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Úvod
Společně s rozmachem strategického plánování na počátku nového tisíciletí se objevila
i v České republice potřeba monitorovat nejen stav životního prostředí a ekonomické
ukazatele, ale také další oblasti života měst a obcí.
Důležitým mezníkem ve vztahu měst a obcí k udržitelnému rozvoji znamenalo schválení
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který
stanovuje pro obce s rozšířenou působností a pro krajské samosprávy povinnost sledovat
tzv. územně analytické podklady, mezi které kromě celé řady technických dat, patří
i ukazatele, které odrážejí alespoň částečně udržitelné využívání území.
Nový stavební zákon zavádí pojem trvale udržitelného rozvoje i do územně plánovacího
procesu. „Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný
rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.“ Je tak
v podstatě průlomový, neboť dříve s tímto termínem operovali výhradně zákony zaměřené
na ochranu a tvorbu životního prostředí. Právě akcent na trvale udržitelný rozvoj v územně
plánovacím procesu přináší potřebu zabývat se touto problematikou i v širším pojetí rozvoje
obcí a měst.
V obecné rovině plánování rozvoje obcí, měst a regionů je potřeba rozvíjet a prohlubovat
koordinaci všech plánovacích technik a postupů (zejména plánování strategického, územního
a ekonomického). Stejně tak je třeba i v oblasti sledování výsledků plánování zabývat se
měřením dopadů těchto plánovacích počinů a různých rozvojových strategií na (trvale)
udržitelný rozvoj ve všech vazbách jeho základních pilířů, a to v oblasti společenské,
environmentální a ekonomické. Protože se všechny tyto oblasti promítají do území (což je
samozřejmě logické, a na což poukazuje i výše zmiňovaný stavební zákon) je třeba zabývat se
dopady plánovacích činností do území. Všechny tyto dopady naší činnosti je pak třeba
sledovat nejen po jednotlivých pilířích (tematických oblastech), ale i v čase.

1. Cíl metodiky
Cílem metodiky je vytvořit systém pro vyhodnocování udržitelného využití území
v územním plánování.

2. Vlastní popis metodiky
2.1 Vyhodnocování udržitelného využití území v rámci Rozboru
udržitelného rozvoje území (RURÚ)
Úvod a současný stav

V rámci územně analytických podkladů, které jsou uvedeny ve stavebním zákoně, je
zpracováván a pravidelně aktualizován rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ). RURÚ je
v zákoně definován, jako zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území,
zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně
plánovací dokumentaci.
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Samotný obsah RURÚ stanoví prováděcí právní předpis, to je: Vyhláška č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti.
Z této vyhlášky vyplývá, že samotnému RURÚ předchází vypracování podkladů pro rozbor
udržitelného rozvoje území, které zahrnují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho
hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území.
Podklady dále zahrnují údaje o území, zjištění vyplývající z průzkumů území a další dostupné
informace, například statistické údaje.
Obsah podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
Příloha vymezuje konkrétní sledované jevy. V části A jsou územně analytické podklady obcí,
zahrnující 119 jevů a v části B jsou územně analytické podklady kraje s 37 jevy.
Podle této vyhlášky, ÚAP dále obsahují rozbor udržitelného rozvoje území. Základním
stavebním kamenem pro zpracování RURÚ je SWOT analýza. Jedná se o analýzu silných
a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Silné a slabé stránky jsou vlastně vnitřní vlastnosti
území, příležitosti a hrozby jsou dány vnějšími vlivy na území.
Vyhláška č. 500/2006 Sb. stanovuje i strukturu této SWOT analýzy. Vyhláška přesně říká,
jaké tematické členění má SWOT analýza mít. Jedná se o těchto 10 témat:
1.
horninové prostředí a geologie,
2.
vodní režim,
3.
hygiena životního prostředí,
4.
ochrana přírody a krajiny,
5.
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa,
6.
veřejná dopravní a technická infrastruktura,
7.
sociodemografické podmínky,
8.
bydlení,
9.
rekreace,
10.
hospodářské podmínky.
Závěrem těchto tematických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území, je
vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.
Podle § 4 odst. (1) vyhlášky mají RURÚ sloužit k určení problémů k řešení v územně
plánovacích dokumentacích zahrnující zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady,
vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití
území, ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy.
V § 4 odst. (4) vyhlášky je uvedeno, že grafická část ÚAP také obsahuje výkres hodnot
území, zejména urbanistických a architektonických, výkres limitů využití území, výkres
záměrů na provedení změn v území a výkres problémů k řešení v územně plánovacích
dokumentacích, také nazýván jako problémový výkres.
V současné době existuje několik „oficiálních“ metodik, které se zabývají zpracováním
RURÚ a jeho aktualizací v územně analytických podkladech obcí, tyto nejsou ale zcela
sjednocené, a tak jak RURÚ zpracovávat, je víceméně na každém zpracovateli, jak k této
problematice přistoupí, a proto jsou vykazovány značné rozdíly v metodách i výsledcích
zpracování RURÚ.
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Navrhovaná metodika hodnocení RURÚ

Metoda doplňuje tematickou SWOT analýzu, která je dána vyhláškou č. 500/2006 Sb.,
o expertní analýzu po jednotlivých pilířích udržitelného rozvoje. Jde o to, že si zpracovatel
RURÚ vytvoří mikrotým expertů ve složení: environmentalista (ekolog), sociální geograf,
(územní) ekonom, územní plánovač (urbanista) a znalec místního prostředí. Každý z těchto
expertů vytvoří vlastní SWOT analýzu z úhlu pohledů své profese. Vznikne tak v podstatě pět
oborových SWOT analýz, které jsou dále shlukovou analýzou agregovány – jsou sloučeny
do analýzy jedné, kde se vyhodnotí, kolikrát se které téma v analýzách opakovalo.
Pro vyhodnocení SWOT analýzy budou rozpracovány předpokládané vlivy jednotlivých
témat na udržitelný rozvoj, jednak tradičním posouzením po jednotlivých pilířích, ale
i metodou interakcí mezi jednotlivými pilíři a to pomocí upravené metodiky DHV SAM.
Dochází k interakci mezi:
•

environmentálním a sociálním pilířem (Env x S),

•

environmentálním a ekonomickým pilířem (Env x Ek),

•

sociálním a ekonomickým pilířem (S x Ek). [24]

Dále je posouzena míra ovlivnění v rámci tohoto hodnocení pomocí pětistupňové škály od
-2 až po 2. Toto hodnocení je provedeno opět expertní metodou po jednotlivých pilířích pro
dílčí témata SWOT analýzy a dále je zpracována komplexní SWOT analýza s celkovým
vyhodnocením interakcí a závažnosti dopadů jednotlivých témat v území. Témata, která se
opakují více než dvakrát, jsou dále zpracována do hlavních témat, neboli jsou určeny
problémy k řešení v území. Na základě vyhodnocení komplexní SWOT analýzy a určení
hlavních témat, lze vytvořit celkovou hodnotící tabulku, která sděluje míru udržitelnosti, jak
v rámci jednotlivých pilířů, tak s ohledem na jejich interakce, viz tabulka 1.
Tabulka 1: Matice vyhodnocení interakci mezi jednotlivými pilíři UR

ENV
EK
SOC

Výrazně
neudržitelné

+

+
-

+
-

Neudržitelné

+
+
-

+
+
Udržitelné

+
+

+
+
+
Výrazně
udržitelné

Z výsledků hodnocení hlavních témat lze stanovit celkový stav území z pohledu udržitelného
rozvoje. K vybraným hlavním tématům je třeba stanovit indikátory udržitelnosti, ke kterým je
přiřazena měrná jednotka, zdroj a frekvence měření. Vzhledem k tomu, že smyslem
indikátorů udržitelného rozvoje je sledování vývoje území v čase, je třeba založit časovou
řadu indikátorové sady a v pravidelných časových intervalech je měřit a vyhodnocovat. Jen
na základě reálných dat a sledování jejich vývoje je možné navrhovat reálné a realistické
územně plánovací dokumentace a koordinovat činnosti v území a jeho využití ve smyslu
udržitelného rozvoje tak, jak to ukládá Stavební zákon.
Jedná se o jednoduchou a snadno pochopitelnou metodiku. Kde hlavní výhodou je její
srozumitelnost a názorné popsání jednotlivých kroků na příkladu.
Podrobný popis metodiky je uveden v příloze A.1
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2.2. Vyhodnocování udržitelného využití území v rámci Zjištění a
vyhodnocení udržitelného rozvoje území (VURÚ) v územním plánu obce
Stavební zákon ukládá zpracovatelům územně plánovací dokumentace povinnost zpracovávat
na úrovni zásad územního rozvoje (kraje) a územního plánu obce „zjištění a vyhodnocení
udržitelného rozvoje území (VURÚ)“. VURÚ obsahuje zejména „vyhodnocení udržitelnosti
stavu a dlouhodobého vývoje území, včetně porovnání s jinými územně správními celky
a hodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí,
hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území.“
Stavební zákon v případě VURÚ stanovil pouze obecný rámec pro toto hodnocení, tedy kdy
se má toto vyhodnocení provádět. Bližší struktura VURÚ u územních plánů je sice dána
vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti1, ale ani tato vyhláška neposkytuje
zpracovatelům územních plánů skutečný metodický návod, jak vyhodnocení zpracovat.
Dokonce při podrobnějším prozkoumání je jednoznačně více zhodnocen environmentální pilíř
oproti ostatním (hodnocení SEA a NATURA 2000). Zvýhodnění jednoho pilíře na úkor
ostatních ale odporuje základním principům udržitelného územního rozvoje. Aby VURÚ
naplnilo principy udržitelného rozvoje, zejména rovnováhu pilířů, je nezbytné vyhodnocení
správně nastavit.
Vyhodnocení udržitelného rozvoje území obsahuje zejména vyhodnocení udržitelnosti stavu
a dlouhodobého vývoje území, včetně porovnání s jinými územně správními celky
a hodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí,
hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území. Vliv ÚPD na URÚ se posuzuje
především jako synergický vliv celé koncepce (tj. posouzení změn v území uplatněním ÚPD
jako celku).
Problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci se stanoví mj. na základě zjištění
a vyhodnocení udržitelného rozvoje území. (Dalšími zdroji jsou zjištění o závadách
urbanistických, dopravních a hygienických, střety záměrů vzájemně a záměrů s limity,
ohrožení území, zmíněné problémy plynoucí z vyhodnocení vyváženosti vztahu územních
podmínek URÚ a příp. i problémy zjištěné při doplňujících průzkumech a rozborech území.)
Zahrnují zejména požadavky na řešení problémů udržitelnosti stavu a dlouhodobého vývoje
území, nevyváženosti vztahu územních podmínek udržitelného rozvoje území, sídelní
struktury zlepšující součinnost obcí v hospodárném vymezování zastavitelných ploch,
územních důsledků hospodářských změn (odstraňování starých ekologických zátěží,
znovuvyužití opuštěných výrobních areálů, vymezení ploch určených k asanaci atd.),
předcházení přírodním a jiným katastrofám (zejména ohrožení povodněmi), veřejných
infrastruktur a prvků územního systému ekologické stability, střetů záměrů a zájmů v území,
ochrany a rozvoje hodnot území.
Posouzení udržitelnosti jak samotného územního plánu, tak jednotlivých jeho rozvojových
záměrů je složitým procesem, který ale zákon dále neupravuje. Příloha č. 5 k vyhlášce
č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti sice stanovuje obsah pro vyhodnocení VURÚ,
rozhodné části tohoto obsahu jsou ale natolik obecné, že návod jak VURÚ skutečně zpracovat
nenabízí.
Jak ukazuje současná praxe, je potřeba vytvořit jednoduchou metodiku, která by postup
tvorby VURÚ sjednotila. V současné době taková metodika neexistuje, ovšem existuje již
1

