využití při identifikaci procesů v 

území. 

3.1.1 Územně analytické podklady a jejich datové modely 

Klíčové jevy pro ÚAP, včetně rozboru udržitelného rozvoje území jsou uvedeny v 

příloze č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb. Na úrovni SO ORP se jedná o 119 jevů (část A) a na 

krajské úrovni je definováno 37 jevů (část B). Tyto jevy jsou dále členěny na sledování 

stavu a záměrů hodnot, limitů, problémů v území. Jevy mohou být v datovém modelu 

obsaženy v několika datových vrstvách, stejně tak jedna sada vrstev může vystihovat jev 

jeden. Seznam všech jevů je uveden v Příloze 1. 

Na území ČR v rámci ÚAP se pracuje s několika datovými modely, nejčastějšími 

jsou modely společností Hydrosoft Veleslavín a T-Mapy. Ve všech krajích kromě 

Karlovarského je využíván v rámci jeho správního území jednotný datový model. Mnoho 

procesů v území má charakter, který přesahuje hranice jednotlivých krajů. V ideálním 

případě je žádoucí, aby všechny kraje na našem území musely využívat jednotný datový 



David Kubáň: Udržitelný rozvoj v územním plánování s využitím GIS 

25 

 

model. Jedině takto lze vytvořit na úrovni republiky jednotnou bázi dat, která by měla 

důležité místo vedle ÚAP krajů a SO ORP. Nad podklady s republikovým rozsahem by 

v takovém případě bylo možné provádět širší spektrum analýz, které by se nemusely 

omezovat pouze na území kraje. V analýzách zatím chybí data z okolí sledované oblasti, 

zpřesňující jejich výsledky. Z hlediska praktické zkušenosti se strukturou jednotlivých 

modelů je vhodné jednotný datový model zavést. Musí být kladen velký důraz na jeho 

logickou a popisnou propracovanost. Zásadním problémem všech datových modelů je 

jejich nenaplněnost, která zkresluje výsledky prováděných analýz, nebo je vůbec 

nedovoluje provést. 

 

Obrázek 7: Datové modely používané v krajích ČR 

3.1.2 Statistické informace a zdroje dat 

Základním zdrojem dat mimo datové modely jsou data z Českého statistického úřadu, 

který agreguje i resortní informace od dalších orgánu státní správy. Úřad je pověřen 

statistickou službou dle Zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 

pozdějších předpisů), a zodpovídá za i za tvorbu klasifikací a číselníků. Rovněž jsou 
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využívány zdroje data z dalších centrálních orgánů veřejné správy, jedná se především o 

data z MPSV, MŠMT, MF, ČUZK Ředitelství silnic a dálnic ČR (např. údaje o 

katastrálních výměrách, registrované nezaměstnanosti daňové výtěžnosti apod.). Základní 

použitá statistická data lze rozdělit na: 

 Úplná šetření  

o Sčítání lidu, domů a bytů (ČSÚ). 

o Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu 

(ČSÚ). 

o Běžná evidence obyvatelstva (ČSÚ). 

 Výběrová šetření:  

o Výběrové šetření pracovních sil (ČSÚ). 

o Celostátního sčítání dopravy (Ředitelství silnic a dálnic ČR). 

 Informace z registrů a dalších informačních systémů veřejné správy:  

o Registr ekonomických subjektů (ČSÚ) resp. po zavedení základních registrů 

se bude jednat o Registr osob, tj. údaje o právnických osobách, podnikajících 

fyzických osobách nebo orgánech veřejné moci. 

o Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (Český úřad zeměměřický a 

katastrální) – údaje o základních územních prvcích, např. území států, krajů, 

obcí nebo částí obcí, parcel, ulic. 

o Rejstřík škol a školských zařízení (MŠMT). 

o Registr poskytovatelů sociálních služeb (MPSV). 

o ÚFIS – Monitoring hospodaření obcí (MF). 

o Evidence uchazečů o zaměstnání - statistiky GIS 0 (MPSV). 
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3.2 PRINCIPY HODNOCENÍ 

Nová metodika pro zpracování rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ) vychází 

z aktuálního znění „Zákona o územním plánování a stavebním řádu“ (tj. zákon č. 183/2006 

Sb.) a zapracovává níže uvedené dokumenty ÚUR a metodických doporučení MMR: 

 „Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při 

pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s 

rozšířenou působností a pro území kraje“, zveřejněná 7. 5. 2007 (dostupné na 

http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/Metodika

UAP/metodika_UAP_20070809.pdf) 

 „Metodická pomůcka k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v 

ÚAP obcí“, zveřejněná 18. 12. 2009 (dostupné na 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=3444) 

 Metodické sdělení odboru územního plánování MMR k aktualizaci územně 

analytických podkladů, části „Rozbor udržitelného rozvoje území“ (dostupné 

na http://www.mmr.cz/getmedia/bed40d86-dde6-4525-9a20-

89e7553da5e8/metodicke-sdeleni-OUP-MMR-k-aktualizace-RURU-v-

UAP.pdf) 

Jak lze vidět v následujícím schématu, na rozvoj území působí jak vlivy vnitřní, 

mající původ přímo v území (změny vznikající v území způsobené vnitřními faktory 

území), tak i vlivy vnější jako např. legislativní změny či vlivy ze sousedícího území 

(příchod nového investora, zánik významného zaměstnavatele atp.) 

http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/MetodikaUAP/metodika_UAP_20070809.pdf
http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/MetodikaUAP/metodika_UAP_20070809.pdf
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3444
http://www.mmr.cz/getmedia/bed40d86-dde6-4525-9a20-89e7553da5e8/metodicke-sdeleni-OUP-MMR-k-aktualizace-RURU-v-UAP.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/bed40d86-dde6-4525-9a20-89e7553da5e8/metodicke-sdeleni-OUP-MMR-k-aktualizace-RURU-v-UAP.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/bed40d86-dde6-4525-9a20-89e7553da5e8/metodicke-sdeleni-OUP-MMR-k-aktualizace-RURU-v-UAP.pdf
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Obrázek 8: Vlivy působící na udržitelný rozvoj v území 

Při analýzách účinnosti nástrojů územního plánování pro zabezpečení požadavku 

udržitelného rozvoje regionů se předpokládá využití metod a technik sociologického 

výzkumu v kombinaci s moderními statistickými metodami a metodami prostorových 

analýz v prostředí současných informačních systémů, které se komplementárně doplňují. 

Klíčová je práce s existujícími daty doplněná o průzkumy a expertní verifikaci hodnocení. 

Jedná se o integrující přístup kombinace kvantitativního a kvalitativního sociologického 

výzkumu (Loučková, 2010 nebo Creswell, 2002), jež je vhodné kombinovat s 

multikriteriálními analýzami existujících kvantitativních dat (viz Hair, 1998; Hendl, 2004). 

Při nedostatku dat pro analýzu budoucího vývoje území, případně pro tvorbu jednotlivých 

scénářů dalšího vývoje lze využít metody simulace.  

V rámci práce byly využity jak kvalitativní, tak i kvantitativní výzkumné metody, 

tento přístup umožňuje při hodnocení přesněji popsat specifika území. Kvalitativní 

výzkumné metody umožní redefinovat konstrukt udržitelného rozvoje, který následně 

bude operacionalizovaný do jednotlivých kritérií s využitím již vytvořených metodik pro 

zpracování Rozboru udržitelného rozvoje území dle stavebního zákona.  
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Multikriteriální hodnocení 

Multikriteriální hodnocení objektů je nutné používat při hodnocení komplexních 

úloh, do kterých vstupuje více než 1 kritérium. Kritéria je možno agregovat do 

komplexního ukazatele, např. IQ, které popisuje vytvořený konstrukt. Existuje široká řada 

nejrůznějších systémů multikriteriálních hodnocení (Vincke a kol., 1989) Mezi 

nejrozšířenější systémy multikriteriální hodnocení patří Analyticko-hierarchický proces 

(AHP) vytvořený matematikem T. Saatym za pomoci psychologů, který využívá metodu 

párového porovnání2 (Pairwise Comparison) vhodnou ke kvantifikaci expertních odhadů. 

Její omezení je v počtu posuzovaných kritérií, pro větší počet kritérií je nevhodná. (Saaty, 

1980). Další multikriteriální přístup využívaný k hodnocení politik a jejich dopadu na 

udržitelný rozvoj území je Multi Attribute Value Theory, která je využívána při hodnocení 

konfliktních cílů jednotlivých politik, byla použita při rozvoji Benátek, při zohlednění 

jejich kulturního dědictví (Giove, S.; Rosato, P., Breil, M., 2010). 

Základní rozhodnutí při provádění multikriteriálních hodnocení spočívá ve stanovení 

vah jednotlivých kritérií a způsobu jejich agregace. Existuji dva základní přístupy, buď 

všechna kritéria mají stejnou váhu (respektive vybraná kritéria mají váhu 1 a ostatní 0) 

nebo jsou zde různé váhy, které jsou odvozené statisticky (např. faktorová analýza) nebo 

na expertních odhadech a jejich kvantifikaci. 

Udržitelný rozvoj je vysoce komplexní pojem. Z tohoto důvodu pro jeho hodnocení 

je nutné využít multikriteriální přístup, který tuto komplexitu zohledňuje. V této práci je 

hodnocení udržitelného rozvoje území prováděno pomocí souboru kritérií, která byla 

definovaná řešitelským týmem na základě legislativy, expertní zkušenosti a rozborem 

jednotlivých dokumentů od různých zpracovatelů (podrobněji kapitola 3.3). Kritéria 

představují charakteristické rysy jednotlivých složek (témat) udržitelného rozvoje, tzn. 

sledovaná kritéria/složky jsou hlediskem, skrze něž je pozorován a hodnocen udržitelný 

rozvoj v území. Některá kritéria mají vliv na všechny pilíře udržitelného rozvoje 

(environmentální, sociální, hospodářský), ale míra jejich vlivu se liší. Jelikož se jednalo o 

                                                

2
 Párové porovnání využívá ordinálního principu, tzn., že člověk neumí stanovit u objektu přímo hodnotu 

zvoleného kritéria, ale umí dle kritéria porovnat dva objekty mezi sebou. Na základě těchto srovnání lze 

stanovit pořadí objektů dle významnosti. Tento princip rozpracoval T. Saaty a vyvinul metodu) 

vícekriteriálního rozhodování, která se označuje jako analytický hierarchický proces (Satty, 1980). 
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40 kritérií, bylo by nevhodné použít párové porovnání, jelikož experti by museli vyplnit 

matici 3x40x40 respektive 3x polovinu této matice, proto byl zvolen kardinální přístup při 

ohodnocování vah k jednotlivým kritériím na pilíře udržitelného rozvoje.  

Naplňování kritérií je posuzováno expertem pomocí indikátorů. Indikátor je ukazatel, 

který charakterizuje stav/vývoj dané složky udržitelného rozvoje. Každý indikátor má 

určitou váhu, důležitost. Tato hodnota je pro každý ukazatel různorodá a je to subjektivní 

veličina, pro jejíž adekvátní zhodnocení je nutná komplexní znalost území i v jeho širších 

souvislostech. Z toho důvodu nelze zhodnotit naplnění kritéria pouze na základě „tvrdých“ 

dat, vycházejících převážně ze statistických ukazatelů, ale je nutné využít metody založené 

na expertních odhadech a jejich kvantifikaci (viz následující schéma). 

 

Obrázek 9: Multikriteriální vyhodnocení udržitelného rozvoje 

Kvantitativní indexy běžně používané pro postup hodnocení jsou díky 

problematickému zohlednění lokální podmíněnosti jednotlivých indikátorů nevhodné. 
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V nové metodice je kombinován přístup kvantitativní s přístupem kvalitativním, který 

zajistí expertní ohodnocení. Vytvoření podmínek pro vyhodnocení se skládá ze 4 kroků: 

1. Dekompozice složek území do témat a kritérií (viz kapitola 3.3.) 

2. Zhotovení pomocných formulářů pro usnadnění expertních odhadů. Zde 

jsou slovně popsány nejhorší a nejlepší stavy (celkový výčet uveden v Příloze 2), které 

mohou v rámci daného kritéria na hodnoceném území nastat. Pro hodnocení je použita 

7 bodová škála -3 až +3. Při hodnocení kritérií je přihlíženo ke stavu území jako celku, 

jejímž základem je datový model území, veřejné databáze a registry a dotazníkové šetření 

starostů.  

3. Proces operacionalizace – přiřazení indikátorů k jednotlivým kritériím. 

Stanovení nejnižší a nejvyšší hodnoty na základě referenčního srovnání na regionální, 

národní a evropské úrovni, zde je důležité dát si pozor na extrémní hodnoty. Výsledná 

hodnota je převedena na sedmibodovou škálu následujícím způsobem: 

37
minmax

max





















ii

iij

ij
xx

xx
u  

kde: uij – normovaná veličina i-tého ukazatele pro j-té území, lze ale použít i 

nelineární typy škál podle charakteru indikátorů a jejich dopadů na území. Další možností 

je využití standardizace prostřednictvím z–score, které je vhodné volit při výskytu 

extrémních hodnot. 

4. Expertní hodnocení podle níže uvedeného formuláře. 
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Tabulka 1: Příklad indikátorů ke kritériu R1 - Rekreační atraktivity 

3.3 DEKOMPOZICE SLOŽEK ÚZEMÍ A JEJICH VAZBY 

Na základě vyhlášky č. 500/2006 Sb., je definováno 12 témat. Pro objektivní a 

komplexní posouzení bylo nutné obecná témata rozdělit na kritéria (podtémata), což bylo 

provedeno na základě techniky skupinové diskuze (Focus Groups) s experty3. K tématům 

bylo přiřazeno 2-5 kritérií v závislosti na jejich šíři a byly definovány následující 

charakteristiky. 

                                                

3
 Skupinové diskuze se zúčastnili následující experti: prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. - městské inženýrství a 

bytová výstavba, RNDr. Petr Kořán, Ph.D. – environmentální oblast, Ing. Lubor Hruška, Ph.D. – 

sociologie prostoru, RNDr. Libor Krajíček – geologie a územní plánování, Ing. Ivana Foldynová - veřejná 

infrastruktura, Ing. Vratislav Mansfeld, Ph.D. – lesní hospodářství, Ing. Petr Tušil, Ph.D. – 

vodohospodářství, Ing. Hana Doleželová, Ph.D. – ekonomika veřejného sektoru a hospodaření obcí. 

Nejhorší situace 

        

Nejlepší situace 

Malý počet historických, kulturních, 
přírodních a technických památek a 

atraktivit. Špatná dostupnost 
k těmto místům. Nízká frekvence 

pořádání kulturních a sportovních 
akcí. Malá kapacita kulturních a 

sportovních akcí. Nedostatek 
turistických, cyklistických, 

vodáckých, lyžařských tras a 
hipostezek. Nízká návštěvnost 

území. 

  

-
-3 

-
-2 

-
-1 

0
0 

+
1 

+
2 

+
3 

Vysoký počet a rozmanitost 
historických, kulturních, 
přírodních a technických 
památek a atraktivit. Existence 
lázní a léčivých pramenů. Výskyt 
kostelů, chrámů a poutních míst. 
Jejich dobrá dopravní 
dostupnost. Četné pořádání 
kulturních a sportovních akcí. 
Rozmanitost a významnost 
těchto akcí. Vysoká koncentrace 
turistických, cyklistických, 
vodáckých, lyžařských tras a 
hipostezek.  

Kód Indikátory 
x

IJ 
x

imin uij = ximax 
  

R1A 
Počet historických, 
kulturních, přírodních a 
technických památek 

  uij =   
 

R1B 
Podíl chráněných oblastí 
(přírodní památky) na 
výměře obce 

  uij =  
 

R1C 

Podíl objektů určených 
k rekreaci k objektům 
určeným k bydlení, 
rodinných domů a objektů 
určených k rekreaci. 

  uij =  

 

R1a Délka cyklotras k výměře 
obce   

uij =  
   

R1b Délka turistických tras 
k výměře obce   

uij =  
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HG – Téma Horninové prostředí a geologie 

HG1- Kritérium Geologické podmínky pro zakládání staveb - vyjadřuje 

pravděpodobnost výskytu nepříznivých inženýrsko-geologických podmínek 

v důsledku narušení, resp. ohrožení stability horninového prostředí svahovými 

deformacemi, zjištěného nebo předpokládaného výskytu důlních děl nebo vlivů 

poddolování na povrch (důlní vlivy). 

HG2 - Kritérium Těžba nerostných surovin - koncentrace těžebních aktivit v území. 

HG3 - Kritérium Ložiska nerostných surovin a jejich ochrana - vyjadřuje míru 

omezení využití území vyplývající z ochrany výhradních ložisek nerostných 

surovin dle zák. č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  Je možné 

zahrnout i ochranu zvláštních zásahů do zemské kůry dle §34 horního zákona. 

V - Téma Vodní režim 

V1 - Kritérium Hydrologické a hydrogeologické poměry - kvalita povrchových a 

podzemních vod. Výskyt útvarů povrchových a podzemních vod. Retenční 

kapacita. Rizikovost útvarů povrchových vod. 

V2 - Kritérium Vodní zdroje, jejich význam a ochrana - dostatek vodních zdrojů, 

jejich velikost a kvalita. Riziko znečištění těchto zdrojů ze starých zátěží a 

skládek. 

V3 - Kritérium Záplavová území a ochrana před povodněmi (záplavová území, 

zvláštní povodně, protipovodňová opatření ) - rozsah záplavových území 

v obydlených a průmyslových oblastech. Riziko odplavení kvalitní orné půdy v 

zemědělských oblastech se sklonitým terénem. Riziko sjízdnosti silnic a 

železnic při povodni. Dostatečná protipovodňová opatření. Vysoká retenční a 

akumulační schopnost krajiny. 

HŽP- Téma Hygiena životního prostředí 

HŽP1 - Kritérium Kvalita ovzduší - koncentrace škodlivých látek v ovzduší. Výskyt 

nejvýznamnějších znečišťovatelů ovzduší. Znečištění zapříčiněná výskytem 

lokálních topenišť. 
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HŽP2 - Kritérium Staré zátěže (kontaminované plochy, skládky atp.), odpady a 

odpadové hospodářství), brownfieldy - ekologické zátěže v chráněných 

oblastech. Vzdálenost skládek od rezidenčních oblastí. Využití brownfieldů. 

HŽP3 - Kritérium Hluková zátěž - výskyt objektů produkující zvýšený hluk 

(továrny, silnice, dálnice). Akustická situace území. Existence akustických 

opatření. 

OPK - Téma Ochrana přírody a krajiny 

OPK1 - Kritérium Krajina - výskyt liniových staveb. Podíl orné půdy v území. Podíl 

zastavěných a ostatních. Výskyt prvků krajinné nelesní zeleně.  

OPK2 - Kritérium Přírodní potenciál území a jeho ochrana - rozsah lesů a trvale 

travnatých porostů. Vymezení chráněných území a jejich ochranných pásem. 

Ochrana přírodního potenciálu, vymezení velkoplošných a maloplošných 

ZCHÚ, lokality chráněných druhů rostlin a živočichů a prvků soustavy 

NATURA 2000. Vysoká biodiverzita v území. Vymezení prvků ÚSES a jejich 

návaznost.  

ZPF - Téma Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

ZPF1 - Kritérium Zemědělský půdní fond - množství zemědělské a lesní půdy a její 

úbytek vlivem výstavby průmyslových areálů a pozemků určených k bydlení. 

Velikost stavebních parcel. Intenzita využívání půdy. Sklonitost zemědělských 

pozemků, riziko vodní eroze. Kvalita zemědělské půdy. 

ZPF2 - Kritérium Pozemky určené k plnění funkce lesa - množství zalesněné 

plochy. Produkční potenciál lesa. Zdravotní stav lesa. Druhová skladba.  

TI - Téma Technická infrastruktura 

TI1 - Kritérium Zásobování pitnou vodou - dostatek zdrojů pitné vody, podíl 

obyvatel napojených na veřejnou vodovodní síť. Studny a prameniště 

v oblastech. Dostupnost zdrojů pitné vody v období sucha. Technický stav 

vodovodních řadů. Kvalita pitné vody. 

TI2 - Kritérium Odvádění a zneškodňování odpadních vod - existence centrální 

ČOV a její kapacita. Podíl obyvatel napojených na kanalizaci vedoucí na ČOV 
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(i v jiné obci). Typ a technický stav kanalizačních sítí. Kořenové čistírny 

odpadních vod. Existence výjimky z obecných požadavků na výstavbu. 

TI3 - Kritérium Zásobování plynem - existence plynovodu, podíl domácností 

napojených na plynovod. Podíl domácností, které chtějí přípojku na plynovod. 

Zájem obce o plynofikaci (v případě neexistence plynovodu) nebo její 

rozšíření. 

TI4 - Kritérium Zásobování teplem - existence teplárny a její kapacita, případně 

napojení na teplárnu v jiné obci. Podíl domácností napojených na teplárnu. 

Využití alternativních zdrojů tepla (geotermální, solární…).  

TI5 - Kritérium Zásobování elektrickou energií - zhodnocení energetické soustavy 

a její napojení v území, včetně její volné přenosové kapacity pro další rozvoj 

území. Stabilní dodávka elektrické energie koncovým uživatelům, především 

domácnostem. 

TI6 - Kritérium Spoje (pokrytí území signály) - pokrytí území radiovým a 

televizním signálem, signálem mobilních operátorů. Dostupnost 

vysokorychlostního internetového připojení 100 Mb/s. Podíl domácností 

s připojením na internet. Dostupnost veřejně přístupného internetu v obci 

(knihovna, informační centrum, internetová kavárna…). 

VDI - Téma Dopravní infrastruktura 

DI1 - Kritérium Silniční síť - propojenost sídel a funkčních prvků v území (bydlení, 

zaměstnání/výroba, služby, rekreace). Typ, třída, kapacita a využití dopravní 

infrastruktury (intenzita dopravy). Technický stav a bezpečnost dopravní sítě. 

Výskyt dopravních závad. Statická doprava, především odstavná parkoviště. 

Obchvaty obcí.  

DI2 - Kritérium Železniční síť - existence železniční stanice a její využití pro osobní, 

či nákladní dopravu. Typ železničních staveb (počet kolejí, elektrifikace). 

DI3 - Kritérium Letecká doprava - dostupnost vnitrostátního a mezinárodního letiště 

s osobní a nákladní přepravou i mimo území SO ORP. Existence heliportů. 

DI4 - Kritérium Vodní doprava - existence přístavů a vodních cest pro osobní a 

nákladní přepravu.  
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DI5 - Kritérium Dopravní dostupnost území veřejnou dopravou - pokrytí oblasti 

spoji a jejich četnost do center nadmístního významu na úrovni SO ORP a 

kraje. Typ veřejné dopravy. Existence integrovaného dopravního systému.  

SD Téma - Sociodemografické podmínky 

SD1 - Kritérium Sídelní struktura - vyváženost sídelní struktury, rozmístění center 

osídlení, jejich funkční propojenost a dopravní dostupnost, proces 

suburbanizace, stabilní struktura osídlení. Existence oblastí s výskytem 

sociálních rizik (např. sociálně vyloučených lokalit a periferních oblastí). 

SD2 - Kritérium Demo-sociální situace - vývoj počtu obyvatel a věková struktura, 

včetně prognózy (stárnutí populace), vzdělanostní struktura, migrace obyvatel. 

Naděje na dožití, přirozený přírůstek obyvatel. 

SD3 - Kritérium Občanská vybavenost - dostupnost občanské vybavenosti, 

především sociálních, školských a zdravotních služeb a zařízení v dostatečné 

kapacitě, možnost volnočasových aktivit a kulturního vyžití. Existence kulturní 

a společenské infrastruktury. Dostupnost obchodní sítě. 

B - Téma Bydlení 

B1 - Kritérium Bytový fond a jeho struktura- trvalost využívání bytového fondu, 

podíl neobydlených bytů a další výstavba, úbytek bytového fondu. Podíl 

individuálního a hromadného bydlení. Velikostní kategorie. Vymezené 

zastavitelné plochy určené pro bydlení (potenciální rozvoj bytového fondu), 

zohlednění optimálního využití území pro bydlení (průměrná velikost 

stavebních pozemků). 

B2 - Kritérium Stáří a kvalita bytového fondu - rok výstavby, 

modernizovaný/opravený bytový fond, novostavby, technický stav a 

vybavenost bytů (sociální zařízení,…), podíl bytů se sníženou kvalitou, 

parkoviště v dostupné vzdálenosti, hlavně ve velkých sídelních celcích 

(sídliště, stará bytová zástavba) 

B3 - Kritérium Dostupnost bydlení - cenová dostupnost, podíl bytů ve vlastnictví 

obce. Vhodný bytový fond v závislosti na struktuře obyvatel (velikostní 
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kategorie). Bydlení pro seniory a osoby s omezenou možností pohybu a 

orientace (bezbariérovost). 

R - Téma Rekreace  

R1 - Kritérium Rekreační aktivity - počet, rozmanitost a významnost historických, 

kulturních, přírodních a technických památek a atraktivit. Existence lázní a 

léčivých pramenů. Sakrální turistika. Jejich dobrá dostupnost. Počet, 

rozmanitost a významnost kulturních a sportovních akcí. Turistické, 

cyklistické, vodácké, lyžařské trasy a hipostezky. Návštěvnost území. 

R2 - Kritérium Rekreační infrastruktura - dostatek ubytovacích kapacit v 

adekvátní kvalitě, naplněnost kapacit infrastruktury (návštěvnost). Rekreační 

střediska a jejich parkovací kapacity (síťová struktura). Dopravní dostupnost 

rekreační oblasti. Komplexnost rekreační infrastruktury a její kvalita 

(ubytování, stravování, navazující služby). 

R3 - Kritérium Individuální rekreace - koncentrace objektů individuální rekreace 

a jejich podíl na objektech sloužících pro bydlení. Hodnocení adekvátnosti 

stávajícího počtu objektů vzhledem k absorpční kapacitě krajiny. Technický 

stav rekreačních objektů. 

HP - Téma Hospodářské podmínky 

HP1 - Kritérium Ekonomická funkce území - stav a vývoj počtu pracovních míst 

(stabilita a soběstačnost). Rozložení pracovních míst. Míra podnikatelské 

aktivity (stav, vývoj, rozložení). Daňová výtěžnost území (výše daňových 

příjmů v rozpočtech obcí/krajů). Přirozené pracovní mikroregiony, pracovní 

otevřenost a uzavřenost ORP. 

HP2 - Kritérium Struktura ekonomických subjektů - zranitelnost ekonomického 

sektoru v případě recese, diverzifikace ekonomické základny (z hlediska 

odvětvového zaměření), rozmanitost velikostní struktury (zejména malé a 

střední podniky), podnikatelská aktivita obyvatel, podíl veřejných a 

soukromých subjektů u významných zaměstnavatelů (úřady, školy, 

nemocnice), zadluženost podnikatelských subjektů (nadstandardní ukazatel). 
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HP3 - Kritérium Trh práce - stabilní trh práce, bez existencí bariér (dopravních, 

strukturálních, práce pro ženy). Podíl neplnohodnotných pracovních poměrů, 

sezónnost pracovních míst. Vývoj a počet pracovních míst (nová pracovní 

místa hlášená na úřad práce), míra zaměstnanosti, počet a struktura 

nezaměstnaných, dlouhodobě nezaměstnaní, vývoj počtu nezaměstnaných ve 

vztahu k počtu pracovních míst. Segmentace trhu práce. 

HP4 - Kritérium Zdroje využití veřejných prostředků - potenciál veřejných 

zdrojů v území (objem veřejných rozpočtů), struktura zdrojů veřejných 

rozpočtů (daňové, nedaňové, kapitálové, přijaté transfery). Užití veřejných 

rozpočtů (dle odvětvového třídění rozpočtové skladby), schopnost získat 

finanční prostředky na rozvojové aktivity v území (podíl investic na výdajích 

veřejných rozpočtů, schopnost získávání dotací), finanční zdraví obcí 

(zadluženost, podíl cizích zdrojů na vlastních aktivech, likvidita). 

ZOB - Téma Zájmy ochrany a bezpečnosti státu 

ZOB1 - Kritérium Zájmy bezpečnosti a obrany státu - funkčnost kritické 

infrastruktury (výrobních a nevýrobních systémů a služeb), jenž by mohla 

ohrozit bezpečnost státu, jeho ekonomiku, fungování veřejné správy a 

zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva. 

ZOB2 - Kritérium Ohrožení území přírodními jevy - ohrožení území přírodními 

jevy (povodně, sesuvy). 