Viz Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti
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několik metodik pro aktualizaci RURÚ v územně analytických podkladech obcí. Při hledání
možností, jak přistoupit k tvorbě metodiky pro VURÚ byly právě tyto metodické přístupy
analyzovány, zejména byly zhodnoceny publikované teoretické přístupy vypracované
doc. Šilhánkovou a Mgr. Pondělíčkem a metodická pomůcky vytvořená prof. Maierem.
Uvažovaná jednotná metodika pro VURÚ by měla být jednoduchá, aby byla snadno
použitelná i v případě územních plánů menších obcí. Podle §11, odst. 1, vyhlášky č. 500/2006
Sb., jsou podkladem pro zadání územního plánu územně analytické podklady, ve kterých by
podle §4, odst. 1b též vyhlášky, měly obsahovat určení problémů k řešení v územně
plánovacích dokumentacích. Tento fakt by se měl odrazit i ve VURÚ územích plánů.
Důležité je metodiku dobře strukturovat, aby byl zpracovatelům VURÚ jasný postup, ovšem
je také podstatné ponechat zpracovatelům prostor pro individuální přístup k vyhodnocení
území. Každé území má svá specifika, která je nutné zahrnout při hodnocení stavu území
a jeho možného budoucího vývoje. Zpracovatelé by také neměli opomenout širší hodnocení
území, než jen území řešené obce.
Podrobný popis metodiky je uveden v příloze A.2

3. Srovnání „novosti postupů“
Navrhovaná metodika přináší vyhodnocení stávajících metodických přístupů k hodnocení
udržitelného rozvoje území, ať již v části průzkumů a rozborů území, tak i vyhodnocování
navrhovaných změn v území prostřednictvím územních plánů obcí a měst. Metodika si klade
za cíl sjednotit stávající metodické přístupy k této problematice a vytvořit tak jednotnou
platformu pro posuzování udržitelnosti územního rozvoje.
Zásadní novinkou metodiky ve srovnání s dosavadními přístupy je vyhodnocování
udržitelnosti územního rozvoje nikoli po jednotlivých pilířích UR (environmentální,
ekonomický a sociální aspekt), ale vyhodnocování jejich interakcí s ohledem na jejich
průmět do území. Tímto přístupem metodika nejen odbourává externality, které vedou
k převažování jednoho prvku (obvykle výrazné převaze environmentálního aspektu nad
ostatními aspekty v území), ale zavádí zcela novou kvalitu chápání území, jako jednoho
z integrálních prvků udržitelného rozvoje.

4. Popis uplatnění certifikované metodiky
Metodika je určena úřadům územního plánování na místní i krajské úrovni a je uplatnitelná
jako pro pořizování Územně analytických podkladů na úrovni ORP i krajů (část 1 metodiky),
tak i pro Vyhodnocování územních plánů obcí a měst (část 2 metodiky).
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udržitelného rozvoje území vyplývajících z nového stavebního zákona na úrovni obcí
s rozšířenou působností. Tuto problematiku dává do souvislosti se sledováním indikátorů
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Ostrava, 2008. s. 1-10. ISBN 978-80-7385-039-5.
Územní plánování je jedním z tradičních nástrojů plánování a řízení rozvoje obcí, měst
i větších územních celků. Vyvíjí se víceméně kontinuálně už téměř 100 let, přičemž po celou
tuto dobu směřuje ke svému základnímu cíli, a to řešení funkčního využití území, stanovení
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ochrany a obrany obyvatelstva je malá až zanedbatelná. Opak je však pravdou. Řešení
prostorového uspořádání území může hrát a hraje klíčovou roli při předcházení vzniku
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lokalit a zdrojů, to vše může hrát významnou roli při ochraně a obraně obyvatelstva nejen
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ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra; PONDĚLÍČEK, Michael. Vyhodnocování udržitelného využití
území. Veřejná správa. 2009, 19, s. 1-5. ISSN 0027-8009.
Nový stavební zákon přinesl řadu novinek v územně plánovacím procesu i v nástrojích
územního plánování. Zcela nově je součástí zpracování územně plánovací dokumentace,
respektive územně analytických podkladů, které budou každé 2 roky pořizovat úřady
územního plánování, i vyhodnocování udržitelného využití území. V tomto článku je
prezentován jeden z možných přístupů, založení na vzájemné provázanosti základních pilířů
udržitelnosti (sociálního, ekonomického a environmentálního). Výhodou popsané metody je
zejména její jednoduchost, snadná uchopitelnost a pochopitelnost. Metoda je prezentována
na ukázkách z ORP Polička.
ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra; PONDĚLÍČEK, Michael. Evaluation of Sustainable Regional
Land Use. In REAL CORP 2009: CITIES 3.0 - Smart, Sustainable, Integrative. Vienna:
CORP - Competence Center of Urban and Regional Planning, 2009. s.1-6. ISBN 978-39502139-6-6.
Novinkou v oblasti městského plánování v mnoha evropských zemích je realizace zásad
udržitelného rozvoje, implementovaných do městského plánovacího procesu. Nedílnou
součástí rámcových plánů a dalších materiálů územního plánování je udržitelné využívání
půdy. Otázkou je - jak je možné měřit v případě využití půdy v předem definované oblasti zda
směřuje k udržitelnosti? Metodika pro tyto posudky zatím není zobecněna. Dokument
popisuje jeden z možných metodologických přístupů, kterým lze hodnotit udržitelné
využívání půdy. Tato metodika byla vytvořena naším výzkumným týmem a s úspěchem
použita pro hodnocení udržitelného využívání půdy ve dvou velmi odlišných územích České
republiky - v metropolitní oblasti města Hradec Králové a v území vnitřní periferie (Poličsko).
PONDĚLÍČEK Michael. Indikátory rozvoje v udržitelné krajině In In Člověk, stavba
a územní plánování III. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-0104293-9
Nový stavební zákon přinesl novinky nejen v územně plánovacím procesu, ale i v nástrojích
územního plánování a vnesl do rozhodování o rozvoji sídel i posouzení z hlediska
udržitelného rozvoje. Zcela nově přichází do praxe zpracování a územně analytických
podkladů, které budou každé dva roky pořizovat úřady územního plánování (tedy na ORP).
Součástí ÚAP je i „rozbor udržitelného rozvoje území“ tj. vyhodnocování udržitelného
využití území a v něm i zahrnuté krajiny.
Na konci roku 2008 proběhla první vlna pořizování dokumentací ÚAP a při neexistenci
jednotné metodiky bylo ponecháno na zpracovateli (za podpory České komory architektů),
jakým způsobem k vyhodnocení udržitelnosti území přistoupí. Do budoucna lze předpokládat,
že se zřejmě vytvoří větší počet metodik nebo kompatibilních způsobů zpracování
analyzovaných podkladů (je to i podporováno Českou komorou architektů), kterými se bude
k vyhodnocování udržitelného využití území přistupovat.
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KOUTNÝ, Jan. Trvale udržitelné územní plánování In Trvale udržitelné územní plánování:
Přístupy a zkušenosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 1-25. ISBN 978-80-7395170-2
Příspěvek uvádí do problematiky územního plánování, jeho obsahu, předmětu a preferencí.
Ohlíží se do historie územního plánování ve 20. století a předesílá úkoly, které jsou aktuální
v současnosti. Zdůraznuje důležitost sledování udržitelného rozvoje v územním plánování.
Zabývá se také urbanizací, urbanizačními procesy a samozřejmě udržitelným územním
rozvojem.
PONDĚLÍČEK, Michael. Environmentální aspekty udržitelného územního plánování
In Trvale udržitelné územní plánování: Přístupy a zkušenosti. Pardubice: Univerzita
Pardubice, 2009. ISBN 978-80-7395-170-2.
Environmentální indikátory slouží k podchycení hlavních charakteristik životního prostředí.
V úvodu příspěvku je sledován vývoj environmentálních indikátorů v různých dobách
a režimech. Jsou zde vymezena základní fakta o environmentálních indikátorech dnešní doby
a nastíněn budoucí vývoj v této oblasti.
ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra. Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území.
In Trvale udržitelné územní plánování: Přístupy a zkušenosti. Pardubice: Univerzita
Pardubice, 2009. s. 1-25. ISBN 978-80-7395-170-2
Novinkou v oblasti městského plánování v mnoha evropských zemích je realizace zásad
udržitelného rozvoje, implementovaných do městského plánovacího procesu. Nedílnou
součástí rámcových plánů a dalších materiálů územního plánování je udržitelné využívání
půdy. Otázkou je - jak je možné měřit v případě využití půdy v předem definované oblasti,
zda směřuje k udržitelnosti? Metodika pro tyto posudky zatím není zobecněna. Následující
příspěvek popisuje jeden z možných přístupů, kterým lze hodnotit udržitelné využívání půdy.
MAŠTÁLKA, Martin. Disparity regionálního rozvoje a jejich indikátory In Regionální rozvoj
mezi teorií a praxí: Regionální rozvoj v době krize. Hradec Králové: Civitas per Populi, 2010.
s. 39-58. ISBN 978-80-903813-9-1
Politikou celého 20. století se prolíná snaha o snížení ekonomických rozdílů mezi regiony
jednotlivých států. Ať již nástroje, kterými mělo být tohoto cíle dosaženo, byly jakékoliv,
vždy bylo nejdříve nutné disparity v území identifikovat.
ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra; PONDĚLÍČEK, Michael. Evaluation of Sustainable Regional
Land Use. In Scientific Papers of the University of Pardubice: Series D. Pardubice:
Univerzita Pardubice, 2010. s.298-306. ISSN 1211–555X
Novinkou v městských plánovacích systémech v mnoha zemích Evropy je implementace
principů udržitelného rozvoje do procesu územně plánovacího procesu. Nedílnou součástí
územních plánů a dalších územně plánovacích materiálů v dnešní době je hodnocení
udržitelného využití území. Otázka – zda a jak je možné měřit využití území, zda směřuje
směrem k udržitelnosti nebo od ní? Metodika pro takové posouzení dosud není běžné. Článek
popisuje možný metodický přístup vyhodnocování udržitelného využívání území. Tento
metodický přístup byl vytvořen naším výzkumným týmem a ověřen pro dvě velmi odlišné
území v České republice - v metropolitní oblasti města Hradec Králové a v zemědělském
periferním území (Polička).
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ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra; PONDĚLÍČEK, Michael. Zohlednění bezpečnostních rizik
v současném územním plánování v České republice. In Sborník vědeckých prací Univerzity
Pardubice: Fakulta ekonomicko-správní. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 201-212.
ISSN 1211–555X.
Otázka územní bezpečnosti by mohla být řešena v úkolech územního plánování. Současná
situace v České republice je taková, že bezpečnostní záležitosti jsou chápány na velmi nízké
úrovni. Naše právní úprava územního plánování opomíjí ochranu kritické infrastruktury a také
nedokáže odpovědět na většinu územních bezpečnostních otázek. Tato práce je zaměřena
na tyto velmi důležité a v současné době nevyřešené a rozšířené problémy.
ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra; PONDĚLÍČEK, Michael. Sustainable Land Use Assessment.
In EURA Conference „Understanding City Dynamics“. Darmstadt, 2010.
Novinkou v městských plánovacích systémech v mnoha zemích Evropy je implementace
principů udržitelného rozvoje do procesu územně plánovacího procesu. Nedílnou součástí
územních plánů a dalších územně plánovacích materiálů v dnešní době je hodnocení
udržitelného využití území. Otázka – zda a jak je možné měřit využití území, zda směřuje
směrem k udržitelnosti nebo od ní? Metodika pro takové posouzení dosud není běžné. Článek
popisuje možný metodický přístup vyhodnocování udržitelného využívání území. Tento
metodický přístup byl vytvořen naším výzkumným týmem a ověřen pro dvě velmi odlišné
území v České republice - v metropolitní oblasti města Hradec Králové a v zemědělském
periferním území (Polička).
ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra. Měření udržitelného rozvoje území jako nástroj pro posuzování
regionálních disparit In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí: Regionální rozvoj v době krize.
Hradec Králové: Civitas per Populi, 2010. s. 12-18. ISBN 978-80-903813-9-1
Článek představuje návrh sady indikátorů na lokální úrovni určený pro měření regionálních
disparit. Navržená indikátorová sada vychází z potřeby zavést jednotný systém sledování
rozvoje a výkonnosti (nejen ekonomické) jednotlivých zemí, který bude vzájemně skladebný
nejen po jednotlivých jeho oblastech - ekonomické, environmentální a sociální, ale bude
skladebný i hierarchicky, tj. od lokální, přes regionální až po státní úroveň. Cílem je i vytvořit
nástroj, který bude jednak snadno srozumitelný a co je obzvláště důležité, bude časově snadný
a finančně nenáročný na své pořízení.
ŠILHÁNKOVÁ Vladimíra a kol. Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní
úrovni? Civitas per Populi Hradec Králové 2010, 82 s., ISBN 978-80-904671-3-2
Podrobný návod na měření indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni v podmínkách
České republiky vč. odkazů na zdroje dat a popisu způsobu a interpretace vyhodnocených
výsledků.
ŠILHÁNKOVÁ Vladimíra a kol. Indikátory udržitelného rozvoje pro města a obce, Civitas
per Populi Hradec Králové 2011, 216 str., ISBN 978-80-904671-4-9
Stěžejní výstup výzkumného projektu MMR s názvem Indikátory trvale udržitelného rozvoje
jako nástroj sledování a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů.
Podrobný rozbor postavení a významu indikátorů a indikátorových sad pro měření
regionálních disparit. Stěžejní částí práce je návrh indikátorové sady pro města a obce, která
komplexně zmapuje situaci jednotlivé municipality ve vztahu k rozvojovým možnostem
a principům udržitelného rozvoje. Součástí jsou i navržené „přesahy“ do oblasti obdobného
typů hodnocení v systému územního plánování.
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Metodika vyhodnocování udržitelného využití území pro potřeby územního plánování
ŠILHÁNKOVÁ Vladimíra et all. Indicators of Sustainability on the Local Level, Civitas per
Populi Hradec Králové 2011, 200 str. ISBN 978-80-904671-5-6
Stěžejní výstup výzkumného projektu v anglickém jazyce. Rozbor postavení a významu
indikátorů a indikátorových sad pro měření regionálních disparit. Stěžejní částí práce je návrh
indikátorové sady pro města a obce, která komplexně mapuje situaci jednotlivé municipality
ve vztahu k rozvojovým možnostem a principům udržitelného rozvoje. Součástí jsou
i navržené „přesahy“ do oblasti obdobného typů hodnocení v systému územního
a strategického plánování.
ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra. Regionální disparity a možnosti jejich měření indikátory
In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí II – Regionální rozvoj a jak jej měřit, Univerzita
Pardubice a Civitas per Populi, Pardubice 2. 6. 2011
Prezentace je teoretickým shrnutím problematiky vzniku, popisu a možností přístupu k měření
regionálních disparit v podmínkách současné situace v ČR. Prezentace představuje nově
navrženou indikátorovou sadu pro měření regionálních disparit na základě analýzy dat
popisujících stav a vývoj na místní úrovni.
MAŠTÁLKA Martin. Využití indikátorů udržitelného rozvoje jako podkladů pro zpracování
regenerace panelového sídliště In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí II – Regionální rozvoj
a jak jej měřit, Univerzita Pardubice a Civitas per Populi, Pardubice 2.6.2011
Prezentace se zaměřuje na praktickou aplikaci navržených indikátorů při hodnocení stavu
panelového sídliště v Hradci Králové.
ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra; PONDĚLÍČEK, Michael. Evaluation of Sustainable Regional
Land Use In WSEAS conference Urban Planning and Transportation, Cambridge. UK,
February 25-27, 2012 (článek přijatý k publikování ve sborníku konference)
Článek popisuje návrh metodiky hodnocení udržitelnosti stavu a vývoje území, který je
založen na komplexním posouzení vazeb mezi jednotlivými pilíři udržitelnosti s využitím
navržené indikátorové sady CIVITAS.
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Příloha A1. Vyhodnocování udržitelného využití území v rámci Rozboru udržitelného rozvoje
území

Příloha A 1. Vyhodnocování udržitelného využití území
v rámci Rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ)
Úvod
Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu území a vývoje území,
jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících
z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů (dále jen
„limity využití území“) nebo vyplývající z vlastností území, záměrů na provedení změn
v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území (dále jen „rozbor
udržitelného rozvoje území) a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.2
Stavební zákon dále stanoví, že územně analytické podklady pořizuje úřad územního
plánování pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování
územních plánů a regulačních plánů.3
Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) je nedílnou součástí územně analytických
podkladů a zpracovává se na základě vyhodnocení stavu a vývoje území podle části druhé,
zákona č. 500/2006 § 4. Vychází z analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb
v území (SWOT analýza). Obsahuje vyhodnocení udržitelného rozvoje území a problémy
k řešení v územně plánovací dokumentaci.
Zákon stanovuje pro obce s rozšířenou působností a pro krajské samosprávy v rámci RURÚ
povinnost sledovat kromě celé řady technických dat i ukazatele, které odrážejí udržitelné
využívání území. RURÚ vychází z dat sebraných v rámci přípravy územně analytických
podkladů, což představuje pro krajskou úroveň 37 sledovaných jevů (hladin datového
modelu) a 119 položek na úrovni obcí s rozšířenou působností.

SWOT analýza v tematickém členění
Základem pro rozbory určitelného využití území jsou SWOT analýzy neboli analýzy slabých
a silných stránek, příležitostí a hrozeb. Na základě požadavků vyhlášky č. 500/2006 je třeba
vytvořit expertní SWOT analýzu v následujícím tematickém členění:
1. horninové prostředí a geologie;
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 doprava;
8. technická infrastruktura;
9. sociodemografické podmínky;
10. bydlení;
11. rekreace;
12. hospodářské podmínky.

2
3

§26 zákona č. 183/2006 Sb.
§27 zákona č. 183/2006 Sb.
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Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Komplexní expertní SWOT analýza

Komplexní tematickou SWOT analýzu je pro potřeby vyhodnocení udržitelného rozvoje
území ale třeba dále doplnit o expertní analýzu po jednotlivých pilířích udržitelného rozvoje.
V podstatě jde o to, aby si zpracovatel RURÚ vytvoří mikrotým expertů ve složení:
• environmentalista (ekolog),
• sociální geograf,
• (územní) ekonom,
• územní plánovač (urbanista) a
• znalec místního prostředí.
Každý z těchto expertů vytvoří vlastní SWOT analýzu z úhlu pohledu své profese. Vznikne
tak pět oborových SWOT analýz, které jsou dále shlukovou analýzou agregovány do analýzy
jedné, kde se vyhodnotí četnost jednotlivých témat.

Vyhodnocení komplexní SWOT analýzy po jednotlivých obcích /ORP regionu

Komplexní SWOT analýza je dále vyhodnocována. Je třeba provést zhodnocení vývoje stavu
obcí / ORP po jednotlivých pilířích UR vč. celkového vyhodnocení pomocí agregovaného
ukazatele viz příklad v tabulce 1 a kartogramu 1

EKO

agregovaná
hodnota

+

-

3b

-

-

4

-

-2

-2

4

+

+

-

2a

0/+

+

-2

2a

ENV

SOC

Borová u Poličky

-

Březiny u Poličky

-

Bystré u Poličky
Hartmanice u Poličky
Jedlová u Poličky

Kamenec u Poličky
0/+
3a
Tab. 1 – Příklad vyhodnocení komplexní SWOT analýzy po jednotlivých obcích
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Kartogram 1

Agregované vyhodnocení komplexní SWOT analýzy

Pro vyhodnocení SWOT analýzy pak byly dále metodicky rozpracovány předpokládané vlivy
jednotlivých témat na udržitelný rozvoj, a to nejen v tradičním posouzení po jednotlivých
pilířích ale i metodou interakcí mezi jednotlivými pilíři. Jako ideový základ lze pro tuto
interakční metodiku použít metodiku DHV SAM upravenou a doplněnou pro oblast územního
plánování. Metodika DHV SAM byla vyvinutá pro oblast strategického plánování a u nás
použitá např. pro vyhodnocení udržitelnosti Strategie pro Brno – strategického plánu města
Brna. Aplikací této metody pak lze ze SWOT analýzy vzít jednotlivé okruhy a zařadit je
do oblastí interakcí mez pilíři UR následovně:
•

Environmentálním x sociálním (Env x S);

•

Environmentálním x ekonomickým (Env x Ek);

•

Sociálním x ekonomickým (S x Ek).

Kromě zařazení okruhů (otázek) SWOT analýzy do interakčních souvislostí mezi pilíři (které
oblasti jsou navzájem ovlivněny), je dále posouzena míra ovlivnění v rámci tohoto hodnocení.
S ohledem na složitost posuzování území v rámci RURÚ je vhodné uplatnit pětistupňovou
škálu -2 až 2, tedy vč. negativní škály. Stanovení interakčních souvislostí mezi pilíři UR
a hodnocení významu okruhu na UR by mělo být opět provedeno expertní metodou
po jednotlivých pilířích udržitelnosti a pak dále agregováno.
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Typ interakce
Soc x Eko

Silné stránky
Četnost
Téma SWOT analýzy

1. exp.

2. exp.

3. exp.

4. exp.

5. exp.

Agregovaná
hodnota

Vysoce kvalitní přírodní prostředí
vč. zachovalého ÚSES

4

0

0

-2

1

0

0

Dobrá dopravní dostupnost
hromadnou dopravou - (autobus) existence zastávky, popř. její dobrá
dostupnost z obce, dostatečná četnost
spojení

3

2

1

2

2

2

2

Není zaznamenáno obecně větší
znečištění prostředí

3

0

2

0

0

0

0

Existující možnosti pro cestovní ruch
přírodního i kulturně-historického
charakteru

2

2

1

1

2

1

1

Bohatý kulturní život, nabídka
společenských, kulturních akcí a
dalších nabídek volnočasových
aktivit ve většině obcí ORP

2

2

1

2

2

1

2

Dobrý přirozený imigrační přírůstek
v letech 2003 - 2007

2

1

2

2

2

1

2

Nízká dlouhodobá nezaměstnanost a
pracovní příležitosti v některých
obcích

2

2

2

2

2

2

2

Tab.2 Pracovní verze komplexní SWOT analýzy – expertní hodnocení interakcí mezi pilíři
udržitelného rozvoje

Takto posouzené interakční vazby jednotlivých témat SWOT analýzy mezi jednotlivými pilíři
udržitelného rozvoje lze pak zpracovat do komplexní SWOT analýzy s celkovým
vyhodnocením interakcí a závažnosti dopadů jednotlivých témat v území.
Slabé stránky

Vazby mezi pilíři
Četnost
Soc x Eko

Soc. x Envi

Envi x Eko

Nedostatečná vybavenost území technickou
infrastrukturou - vodovod, kanalizace
s napojením na ČOV

5

-2

-2

-2

Nedostatečná kvalita místních komunikací
a silnic III. třídy

5

-1

-2

-1

Existence brownfields vč. starých
ekologických zátěží

5

-1

-2

-2

Nedostatečná dopravní dostupnost některých
obcí hromadnou dopravou

4

-2

-2

-1

Nedostatečná vybavenost některých obcí
občanskou vybaveností

4

-2

-1

0

Tab. 3 Ukázka komplexní SWOT analýzy – expertní hodnocení interakcí mezi pilíři udržitelného
rozvoje
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Témata ze SWOT analýzy, která se opakují nejčastěji, jsou dále zpracována do tzv. hlavních
témat regionu, neboli jsou tímto způsobem „určeny problémy k řešení“ v území.