3.4 SYSTÉM INDIKÁTORŮ 

Indikátory jsou údaje, s jejichž pomocí je expert schopen náležitě posoudit stav 

v území vzhledem k danému sledovanému kritériu. Ukazují na důležité faktory, které 

ovlivňují stav a vývoj bez využití složitých statistických postupů a podrobného popisu 

jednotlivých souvislostí. Vznikají zpracováním a interpretací primárních dat. Smysl mají 

teprve až v souvislosti s dalšími indikátory, které vstupují do hodnocení jednotlivých 

kritérií. Je důležité, aby indikátory byly pokud možno uváděny v relativních hodnotách 

z důvodu jejich porovnání v rámci jednotlivých oblastí. 
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Zvolené indikátory by měly splňovat základní podmínky využitelnosti (Moldan, 1996): 

1. Správnost - správné musí být jak samotné definování konceptu indikátoru, 

tak i metodika využívaná v jeho měření. 

2. Věrohodnost a spolehlivost - indikátory nesmí být zatíženy významnějšími 

chybami vzniklými při získávání a zpracování dat.  

3. Reprezentativnost a výpovědní schopnost - indikátor musí být schopen 

vypovídat o charakteru složky, kterou prezentuje v území, rovněž musí být 

zvoleno vhodné geografické měřítko, příp. vhodné časové rozložení dat. 

4. Pochopitelnost - s ohledem na cílovou skupinu zpracovávané metodiky je 

nutné klást důraz na jasnou pochopitelnost, jednoznačnost a srozumitelnou 

prezentaci indikátorů.  

5. Průhlednost - postup získávání dat musí být co nejvíce transparentní, musí 

být jasně vysvětleny použité metody při konstrukci indikátorů.   

6. Možnost získání dat - získávání podkladových údajů musí být technicky 

možné. V případě statistických údajů musí tato data existovat, nebo je musí 

být možno snadno získat. 

7. Načasování - data a indikátory nemají nadčasový charakter. Je proto důležité 

při konstrukci indikátoru zvolit data, která jsou schopna vypovídat o 

sledované složce v daném časovém úseku. Data musí být zároveň k dispozici 

ve správný čas.  

8. Jedinečnost - získané údaje mají být jedinečné, nemají být opakované, příp. 

dublovat nějaké již existující informace.  

9. Efektivita - pořizování, zpracování a poskytování dat nese náklady. Při 

výběru indikátorů musí být zohledněna úměrnost mezi náklady na pořízení 

dat a užitkem, který indikátor přinese. 

Při konstrukci indikátorů byl kladen důraz na využití dostupných dat z datových 

modelů ÚAP a z oficiálních zdrojů (zejména ČSÚ, dále resortní statistiky). Jsou 

upřednostněna data, která bývají poskytována pravidelně, s poměrně rigidní metodikou a 

vazbou na oficiální informační systémy. Více důležitá je samotná kvalita indikátorů než 

jejich množství. Volba daného indikátoru je tedy závislá zejména na vypovídací schopnosti 

ukazatele a stavu dostupných datových zdrojů. Stanovením odpovědnosti za dostupnost 
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dat, získáme pro každou úroveň zpracování ÚPP a ÚPD daný soubor ukazatelů, kdy 

nejpodrobnější bude na úrovni ORP (obce), což budou mít v kompetenci správní úřady 

ORP, na úrovni krajů připadá kompetence na Krajský úřad a na úrovni republiky odpovídá 

MMR. Indikátory jsou v návrhu nové metodiky rozděleny na: 

1. Klíčové – zásadní vliv na hodnocené kritérium (možnost více klíčových 

indikátorů u jednoho kritéria) 

2. Sekundární – vliv na kritérium není tak významný jako u klíčových 

indikátorů, expert je při hodnocení, ale může zohlednit. 

3. Specifické – pro oblasti s výskytem nestandardních jevů, tyto indikátory si 

volí hodnotitel podle specifičnosti oblasti, v ostatních oblastech nemusí tyto 

indikátory být sledovány, jelikož pro hodnocení jsou irelevantní. Například 

při hodnocení lesů u vrcholných partií Krkonoš z hlediska poškození větrem 

budou použity jiné indikátory než při hodnocení lužních lesů v Národním 

parku Podyjí. 

4. Potenciální – indikátory, které by pomohly ke zpřesnění výsledků hodnocení 

území, za předpokladu existence požadovaných datových sad, například 

využití registrů veřejné správy a propojení dat pro stanovení průměrné úrovně 

mezd dle obcí. 

V této části spočíval klíčový přinos autora této práce při konstrukci indikátorů na základě 

GIS analýz, včetně vyhledáváni potencionálních zdrojů dat o území. Každý vytvořený 

indikátor je charakterizován dle následující struktury: 

 Kód – skládající se ze zkratky kritéria, čísla indikátoru a písmena (velkým 

písmenem je označen klíčový indikátor, malým sekundární); 

 Přesný název a definice; 

 Zdroj dat, poskytovatel včetně frekvence pořizování; 

 Způsob zjištění indikátoru. 

Zkrácená ukázka je uvedena v následující tabulce. Kompletní seznam indikátorů je 

uveden v Příloze 3. V rámci projektu byl zpracován cca 130 stránkových dokument 

STANOVENÍ INDIKÁTORŮ PRO TÉMATA A PODTÉMATA UDRŽITELNÉHO 
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ROZVOJE ÚZEMÍ, na jehož vzniku se autor této práce významnou měrou podílel. Tento 

dokument sloužil jako podklad pro jednání na MMR v rámci projektu Udržitelný rozvoj v 

územním plánování dne 26. 3. 2013.  

Tabulka 2: Příklady vybraných indikátorů 

Kód Přesný název a definice Zdroj, frekvence 
pořizování 

Způsob zjištění 

V3A Podíl zastavitelných ploch 
v záplavovém území 
k celkové ploše 
zastavitelných ploch. 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

DI1A Časová dopravní dostupnost 
do ORP. 

ÚAP, 2 roky  Síťová analýza nad bodovou 
vrstvou sídel a ohodnocenou 
dopravní sítí s ohodnocenými 
hranami (podle Peňáz, Horák, 
Horáková, 2006). 

DI3A Dostupnost mezinárodního 
letiště 

ÚAP, 2 roky Síťová analýza nad bodovou 
vrstvou mezinárodních letišť a 
ohodnocenou dopravní sítí 
(podle Peňáz, Horák, Horáková, 
2006). 

HP2C Podíl zastavitelných a 
přestavbových ploch na 
zastavěném území 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

HŽP2C Podíl plochy k obnově nebo 
opětovnému využití 
znehodnoceného území a 
celkové velikosti 
zastavěného území a 
zastavitelných ploch 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

R1C Podíl objektů určených 
k rekreaci k objektům 
určeným k bydlení, rodinných 
domů a objektů určených 
k rekreaci. 

ČSÚ, Adresní místa, 4x 
ročně 

Viz název 

ZOB1B Dojezdový čas hasičské 
záchranné služby 

ÚAP, 2 roky Síťová analýza nad bodovou 
vrstvou stanic požární ochrany 
ohodnocenou dopravní sítí 
(upravené ohodnocení hran 
podle Peňáz, Horák, Horáková, 
2006 s ohledem na vyšší rychlost 
jednotek hasičů). 

Poznámka: červeně označeny potenciální indikátory 
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3.4.1 Ukázka podrobného zpracování indikátorů  

OPK1B: Ekologická fragmentace nezastavěného území významnými liniovými 

stavbami - klíčový indikátor 

Charakteristika - Indikátor fragmentace nezastavěného území (bariérovost nebo 

hustota bariér) je syntetickým ukazatelem, který vyjadřuje míru rozčlenění území 

člověkem vytvořenými dělícími prvky, především liniovými stavbami dopravní 

infrastruktury a zástavbou. Výskyt bariér v území má dopad primárně ekologický, jakožto 

překážka pro migraci druhů a zároveň je jednou z charakteristik krajinného rázu. 

Popisovaný ukazatel je odvozen od územně technické klasifikace dopravní infrastruktury.  

Způsob výpočtu - Základem pro hodnocení fragmentace krajiny je rozlišení prvků 

považovaných za bariéry. Pro účely tohoto hodnocení (územně plánovacího) jsou za 

bariéry považovány existující liniové stavby dálnic, rychlostních komunikací a silnic 1. a 

2. třídy a železničních tratí. Podle významu dělícího efektu jsou rozlišeny dopravní bariéry 

diferenciačním koeficientem: 

Tabulka 3: Diferenciační koeficienty dopravních bariér 

OZN. BARIÉRY SLEDOVANÝ JEV DIFERENCIAČNÍ KOEFICIENT 

B1 
směrově dělené čtyř- a vícepruhové 
komunikace (dálnice, rychlostní silnice, 
vybrané silnice I. třídy) 

3 

B2 
směrově nedělené dvoupruhové silnice I. 
třídy 

2 

B3 
směrově nedělené dvoupruhové silnice II. 
třídy 

1 

B4 železnice dvou -a vícekolejné 2 

B5 železnice ostatní 1 

Bariérovost (B) v území se vyjadřuje jako podíl váženého součtu délek jednotlivých 

bariér DB v území RUJ a plochy referenční územní jednotky (PRUJ). Pokud je k dispozici 

příslušná datová vrstva, je vhodné z výpočtu vyloučit zastavěná území sídel (PZU). 
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kde DB = délka bariéry B na území RUJ (km); kB = diferenciační koeficient; PRUJ = plocha 

referenční územní jednotky (km
2
); PZU = plocha zastavěného území 

 

Jednotka - km/km
2
 

Zdroj dat a perioda aktualizace - Územně analytické podklady (jevy A001, A088 až 

A091 a A094-A095) nebo úřady územního plánování (zastavěné území), Ředitelství silnic 

a dálnic ČR (dálnice, rychlostní silnice, silnice I. třídy), krajský úřad (silnice II. + III. 

třídy), Správa železniční dopravní cesty (železniční síť). Aktualizace průběžná. 

Vazba na udržitelný rozvoj - Hodnota ukazatele vyjadřuje míru prostupnosti území 

pro populace živočichů (a rostlin); vedle toho zároveň míru narušení krajiny liniovými 

stavbami dopravní infrastruktury jakožto krajinotvorného faktoru. Méně bariér v území 

znamená v tomto smyslu jeho vyšší kvalitu z hlediska estetického i hlediska ochrany 

biodiverzity. 

DI3A: Dostupnost významného mezinárodního veřejného letiště – klíčový 

indikátor 

Charakteristika - Indikátor hodnotí dopravní dostupnost významných mezinárodních 

veřejných letišť (Praha-Ruzyně, Brno-Tuřany, Ostrava-Mošnov, Pardubice, Karlovy Vary) 

z jednotlivých obcí. 

Způsob výpočtu - Indikátor je vypočten na základě provedení analýzy dopravní 

dostupnosti (časové) nad sítí daných letišť. Obce s nejlepší dostupností jsou ohodnoceny 

nejlépe. Výpočet hodnoty indikátoru je vhodné provádět v GIS software, kde se tato 

hodnota určí např. na základě převažující hodnoty dostupnosti na území obce, hodnoty 

dostupnosti v centroidu obce nebo jejího zastavěného území, atd. 

Zdroj dat a perioda aktualizace - Územně analytické podklady (jevy A088 až 

A093), Ředitelství silnic a dálnic ČR (dálnice, rychlostní silnice, silnice I. třídy), krajský 

úřad (silnice II. + III. třídy), Síť mezinárodní letišť - částečné využití vrstvy A102. 

Aktualizace průběžná. 

Vazba na udržitelný rozvoj - Při zvyšující se mezinárodní mobilitě osob ukazuje 

potenciál dostupnosti oblasti v globálním měřítku. 
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3.1 Agregace výsledků a tvorba vah 

Pro agregaci a vizualizaci multikriteriálního hodnocení byly použity dva přístupy: 

1. Pro hodnocení a vizualizaci vyváženosti 12 témat pro každou obec měly kritéria 

stejnou váhu a byly jejich hodnoty průměrovány. K vizualizaci je použit paprskový 

graf (améba)4. 

2. Pro hodnocení vyváženosti kritérií vzhledem k pilířům udržitelného rozvoje byly 

použity váhy expertně nastavené a následně verifikované experty působících 

v daném území.  

 

Obrázek 10: Postup procesu vyváženosti 

                                                

4
 Název tohoto grafu není ujednocen, používají se i další označení např. jako graf pavučinový, nebo  

Drážďanská hvězda (viz Hruška-Tvrdý, 2011:22) 
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3.1.1 Metodika vyváženosti témat za jednotlivé obce 

Vyváženost je prováděna na základě multikriteriální analýzy, která vychází 

z expertních odhadů a tematických SWOT. Při tomto hodnocení je rovněž vhodné 

přihlédnout k příležitostem/hrozbám a trendům dalšího vývoje v území. Výsledné 

vyhodnocení územních podmínek jednotlivých obcí v jednotlivých pilířích územního 

rozvoje je nutné zdůvodnit, vhodné je uvést skutečnosti, které vedly k tomuto ohodnocení 

(uvedené např. v jednotlivých tematických SWOT analýzách). 

Vyváženost území vychází z ohodnocených kritérií a jejich vztahu k udržitelnému 

rozvoji obce. Z toho důvodu nelze zhodnotit naplnění kritéria pouze na základě „tvrdých“ 

dat, vycházejících převážně ze statistických ukazatelů, ale je nutno doplnit metody 

založené na expertních odhadech a jejich kvantifikaci. Vyváženost jednotlivých obcí je 

zobrazena pomocí paprskovitého grafu (améby), kde je zobrazeno hodnocení stavu 

jednotlivých témat (12) v obci. 

Tabulka 4: Seznam kritérií a jejich zkratek 

č. Zkratka Téma 

1 HG Horninové prostředí a geologie 

2 V Vodní režim 

3 HŽP Hygiena životního prostředí 

4 OPK Ochrana přírody a krajiny 

5 ZPF 

Zemědělský půdní fond a 

pozemky určené k plnění funkcí 

lesa 

6 TI Technická infrastruktura 

7 VDI Veřejná dopravní infrastruktura 

8 SD Sociodemografické podmínky 

9 B Bydlení 

10 R Rekreace 

11 HP Hospodářské podmínky 

12 ZOB Zájmy ochrany a bezpečnosti 

území 

3.1.2 Metodika vyváženosti pilířů 

Jednotlivá kritéria k hodnocení nástrojů územního plánování dekomponovaná pro 

výše uvedenou analýzu neovlivňují pouze jeden pilíř, ale naopak zpravidla vstupují do 

dvou až všech tří pilířů s rozdílnou intenzitou. Při analýze je nutné zhodnotit míru vlivu 

Obrázek 11: Ukázka améby zobrazující hodnoty 
kritérií pro vybranou obec 
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kritérií na jednotlivé pilíře. Následující schéma zobrazuje vzájemnou vazbu mezi pilíři 

udržitelného rozvoje.  