Určení problémů k řešení (problémová analýza regionu)
Hlavní témata regionu (problémy k řešení v ÚPD)

Na základě vyhodnocení komplexní SWOT analýzy a hlavních témat regionu lze pak vytvořit
celkovou hodnotící tabulku, která shrnuje výsledky interakcí mezi jednotlivými pilíři a sděluje
míru „udržitelnosti“ jak v rámci jednotlivých pilířů, tak s ohledem na jejich interakce.
ENV

-

-

-

+

+

+

-

+

EK

-

-

+

-

+

-

+

+

SOC

-

+

-

-

-

+

+

+

Výrazně
Míra
Neudržitelné
Udržitelné s výhradami
neudržitelné
udržitelnosti
Tab. 4. Matice vyhodnocení interakcí mezi jednotlivými pilíři UR

Udržitelné

Hlavní témata regionu jsou pak tedy opět vyhodnocena vazbami mezi pilíři udržitelnosti a je
stanoven jejich aktuální stav v regionu na škále:
•

Výrazně udržitelné

•

Udržitelné

•

Neudržitelné

•

Výrazně neudržitelné

Hlavní témata regionu

Soc x Eko

Soc x Envi

Envi x Eko

Hodnocení

Vybavenost území dostatečnou
a kapacitní technickou infrastrukturou
v oblasti vodního hospodářství
a odkanalizování území vč. napojení
1 na ČOV

-2

0

-1

mírně
neudržitelné

Kvalita silnic III. třídy a místních
2 komunikací

-2

-1

-2

výrazně
neudržitelné

Disparita v dostupnosti území
3 hromadnou dopravou

-2

-2

-1

Výrazně
neudržitelné

Dostupnost občanské vybavenosti pro
4 všechny obyvatele regionu

-2

0

-1

mírně
neudržitelné

1

2

2

výrazně
udržitelné

5 Zachovalost krajinného rázu

Tab. 5 Vyhodnocení hlavních témat regionu z pohledu udržitelnosti

Výše uvedeným způsobem pak lze výsledky hodnocení jednotlivých hlavních témat regionu
opět agregovat a stanovit tak celkový stav území z pohledu udržitelného rozvoje.
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Limity využití území z hlediska udržitelného rozvoje území a doporučení
k nakládání s územím a dalšími neobnovitelnými zdroji v území
Na základě výsledků agregované komplexní SWOT analýzy a určených hlavních témat
regionu jsou dále vymezeny limity využití území z hlediska udržitelného rozvoje území a dále
popsána doporučení k nakládání s územím a dalšími neobnovitelnými zdroji v území.

Indikátory udržitelného rozvoje a neudržitelnosti (mezních limitů) pro
rozvoj území
K vybraným „problémovým okruhům“, které vyplynuly z hodnocení SWOT analýzy je třeba
dále stanovit ukazatele – indikátory, kterými se budou v daném území do budoucna
vyhodnocovat dopady konkrétních záměrů územního plánování na udržitelný rozvoj.
V zásadě je vhodné vytvořit dva okruhy indikátorů, a to tzv. specifické indikátory
tj. indikátory vytvořené pro jednotlivé okruhy, které byly označeny jako velmi významné
případně výrazně „problémové“ - neudržitelné.
Hlavní témata regionu

Indikátor

1.1 Počet obyvatel / domů napojených na
Vybavenost území dostatečnou a kapacitní veřejný vodovod
technickou infrastrukturou v oblasti
1.2 Počet obyvatel / domů napojených na
vodního hospodářství a odkanalizování
kanalizaci
území vč. napojení na ČOV
s ČOV
2.1 Roční míra investic na opravy a budování
silnic III. třídy a místních komunikací v regionu
Kvalita silnic III. třídy a místních
komunikací

2.2 Počet kilometrů a dnů v roce kdy jsou
komunikace nesjízdné (např. zimní údržba)
2.3 Dojezdový čas IAD do Poličky
z jednotlivých obcí

Disparita v dostupnosti území hromadnou
dopravou

3.1 Dojezdový čas HD do Poličky a do Pardubic
z jednotlivých obcí
3.2 Dopravní obslužnost HD (četnost spojů)

Tab. 6 Indikátory hlavních témat regionu

Ke každému indikátoru je třeba stanovit měrnou jednotku, zdroj odkud lze sledovaný údaj
získat a frekvence s jakou by měl být údaj sledován.
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Hlavní témata regionu
Vybavenost území
dostatečnou a kapacitní
technickou infrastrukturou
v oblasti vodního
hospodářství a
odkanalizování území vč.
napojení na ČOV

Kvalita silnic III. třídy a
místních komunikací

Zdroj

Frekvence
měření

1.1 Počet obyvatel / domů
počet osob /
napojených na veřejný
domů
vodovod

ČSÚ

2 roky

1.2 Počet obyvatel / domů počet osob /
napojených na kanalizaci
domů

ČSÚ

2 roky

tis. Kč

roční
vyúčtování
Pardubický
kraj

ročně

počet dnů
a km

SÚS

ročně

izochrony
v časových
intervalech
20,40 a
60 min.

Výpočet úřad
územního
plánování

2 roky

Indikátor

2.1 Roční míra investic na
opravy a budování silnic
III. třídy a místních
komunikací v regionu
2.2 Počet kilometrů a dnů
v roce kdy jsou
komunikace nesjízdné
(např. zimní údržba)
2.3 Dojezdový čas IAD
do Poličky z jednotlivých
obcí

Jednotka

Tab. 7 Indikátory hlavních témat regionu vč. jednotek, zdrojů a frekvence měření

Druhým typem indikátorů jsou indikátory, které jsme označili jako systémové indikátory
UR. V zásadě jde o dlouhodobě sledované ukazatele, zda území ORP /obec / město (ale
případně i kraj) směřuje k udržitelnosti či nikoli. Systémové indikátory stanovené v rámci
RURÚ pak mají za úkol porovnat lokální dopady záměru vůči obci / městu / kraji jako celku.
Pro toto hodnocení jsou doporučeny indikátory dle Metodiky sledování udržitelného rozvoje
pro města a obce (viz www.indikatory.eu).
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Příloha A2. Vyhodnocování udržitelného využití území v rámci Zjištění a vyhodnocení
udržitelného rozvoje území (VURÚ) v územním plánu obce

Příloha A2. Vyhodnocování udržitelného využití území
v rámci Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(VURÚ) v územním plánu obce
Metodika pro VURÚ je navržena jako jednoduchá tak, aby byla snadno použitelná i v případě
územních plánů menších obcí. Podle §11, odst. 1, vyhlášky č. 500/2006 Sb., jsou podkladem
pro zadání územního plánu územně analytické podklady, ve kterých by podle §4, odst. 1b též
vyhlášky, měly obsahovat určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.
Tento fakt by se měl odrazit i ve VURÚ územích plánů.
Východiskem navrhované metodiky je sjednocená SWOT analýza obsažená v návrhu
územního plánu a další ze SWOT analýzy příslušných ÚAP, pokud je to možné (např.
v případě, že je SWOT analýza celého území ORP členěna do menších územních celků atd.).
Samotná struktura metodiky pro VURÚ územního plánu se člení do těchto bodů:
1. výběr problémových okruhů a stanovení jejich váhy,
2. vyhodnocení udržitelnosti území,
3. stanovení indikátorů jednotlivých okruhů,
4. vlivy plynoucí z realizace záměrů obsažených v hodnoceném územním plánu.
V prvním kroku se musí stanovit problémové okruhy. Multikriteriální analýza či expertní
analýza dosahují poměrně objektivních výsledků, ovšem jsou náročné na zapojení různých
expertů do procesu územního plánování. Zvolit tuto metodu pro výběr problémových okruhů
si mohou dovolit větší města, kterým to dovolí rozpočet. Menší města a obce by
z představených metodik pro ÚAP měla zvolit spíše metodu výběru klíčových faktorů. Jedná
se o nenáročnou metodu, která ovšem přináší značně subjektivní výsledky. Pro zvýšení
objektivnosti metody lze zapojit do výběru problémových okruhů experty, které má město
k dispozici, např. environmentalista, který provádí hodnocení SEA, či zpracovatel územního
plánu pro hodnocení územních aspektů.
Východiskem pro výběr klíčových faktorů je sjednocená SWOT analýza, jejíž tematické
členění zařadíme do interakcí pilířů udržitelného rozvoje dle aplikované metodiky DHV
SAM. Do klíčových faktorů by měly být zahrnuty i problémy, které ÚAP určily k řešení
v územně plánovacích dokumentacích. Při výběru klíčových faktorů musí dojít i k určení
váhy jednotlivých faktorů, což provede autor výběru klíčových faktorů případně ve spolupráci
s přizvanými experty. Váha faktorů by měla vyjadřovat míru ovlivnění v interakci mezi
jednotlivými pilíři udržitelného rozvoje, což v případě územního plánu postačí na třístupňové
škále (-1 negativní vliv, 0 neutrální, 1 pozitivní vliv).
Pomocí matice vyhodnocení interakcí mezi jednotlivými pilíři udržitelného rozvoje následně
dojde k vyhodnocení udržitelnosti klíčových faktorů. S jejich pomocí se získá pohled
na celkovou udržitelnost řešeného území.
Toto hodnocení je pak vztaženo k vyhodnocení změn ve využití území, které jsou navrhovány
v územním plánu obce. Vlastní hodnocení bude provedeno metodou expertního posouzení
pomocí tabulky 1. Jedná se o posouzení vlivů záměru na environmentální, ekonomický,
sociální a územní pilíř v místě realizace záměru a v celém řešeném území.
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B1. Vyhodnocování udržitelného využití území v rámci Rozboru udržitelného rozvoje území
(RURÚ) pro ORP Polička

V místě problému /
Celkový stav území

V místě realizace

Součet

Environmentální pilíř
Ekonomický pilíř
Sociální pilíř
Územní pilíř
Součet
Tab. 8 Vyhodnocení vlivů změn na udržitelnost území

Hodnocení udržitelnosti změny se posoudí na 5 stupňové škále pro každý pilíř v místě
realizace změny a v místě původního problému či vlivu na celkový stav území. Tato škála je
pětistupňová a má následující stupně:
- 2 výrazně negativní vliv,
- 1 mírně negativní vliv,
0 neutrální - žádný vliv,
+1 mírně pozitivní vliv,
+2 výrazně pozitivní vliv.
U takto ohodnocené navrhované změny se následně provedou součty mínusů a plusů. Pomocí
celkového součtu se následně posoudí, zda je změna udržitelná či ne, a to v následujících
pásmech:
-6 a více

výrazně neudržitelná změna

-2 až – 5

mírně neudržitelná změna

-1 až +1

neutrální změna

+2 až +5

mírně udržitelná změna

+6 a více

výrazně udržitelná změna

Tab. 9 Kategorizace záměrů územního plánování na udržitelný rozvoj
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Příloha B1. Vyhodnocování udržitelného využití území
v rámci Rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ) příklad
Územně analytické podklady Rozbor udržitelného rozvoje
území (RURÚ) obce s rozšířenou působností Polička
(aktualizace 2010)
SWOT analýza v tematickém členění dle vyhlášky
SWOT analýza za celé území ORP

Na základě požadavků vyhlášky č. 500/2006 byla aktualizována expertní SWOT
analýza v následujícím tematickém členění:
13. horninové prostředí a geologie
14. vodní režim
15. hygiena životního prostředí
16. ochrana přírody a krajiny
17. zemědělský půdní fond
18. pozemky určené k plnění funkcí lesa
19. veřejná doprava
20. technická infrastruktura
21. sociodemografické podmínky
22. bydlení
23. rekreace
24. hospodářské podmínky
1. Horninové prostředí

Silné stránky

Slabé stránky

1

Množství nevyužitých ložisek
surovin

1

2

Různorodost nerostných ložisek

2

3
4
5

Možnosti těžby poptávaných
surovin jako motor rozvoje
Omezené využívání zdrojů
nerostů – extenzivní těžba

3
4

Minimální roztěženost ploch

5
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Množství poddolovaných a
nedotěžených území
Značná nehomogenita regionu
z hlediska surovin
Nevymezenost ložisek a CHLÚ
(ložiska jsou nevyhlášená)
Ukončené těžby – nevhodně
ukončené těžby
Množství poddolovaných území
z hlediska další koncentrace těžby
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(RURÚ) pro ORP Polička

Příležitosti
1
2
3
4
5
6

Hrozby

Množství zajímavých ložisek
různorodých nerostů
Nadregionální význam ložisek
těžkých kovů
Značná geologická
prozkoumanost regionu
Možnost oživení regionu v rámci
rozvoje těžby a zpracování rud
Možnost rozvoje pracovních
příležitostí v souvislosti s těžbou
Dostatek diverzifikovaných zdrojů
podzemních vod

1
2
3

Není infrastruktura, ani lidské zdroje
na větší těžbu
Těžba nerostů není plošně rozvinutá,
není dostupná vize využití
Zvýšené nároky na otvírku těžby
a rozsáhlejší rekultivaci v regionu

4

Ohrožení vodních zdrojů těžbou

5

Problémy s odpadem z těžby
a výroby a jeho uložením

6

Zásah do krajinného rázu

7

Zvýšení nákladní dopravy a jiných
způsobů přepravy materiálu

2. Vodní režim

Silné stránky
1
2
3
4
5
6

Slabé stránky

Dostatečně dostupné vodní zdroje
v území
Dostatek aktivních pramenů
Minimální počty míst odběru pitné
vody
Minimum vypouštění odpadních
vod
Pramenná oblast a rozvodí
Většina území je CHOPAV

1

Poloha na rozvodí

2

Minimum vodovodů v obcích

3

Nejsou postaveny kanalizace a ČOV

4
5
6

Příležitosti

Chybí vodohospodářská
infrastruktura
Minimum vodních nádrží
Vysoký odtok z území

Hrozby

1
2

Likvidace zemědělských družstev
Minimální průmyslová výroba

1
2

Nízké zimní srážky
Zvyšující se odtok z území

3

Možnost odběru podzemních vod

3

Těžba nerostných surovin

4
5

Stavba vodních nádrží
Zdržení vody v krajině

4
5

Rozvoj průmyslu
Havárie na vodách

3. Hygiena životního prostředí

Silné stránky

Slabé stránky

1

Nízká kontaminace prostředí
průmyslovou výrobou a dopravou

1

2

Kvalitní přírodní prostředí

2

3
4
5

6

Dostupnost vodních zdrojů a
kvalita vod v nich
Nízké znečištění prostředí z
dopravy
Omezené a rozptýlené menší
výrobny

3
4
5

Omezená hlučnost vlivem dopravy
na minimum

6
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Vysoký věk obyvatel a náchylnost
k nemocem
Nízká dostupnost lék.péče
a špičkových pracovišť
Nedostatečná infrastruktura v oblasti
hygieny
Nedostatečné energetické sítě
(el.proud, telefon, internet)
Chybějící rozvody plynu a jiné
energie
Disparity v hromadné dopravě do
některých částí regionu, nedostatek
hygienické péče v oblasti pracovní
hygieny
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(RURÚ) pro ORP Polička

Příležitosti

Hrozby

2

Reorganizace lékařské péče a její
pokles výkonnosti
Změna populační křivky v ČR

2

Omezení lékařské péče a zejména
dostupnosti
Zestárnutí obyvatel

3

Omezení lokálního vytápění

3

Rozvoj těžby a průmyslu

4
5

Zavedení vodovodů a ČOV
Tvorba obchvatů měst

4
5

Vytvoření nových dopravních uzlů
Rozvoj logistiky dopravy v území

Nízká denzita ZCHÚ
Nízké povědomí o přírodních
hodnotách území obecně

1

1

4. Ochrana přírody

Silné stránky

Slabé stránky

1

Zachovalý krajinný ráz

1

2

Přítomnost CHKO a Přír. parků

2

3
4
5
6
7

Vysoký koeficient ekologické
stability a kvalita krajiny
Množství významných krajinných
prvků jejich uplatnění v krajině
Koncentrace výroby a zemědělství
a do města Poličky
Využití více nástrojů ochrany
přírody v území

3
4
5
6

Nízké využití v rámci turistiky

8

Příležitosti
1
2

Hrozby

Vyhlášení nových ZCHÚ a Př.P.
Vytvoření lepší sítě SES
Větší spolupráce s SCHKO ŽV
a ŽH

1
2

4

Rozvoj a propagace OPaK

4

5

Rozvoj partnerství pro přírodu

5

6

Rozvoj soft a ekoturistiky a jejich
infrastruktur

6

7

Možnosti celoroční ekoturistiky

7

3

Nízká propagace OPaK v pozitivním
smyslu
Nízká prozkoumanost území
z hlediska OPAK, odlehlost
Omezené možnosti investic do OP
a managementu, nedostatek financí
Nedostatek revitalizací v krajině,
včetně lokálních investic do OP
Nedostatek podpůrné infrastruktury
OPaK

3
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Omezení malé turistiky v území
Omezení výzkumu v OP aK v regionu
Omezení investic z OPŽP a SFŽP
do ZCHÚ a Natura 2000
Nekoordinace činnosti s SCHKO ŽV
a s turistickými a tělovýchovnými
organizacemi
"Hard turistika" - účelové vesnice,
exploatace na místě vybraném
Těžba nerostů a nadměrný odběr
vody z prostředí
Tendence k zadržení vody
v rozsáhlých nádržích
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5. Zemědělský půdní fond (ZPF)

Silné stránky
1
2
3
4
5
6

Slabé stránky

Kompaktní území a bonitní
zemědělské plochy v okolí Poličky
a na severu
Plochy s investicemi do půdy
v okolí sídel, omezené rekultivace
Rozrůstání pastvin a luk, plošně
Omezení intenzity hospodaření
v krajině
Vyrovnanost ploch určených
pro zemědělství a les
Málo úbytků zemědělské půdy
v regionu

7

Nízká půdní eroze

1

Rozvoj ekozemědělství
Rozvoj regionálně značené
produkce zemědělství
Podpora produkce místních
potravin a údržby ploch v krajině
Podpora tradičního pastevectví
Rozvoj činností navazujících
na pastevectví
Revitalizace krajiny, likvidace
zemědělských areálů a posílení
VKP

1
2
3
4
5

3
4
5
6

7

Více svažitých pozemků
a skeletovitých půd
Častá převaha lesních pozemků
Značná rozloha nitrátově zranitelných
půd severně od Poličky
Vysoká průměrná nadmořská výška
v území

6

Neprovozuje se ekozemědělství

7

Množství zemědělských brownfields,
nárůst lad a travnatých ploch

1

Omezení investic do zemědělství

2

Nedostatek srážek a vody v krajině

Příležitosti
2

Více ploch nebonitních půd
a ostatních půd

Hrozby

3
4
5

Pěstování energetických plodin a
dřevin

Nedostatek nádrží s vodou
a zadržení vody v krajině
Kontaminace zemědělských půd
Omezení investic do infrastruktury
pro zemědělskou výrobu

6

Omezení investic do regionu

7

Nedostatek lidí pracujících
v zemědělství a navazujících
činnostech

6. Půdní fond plnící funkci lesa (PUPFL)

Silné stránky

Slabé stránky

1

Vysoká rozloha lesních ploch
bez větších holosečí

1

2

Vyšší nadmořská výška

2

3

Dobrá údržba lesa a cest

3

4

Větší počet vyloženě lesních
území (katastrů)

4

5

Část porostů ve vlastnictví obcí

5

6

Relativně malé negativní změny
porostů

6

7

Přirozená obnova lesa

7
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Často smrkové stejnověké
monokultury
Náchylnost k poškození větrem
nebo sněhem, časté kalamity
Náchylnost k poškození škůdci
Nedostatečná péče o bystřiny
a vodu v lese, není zadržována voda
v lese
Rozšířené budování lesních
zpevněných cest a jejich prostupnost
Pokračující defoliace dálkovým
přenosem škodlivin, ve vyšších
polohách i vlivem změny klimatu
Přemnožení lesní zvěře
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Příležitosti
1
2
3

Hrozby

Výsadba více smíšených porostů

1

Investice do hrazení bystřin
a zdržení vody v lese
Investice do údržby lesa
a obnovy lesa

2
3

4

Produkce biomasy a dřeva
pro energetické účely

4

5

Rozvoj turistiky v lesích

5

6

Využití dalších funkcí lesa
Zvýšení lovu vysoké a černé
zvěře

6

7

7

Rozsáhlé nahodilé těžby vlivem
kalamit a škůdců
Větrná, či sněhová kalamita po delší
dobu a následný rozvoj škůdců
Dlouhodobé přísušky a holomrazy,
včetně narušení porostů zvěří
Rozšiřující se škody zvěří
na porostech i mlazině, omezení
myslivosti
Omezení údržby lesa a prosychání
porostů
Nedostatek pracovníků v lese
Krádeže dřeva a holoseče přes
povolenou míru

7. Veřejná doprava

Silné stránky

2
3
4

Slabé stránky

Relativně dobrá dopravní
dostupnost hromadnou dopravou
(autobus) v řadě obcí
Existence zastávky HD, popř. její
dobrá dostupnost ve většině obcí
Nepřetížený dopravní systém
v ORP

1

Problémy s dopravní dostupností
ORP jako celku

2

Neexistence integrovaného
dopravního systému

3
4
5

6
7

Příležitosti
1
2
3
4
5

Existence jen regionálních
železničních tratí
Nevyhovující dopravní spojení
některých obcí ORP s městem
Vysoký podíl nevyhnutelných investic
v oblasti silniční sítě v následujícím
období
Nedostupnost železniční dopravy
(absence zastávek v některých
obcích)
Příliš nízká frekvence linek HD do
řady obcí v regionu

Hrozby

Podpora rozvoje HD z veřejných
zdrojů
Rozvoj nadřazeného dopravního
systému – dopravní napojení
regionu
Preference HD před ostatními
druhy dopravy
Možnosti využití finančních
prostředků EU pro rozvoj obcí
Podpora rozvoje alternativních
druhů dopravy (zejm. cyklo)

1
2
3
4
5

31

Nevybudování nadřazeného
dopravního systému
Snižování dotací na veřejnou
dopravu
Snižování komfortu cestování HD
Rušení linek a spojů
Uzavírání regionálních železničních
tratí
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8. Technická infrastruktura

Slabé stránky

Silné stránky
1

Relativně bohaté území vodou

1
2
3

4

5
6
7

Příležitosti
1
2
3
4
5
6

Nízký počet obcí s napojením na plyn
Silná zranitelnost podzemních vod
(CHOPAV)
Zastaralost existující technické
infrastruktury
Vysoký podíl nevyhnutelných investic
v nejbližších letech
- Kanalizační síť
- Čistička odpadních vod
- Vodovodní síť
Časté výpadky elektřiny v některých
obcích
Nevybudovaná kanalizace a ČOV
v řadě obcí
Nedobudovaná vodovodní síť

Hrozby

Obnova a doplnění technické
infrastruktury nově a udržitelně
Rozvoj alternativních zdrojů
energie
Ochrana vodní zdrojů v kooperaci
s dalšími ORP
Pokračující rozvoj informačních
technologií a jejich rozšiřování
v běžném životě
Možnosti využití finančních
prostředků EU pro rozvoj obcí
Plynofikace dosud
neplynofikovaných obcí

1

Nedostatečné odkanalizování obcí,
znečištění vodních toků příp.
podzemních zdrojů vod

2

Úbytek dostupné pitné vody

3

Obce v povodí VN Nové mlýny

4

Nedostatečná dostupnost energie a
služeb

9. Sociodemografické podmínky

Silné stránky
1

2
3

Slabé stránky

Nižší hodnoty indexu stáří
ve srovnání s krajem (v r.2009
index stáří ORP 102, ORP, kraj
106,2)
Zlepšení populačního vývoje
obyvatel SO ORP od roku 2006,
mírné zlepšení migrační měny.
Silné emoční vnímání vysoké
kvality krajiny a přírody Poličska

1

2
3

4

Pozitivní hodnocení kvality
prostředí pro bydlení

4

5

Dobrá dostupnost a blízkost
města

5

6

Bohatý kulturní život, nabídka
společenských, kulturních akcí
a dalších nabídek volnočasových
aktivit ve většině obcí ORP

6
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Výrazný nárůst indexu stáří obyvatel
0RP v letech 2003-2009 (z 83,9 na
102,0)
Stárnutí populace, zvýšení
průměrného věku obyvatel ORP
v letech 2003-2009 z 38,7 na 40,2)
Pokles počtu obyvatel, žijících v sídle
ORP (47% 2003, 46% 2007)
Mírný nárůst počtu obyvatel ORP
ve věku nad 65 let v letech 20032009 (z 14,3% na 15,5%)
Negativní vnímání dopravní zátěže
a snížení kvality bydlení z důvodu
hlučnosti silničního provozu
Chybějící základní občanské
vybavení (obchod, stravování,
ubytování…) v některých obcích ORP
a některých částech města Poličky

B1. Vyhodnocování udržitelného využití území v rámci Rozboru udržitelného rozvoje území
(RURÚ) pro ORP Polička
Nedostatečné zajištění případně
absence maloobchodní sítě
v některých obcích ORP
Nedostatečné zajištění zdravotní
8 péče, zejména v okrajových částech
ORP a malých obcích
Nabídky kulturního a společenského
9 vyžití nejsou poskytovány ve všech
obcích ORP
Nevyhovující dopravní spojení
10
některých obcí ORP s městem
7