 

Obrázek 12: Působení kritérií v jednotlivých pilířích 

Kritéria HG2,TI3 a HP2 rozmístěné v trojúhelníku, zobrazují absolutní sílu vlivu 

kritérií na pilíře udržitelného rozvoje. Podle intenzity vlivu se kritérium pohybuje v „síti“ 

na trojúhelníku. Vliv může být pozitivní (přiřadí se kladná váha) a negativní (přiřadí se 

záporná váha), a neutrální (v tomto případě je stanovena váha 0). 

Kritérium HG2 zobrazuje ložiska nerostných surovin – ovlivňuje významně 

environmentální pilíř a zároveň je velmi důležitým indikátorem ekonomického pilíře. 

Kritérium TI3 zobrazuje zásobování plynem – ovlivňuje sociální pilíř a zároveň je také 

indikátorem ekonomického pilíře a dále je prvkem zasahujícím environmentální pilíř. 

Kritérium HP2 zobrazuje strukturu ekonomických subjektů – ovlivňuje významně 

ekonomický pilíř a zároveň zasahuje do pilíře sociálního. 

Vyváženost pilíře vychází z ohodnocených kritérií a jejich váze na pilíř. Vyváženost 

je provedena pro každý pilíř zvlášť. Do každého pilíře jsou pomocí vah přiřazena kritéria, 

která negativně či pozitivně ovlivňují daný pilíř, vyváženost je graficky ztvárněna do 3 

kartogramů za každý z pilířů (obce hodnocené na škále <-3;3>).   
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4 APLIKACE MODELU NA VYBRANÉ ÚZEMÍ 

Z důvodu vytvoření obecného modelu je nutné provést jeho ověření na dvou 

prostorových úrovních. Na úrovni SO ORP byl vybrán správní obvod Říčany na úrovni 

krajské Ústecký kraj. 

4.1 KALIBRACE A APLIKACE MODELU 

SO ORP Říčany používá jako celý Středočeský kraj datový model společnosti 

Hydrosoft Veleslavín. Úřadem nebyla poskytnuta kompletní data o území, datový model 

byl naplněn z 60 % procent (včetně atributové složky). Pro kalibraci modelu je u 

statistických dat brána převážně referenční hladina kraje. U dat vycházejících z datového 

modelu (zejména environmentální jevy) je referenční hladina brána za SO ORP, jelikož 

nejsou dostupná data za celý kraj. 

Ústecký kraj používá datový model společnosti T-mapy. Naplněnost datových 

modelů jednotlivých SO ORP je v rámci kraje různorodá, pohybuje se v rozmezí 40 -80 %. 

Pro kalibraci modelu je brána referenční hladina kraje. 

Postup kalibrace 

Oproti hodnocení na úrovni SO ORP Říčany, kde při ohodnocování kritérií bylo více 

zohledněno expertní posouzení, je na krajské úrovni větší váha dána čistě kvantitativnímu 

přístupu. Expertně jsou posouzeny obce, u kterých je identifikována výrazná extrémní 

odlišnost mezi klíčovými a sekundárními indikátory. Při nastavování vah kritérií na pilíř 

byl použit více kolový přístup, který by konzultován jak z MMR tak s experty z praxe.  

Původní varianta byla vytvořena následujícím postupem: 

1. Na základě dat za všechny obce v území jsou vypočteny statistické charakteristiky 

daného indikátoru (maximum, minimum, průměr, medián, rozpětí, směrodatná 

odchylka, hranice pro odlehlé hodnoty a extrémy), na jejch základě jsou ohodnoceny 

indikátory na škále <-3;3>.  

2. Z klíčových indikátorů se vypočítá neváženým průměrem ohodnocení obce za dané 

kritérium. 
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2.1. Na úrovni SO ORP Říčany byly výsledky hodnocení kritérií verifikovány experty, 

kteří mohli přihlédnout jak k sekundárním indikátorům tak i znalosti územních 

podmínek. Indikátory nenaplňují 100 %, kritérium proto je zde nutný prostor pro 

expertní znalost. 

2.2. Na úrovni Ústeckého kraje byl využit následující kvantitativní přístup  

2.2.1. Pokud sekundární indikátor vyjadřoval zcela odlišný stav než klíčové 

indikátory, mohlo dojít na základě sekundárního indikátoru k úpravě 

ohodnocení kritéria (např. změnou o jeden stupeň nahoru nebo dolů) 

2.2.2. Expertně byly posouzeny obce, u kterých byla prokázána v rámci kritérií 

velká variability klíčových nebo sekundárních indikátoru 

3. Každé kritérium má váhu, kterou spadá do pilíře (environmentální, sociální, 

ekonomický) – původní váhy jsou "čtvrtinové" (-1, -0,75, -0,5 až +0,5, +0,75 a +1) 

4. Následně u každé obce došlo k vynásobení ohodnocení daného podtématu váhou 

podtématu a tímto vzniklo ohodnocení všech podtémat za všechny obce za každý pilíř 

udržitelného rozvoje zvlášť 

5. Všechna ohodnocení za daný pilíř u každé obce se následně sečetla a vydělila se 

absolutní sumou vah 

6. Z těchto podílů došlo vypočtením z-skóre k rozčlenění všech hodnot do rozmezí  

<-3;+3> a tyto hodnoty se následně zobrazily pomocí kartogramu (vznikly 3 

kartogramy – za environmentální, sociální a hospodářský pilíř zvlášť) 

Na základě požadavků MMR byla původní varianta přepracována následujícím 

způsobem (změna u bodu 3): každé kritérium má váhu, kterou spadá do pilíře 

(environmentální, sociální, ekonomický) - váhy jsou pouze -1, 0, +1 a byly vytvořeny 

z původních „čtvrtinových“ vah, kdy váhy -1 a -0,75 byly změněny na -1, váhy -0,5, -0,25, 

0, 0,25, 0,5 byly změněny na 0 a váhy 0,75 a 1 byly změněny na +1.  

Na základě výše uvedeného postupu, se finální přístup pro vyhodnocení všech 

kritérií za každou obec provádí prostřednictvím vah uvedených v Příloze 4. Váha může 

nabývat následujících hodnot: 
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 Kladné váhy - kladný vliv na pilíř (přímá úměra) 

 Záporné váhy – se zvyšující se hodnotou kritéria je jeho vliv na pilíř opačný 

(nepřímá úměra) 

 Neutrální váhy - násobení nulou (dané kritérium nemá na pilíř vliv). 

Z vážených hodnot vypočteme pro každou obec její hodnotu v rámci pilíře (tj. 

ohodnocení na intervalu <-3;3>): 

    
∑     
∑|  |

 

kde    je vážený průměr obce za pilíř,    hodnota ohodnoceného kritéria a     váha 

k danému pilíři. Výsledný podíl je standardizován pomocí tzv. z-skóre (kvůli standardizaci 

dat na normální rozdělení): 

    
    ̅

  
 

kde z je ohodnocení obce za daný pilíř,    je vypočtená hodnota váženého průměru, 

 ̅ je průměr z vážených průměrů za všechny obce a    je směrodatná odchylka vážených 

průměrů za všechny obce. 

Výsledné ohodnocení obcí v rámci pilířů bylo využito vytvoření 3 kartogramů:  

 Vyváženost územních podmínek pro příznivé životní prostředí (kartogram za 

environmentální pilíř). 

 Vyváženost územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel 

(kartogram za sociální pilíř). 

 Vyváženost územních podmínek pro příznivý hospodářský rozvoj (kartogram 

za ekonomický pilíř). 
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4.2 SO ORP ŘÍČANY 

4.2.1 POPIS ÚZEMÍ 

 Správní obvod obce 

s rozšířenou působností (SO 

ORP) Říčany představuje jeden 

z 26 správních obvodů 

Středočeského kraje. Řešené 

území se nachází v centrální 

části kraje, východně od hl. m. 

Praha, v okresech Praha-východ 

a Kolín. Je tvořeno 52 obcemi, 

z nichž 3 mají statut města – 

Říčany, Mnichovice a Kostelec 

nad Černými lesy. Tato města 

jsou zároveň sídlem pověřených 

obecních úřadů. Území SO ORP 

Říčany je znázorněno v mapě. 

  

Obrázek 13: Správní obvod ORP Říčany – přehledová mapa 
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4.2.3 VERIFIKACE VÝSLEDKŮ 

Výsledné kartogramy za jednotlivé pilíře 

Environmentální pilíř 

Špatný stav 

z environmentálního hlediska 

je registrován v obcích, jimiž 

prochází dálnice D1 a silnice 

I/3. Jmenovitě se jedná o obce 

Čestlice, Nupaky, Říčany, 

Strančice, Kunice, Mirošovice, 

Senohraby a Pětihosty. Stav 

environmentálního pilíře ve 

městě Říčany je také negativně 

ovlivňován lokalizací 

významných zdrojů znečištění 

a starých zátěží území. Naopak 

nejlepší situací 

v environmentální oblasti disponují obce Černé Voděhrady a Louňovice, kde je tento stav 

pozitivně ovlivněn existencí NPR Voděhradské Bučiny. Stejně tak je pozitivem vymezení 

dalších chráněných přírodních ploch, jako např. přírodní park Velké Popovice na 

jihozápadě území. Větší výskyt prvků ÚSES v jižní části území lze také z výše uvedeného 

kartogramu vypozorovat. Kromě zmíněných obcí jsou pozitivně hodnoceny některé obce 

na jihovýchodě a severu území, jejichž společným rysem je vyšší ekologická stabilita 

území a také existence prvků ÚSES. 

  

Obrázek 14: Vyhodnocení environmentálního pilíře pro SO ORP 
Říčany 
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Sociální pilíř 

V sociální oblasti jsou 

kladnými čísly hodnoceny obce 

s vyváženou sídelní strukturou 

a kvalitním a funkčním 

propojením jednotlivých sídel. 

Nedochází zde k razantnímu 

vysídlování venkova a je zde 

minimální výskyt sociálních 

rizik. V těchto sídlech 

dlouhodobě roste počet 

obyvatel, je zde vyvážená 

věková struktura a nízký podíl 

obyvatel s neukončeným a 

základním vzděláním. 

Negativně hodnocené obce disponují špatnou dostupností školských, sociálních a 

zdravotních zařízení a služeb.  

Ekonomický pilíř 

V ekonomické oblasti je 

patrný vliv hlavního města Praha 

a dálnice D1. Obce bližší 

hlavnímu městu vykazují vyšší 

ekonomický potenciál, disponují 

silnou a stabilizovanou 

podnikatelskou základnou, a 

diverzifikovanou strukturou 

mezi jednotlivými odvětvími 

obchodní sféry. Lze vypozorovat 

vliv velikosti sídla na 

Obrázek 15: Vyhodnocení sociálního pilíře pro SO ORP Říčany 

Obrázek 16: Vyhodnocení hospodářského pilíře pro SO ORP Říčany 
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ekonomickou situaci. Negativní stav v obcích je zapříčiněn poklesem počtu pracovních 

míst, poklesem míry podnikatelské aktivity a zvyšující se nezaměstnaností. 

4.3 ÚSTECKÝ KRAJ 

4.3.1 POPIS ÚZEMÍ 

Ústecký kraj se nachází na severozápadě Čech. Rozkládá se mezi Libereckým 

krajem na východě, Plzeňským a Karlovarským krajem na jihozápadě. Nejdelší hranice 

kraje je na jihovýchodě, kde kraj sousedí s krajem Středočeským. Severozápadní hranice 

kraje je současně i státní hranicí se Spolkovou republikou Německo, a to se spolkovou 

zemí Sasko. Kraj je rozdělen do 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností: Kadaň, 

Podbořany, Žatec, Chomutov, Litvínov, Most, Louny, Bílina, Teplice, Lovosice, Ústí nad 

Labem, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Děčín, Rumburk a Varnsdorf.  

  

Obrázek 17: Ústecký kraj - přehledová mapa 
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4.3.3 VERIFIKACE VÝSLEDKŮ 

Výsledné kartogramy za jednotlivé pilíře 

Environmentální pilíř 

 

Obrázek 18: Vyhodnocení environmentálního pilíře pro Ústecký kraj 

Z environmentálního hlediska jsou kladně hodnoceny zejména obce nacházející se 

v oblasti Krušných hor a v oblastech s výskytem CHKO České středohoří, 

Labské pískovce, Lužické hory a Kokořínsko a národního parku České Švýcarsko. K 

negativnímu hodnocení přispívá silně rozvinutá povrchová těžba v oblasti Mostecké pánve, 

hustá síť dopravní infrastruktury fragmentující krajinu, zasahující do prvků ÚSES a 

přispívající ke zhoršené kvalitě ovzduší.   
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Sociální pilíř 

 

Obrázek 19: Vyhodnocení sociálního pilíře pro Ústecký kraj 

Z hlediska hodnocení podmínek pro soudržnost společenství obyvatel vycházejí 

nejlépe hodnoty ve větších obcích, zpravidla obcích s rozšířenou působností. Ve 

výsledcích nejsou zohledněny problémy vznikající v sociálně vyloučených lokalitách. 

Zejména v obcích Šluknovského výběžku. V důsledku toho jsou obce Děčín a Rumburk 

výrazně nadhodnoceny oproti skutečné situaci v dané oblasti. V budoucnu je možné řešit 

tento deficit získáním dat o kriminalitě, které by přispěly ke zpřesnění výsledných hodnot.  
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Ekonomický pilíř 

 

Obrázek 20: Vyhodnocení hospodářského pilíře pro Ústecký kraj 

Ve vyhodnocení ekonomického pilíře je viditelný pozitivní vliv spádových měst, kde 

se soustředí ekonomická síla území, dále průmyslové podniky jako Severočeské doly 

v Chomutově, nebo litvínovský UNIPETROL RPA, s.r.o. Zjevný je také pozitivní vliv 

dálnice D8. Nejhůře hodnocený je SO ORP Louny kde jsou špatné výsledky způsobeny 

převahou zemědělství oproti průmyslovému charakteru ve zbytku kraje. Hospodářské 

podmínky jsou zhoršené i v oblasti Krušných hor. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce je zaměřená na vyhodnocení dat z ÚAP a dalších dostupných 

zdrojů pro identifikaci procesů v rámci udržitelného rozvoje území. Jejím výsledkem je 

návrh sady indikátorů získaných především použitím GIS technologií a metodika 

vyhodnocení těchto indikátorů založená na multikriteriální analýze. Metodika je 

zpracována dle platné legislativy, vychází zejména ze zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu a vyhlášky 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech a 

územně plánovací dokumentaci. Nová metodika umožní jednotný přístup ke zpracování 

RURÚ na území ČR. Tímto bude zajištěna srovnatelnost RURÚ z různých částí republiky 

s ohledem na specifičnost oblastí. Navrhovaná metodika zjednoduší postup zpracovateli 

RURÚ při hodnocení vyváženost území na úrovni SO ORP a kraje 

Při hodnocení území není možné vycházet pouze z kvantitativních hodnot, každá 

oblast má své specifika, proto jsou indikátory hodnoceny kombinací kvantitativního a 

kvalitativního přístupu, který zohledňuje expertní znalost území a přizpůsobuje hodnocení 

specifičnosti území a procesům v něm probíhajícím. Zadavatel výzkumné potřeby, tj. 

Odbor územního plánování na Ministerstvu pro místní rozvoj tento postup na zpracovateli 

vyžaduje a odmítá postup založený pouze na kvantitativních indikátorech. Ke zvýšení 

efektivity při zpracování RURÚ bude nutné využít data z informačních systémů veřejné 

správy včetně registrů. Takto je možné vybudovat databáze prostorových dat, které lze 

agregovat na libovolnou prostorovou jednotku. Získané data umožní vyhodnocovat 

procesy v území a identifikovat včas negativní trendy.  

V územním plánování mají GIS nezastupitelné místo. Při zpracování RURÚ je nutné 

mít znalosti z oblasti GIS. Jejich potenciál je však omezen odbornou znalostí úředníků 

veřejné správy. Pouze tehdy, pokud se je naučí plně využívat a skloubí je se znalostí 

legislativy, která je většinou na vysoké úrovni, mohou tento potenciál plně využít. 

Územní plánování, slouží k vymezování vhodných ploch v rámci obce. Tento způsob 

je nedostatečný k naplnění myšlenky udržitelného rozvoje. Je nezbytné na našem území 

zavést systém integrovaného prostorového plánování, který dopomůže ke kooperaci 

municipalit v rámci území a plánování potřebné infrastruktury k zabezpečení udržitelných 

podmínek pro život. 
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PŘÍLOHA 1 - SEZNAM JEVŮ ÚAP 

JEVY ÚAP NA ÚROVNI SO ORP 

Zkratka jevu  Název jevu Zkratka jevu  Název jevu 

A001 zastavěné území A016 území s archeologickými nálezy 

A002 plochy výroby A017 
oblast krajinného rázu a její 
charakteristika 

A003 plochy občanského vybavení A018 
místo krajinného rázu a jeho 
charakteristika 

A004 

plochy k obnově nebo 
opětovnému využití 
znehodnoceného území A019 místo významné události 

A005 
památková rezervace včetně 
ochranného pásma A020 významný vyhlídkový bod 

A006 
památková zóna včetně 
ochranného pásma A021 

územní systém ekologické 
stability 

A007 krajinná památková zóna A022 

významný krajinný prvek 
registrovaný, pokud není 
vyjádřen jinou položkou 

A008 

nemovitá kulturní památka, 
popřípadě soubor, včetně 
ochranného pásma A023 

významný krajinný prvek ze 
zákona, pokud není vyjádřen 
jinou položkou 

A009 

nemovitá národní kulturní 
památka, popřípadě soubor, 
včetně ochranného pásma A024 přechodně chráněná plocha 

A010 
památka UNESCO včetně 
ochranného pásma A025 

národní park včetně zón a 
ochranného pásma 

A011 urbanistické hodnoty A026 
chráněná krajinná oblast včetně 
zón 

A012 region lidové architektury A027 
národní přírodní rezervace 
včetně ochranného pásma 

A013 
historicky významná stavba, 
soubor A028 

přírodní rezervace včetně 
ochranného pásma 

A014 
architektonicky cenná stavba, 
soubor A029 

národní přírodní památka včetně 
ochranného pásma 

A015 významná stavební dominanta A030 přírodní park 
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JEVY ÚAP NA ÚROVNI SO ORP 

Zkratka jevu  Název jevu Zkratka jevu  Název jevu 

A031 
přírodní památka včetně 
ochranného pásma A048 vodní nádrž 

A032 
památný strom včetně 
ochranného pásma A049 povodí vodního toku, rozvodnice 

A033 
biosférická rezervace UNESCO, 
geopark UNESCO A050 záplavové území 

A034 
NATURA 2000 - evropsky 
významná lokalita A051 aktivní zóna záplavového území 

A035 NATURA 2000 - ptačí oblast A052 území určené k rozlivům povodní 

A036 

lokality výskytu zvláště 
chráněných druhů rostlin a 
živočichů s národním významem A053 

území zvláštní povodně pod 
vodním dílem 

A037 lesy ochranné A054 
objekt/zařízení protipovodňové 
ochrany 

A038 les zvláštního určení A055 

přírodní léčivý zdroj, zdroj 
přírodní minerální vody včetně 
ochranných pásem 

A039 lesy hospodářské A056 
lázeňské místo, vnitřní a vnější 
území lázeňského místa 

A040 vzdálenost 50 m od okraje lesa A057 dobývací prostor 

A041 
bonitovaná půdně ekologická 
jednotka A058 chráněné ložiskové území 

A042 hranice biochor A059 
chráněné území pro zvláštní 
zásahy do zemské kůry 

A043 
investice do půdy za účelem 
zlepšení půdní úrodnosti A060 ložisko nerostných surovin 

A044 
vodní zdroj povrchové, podzemní 
vody včetně ochranných pásem A061 poddolované území 

A045 
chráněná oblast přirozené 
akumulace vod A062 

sesuvné území a území jiných 
geologických rizik 

A046 zranitelná oblast A063 staré důlní dílo 

A047 
vodní útvar povrchových, 
podzemních vod A064 

staré zátěže území a 
kontaminované plochy 
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JEVY ÚAP NA ÚROVNI SO ORP 

Zkratka jevu  Název jevu Zkratka jevu  Název jevu 

A065 
oblast se zhoršenou kvalitou 
ovzduší A082 

komunikační vedení včetně 
ochranného pásma 

A066 odval, výsypka, odkaliště, halda A083 jaderné zařízení 

A067 

technologický objekt zásobování 
vodou včetně ochranného 
pásma A084 

objekty nebo zařízení zařazené 
do skupiny A nebo B s 
umístěnými nebezpečnými 
látkami 

A068 
vodovodní síť včetně 
ochranného pásma A085 

skládka včetně ochranného 
pásma 

A069 

technologický objekt odvádění a 
čištění odpadních vod včetně 
ochranného pásma A086 

spalovna včetně ochranného 
pásma 

A070 
síť kanalizačních stok včetně 
ochranného pásma A087 

zařízení na odstraňování 
nebezpečného odpadu včetně 
ochranného pásma 

A071 
výrobna elektřiny včetně 
ochranného pásma A088 

dálnice včetně ochranného 
pásma 

A072 
elektrická stanice včetně 
ochranného pásma A089 

rychlostní silnice včetně 
ochranného pásma 

A073 

nadzemní a podzemní vedení 
elektrizační soustavy včetně 
ochranného pásma A090 

silnice I. třídy včetně ochranného 
pásma 

A074 

technologický objekt zásobování 
plynem včetně ochranného a 
bezpečnostního pásma A091 

silnice II. třídy včetně 
ochranného pásma 

A075 

vedení plynovodu včetně 
ochranného a bezpečnostního 
pásma A092 

silnice III. třídy včetně 
ochranného pásma 

A076 

technologický objekt zásobování 
jinými produkty včetně 
ochranného pásma A093 místní a účelové komunikace 

A077 
ropovod včetně ochranného 
pásma A094 

železniční dráha celostátní 
včetně ochranného pásma 

A078 
produktovod včetně ochranného 
pásma A095 

železniční dráha regionální 
včetně ochranného pásma 

A079 

technologický objekt zásobování 
teplem včetně ochranného 
pásma A096 

koridor vysokorychlostní 
železniční trati 

A080 
teplovod včetně ochranného 
pásma A097 vlečka včetně ochranného pásma 

A081 

elektronické komunikační 
zařízení včetně ochranného 
pásma A098 

lanová dráha včetně ochranného 
pásma 
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JEVY ÚAP NA ÚROVNI SO ORP 

Zkratka jevu  Název jevu Zkratka jevu  Název jevu 

A099 
speciální dráha včetně 
ochranného pásma A110 objekt civilní ochrany 

A100 
tramvajová dráha včetně 
ochranného pásma A111 objekt požární ochrany 

A101 
trolejbusová dráha včetně 
ochranného pásma A112 

objekt důležitý pro plnění úkolů 
Policie České republiky 

A102 letiště včetně ochranných pásem A113 
ochranné pásmo hřbitova, 
krematoria 

A103 
letecká stavba včetně 
ochranných pásem A114 jiná ochranná pásma 

A104 vodní cesta A115 ostatní veřejná infrastruktura 

A105 hraniční přechod A116 
počet dokončených bytů k 31.12. 
každého roku 

A106 
cyklostezka, cyklotrasa, 
hipostezka a turistická sezka A117 zastavitelná plocha 

A107 
objekt důležitý pro obranu státu 
včetně ochranného pásma A118 jiné záměry 

A108 vojenský újezd A119 

další dostupné informace, např. 
průměrná cena m2 stavebního 
pozemku v členění podle 
katastrálních území, průměrná 
cena m2 zemědělské půdy v 
členění podle katastrálních 
území 

A109 
vymezené zóny havarijního 
plánování     

 

Jevy ÚAP na úrovni krajů 

Zkratka 
jevu Název jevu 

Zkratka 
jevu Název jevu 

B001 vývoj počtu obyvatel B005 
podíl osob s vysokoškolským 
vzděláním 

B002 
podíl obyvatel ve věku 0-14 let 
na celkovém počtu obyvatel B006 sídelní struktura 

B003 

podíl obyvatel ve věku 65 let a 
více na celkovém počtu 
obyvatel B007 

ekonomická aktivita podle 
odvětví 

B004 
podíl osob se základním 
vzděláním B008 míra nezaměstnanosti 
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Jevy ÚAP na úrovni krajů 

Zkratka 
jevu Název jevu 

Zkratka 
jevu Název jevu 

B009 vyjíždějící do zaměstnání a škol B024 

podíl trvalých travních porostů z 
celkové výměry zemědělské 
půdy 

B010 
dojíždějící do zaměstnání a škol 
do obce B025 

podíl specielních zemědělských 
kultur z celkové výměry 
zemědělské půdy 

B011 výstavba domů a bytů B026 

podíly tříd ochrany zastoupené 
v jednotlivých katastrálních 
územích 

B012 
podíl neobydlených bytů na 
celkovém fondu B027 

podíl zastavěných a ostatních 
ploch z celkové výměry katastru 

B013 struktura bytového fondu B028 
podíl vodních ploch na celkové 
výměře katastru 

B014 místně obvyklé nájemné B029 
podíl lesů na celkové výměře 
katastru 

B015 
rekreační oblasti s celoročním a 
sezónním využitím B030 

koeficient ekologické stability 
KES 

B016 
počet staveb pro rodinou 
rekreaci B031 

stupeň přirozenosti lesních 
porostů 

B017 
kapacita a kategorie 
ubytovacích zařízení B032 

hranice přírodních lesních 
oblastí 

B018 lázeňská místa a areály B033 hranice bioregionů a biochor 

B019 

podíl obyvatel zásobovaných 
pitnou vodou z veřejného 
vodovodu B034 hranice klimatických regionů 

B020 
podíl obyvatel zásobovaných 
plynem B035 

počet obcí a obyvatel v 
oblastech se zhoršenou kvalitou 
ovzduší 

B021 
podíl obyvatel napojených na 
veřejnou kanalizaci B036 

hodnoty imisního znečištění 
životního prostředí a jejich vývoj 

B022 
podíl zemědělské půdy z 
celkové výměry katastru B037 

další dostupné informace, 
týkající se například demografie, 
ekonomických aktivit, bydlení, 
rekreace, uspokojování 
sociálních potřeb a životního 
prostředí 

B023 
podíl orné půdy ze zemědělské 
půdy   
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PŘÍLOHA 2 - POPIS NEJHORŠÍCH A NEJLEPŠÍCH STAVŮ 

K DEFINOVANÝM KRITÉRIÍM 

Téma Kritérium Nejhorší Situace Nejlepší Situace 
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 Nepříznivá morfologie a nestabilní, 

horninové prostředí (četnost, rozsah 

ploch nebo rozmístění svahových 

deformací, důlních děl nebo důlních 

vlivů), případně výskyt dalších 

geologických rizik. 

Příznivá morfologie, stabilní horninové 

prostředí, bez výskytu dalších 

geologických rizik. 
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Bez výskytu těžených ložisek 

(těžených dobývacích prostor). 

Aktivní těžba nerostných surovin 

v území. Četnost a rozsah nebo 

prostorová dispozice dobývacích 

prostor zásadním způsobem narušují 

ostatní funkce území nebo vylučují 

vymezení ploch a koridorů pro 

umístění staveb. 
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Bez výskytu CHLÚ. 

Výskyt CHLÚ. Četnost a rozsah nebo 

prostorová dispozice CHLÚ zásadním 

způsobem narušují ostatní funkce 

území nebo vylučují vymezení ploch a 

koridorů pro umístění staveb. 
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Téma Kritérium Nejhorší Situace Nejlepší Situace 
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Záporná vodní bilance. 

Podprůměrný úhrn srážek, bez 

výskytu nebo jen minimální 

zastoupení vodních ploch, časté a 

opakované poklesy průtoků pod 

hranice Q355.  

Nadměrné odběry povrchových vod 

(nad rámec přirozené vodnosti toků). 

Nadměrné znečištění toků (IV. a V. 

tř. jakosti, vč. eutrofizace.  

Necitlivé odvodnění půd, vysoké 

plošné znečištění ze zemědělských 

zdrojů (zranitelná oblast –podle 

Nařízení vlády č.108/2008 Sb.).  

Vysoká zranitelnost svrchního 

kolektoru podzemní vody. Nadměrný 

odběr podzemních vod (nad rámce 

přirozeného doplňování zásob). 