Příležitosti
1
2
3
4
5

Hrozby

Pokračující rozvoj informačních
technologií a jejich rozšiřování
v běžném životě
Možnosti využití finančních
prostředků EU pro rozvoj obcí
Zkvalitňovaní a zvyšování kultury
bydlení
Pokračování obecného trendu
rozvoje cestovního ruchu
Reforma a zavedení rámcových
a školních vzdělávacích programů

1

Ztráta zájmu obyvatel o věci veřejné

2

Pokles ekonomické situace obyvatel

3
4

Nepříznivý demografický vývoj
zejména malých obcí
Pokračující trend budování
monofunkčních satelitních sídel

10. Bydlení

Silné stránky

Slabé stránky

1

Kvalitní přírodní prostředí

1

2

Dostatek zainventovaných lokalit
pro bytovou výstavbu

2

3

Tradice místní architektury

3

4

Klidné obytné prostředí
Vyšší intenzita bytové výstavby
ve srovnání s krajem v r.2009

5

Příležitosti
1

2
3

Hrozby

Existence brownfields s původní
bytovou funkcí v obcích – lokality
pro bydlení
Příliv nového obyvatelstva
preferujícího život v kvalitním
a klidném prostředí
Možnosti využití finančních
prostředků EU pro rozvoj obcí

4

Zkvalitňovaní a zvyšování kultury
bydlení

5

Udržení kvalitního přírodního
prostředí

Nedostatečná vybavenost území
občanskou vybaveností
Existence brownfields s původní
bytovou funkcí v obcích
Špatné klimatické podmínky – častý
vítr, sníh, námraza

1

Nepříznivý demografický vývoj
zejména malých obcí

2

Tlak na vytváření monofunkčních
lokalit satelitního bydlení

3

4
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Chátrání staveb - vznik dalších
brownfields
Nedostatečný ekonomický potenciál
obyvatel na rekonstrukce a výstavbu
nového bytového fondu (v důsledku
globální krize)
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11. Rekreace

Silné stránky

Slabé stránky

1

Kvalitní přírodní prostředí

1

2

Tradice místní architektury

2

3

Kulturně historické památky

3

4

Možnosti ubytování a stravování
v řadě obcí

4

5

Existující pěší a cyklistické trasy,
sjezdovky, možnosti koupání

5

6

Rozvoj chalupářství-rekonstrukce
a údržba statků

6

Příležitosti

Hrozby

1

Udržení kvalitního přírodního
prostředí

1

2

Možnosti pro ochranu přírody
a rozvoj rekreační turistiky

2

3

Podpora rozvoj ekoturistiky
a ekoagroturistiky

3

4

Podpora zimních sportů

4

5
6
7

Nerozvinutá infrastruktura pro
cestovní ruch a rekreaci (nedostatek
ubytovacích kapacit, restaurací
apod.)
Nízká návštěvnost území
Neexistence nabídky komplexních
produktů cestovního ruchu
Nedostatečné nabídka v oblasti
ekoturistiky a agroturistiky
Nevybavenost obcí technickou
infrastrukturou – podvazování rozvoje
dalších funkcí v obcích
Negativní postoj místních vůči
turistům a chatařům

Nezájem ze strany turistů
a návštěvníků o obec
Převaha chalupářů a chatařů
nad stálým obyvatelstvem v obcích –
skanzenovitost obcí, nedostatečný
život apod.
Snižování výdajů za turistiku a
rekreaci v důsledku ekonomické krize
Zhoršení kvality území v důsledku
necitlivých investičních akcí

Možnosti využití finančních
prostředků EU pro rozvoj obcí
Pokračování obecného trendu
rozvoje cestovního ruchu
Rozvoj občanské vybavenosti
(ve vazbě na turistický ruch)

12. Hospodářské podmínky

Silné stránky

1

2

Rostoucí míra podnikatelské
aktivity, zejména v sekundárním
sektoru (MSP)

Setrvale nízká zadluženost obcí
(tj. nízká nebo jen mírně rostoucí
dluhová služba obcí)

Slabé stránky

1

2

Vysoký podíl nevyhnutelných investic v nejbližších
letech
- Kanalizační síť
- Čistička odpadních vod
- Vodovodní síť
- Silniční síť, dopravní infrastruktura
Špatná dopravní dostupnost individuální dopravou (nevyhovující napojenost na dálnici, nevyhovující
napojenost na silniční síť 1. třídy)

34

B1. Vyhodnocování udržitelného využití území v rámci Rozboru udržitelného rozvoje území
(RURÚ) pro ORP Polička

3

4

Dostatek projektových záměrů
k financování z fondů EU
v pokročilém stadiu připravenosti
Mírně pozitivní vliv rozpočtového
určení daní u některých menších
obcí částečně kompenzující
snížení daňových příjmů vlivem
finanční krize

Nedostatek průmyslových a rozvojových zón
vybavených technickou infrastrukturou
- nedostatek objektů vhodných k podnikání
Absence velkých zaměstnavatelů v obci vyvolávající
nutnost dojížďky za zaměstnáním - nedostatečná
4 diverzifikace pracovních míst (nabídka práce s různou
požadovanou kvalifikací) jako jedna z příčin vysoké
dojížďky za zaměstnáním
Stagnující počet podnikatelských subjektů v obcích
5
a pokles počtu subjektů pracujících v zemědělství
Nedostupnost železniční dopravy (absence zastávky
6 v obcích), rušení autobusových zastávek v malých
obcích
Značný meziroční pokles objemu získaných investičních
dotací v malých obcích – klesající absorpční kapacita,
7
snížení schopnosti získávat finanční prostředky
na rozvojové aktivity
Skokový meziroční nárůst nezaměstnanosti, zejména
8
v malých obcích
Přítomnost objektů a ploch bez současného i budoucího
9 využití (tj. neexistence projektu/záměru) vyžadujících
provozní náklady
Pokles rozpočtové autonomie obcí v důsledku finanční
krize a menšího objemu sdílených daní ve státním
10
rozpočtu (projevující se ve značných poklesech
přebytků běžného rozpočtu obcí)
11 Meziroční záporná migrace ve většině malých obcí
3

Hrozby

Příležitosti
1
2

Dostatek lokalit připravených
pro bytovou výstavbu
Zvýšení podnikatelské aktivity
obyvatel vlivem změn na místním
trhu práce (ztráta zaměstnání)

1
2
3

Odliv obyvatel v produktivním věku za pracovními
příležitostmi ve větších městech nebo vyššími mzdami
Menší dostupnost a externích finančních zdrojů
(zejména bankovní úvěry) pro financování investic obcí
(vlivem zhoršení finanční situace obcí)
Nezájem ze strany turistů a návštěvníků o obec

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Principy udržitelného rozvoje jsou založeny na principu vyváženosti mezi
jednotlivými pilíři udržitelnosti, a to pilířem ekonomickým, environmentálním a sociálním.
Všechny tyto oblasti se promítají do území, a proto bylo vytvořeno vyhodnocení vyváženosti
jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje ve vztahu k jejich průmětu do území.
Pro expertní část prací byl vytvořen tým expertů v profesním složení:
environmentalista-ekolog, sociální geograf, ekonom (specialista na územní ekonomii
a veřejné finance), urbanista a nezávislý expert. Základem pro vyhodnocování vyváženosti
podmínek se stala expertní SWOT analýza v tematické členění a dále expertní analýza
doplněná o závěry SWOT analýzy a identifikací problémů získané terénním šetřením
a řízenými pohovory se starosty. V komplexní SWOT analýze byly aktualizovány následující
silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby identifikované v rámci zpracování ÚAP/RURÚ
2008 pro region ORP Polička.
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Komplexní expertní SWOT analýza

Silné stránky:
• Vysoce kvalitní přírodní prostředí vč. zachovalého ÚSES
• Není zaznamenáno obecně větší znečištění prostředí
• Existující možnosti pro cestovní ruch přírodního i kulturně-historického charakteru
• Bohatý kulturní život, nabídka společenských, kulturních akcí a dalších nabídek
volnočasových aktivit ve většině obcí ORP
• Velká rozloha lesa
• Vysoký koeficient ekologické stability
• Relativně bohaté území vodou
• Nízká návštěvnost území
• Aktivity poškozující ŽP se vyskytují jen v Poličce a okolí
• Vysoká zachovalost území i z hlediska krajinného rázu
• Relativně dobré odvětrání území
• Nižší hodnoty indexu stáří ve srovnání s krajem v r. 2007 (index stáří ORP 93,3 ORP,
kraj 100,6)
• Nízká zadluženost většiny obcí (tj. nízká dluhová služba obcí)
• Dostatek projektových záměrů k financování z fondů EU v pokročilém stadiu
připravenosti
• Relativně vysoká míra podnikatelské aktivity (MSP) v obcích
• Existující tradice místní architektury
• Zájem obyvatel o zapojení se do věcí obce
• Existující dobrá občanská vybavenost (v některých obcích)
• Klidné prostředí
Slabé stránky:
• Nedostatečné vybavenost území technickou infrastrukturou - vodovod, kanalizace
s napojením na ČOV
• Existence brownfields vč. starých ekologických zátěží
• Nedostatečná dopravní dostupnost některých obcí hromadnou dopravou
• Nedostatečná vybavenost některých obcí občanskou vybaveností
• Územní odlehlost ORP a jeho špatná dostupnost
• Nedostatečně kapacitní napojení některých obcí na elektrickou síť
• Nedostatek pracovních příležitostí a nízké mzdy
• Nedostatečná rozpočtová autonomie (nedostatek finančních prostředků v rozpočtu)
na další rozvoj jednotlivých obcí
• Nízký počet obcí s napojením na plyn
• Nedostatečně rozvinutá infrastruktura pro cyklodopravu
• Nedostatečně rozvinuté podmínky pro rozvoj turistiky
• Zvláště chráněná území koncentrovaná pouze do CHKO Žďárské vrchy
• ÚSES převážně lokální
• Koncentrace zaříznutých údolí
• Silná zranitelnost podzemních vod (CHOPAV)
• Nedostatečná absorpční kapacita obcí (méně než 20-30% průměrný podíl objemu
dotací z fondů EU na celkovém objemu kapitálových příjmů obce) v letech 2004 –
2009
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• Nedostatek průmyslových a rozvojových zón vybavených technickou infrastrukturou
- Nedostatek objektů vhodných k podnikání
• Nedostatečné zajištění zdravotní péče, zejména v okrajových částech ORP a malých
obcích
• Zvýšení průměrného věku obyvatel ORP v letech 2003-2007 z 38,7 na 39,6)
• Negativní vnímání dopravní zátěže a snížení kvality bydlení z důvodu hlučnosti
silničního provozu
Příležitosti:
• Možnost rozvoje nové bytové výstavby v klidném a kvalitním prostředí
• Možnost rozvoje turistického ruchu, agroturistiky a ekoturistiky
• Možnosti pro ochranu přírody a rozvoj rekreační turistiky
• Možnost obnovy a rozvoje technické infrastruktury
• Regulace dopravy ve prospěch hromadné a cyklo
• Rozvoj občanské vybavenosti (i ve vazbě na turistický ruch)
• Rozvoj alternativních zdrojů energie
• Možnost příchodu nových investorů
• Pokračující rozvoj informačních technologií a jejich rozšiřování v běžném životě
• Možnosti využití finančních prostředků EU pro rozvoj obcí
• Rozvoj zemědělství, pastevectví a údržby krajiny
• Možnosti pro regionální produkci výrobků
• Podpora rozvoje zimních sportů
• Rozvoj chalupářství - rekonstrukce a údržba statků
Hrozby:
• Pokračující nepříznivý demografický vývoj zejména malých obcí
• Nezájem napojení obcí na vodovod a kanalizaci z důvodu rostoucí finanční náročnosti
a nízké motivace státní politiky ŽP
• Nedostatečná dostupnost energií v území (el. energie, plyn)
• Nedovybavení území občanskou infrastrukturou a nedostatečná dostupnost služeb
• Nedostatek prac. příležitostí a odchod lidí za vyššími mzdami mimo ORP
• Nízká mezigenerační obměna zejm. vzdělaných lidí
• Nevybudování dopravní infrastruktury napojující území
• Chátrání staveb - vznik dalších brownfields
• Nezájem ze strany turistů a návštěvníků o území
• Silná zranitelnost podzemních vod v okolí Poličky
• Špatné klimatické podmínky – vítr, sníh, námraza
• Zvýšený dovoz zboží do regionu – prašnost, emise, atd.
• Menší dostupnost a vyšší cena externích finančních zdrojů (zejména bankovní úvěry)
pro financování investic obcí vlivem finanční krize na světových trzích
• Nižší ekonomický rating a bonita malých obcí pro finanční instituce
• Nedostatečně zajištěná péče o seniory
• Převaha počtu chalupářů a chatařů nad stálým obyvatelstvem
• Nedostupnost lokalit pro další rozvoj
• Snižování koeficientu ekologické stability území
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Vyhodnocení vyváženosti vazeb pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a
soudržnost společenství obyvatel území (vazby mezi pilíři UR)