Vyrovnaná vodní bilance. Neovlivněný 

přírodní úhrn srážek a režim odtoku. 

Podíl vodních ploch odpovídající 

přírodním podmínkám daného území. 

Zabezpečené průtoky nad úroveň Q355  

pro zachování základních biologických 

procesů. 

Odběry vod odpovídající přirozené 

vodnosti toků. Kontrolované a 

minimalizované znečištění vod. Jakost 

vody v I. a II. a pouze přechodně ve III. 

třídě znečištění.  

Nízká zranitelnost svrchního kolektoru, 

vyvážený stav odběrů a přirozeného 

doplňování zásob podzemních vod.  

Kontrolované a minimalizované plošné 

i bodové zdroje znečištění ze 

zemědělských zdrojů (dle Nařízení 

vlády č.108/2008 Sb.) 
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Nedostatek dostupných zdrojů pitné 

vody. Ohrožení jejího množství nebo 

jakosti. Nedostatečná ochrana 

vodních zdrojů vymezením 

ochranných pásem nebo 

zabezpečením stanovených 

podmínek ochrany (společně s 

omezenou nebo nulovou 

dostupností vodovodů pro veřejnou 

potřebu). 

Dostupné zdroje pitné vyhovující 

vydatnosti a jakosti. Dostatečná 

ochrana vodních zdrojů vymezením 

ochranných pásem a zabezpečením 

stanovených podmínek ochrany 

(alternativně k snadné dostupnosti 

vodovodů pro veřejnou potřebu se 

stabilní dodávkou pitné vody v 

dostatečném množství). 
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Vysoký podíl zastavěných a 

zastavitelných ploch v záplavových 

územích, zejména v jejich aktivních 

zónách. Rozsah záplavových území 

neumožňuje vymezení ploch nebo 

koridorů pro umístění staveb.  

Absence nebo obtížná 

proveditelnost ochranných 

protipovodňových opatření. 

Bez výskytu zastavěných a 

zastavitelných ploch v záplavových 

územích.  

Rozsah záplavových území výrazně 

neomezuje vymezení ploch nebo 

koridorů pro umístění staveb. 

Vyhovující nebo snadno proveditelná 

ochranná protipovodňová opatření. 
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Téma Kritérium Nejhorší Situace Nejlepší Situace 
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Výskyt oblasti s překračováním 

imisních limitů pro ochranu zdraví 

lidí a pro ochranu ekosystému a 

vegetace.  

Výskyt významných zdrojů emisí 

znečišťujících látek (vč. lokálních 

zdrojů). 

V území nejsou oblastí s 

překračováním imisních limitů  
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Vysoká četnost starých ekologických 

zátěží, zejména v blízkosti obytných 

nebo rekreačních územ; rozsah 

kontaminace, druh a míra 

koncentrace kontaminantů ve 

složkách ŽP nejsou známy. 

Vysoká četnost nebo rozsah 

brownfields  bez stanoveného 

postupu revitalizace, zejména 

v zastavěném území sídel nebo 

v jejich těsné blízkosti. 

Území bez  funkčního systému 

nezávadného zneškodňování 

odpadů. 

Bez výskytu starých ekologických 

zátěží a brownfields. 

Funkční systém nezávadného 

zneškodňování odpadů. 
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Překračování mezních hladin hluku 

dle strategického hlukového 

mapování, popřípadě i platných 

limitů dle české legislativy (v 

závislosti na dostupnosti podkladů).  

Výskyt významných zdrojů hluku v 

blízkosti zástavby (dálnice, kapacitní 

silnice, železniční koridory, velká 

letiště, průmyslové zdroje) bez 

dostatečných protihlukových 

opatření. Vysoký podíl populace 

zasažený zvýšeným hlukem (nad 

úrovní limitů či mezních hodnot). 

Hladiny hluku splňují limity, resp. 

nepřekračují mezní hodnoty (v případě 

použití strategických hlukových map).  

Území bez výskytu významných zdrojů 

hluku v blízkosti zástavby (dálnice, 

kapacitní silnice, železniční koridory, 

velká letiště, průmyslové zdroje), 

popřípadě se zdroji hluku ošetřenými 

pomocí dostatečných protihlukových 

opatření. 

Nulový či minimální podíl populace 

zasažený zvýšeným hlukem (nad 

úrovní limitů či mezních hodnot. 



David Kubáň: Udržitelný rozvoj v územním plánování s využitím GIS 

75 

 

Téma Kritérium Nejhorší Situace Nejlepší Situace 
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O
P

K
 1

K
ra
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n
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Monotónní krajina s rozsáhlými 

nečleněnými bloky orné půdy bez 

lesních porostů a prvků nelesní 

zeleně, výrazně fragmentovaná 

pouze liniovými stavbami 

s výrazným bariérovým efektem 

(migrační prostupnost). 

Intenzivně urbanizovaná krajina 

s vysokým podílem zastavěných a 

ostatních ploch, vč. brownfields a 

staveb neodpovídajících měřítku 

krajiny (optické bariéry). 

Pestrá mozaika různých typů krajiny 

bez výskytu migračních nebo  

optických bariér. 

O
P

K
2
 P

ří
ro

d
n

í 

p
o

te
n

c
iá

l 
ú

z
e
m
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je
h

o
 o

c
h

ra
n
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Vysoce urbanizované území bez 

výskytu přírodně hodnotných 

segmentů. 

Vysoký podíl lesů a trvalé travnatých 

porostů (louky, pastviny) a zákonem 

ploch chráněných ploch (NP, CHKO, 

MZCHÚ, EVL+PO Natura 2000, 

funkční segmenty ÚSES, přírodní 

park, VKP).  

Z
P

F
 Z

e
m

ě
d

ě
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k
ý
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ů
d

n
í 
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n
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o
z
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k
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ě
n

í 
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n
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Z
P

F
1
 Z

e
m

ě
d

ě
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k
ý
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ů
d

n
í 
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n
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Výrazný úbytek ZPF nejvyšší kvality 

(I.+II. TO) v důsledku urbanizace 

nebo eroze, vysoká míra narušení 

půdních ekosystémů zemědělskou 

velkovýrobou. 

Rozsáhlé plochy ZPF nejvyšší kvality 

(I. + II. TO) bez narušení půdních 

ekosystémů a se stabilizovanou 

výměrou, bez ohrožení vodní nebo 

větrnou erozí, příp. investice do půdy 

za účelem zlepšení půdní úrodnosti 

(závlahy a meliorace) 

Z
P

F
2
 P

o
z
e
m

k
y
 

u
rč

e
n

é
 k

 p
ln

ě
n

í 

fu
n

k
c
í 
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s
a
 

Území bez PUPFL nebo jen málo 

četné a prostorově omezené lesní 

celky, výrazný úbytek v důsledku 

urbanizace nebo výrazné narušení 

produkčních a mimoprodukčních 

funkcí lesa. 

Optimální zastoupení PUPFL v rámci 

druhu pozemků (lesnatost) se 

stabilizovanou výměrou, bez narušení 

produkčních a mimoprodukčních 

funkcí lesa. 
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T
I1

 Z
á
s
o

b
o

v
á
n

í 
p

it
n

o
u

 v
o

d
o

u
 

Omezená nebo nulová dostupnost 

vodovodů pro veřejnou potřebu 

(společně s nedostatkem vlastních 

vodních zdrojů odpovídající 

vydatnosti a jakosti), častá přerušení 

dodávek pitné vody. 

Obtížné zajištění nouzového 

zásobování obyvatel. 

Podíl obyvatel zásobovaných z 

veřejných vodovodů nižší než 70%. 

Snadná dostupnost vodovodů pro 

veřejnou potřebu, stabilní dodávky 

pitné vody v dostatečném množství a 

jakosti (alternativně k vlastním zdrojům 

pitné vody vyhovující vydatnosti a 

jakosti). 

Zajištění nouzového zásobování 

obyvatel standardními postupy. 

Podíl obyvatel zásobovaných z 

veřejných vodovodů konvergující ke 

100% (min. 95%). 

T
I2

 O
d

v
á
d

ě
n

í 
a
 z

n
e
š
k
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d
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o
v
á
n
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d
p

a
d

n
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h
 

v
o
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Výrazně snížená nebo nulová 

dostupnost veřejné kanalizace, 

absence účinného zneškodňování 

odpadních vod.  

Chybějící nebo málo vodný recipient 

odpadních vod. Zvýšené nároky na 

vodnost recipientu nebo účinnost 

čistících procesů v ochranných 

pásmech vodních zdrojů.  

Nevyhovující nebo nesplněné 

podmínky individuálního 

zneškodňování odpadních vod. 

Snadná dostupnost splaškové i 

dešťové veřejné kanalizace, 

dostatečná kapacita i účinnost ČOV. 

Vyhovující průtoky recipientu 

vyčištěných odpadních vod.  

Podíl obyvatel připojených na 

kanalizaci a ČOV pro veřejnou potřebu  

konverguje ke 100 % (min. 95 %).  

Jakost vypouštěných odpadních vod 

odpovídá požadavkům Nařízení vlády 

č.61/2003 Sb. a č.229/2007 Sb. 

T
I3

 

Z
á
s
o

b
o

v
á

n
í 

p
ly

n
e
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Není možnost připojení k plynovodu 

i přes zájem občanů. 

Existuje možnost napojení na 

plynovod. 

T
I4

 

Z
á
s
o

b
o

v
á

n
í 
te

p
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m
 

(C
Z

T
) 

Není možnost napojení na teplovod. 

Omezení ve využití alternativních 

zdrojů energie. 

Existuje možnost napojení na 

teplovod. Dostupnost alternativních 

zdrojů tepla. 

T
I5

 

Z
á
s
o

b
o

v
á

n
í 

e
le

k
tr

ic
k
o

u
 e

n
e
rg

ii
 Nedostatečná kapacita přenosové 

sítě pro rozvoj území. Nestabilní 

dodávky elektrické energie. 

Dostatečná kapacita přenosové sítě 

pro rozvoj území. Stabilní dodávky 

elektrické energie. 
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T
I6

 S
p

o
je

 (
p

o
k
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tí
 

ú
z
e
m

í 
s
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n
á
ly

) 

Špatné pokrytí televizním a 

radiovým signálem. Špatné pokrytí 

signálem mobilních operátorů. Nikdo 

nemá přístup k vysokorychlostnímu 

internetu. Není přístup k veřejnému 

internetu. 

Kompletní pokrytí televizním a 

radiovým signálem. Kompletní pokrytí 

signálem mobilních operátorů. Všichni 

občané mají přístup 

k vysokorychlostnímu internetu. 

Přístup k veřejnému internetu. 

D
I 

D
o

p
ra

v
n

í 
in
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a

s
tr

u
k
tu
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D
I1

 S
il

n
ič

n
í 
s
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Nízká hustota, nedostatečná 

kapacita a nevyhovující technický 

stav silniční sítě. 

Špatná dostupnost přirozených 

center osídlení, nedostatečná 

propojenost regionů, sídel nebo 

funkčních zón. 

Vysoká intenzita dopravní zátěže na 

průjezdu zastavěným územím sídel, 

nedostatečná kapacita odstavných a 

parkovacích ploch. 

Odpovídající hustota, kapacita a dobrý 

technický stav silniční sítě 

Velmi dobrá dostupnost přirozených 

center osídlení, propojenost regionů, 

sídel nebo funkčních zón. 

Nízká intenzita dopravní zátěže na 

průjezdu zastavěným územím sídel, 

odpovídající kapacita odstavných a 

parkovacích ploch. 

D
I2

 Ž
e
le

z
n

ič
n

í 
s
íť

 

Bez výskytu železniční sítě  

Odpovídající hustota, kapacita a 

technický stav železniční sítě s dobrou 

dostupností železničních stanic a 

zastávek zajišťující možnost osobní a 

nákladní přepravy (vč. překládky 

nákladu) 

D
I3

 L
e
te

c
k
á
 d

o
p

ra
v
a
 Bez výskytu veřejného letiště 

s parametry a vybavením pro 

osobní, příp. nákladní přepravu v 

odpovídající dostupné vzdálenosti. 

Bez výskytu heliportů ZZS v 

odpovídající dostupné vzdálenosti. 

Veřejné letiště s parametry a 

vybavením pro osobní, příp. nákladní 

přepravu v odpovídající dostupné 

vzdálenosti. 

Heliport ZZS v odpovídající dostupné 

vzdálenosti. 

D
I4

 V
o

d
n

í 

d
o

p
ra

v
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Existence vodní dopravy není pro 

URÚ zásadním prvkem. 

Existence vodní cesty odpovídajících 

parametrů vč. přístavů s napojením na 

ostatní dopravní systémy.  

D
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o

p
ra

v
n

í 

o
b

s
lu

ž
n

o
s
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ú
z
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v
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d
o

p
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v
o
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Spoje adekvátně nepokrývají území. 

Malá četnost spojů do center 

nadmístního významu. Absence 

integrovaného dopravního systému. 

Dobré pokrytí oblasti spoji. Vysoká 

četnost spojů do center nadmístního 

významu. Existence integrovaného 

dopravního systému. 
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Nevyvážená sídelní struktura, 

vysídlování území, nerovnoměrně 

rozmístěné osídlení s výskytem 

periferních oblastí. Centra osídlení 

nejsou funkčně propojena a špatně 

dopravně dostupná. Dochází 

k razantnímu vysídlování venkova, 

v území je nízký podíl autochtonní 

složky obyvatelstva. Výskyt 

sociálních rizik (např. kriminalita, 

výplaty soc. dávek, 

nezaměstnanost, bezdomovectví, 

výskyt drog). 

Vyvážená sídelní struktura, spádové 

oblasti center osídlení rovnoměrně 

rozmístěné (polycentrická struktura), 

s minimálním výskytem periferních 

oblastí, vysoký podíl obyvatel žije 

v menších a středních městech. 

Centra osídlení jsou funkčně 

propojena a dobře dopravně dostupná. 

Nedochází k razantnímu vysídlování 

venkova, v území je vysoký podíl 

autochtonní složky obyvatelstva. 

Minimální výskyt sociálních rizik (např. 

kriminalita, výplaty soc. dávek, 

nezaměstnanost, bezdomovectví, 

výskyt drog). 

S
D
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 D

e
m

o
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o
c
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s
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u
a
c
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Stagnace nebo snižování počtu 

obyvatel vlivem migrace a nízké 

porodnosti, vyšší podíl seniorů, 

vysoký podíl obyvatel 

s neukončeným a základním 

vzděláním, nízký podíl obyvatel 

s vysokoškolským vzděláním. 

Dlouhodobý růst počtu obyvatel, vyšší 

podíl dětské složky, vyšší naděje na 

dožití nízký podíl obyvatel 

s neukončeným a základním 

vzděláním, vyšší podíl obyvatel 

s vysokoškolským vzděláním. 

S
D
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č
a
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s
k
á
 

v
y
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a
v
e
n

o
s
t 

–
 

s
tr

u
k
tu

ra
 a

 

ro
z
m
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n
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Špatná dostupnost školských, 

sociálních a zdravotních zařízení a 

služeb. Žádná možnost pro 

volnočasové aktivity. Nedostupnost 

kulturní a společenské infrastruktury 

Dostatečná dostupnost školských, 

sociálních a zdravotních zařízení a 

služeb. Široká nabídka volnočasových 

aktivit, existence společenské 

infrastruktury. Dobrá dostupnost 

obchodní sítě. 
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Úbytek bytového fondu. Vysoký 

podíl neobydlených bytů. 

0 - 8% podílu ve vlastnictví města na 

celkovém BF. 

Užívání objektů pro bydlení má trvalý 

charakter. Minimální podíl 

neobydlených bytů. Nárůst nové 

výstavby rezidenčního charakteru 

(vymezení zastavitelných ploch pro 

bydlení). Modernizovaný opravený 

bytový fond. 10 - 15% podílu ve 

vlastnictví města na celkovém BF. 
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Vysoký podíl starých staveb a domů, 

u kterých nebyla provedena 

rekonstrukce. Špatný technický stav 

a vybavenost bytového fondu. 

Vysoký podíl bytů se sníženou 

kvalitou. Nedostatek parkovacích 

míst v dostupné vzdálenosti. 

Vysoký podíl novostaveb, či 

rekonstruovaných staveb. Dobrý 

technický stav a vybavenost bytového 

fondu. Malý podíl bytů se sníženou 

kvalitou. Dostatečný počet parkovišť 

v dostupné vzdálenosti. 

B
3
 D

o
s
tu

p
n

o
s
t 

b
y
d

le
n
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Nedostatek bytů pro nově příchozí 

obyvatele. 

Vysoká dostupnost bydlení obyvatel. 

Rozmanitost velikostních kategorií 

(expertní odhad v kontextu s věkovou 

strukturou obyvatel). Dostupnost 

bydlení pro seniory a osoby 

s omezenou možností pohybu a 

orientace. 
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Malý počet historických, kulturních, 

přírodních a technických památek a 

atraktivit. Špatná dostupnost k těmto 

místům. Nízká frekvence pořádání 

kulturních a sportovních akcí. Malá 

kapacita kulturních a sportovních 

akcí. Nedostatek turistických, 

cyklistických, vodáckých, lyžařských 

tras a hipostezek. Nízká návštěvnost 

území. 

Vysoký počet a rozmanitost 

historických, kulturních, přírodních a 

technických památek a atraktivit. 

Existence lázní a léčivých pramenů. 

Výskyt kostelů, chrámů a poutních 

míst. Jejich dobrá dopravní 

dostupnost. Četné pořádání kulturních 

a sportovních akcí. Rozmanitost a 

významnost těchto akcí. Vysoká 

koncentrace turistických, cyklistických, 

vodáckých, lyžařských tras a 

hipostezek. 

R
2
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e
k
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a
č
n

í 
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Nedostatek ubytovacích kapacit. 

Kvalita, nereflektující požadavky 

potencionálních zákazníků. Velké 

množství nenaplněných ubytovacích 

kapacit. Špatná dopravní dostupnost 

do rekreační oblasti. Nízká kvalita a 

chybějící prvky v rekreační 

infrastruktuře (ubytování, stravování, 

navazující služby). 

Dostatek ubytovacích kapacit v 

adekvátní kvalitě a vysoká míra jejich 

naplnění. Dostatek parkovacích ploch 

u rekreačních středisek. Dobrá 

dopravní dostupnost do rekreační 

oblasti. Komplexní a kvalitní rekreační 

infrastruktura. 
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R
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Neadekvátní počet a koncentrace 

objektů individuální rekreace 

vzhledem k absorpční kapacitě 

území. Malý podíl na objektech 

sloužících pro bydlení. Špatný 

technický stav objektů individuální 

rekreace, lokality bez odpovídající 

dopravní, technická a sanitární 

infrastruktury 

Adekvátní počet a koncentrace objektů 

individuální rekreace vzhledem 

k absorpční kapacitě území. Vysoký 

podíl na objektech sloužících pro 

bydlení. Dobrý technický stav 

rekreačních objektů, lokality s 

vyhovující dopravní, technická a 

sanitární infrastrukturou. 

H
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o

s
p

o
d
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k
é
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o
d

m
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H
P

1
 

E
k
o

n
o

m
ic

k
á
 

fu
n

k
c
e
 ú

z
e
m

í Pokles počtu pracovních míst, 

pokles míry podnikatelské aktivity a 

nízká daňová výtěžnost na 

obyvatele. 

Růst počtu pracovních míst a růst míry 

podnikatelské aktivity a vysoká daňová 

výtěžnost na obyvatele. 

H
P

2
 R

o
z
v
o

jo
v
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p
o
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c
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ú
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p
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m
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k
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a
k
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Četnost nebo rozsah limitů využití 

území vylučuje nebo výrazně 

omezuje možnosti vymezování 

ploch a koridorů pro umístění 

staveb. 

Minimální četnost nebo rozsah limitů 

využití území, vymezování ploch a 

koridorů pro umístění staveb 

H
P

3
 S

tr
u

k
tu
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k
o

n
o

m
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k
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c
h
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b
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k
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Vysoký počet menších slabých 

podniků nebo závislost na jednom 

významném zaměstnavateli 

v regionu. 

Silná a stabilizovaná podnikatelská 

základna (nízká zranitelnost v případě 

ekonomické recese), diverzifikovaná 

odvětvová struktura, existence 

vertikální a horizontální spolupráce 

mezi podnikatelskými subjekty 

(clustery), vědecko-technologický 

park, podniky s inovačním a vědecko-

výzkumným potenciálem (např. IT, 

konstrukční firmy, farmakologie, 

biomedicína, nanotechnologie, nové 

hmoty apod.) 

H
P

4
 T
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 p

rá
c
e
 

Snižující se počet pracovních míst, 

rostoucí nezaměstnanost, 

nedostatečný počet volných 

pracovních míst. 

Stabilní trh práce, rostoucí míra 

ekonomické aktivity, stabilní nízká 

míra nezaměstnanosti (bez sezónních 

vlivů), dlouhodobě se snižující se její 

hodnota, Dostatečný počet pracovních 

míst, který je dopravně dostupný, 

nízká míra nezaměstnanosti, nízký 

počet nezaměstnaných na 1 pracovní 

místo. 
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z
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č
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 Nízký rozvojový potenciál 

z veřejných zdrojů, vysoká 

zadluženost obcí. 

Velký rozvojový potenciál z veřejných 

zdrojů velkých měst (aglomerace), 

nízká zadluženost obcí, finanční 

potenciál. 

Z
O

B
 Z

á
jm

y
 o

b
ra

n
y
 a

 b
e
z
p

e
č
n

o
s
ti

 ú
z
e
m

í 

Z
O

B
1
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á
jm

y
 

b
e
z
p

e
č
n

o
s
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 a
 

o
b

ra
n

y
 s

tá
tu

 

(v
č
e
tn

ě
 k

ri
ti

c
k
é
 

in
fr

a
s
tr

u
k
tu

ry
) 

Objekty a podmínky ochrany 

důležité pro obranu státu, pro plnění 

úkolů Policie ČR, civilní ochrany a 

požární ochrany nejsou náležitě 

zabezpečeny. 

Objekty a podmínky ochrany důležité 

pro obranu státu, pro plnění úkolů 

Policie ČR, civilní ochrany a požární 

ochrany jsou náležitě zabezpečeny. 

Z
O

B
2
 O

h
ro

ž
e
n

í 
ú

z
e
m

í 
p

ří
ro

d
n

ím
i 
je

v
y
 

(p
o

v
o

d
n

ě
, 
s
e
s
u

v
y
) 

Ochrana území před přírodními jevy 

(staré ekologické zátěže, území 

zvláštní povodně pod vodním dílem, 

svahové deformace) není 

odpovídajícím způsobem zajištěna.  

Zóny havarijního plánování a objekty 

nebo zařízení zařazené do sk. A 

nebo B s umístěnými nebezpečnými 

odpady nejsou náležitým způsobem 

zabezpečeny, nejsou plněny 

stanovené podmínky. 

Ochrana území před přírodními jevy 

(staré ekologické zátěže, území 

zvláštní povodně pod vodním dílem, 

svahové deformace) je odpovídajícím 

způsobem zajištěna. 

Zóny havarijního plánování a objekty 

nebo zařízení zařazené do sk. A nebo 

B s umístěnými nebezpečnými odpady 

jsou náležitým způsobem 

zabezpečeny, jsou plněny stanovené 

podmínky. 
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PŘÍLOHA 3 - SYSTÉM INDIKÁTORŮ 

Kód Přesný název a definice 
Zdroj, frekvence 
pořizování 

Způsob zjištění 

HG1A 
Podíl plošných sesuvných území na výměře 
obce 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

HG1B 
Podíl plošných poddolovaných území na 
výměře obce 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

HG2A 
Podíl plošných ložisek nerostných surovin na 
výměře obce 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

HG2a Počet bodových ložisek nerostných surovin ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

HG2b 
Podíl ložisek v chráněných oblastech 
(chráněná území přírody, ochranná pásma 
vodních zdrojů) 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

HG3A Podíl CHLÚ na výměře obce ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

V1A 
Podíl ploch ochranných pásem vodních zdrojů 
k výměře obce  

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

V1B Podíl vodních ploch na výměře obce ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

V1a Podíl CHOPAV na výměře obce ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

V1b 
Podíl počtu starých ekologických zátěží na 
výměře obce 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

V1c 
Podíl obyvatel napojených na kanalizaci 
zakončenou ČOV 

Dotazník, 2 roky Odhad starosty 

V2A 
Podíl ploch ochranných pásem vodních zdrojů 
k výměře obce 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

V2a Počet vodních zdrojů v obci ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

V2b Podíl vodních ploch na výměře obce ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

V2c 
Podíl počtu starých ekologických zátěží na 
výměře obce 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

V3A 
Podíl zastavěného území v záplavovém území 
Q100 obce 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

V3B 
Podíl zastavitelných ploch v záplavovém 
území Q100 obce 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

V3a 
Podíl plochy záplavového území Q100 
k výměře obce 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

HŽP1A 
Podíl území s překročením imisního limitu LV 
na výměře obce 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

HŽP1B 
Podíl území s překročením imisního limitu TV 
včetně přízemního ozonu na výměře obce 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

HŽP1C 
Intenzita dopravy (dle maximální intenzity v 
obci) 

ŘSD, 5 let Překryvná analýza 

HŽP2A 
Podíl počtu ekologických zátěží k výměře 
obce 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

HŽP2B Podíl rozlohy brownfields k výměře obce ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

HŽP2C 

Podíl plochy k obnově nebo opětovnému 
využití znehodnoceného území a celkové 
velikosti zastavěného území a zastavitelných 
ploch 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

HŽP2a Počet skládek na území obce ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

HŽP2b Podíl rozlohy skládky k výměře obce ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

HŽP3A 
Intenzita dopravy (dle maximální intenzity v 
obci) 

ŘSD, 5 let Překryvná analýza 

HŽP3B 
Průchod dálnic, silnic I. třídy a silnic II. třídy 
zastavěným územím 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

OPK1A 
Podíl ploch I. a II. třídy ochrany na výměře 
obce 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 
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Kód Přesný název a definice 
Zdroj, frekvence 
pořizování 

Způsob zjištění 

OPK1B 
Fragmentace krajiny liniovými stavbami 
(dálnice, silnice I. třídy, železnice) 

ÚAP, 2 roky Viz kapitola3.4.1. 

OPK1C Zastavěnost území ÚAP, 2 roky 
Podíl zastavěného území 
na celkové rozloze obce 

OPK1a Koeficient ekologické stability ÚAP, 2 roky 

Počítá se jako poměr 
druhů pozemků 
(chmelnice + vinice + 
zahrady + ovocné sady + 
trvalé travní porosty + 
lesní půda + vodní 
plochy) / (orná půda + 
zastavěné plochy + 
ostatní) 

OPK1b Podíl rozlohy ÚSES na výměře obce ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

OPK2A Podíl chráněných oblastí na výměře obce ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

OPK2B Podíl rozlohy ÚSES na výměře obce ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

OPK2a Podíl trvalých travních porostů k výměře obce ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

OPK2b 
Podíl pozemků určených k plnění funkcí lesa 
k výměře obce 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

ZPF1A 
Podíl ploch I. a II. třídy ochrany na výměře 
obce 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

ZPF1a Podíl orné půdy k výměře obce ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

ZPF1b Podíl trvalých travních porostů k výměře obce ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

ZPF1c 
Podíl speciálních zemědělských kultur 
k výměře obce 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

ZPF1d Trend změny rozlohy zemědělské půdy  ÚAP, 2 roky 

Rozdíl rozlohy 
zemědělské půdy 
v průběhu aktualizace 
ÚAP 

ZPF2A 
Podíl pozemků určených k plnění funkci lesa k 
výměře obce 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

ZPF2a Trend změny rozlohy lesní půdy  ÚAP, 2 roky 
Rozdíl rozlohy lesní půdy 
v průběhu aktualizace 
ÚAP 

TI1A Podíl obyvatel napojených na veřejný vodovod Dotazník, 2 roky Odhad starosty 

TI1a Počet vodních zdrojů ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

TI2A 
Podíl obyvatel napojených na kanalizaci 
vedoucích na ČOV 

Dotazník, 2 roky Odhad starosty 

TI3A Podíl obyvatel napojených na plynovod Dotazník, 2 roky Odhad starosty 

TI4A Existence centrálního teplovodu v obci ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

    

TI5A 
Existence vedení elektrické energie na území 
obce 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

TI6A Podíl domácnostní s připojením k internetu SLDB, 10 let Statistický údaj 

DI1A Časová dopravní dostupnost do ORP. ÚAP, 2 roky 

Síťová analýza nad 
bodovou vrstvou sídel a 
ohodnocenou dopravní 
sítí s ohodnocenými 
hranami (podle Peňáz, 
Horák, Horáková, 2006). 