Komplexní SWOT analýza byla dále vyhodnocována. Bylo provedeno zhodnocení
vývoje stavu obcí ORP po jednotlivých pilířích UR vč. celkového vyhodnocení pomocí
agregovaného ukazatele.
ENV

SOC

EKO

agregovaná
hodnota

Borová u Poličky

-

+

-

3b

Březiny u Poličky

-

-

-

4

Bystré u Poličky

-

-2

-2

4

Hartmanice u Poličky

+

+

-

2a

Jedlová u Poličky

0/+

+

-2

2a

Kamenec u Poličky

0/+

-

-

3a

+

+

+

1

0/+

+

+

1

Nedvězí u Poličky

+

0/+

-

2a

Oldříš u Poličky

+

-

-

3a

Polička

0/+

-

-

3a

Pomezí

-

+

-

3b

Pustá Kamenice

+

+

-2

2a

Pustá Rybná

+

+

-2

2a

Sádek u Poličky

-

0/+

2

2c

0/+

0/+

-2

2a

Svojanov

+

0/+

-2

2a

Široký Důl

-

+

-2

3b

Telecí

+

0/+

+

1

Trpín

+

0/+

-

2a

Korouhev
Květná

Stašov

Tab. 10 Vyhodnocení vyváženosti po jednotlivých pilířích udržitelného rozvoje
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Viz kartogramy:
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Kromě tradičního posouzení po jednotlivých pilířích byla využita metoda interakcí
mezi jednotlivými pilíři udržitelnosti. Aplikací této metody pak lze ze SWOT analýzy vzít
jednotlivé okruhy a zařadit je do oblastí interakcí mezi pilíři UR následovně:
• Environmentálním x sociálním (Env x S);
• Environmentálním x ekonomickým (Env x Ek);
• Sociálním x environmentálním (S x Ek).
Každý expert posoudil pro každé téma SWOT analýzy interakce mezi pilíři
udržitelnosti na škále -2 až +2. Vazby mezi pilíři pak byly agregovány do škály:
2
výrazně pozitivní korelace
1
mírně pozitivní korelace
0
neutrální
-1
záporná korelace
-2
výrazně záporná korelace
Silné stránky

Vazby mezi pilíři

Vysoce kvalitní přírodní prostředí vč.
zachovalého ÚSES
Není zaznamenáno obecně větší znečištění
prostředí
Existující možnosti pro cestovní ruch přírodního
i kulturně-historického charakteru
Bohatý kulturní život, nabídka společenských,
kulturních akcí a dalších nabídek volnočasových
aktivit ve většině obcí ORP
Velká rozloha lesa
Vysoký koeficient ekologické stability
Relativně bohaté území vodou
Nízká návštěvnost území
Aktivity poškozující ŽP se vyskytují jen v Poličce
a okolí
Vysoká zachovalost území i z hlediska
krajinného rázu
Relativně dobré odvětrání území
Nižší hodnoty indexu stáří ve srovnání s krajem
v r. 2007 (index stáří ORP 93,3 ORP, kraj 100,6)
Nízká zadluženost většiny obcí (tj. nízká dluhová
služba obcí)
Dostatek projektových záměrů k financování
z fondů EU v pokročilém stadiu připravenosti
Relativně vysoká míra podnikatelské aktivity
(MSP) v obcích
Existující tradice místní architektury
Zájem obyvatel o zapojení se do věcí obce
Existující dobrá občanská vybavenost
(v některých obcích)
Klidné prostředí
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Soc x
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Soc. x
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Envi x
Eko

0
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0
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1
1
1
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1
1
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1
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Slabé stránky

Vazby mezi pilíři
Soc x
Eko

Soc. x
Envi

Envi x
Eko

-2

-2

-2

-1

-2

-2

-2

-2

-1

-2

-1

0

-2

-1

0

-2

-1

-1

-2

-1

0

-1

0

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

-1

0

1

1

0
1

-1
1

-1
-1

-1

-1

-1

Nedostatečná absorpční kapacita obcí
(méně než 20-30% průměrný podíl objemu
dotací z fondů EU na celkovém objemu
kapitálových příjmů obce) v letech 2004 –
2009

-1

-2

-2

Nedostatek průmyslových a rozvojových
zón vybavených technickou infrastrukturou
- Nedostatek objektů vhodných k podnikání

-2

-1

-1

Nedostatečné zajištění zdravotní péče,
zejména v okrajových částech ORP
a malých obcích

-2

0

0

Zvýšení průměrného věku obyvatel ORP
v letech 2003-2007 z 38,7 na 39,6)

-2

0

0

Negativní vnímání dopravní zátěže
a snížení kvality bydlení z důvodu hlučnosti
silničního provozu

-1

-1

-1

Nedostatečná vybavenost území
technickou infrastrukturou - vodovod,
kanalizace s napojením na ČOV
Existence brownfields vč. starých
ekologických zátěží
Nedostatečná dopravní dostupnost
některých obcí hromadnou dopravou
Nedostatečná vybavenost některých obcí
občanskou vybaveností
Územní odlehlost ORP a jeho špatná
dostupnost
Nedostatečné kapacitní napojení některých
obcí na elektrickou síť
Nedostatek pracovních příležitostí a nízké
mzdy
Nedostatečná rozpočtová autonomie
(nedostatek finančních prostředků
v rozpočtu) na další rozvoj jednotlivých
obcí
Nízký počet obcí s napojením na plyn
Nedostatečně rozvinutá infrastruktura
pro cyklodopravu
Nedostatečně rozvinuté podmínky
pro rozvoj turistiky
Zvláště chráněná území koncentrovaná
pouze do CHKO Žďárské vrchy
ÚSES převážně lokální
Koncentrace zaříznutých údolí
Silná zranitelnost podzemních vod
(CHOPAV)
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Příležitosti

Vazba mezi sektory

Možnost rozvoje nové bytové výstavby
v klidném a kvalitním prostředí
Možnost rozvoje turistického ruchu,
agroturistiky a ekoturistiky
Možnosti pro ochranu přírody a rozvoj
rekreační turistiky
Možnost obnovy a rozvoje technické
infrastruktury
Regulace dopravy ve prospěch hromadné
a cyklo
Rozvoj občanské vybavenosti (i ve vazbě
na turistický ruch)
Rozvoj alternativních zdrojů energie
Možnost příchodu nových investorů
Pokračující rozvoj informačních technologií
a jejich rozšiřování v běžném životě
Možnosti využití finančních prostředků EU
pro rozvoj obcí
Rozvoj zemědělství, pastevectví a údržby
krajiny
Možnosti pro regionální produkci výrobků
Podpora rozvoje zimních sportů
Rozvoj chalupářství - rekonstrukce a údržba
statků
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Soc. x
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Eko

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

2

2

1

1
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Hrozby

Vazba mezi sektory
Soc x
Eko

Soc. x
Envi

Envi x
Eko

Pokračující nepříznivý demografický vývoj
zejména malých obcí

-2

-1

0

Nezájem napojení obcí na vodovod a kanalizaci
z důvodu rostoucí finanční náročnosti a nízké
motivace státní politiky ŽP

-1

-2

-2

-2

-2

-2

-1

-1

-1

-2

0

0

-2

-1

-1

-2

-1

-1

-2
-1
-1
-1

-1
0
-1
-1

-2
-1
-2
-1

-1

-2

-2

-1

-2

-2

-1

-1

-1

-1

0

0

-1

-1

0

-2
0

-1
-1

-1
-1

Nedostatečná dostupnost energií v území (el.
energie, plyn)
Nedovybavení území občanskou infrastrukturou
a nedostatečná dostupnost služeb
Nedostatek prac. příležitostí a odchod lidí
za vyššími mzdami mimo ORP
Nízká mezigenerační obměna zejm. vzdělaných
lidí
Nevybudování dopravní infrastruktury napojující
území
Chátrání staveb - vznik dalších brownfields
Nezájem ze strany turistů a návštěvníků o území
Silná zranitelnost podzemních vod v okolí Poličky
Špatné klimatické podmínky – vítr, sníh, námraza
Zvýšený dovoz zboží do regionu – prašnost,
emise, atd.
Menší dostupnost a vyšší cena externích
finančních zdrojů (zejména bankovní úvěry)
pro financování investic obcí vlivem finanční krize
na světových trzích
Nižší ekonomický rating a bonita malých obcí
pro finanční instituce
Nedostatečně zajištěná péče o seniory
Převaha počtu chalupářů a chatařů nad stálým
obyvatelstvem
Nedostupnost lokalit pro další rozvoj
Snižování koeficientu ekologické stability území
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Hlavní témata regionu (problémy k řešení v ÚPD)

Jak již bylo uvedeno výše témata ze SWOT analýzy byla zpracována tzv. hlavní témata
regionu. V roce 2008 bylo identifikováno 11 hlavních témat regionu ORP:
1
Vybavenost území dostatečnou a kapacitní technickou infrastrukturou v oblasti
vodního hospodářství a odkanalizování území vč. napojení na ČOV
2
Kvalita silnic III. třídy a místních komunikací
3
Disparita v dostupnosti území hromadnou dopravou
4
Dostupnost občanské vybavenosti pro všechny obyvatele regionu
5
Zachovalost krajinného rázu
6
Nevýhodné podmínky v oblasti zaměstnanost a pracovní příležitosti v regionu
vč. vývoje mezd
7
Gradient rozvoje turistického ruchu (rozvoj ekoturistiky, agroturistiky apod.)
8
Vývoj počtu obyvatel a jejich věková struktura
9
Absorpční kapacita regionu v oblasti získávání finančních zdrojů pro rozvoj obcí
10 Existence a další vznik brownfields
11 Kvalita a kapacita zásobení obcí energiemi
Po aktualizaci dat ÚAP za roky 2008 a 2009 byly aktualizovány SWOT analýzy, ze kterých
vyplynula i potřeba aktualizace hlavních témat regionu. Ze získaných dat a rozborů
vyplynulo, že vytipovaná hlavní témata regionu nadále přetrvávají, došlo tedy jen k dílčím
úpravám při formulování tématu č. 5 a 8.
5
Nedostatečné využití zachovalosti krajinného rázu pro rozvoj regionu (cestovní ruch)
8
Věková struktura obyvatelstva regionu
Vyhodnocení hlavních témat regionu z hlediska udržitelnosti

Hlavní témata regionu byla opět vyhodnocena vazbami mezi pilíři udržitelnosti a
stanoven jejich aktuální stav v regionu ORP na škále:
• Výrazně udržitelné (kategorie 1 dle metodiky MMR)
• Mírně udržitelné (kategorie 2 dle metodiky MMR)
• Mírně neudržitelné (kategorie 3 dle metodiky MMR)
• Výrazně neudržitelné (kategorie 4 dle metodiky MMR)
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Vyhodnocení hlavních
témat regionu mezi lety
2008 a 2010

Soc Soc. Envi
Soc Soc. Envi
Hodnocení
x
x
x
x
x
x
2008
Eko Envi Eko
Eko Envi Eko

Hodnocení
2010

Vybavenost území dostatečnou
a kapacitní technickou
1 infrastrukturou v oblasti vodního
hospodářství a odkanalizování
území vč. napojení na ČOV