DI1a Průchod územím silnic I., II. a III. třídy ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

DI2A Existence železniční tratě v obci ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

DI2B Existence železniční stanice v obci ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 
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Kód Přesný název a definice 
Zdroj, frekvence 
pořizování 

Způsob zjištění 

DI3A Dostupnost mezinárodního letiště ÚAP, 2 roky 

Síťová analýza nad 
bodovou vrstvou 
mezinárodních letišť a 
ohodnocenou dopravní 
sítí (podle Peňáz, Horák, 
Horáková, 2006). 

DI4A Existence vodní cesty, plavební dráhy ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

DI4B 
V případě existence vodní cesty, plavební 
dráhy – počet přístavů, přístavišť 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

DI5A Existence železniční stanice v obci ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

DI5B Počet spojů do ORP CHAPS, s.r.o. Součet spojů do ORP 

SD1A Podíl autochtonní složky obyvatelstva ČSÚ, SLDB, 10 let 
Podíl původních a nově 
přistěhovalých obyvatel 

SD1B Hustota zalidnění ČSÚ, VDB, 1 rok Počet obyvatel na km
2
 

SD1C Hrubá míra celkového přírůstku za 2 roky ČSÚ, VDB, 1 rok 
Rozdíl v počtu obyvatel 
v průběhu aktualizace 
ÚAP 

SD1D Hustota bytů na 1 km
2
 

ČSÚ, VDB, 1 rok 
Adresní místa, 4x ročně. 

Podíl počtu bytů na 
rozloze obce 

SD1E Míra dlouhodobé nezaměstnanosti ČSÚ,  Statistický údaj 

SD2A Podíl dětské složky (do 14 let) ČSÚ, SLDB, 10 let Statistický údaj 

SD2B Podíl seniorů (nad 65 let)  ČSÚ, SLDB, 10 let Statistický údaj 

SD2C Hrubá míra celkového přírůstku  ČSÚ, SLDB, 10 let 
rozdíl počtu narozených a 
zemřelých na střední stav 
obyvatel obce v promilích 

SD2a 
Podíl vysokoškolsky vzdělaných na počet 
obyvatel starších 15 let 

ČSÚ, SLDB, 10 let Statistický údaj 

SD2b Hrubá míra migračního salda  ČSÚ, SLDB, 10 let 

rozdíl počtu 
přistěhovaných a 
vystěhovaných na střední 
stav obyvatel obce v 
promilích 

SD3A Existence školy ČSÚ, MOS, průběžná Statistický údaj 

SD3B Existence zdravotnického zařízení ČSÚ, MOS, průběžná Statistický údaj 

SD3C Existence sociálního zařízení ČSÚ, MOS, průběžná Statistický údaj 

B1A Vývoj počtu domů  ČSÚ, SLDB, 10 let Statistický údaj 

B1a Podíl domů ve vlastnictví obce nebo státu ČSÚ, SLDB, 10 let Statistický údaj 

B2A 
Podíl novostaveb/rekonstrukcí na celkovém 
počtu domů 

ČSÚ, SLDB, 10 let Statistický údaj 

B2B Podíl domů postavených před rokem 1920 ČSÚ, SLDB, 10 let Statistický údaj 

B2C Podíl bytů se sníženou kvalitou ČSÚ, SLDB, 10 let Statistický údaj 

B3B Počet bytů ve vlastnictví obce, státu ČSÚ, SLDB, 10 let Statistický údaj 

R1A 
Počet historických, kulturních a technických 
památek 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

R1B 
Podíl chráněných oblastí (přírodní památky) 
na výměře obce 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

R1C 
Podíl objektů určených k rekreaci k objektům 
určeným k bydlení, rodinných domů a objektů 
určených k rekreaci. 

ČSÚ, Adresní místa, 4x 
ročně 

Viz název 

R1a Délka cyklotras k výměře obce ÚAP, 2 roky Síťová analýza 

R1b Délka turistických tras k výměře obce ÚAP, 2 roky Síťová analýza 
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Kód Přesný název a definice 
Zdroj, frekvence 
pořizování 

Způsob zjištění 

R2A 
Počet hromadných ubytovacích zařízení 
vztažený k výměře obce 

ČSÚ, databáze Městská 
a obecní statistika, 
průběžná 

ČSÚ, databáze 
Hromadná ubytovací 
zařízení ČR, průběžná 

Ústav zdravotnických 
informací a statistiky 
ČR, průběžná 
 

počet lůžek hromadných 
ubytovacích zařízení 
(hotelů různé kategorie, 
penzionů, kempů, 
chatových osad, 
turistických ubytoven, 
lázeňských domů a 
dalších jinde 
nespecifikovaných 
ostatních zařízení) 
relativizovaný vztažení 
k rozloze sledovaného 
území 

R3A 
Počet objektů individuální rekreace k objektům 
sloužícím pro bydlení 

ČSÚ, RSO, průběžná 
Počet objektů k rekreaci 
ku počtu objektů 
určených k bydlení 

R3B Počet objektů individuální rekreace na 1 km
2
 ČSÚ, RSO 

Podíl počtu objektů 
k  rekreaci k rozloze obce 

HP1A Daňová výtěžnost na obyvatele ČSÚ, MOS, průběžná 
daňové příjmy obce / 
počet obyvatel obce 

HP1B Vývoj počtu obsazených pracovních míst  
Ministerstvo financí ČR, 
průběžná 

počet zaměstnaných 

osob + saldo dojížďky 

(počet dojíždějících osob 

– vyjíždějících osob za 

prací) 

HP1C Míra podnikatelské aktivity 
ČSÚ, Databáze 
demografických údajů 
RES, průběžná 

Počet podnikatelů na 
1000 obyvatel 

HP1a Počet obsazených pracovních míst na 1 km
2
 

Ministerstvo financí ČR, 
průběžná 

Počet obsazených 
pracovních míst / rozloha 
obce (v km

2
) 

 

HP2A 
Podíl zastavitelných ploch výroby k 
zastavěnému území obce 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

HP2B Podíl zastavitelných ploch k výměře obce ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

HP2C 
Podíl zastavitelných a přestavbových ploch na 
zastavěném území 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

HP3A Počet středních a velkých zaměstnavatelů 
Ústav územního 
rozvoje, průběžná 

počet středních a velkých 
zaměstnavatelů v řešené 
oblasti 

HP3a Existence vědeckotechnologického parku 
Společnost 
vědeckotechnologických 
parků ČR, průběžná 

počet 
vědeckotechnologických 
parků v řešené oblasti 

HP4A Míra dlouhodobé nezaměstnanosti 
MPSV – Výběrové 
šetření pracovních sil, 
průběžná 

počet nezaměstnaných 
déle než 12 měsíců / 
celková pracovní síla 

HP4B Míra nezaměstnanosti 
MPSV – Výběrové 
šetření pracovních sil 

počet nezaměstnaných / 
celková pracovní síla 

HP5A Zadluženost obcí (v tis. Kč na obyvatele) 

Ministerstvo financí, 
ÚFIS – Monitoring 
hospodaření obcí, 
aktualizace ročně 
 

cizí zdroje + přijaté 
návratné finanční 
výpomoci a ostatní dluhy 
/ počet obyvatel 
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Kód Přesný název a definice 
Zdroj, frekvence 
pořizování 

Způsob zjištění 

HP5B 
Objem veřejných rozpočtů (příjmy v tis. Kč na 
obyvatele) 

Ministerstvo financí, 
ÚFIS - Prezentační 
systém finančních a 
účetních informací 
státu. Průběžná 
aktualizace. 
Ministerstvo financí – 
ARISweb. Průběžná 
aktualizace 
Portál 
www.rozpocetobce.cz 
Rozpočty jednotlivých 
obcí. Roční aktualizace 

(daňové příjmy + 
nedaňové příjmy + 
kapitálové příjmy + přijaté 
transfery) / počet 
obyvatel 

HP5a Výše investic v obci – kapitálové výdaje v % 

Portál 
www.rozpocetobce.cz, 
roční aktualizace 
 

součet všech 
kapitálových výdajů obce 
v daném roce 

HP5b Daňová výtěžnost na obyvatele (v tis. Kč) 

Portál 
www.rozpocetobce.cz, 
roční aktualizace 
 

daňové příjmy obce / 
počet obyvatel obce 

ZOB1A Dojezdový čas policie ÚAP, 2 roky 

Síťová analýza nad 
bodovou vrstvou 
policejních stanic a 
ohodnocenou dopravní 
sítí (upravené 
ohodnocení hran podle 
Peňáz, Horák, Horáková, 
2006 s ohledem na vyšší 
rychlost jednotek policie). 
POZNÁMKA: 
nenaplněnost DM 
nedovoluje indikátor 
použít. 

ZOB1B Dojezdový čas hasičské záchranné služby ÚAP, 2 roky 

Síťová analýza nad 
bodovou vrstvou stanic 
požární ochrany a 
ohodnocenou dopravní 
sítí (upravené 
ohodnocení hran podle 
Peňáz, Horák, Horáková, 
2006 s ohledem na vyšší 
rychlost jednotek hasičů). 
POZNÁMKA: 
nenaplněnost DM 
nedovoluje indikátor 
použít. 

http://www.rozpocetobce.cz/
http://www.rozpocetobce.cz/
http://www.rozpocetobce.cz/
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Kód Přesný název a definice 
Zdroj, frekvence 
pořizování 

Způsob zjištění 

ZOB1C Dojezdový čas rychlé záchranné služby ÚAP, 2 roky 

Síťová analýza nad 
bodovou vrstvou 
výjezdních stanic rychlé 
záchranné služby a 
ohodnocenou dopravní 
sítí (upravené 
ohodnocení hran podle 
Peňáz, Horák, Horáková, 
2006 s ohledem na vyšší 
rychlost jednotek 
záchranářů). 
POZNÁMKA: 
nenaplněnost DM 
nedovoluje indikátor 
použít. 

ZOB1D Počet trestných činů na 10 000 obyvatel Policie ČR Statistický údaj 

ZOB1E Počet přestupků na 10 000 obyvatel Policie ČR Statistický údaj 

ZOB2A Počet bodových sesuvných území ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

ZOB2B 
Podíl plošných sesuvných území na výměře 
obce 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

ZOB2C Počet bodových poddolovaných území ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

ZOBD 
Podíl plošných poddolovaných území na 
výměře obce 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

ZOB2E 
Podíl zastavěného území a zastavitelných 
ploch lokalizovaných v záplavovém území 
obce Q100 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

ZOB2F 
Podíl počtu starých ekologických zátěží na 
výměře obce 

ÚAP, 2 roky Překryvná analýza 

Poznámka: červeně označeny potenciální indikátory 

PŘÍLOHA 4 - VÁHY KRITÉRIÍ K JEDNOTLIVÝM PILÍŘŮM 

UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

TÉMA KRITÉRIUM (PODTÉMA) 

VÁHA V PILÍŘI
*) 

ENV. SOC. HOSP. 

HG Horninové prostředí a 

geologie 

HG1 Geologické podmínky 

pro zakládání staveb 
1 0 1 

HG2 Těžba nerostných 

surovin  
-1 -1 1 

HG3 Ložiska nerostných 

surovin a jejich ochrana 
0 0 1 

V Vodní režim 
V1 Hydrologické a 

hydrogeologické poměry 
1 0 1 
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TÉMA KRITÉRIUM (PODTÉMA) 

VÁHA V PILÍŘI
*) 

ENV. SOC. HOSP. 

V2 Vodní zdroje - jejich 

význam a ochrana 
1 1 1 

V3 Záplavová území a 

ochrana před povodněmi 
0 0 1 

HŽP Hygiena životního prostředí 

HŽP1 Kvalita ovzduší 1 0 0 

HŽP2 Staré zátěže, odpady a 

odpadové hospodářství, 

brownfields 

1 0 0 

HŽP3 Hluková zátěž 1 1 0 

OPK Ochrana přírody a krajiny 

OPK1 Krajina 1 0 0 

OPK2 Přírodní potenciál 

území a jeho ochrana 
1 0 -1 

ZPF Zemědělský půdní fond a 

pozemky určené k plnění funkcí 

lesa 

ZPF1 Zemědělský půdní fond 1 0 0 

ZPF2 Pozemky určené 

k plnění funkcí lesa 
1 0 0 

TI Technická infrastruktura 

TI1 Zásobování pitnou vodou 0 1 1 

TI2 Odvádění a 

zneškodňování odpadních 

vod 

1 1 0 

TI3 Zásobování plynem 0 1 0 

TI4 Zásobování teplem (CZT) 0 1 0 

TI5 Zásobování elektrickou 

energii 
0 1 1 

TI6 Spoje (pokrytí území 

signály) 
0 1 1 

DI Dopravní infrastruktura 

DI1 Silniční síť -1 1 1 

DI2 Železniční síť -1 1 1 
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TÉMA KRITÉRIUM (PODTÉMA) 

VÁHA V PILÍŘI
*) 

ENV. SOC. HOSP. 

DI3 Letecká doprava 0 0 1 

DI4 Vodní doprava 0 0 1 

DI5 Dopravní obslužnost 

území veřejnou dopravou 
0 1 0 

SD Sociodemografické podmínky 

SD1 Sídelní struktura 0 1 1 

SD2 Demo-sociální situace 0 1 1 

SD3 Občanská vybavenost – 

struktura a rozmístění 
0 1 1 

B Bydlení 

B1 Bytový fond a jeho 

struktura 
0 1 0 

B2 Stáří a kvalita bytového 

fondu 
0 1 0 

B3 Dostupnost bydlení 0 1 0 

R Rekreace 

R1 Rekreační atraktivity 0 0 1 

R2 Rekreační infrastruktura 0 0 1 

R3 Individuální rekreace 1 0 0 

HP Hospodářské podmínky 

HP1 Ekonomická funkce 

území 
0 1 1 

HP2 Rozvojový potenciál 

území pro ekonomické 

aktivity 

-1 0 1 

HP3 Struktura ekonomických 

subjektů 
0 0 1 

HP4 Trh práce 0 1 1 

HP5 Zdroje a užití veřejných 

rozpočtů 
0 1 1 
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TÉMA KRITÉRIUM (PODTÉMA) 

VÁHA V PILÍŘI
*) 

ENV. SOC. HOSP. 

ZOB Zájmy obrany a bezpečnosti 

území 

ZOB1 Zájmy bezpečnosti a 

obrany státu (včetně kritické 

infrastruktury) 

0 1 1 

ZOB2 Ohrožení území 

přírodními jevy (povodně, 

sesuvy) 

1 1 1 

 