-2

0

-1

mírně
neudržitelné

-2

-1

-2

výrazně
neudržitelné

2 Kvalita silnic III. třídy a místních
komunikací

-2

-1

-2

výrazně
neudržitelné

-2

-1

-2

výrazně
neudržitelné

3 Disparita v dostupnosti území
hromadnou dopravou

-2

-2

-1

výrazně
neudržitelné

-2

-2

-1

výrazně
neudržitelné

4 Dostupnost občanské vybavenosti
pro všechny obyvatele regionu
Zachovalost krajinného rázu /
Nedostatečné využití zachovalosti
5
krajinného rázu pro rozvoj regionu
(cestovní ruch)
Nevýhodné podmínky v oblasti
zaměstnanost a pracovní
6
příležitosti v regionu vč. vývoje
mezd
Gradient rozvoje turistického
7 ruchu (rozvoj ekoturistiky,
agroturistiky apod.)
Vývoj počtu obyvatel a jejich
8 věková struktura / Věková
struktura obyvatelstva regionu
Absorpční kapacita regionu
9 v oblasti získávání finančních
zdrojů pro rozvoj obcí

-2

0

-1

mírně
neudržitelné

-2

-1

-1

výrazně
neudržitelné

1

2

2

výrazně
udržitelné

1

2

2

výrazně
udržitelné

-2

-1

-1

výrazně
neudržitelné

-2

-1

-1

výrazně
neudržitelné

1

-1

-1

mírně
neudržitelné

0

-1

mírně
neudržitelné

-2

0

-1

mírně
neudržitelné

1

0

1

mírně
udržitelné

2

1

1

mírně
udržitelné

-2

-1

-2

výrazně
neudržitelné

10 Existence a další vznik
brownfields

-1

-1

-1

mírně
neudržitelné

-1

-1

-2

mírně
neudržitelné

11 Kvalita a kapacita zásobení obcí
energiemi

-2

-1

0

mírně
neudržitelné

-2

-1

0

mírně
neudržitelné

-1

Celkové vyhodnocení udržitelnosti

Celkově lze konstatovat, že z 11-ti posuzovaných hlavních témat regionu bylo v roce
2008 jen jedno považováno za výrazně udržitelné (zachovalost krajinného rázu tj. stav krajiny
a kvalita životního prostředí) a jedno za udržitelné (absorpční kapacita regionu v oblasti
získávání finančních zdrojů pro rozvoj obcí). Výrazné udržitelnosti tedy dosahovala pouze
kvalita přírodního prostředí a naději na pozitivní vývoj v regionu dávala příležitost na čerpání
externích finančních zdrojů, zejm. ze strukturálních fondů EU. Při hodnocení s dvouletým
odstupem lze potvrdit udržitelnost zachovalosti krajinného rázu. Je ovšem třeba zároveň vidět,
že toto pozitivum není dostatečně využito pro rozvoj regionu zejm. pro cestovní ruch. Naproti
tomu globální hospodářská krize zásadním způsobem zasáhla do oblasti získávání finančních
zdrojů pro rozvoj obcí. Finanční zdroje se stali výrazně limitovanými, ekonomická situace
obcí se výrazně zhoršila a absorpční kapacita obcí pro čerpání finančních zdrojů zásadním
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způsobem klesla. Jedním z důvodů je i skutečnost, že dostupné finanční prostředky
z grantových programů pracují s předpokladem mnohem vyšší míry finančního zapojení obcí,
než si mohou obce ORP Polička dovolit nebo s předpokladem stavu území, které je vybaveno
dopravní a technickou infrastrukturou, než tomu v obcích skutečně je. Toto téma se tedy
přesunulo z oblasti „mírně udržitelné“ do oblasti „výrazně neudržitelné“. Pokud nedojde
ke změně „kurzu“ při požadavcích na spolupodíl obcí při čerpání finančních prostředků
z dotačních titulů nebo se nenajdou jiné finanční zdroje pro obce, nedá se předpokládat, že by
se ekonomická situace v následujícím období mohla výrazněji zlepšit a obce se do čerpání
krajských, státních a Evropských fondů měli možnost zapojit.
Všechna ostatní vytipovaná témata regionu vykazovala v roce 2008 neudržitelné
tendence, a to ať již v sociálním, tak i ekonomickém pilíři. Výraznou neudržitelnost
vykazoval zejména stav v oblasti dopravy, a to ať již kvalita silnic III. třídy a místních
komunikací či disparity v dostupnosti území hromadnou dopravou. Bohužel situace se
ve sledovaném období prakticky nezměnila. Naopak další „neinvestováním“ do stavu
komunikací se jejich stav nadále zhoršil. Významná byla i podinvestovanost území v oblasti
technické infrastruktury – nedostatečná vybavenost území dostatečnou a kapacitní technickou
infrastrukturou v oblasti vodního hospodářství a odkanalizování území vč. napojení na ČOV
a nedostatečná kvalita a kapacita zásobení obcí energiemi. Bohužel ani zde nedošlo
k žádnému zásadnějšímu zlepšení.
Mírnou neudržitelnost vykazovala v roce 2008 i témata ve vazbě mezi sociálním
a ekonomickým pilířem – nedostatečná dostupnost občanské vybavenosti pro všechny
obyvatele regionu (zejm. v oblasti zdravotnických a sociálních služeb) a nevýhodné
podmínky v oblasti zaměstnanost a pracovní příležitosti v regionu vč. vývoje mezd.
Neudržitelnost těchto témat se projevila rovnoměrně mezi jednotlivými pilíři UR. Ani zde
nedošlo k zásadnějším změnám, pouze s výjimkou stabilizace počtu obyvatelstva v regionu.
Nadále by se proto měla sledovat zejména, věková struktura obyvatelstva (nikoli primárně
jejich počet, který se jeví aktuálně stabilizovaný.)
Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že celkově lze území regionu ORP posoudit
jako region se zachovalým kvalitním přírodním prostředím (výraznými pozitivy
v environmentální oblasti) nicméně s nepřehlédnutelným a stupňujícím se sklonem
k neudržitelnému vývoji zejm. v oblasti sociální a ekonomické. Z vyhodnocení vývoje
mezi lety 2008 a 2010 je bohužel nezbytné konstatovat, že se pesimistický scénář vývoje
k neudržitelnosti skutečně naplňuje. Navrhovaná opatření eliminující neudržitelné tendence
v území z roku 2008 (zhoršování dopravní obslužnosti území, stagnace či dokonce zhoršování
stavu obsluhy území technickou infrastrukturou, a to jak v oblasti vodního hospodářství, tak
i v oblasti zásobování energiemi, zhoršování kvality a dostupnosti služeb atd.) se jeví ještě
více nezbytná stejně jako podpora rozvoje pro-udržitelně orientovaných opatření, technik
a plánovacích postupů (např. podpora místních podnikatelských aktivit, podpora rozvoje
rekreace a cestovního ruchu – ekoturistiky, agroturistiky atd.). V této souvislosti je třeba mít
na zřeteli, že principem konceptu trvale udržitelného rozvoje je vyváženost rozvoje mezi
jednotlivými pilíři a pouhé zakonzervování přírodních hodnot v území tuto ideu nemůže
naplnit. Neřešením existujících problémů a potřeb regionu dochází ke zhoršování stavu (jak
dokumentuje srovnání mezi lety 2008 a 2010).
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11 hodnocených témat regionu je na škále udržitelnosti rozvrstveno následovně:
Míra udržitelnosti tématu
Výrazně udržitelné
Mírně udržitelné
Mírně neudržitelné
Výrazně neudržitelné

2008
1
1
6
3

2010
1
1
3
6

Tab. 11 Vyhodnocení udržitelnosti území ORP Polička a její vývoj v čase

Limity využití území z hlediska udržitelného rozvoje území a doporučení
k nakládání s územím a dalšími neobnovitelnými zdroji v území
Charakteristika území z pohledu UR

Území regionu je protáhlé od severozápadu k jihovýchodu a nachází se
na jihovýchodním okraji Pardubického kraje.
Jedná se o území, kde severně od Poličky jde ještě o výběžek masivu České tabule,
který zde představuje ploché sedlo mezi Orlickými horami a Žďárskými vrchy zasahujícími
do regionu od jihu. Severně od Poličky rovněž probíhá hlavní Evropské rozvodí, takže biota
vodních toků a jejich okolí na severu a jihu regionu je odlišná. V rámci pahorkatiny jde
o hřbety, synklinály a brázdy, které se ohýbají směrem k jihu, včetně zaříznutých údolí
vodních toků. Na toto území jihovýchodně (okolí Svojanova) navazuje území plošiny, až
pahorkatiny hluboce rozeklané příkré údolí řek, zde Křetínky a jejích přítoků. Na jihu území
pak jde o začátek oblasti Žďárských vrchů, kde převažuje klenbovitě vyklenutý povrch
s protáhlými vystupujícími hřbety, ale převážně jde o členitou pahorkatinu s častými údolími
řek, i více rozevřenými podle toků. Celkově lze území ORP Polička charakterizovat jako
nestejnoměrně rozložené a různorodé území pahorkatiny s členitými údolími řek.
Z hlediska biogeografického území OPR odpovídá morfologickému členění terénu,
tj. je zasazeno na severu do bioregionu 1.39 Svitavského, na jihovýchodě do bioregionu 1.51
Sýkořské a na jihu již území genericky zapadá do okraje území bioregionu 1.65 Žďárského.
Všechny bioregiony jsou zde určujícím společným prvkem pro jednotlivé části ORP
a přechod mezi nimi. Podle nadmořské výšky jde o území mezofytika s přechodem mezi
3 – 4 – 5 (nejvýše) vegetačním stupněm, v údolích od jihu s panonským vlivem a s absencí
teplomilných prvků).
Ve většině území ORP převažuje v krajině relativně vyvážená kompozice ploch, kde
se střídají lesní území s územím hospodářským, orientovaným na okolí Poličky a sever
od města. Bývalá orientace na zemědělskou výrobu, je v současnosti opuštěna, šíří se plochy
luk a pastvin a vzrůstá péče o les. Lesů pozvolna v oblasti přibývá a charakter krajiny se mění
na přírodní. Koeficient stability je na vyšší úrovni a odpovídá krajině harmonické – jde
o území průměrně využívané a středně pozměněné. Fakticky patří území ORP Polička do
méně pozměněných území s vyšší ekologickou stabilitou, v nichž jsou technické objekty
v relativním souladu s dochovanými přírodními strukturami a převažují zde území řazená
do krajiny „harmonické“. Krajinářská hodnota území je hodnocena jako zvýšená, tedy
biocentra v krajině nejsou izolovaná, návaznost biokoridory mezi nimi existuje nejméně na
lokální úrovni a ve vyšším plánu může být ve výhledu realizována.
Vzhledem k tomu, že v území převažují lesy, tak lze konstatovat, že si bioregion
ponechal značně přírodní charakter a uchován je i krajinný ráz krajiny s mozaikou pastvin,
lučin a porostů dřevin. Síť chráněných území regionu je značně doplněná pouze na území
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CHKO Žďárské vrchy (3 ZCHÚ) a to i po doplnění o soustavu Natura 2000 (1 prvek)
a některé prvky krajiny (registrované VKP). V současnosti je očekáváno rozšíření chráněných
prvků krajiny o další ZCHÚ a další vlnu území N2000.
Vybrané limity území z pohledu RURÚ
Dopravní dostupnost

Jak již bylo uvedeno výše výrazným limitem pro rozvoj území ORP Polička je jeho
špatná dopravní dostupnost. Území leží mimo současný i plánovaný systém dálnic
a rychlostních komunikací. Územím prochází silnice I/34 České Budějovice – Třeboň –
Jindřichův Hradec – Jarošov n. Než. - Pelhřimov – Humpolec – Havlíčkův Brod – Pohled –
Ždírec – Hlinsko – Polička - Svitavy – Koclířov (I/35).

Tab. 12 Dostupnost center krajských měst z obcí ČR
Zdroj: projekt EU INTERREG IIIB CADSES REPUS 2007

Z výše uvedeného kartogramu je viditelné, že území ORP Polička leží v oblasti
s časovou dostupností centra krajského města Pardubic 45 – 60 min. resp. větší než 60 min.
Zlepšení stavu dostupnosti regionu ORP v budoucnu nelze očekávat masivnější
investicí do nadřazeného dopravního systému. Stěžejní zřejmě bude napojení Poličky
na silnici R35 tj. zejm. posílení silnice I/34 v úseku Polička – Svitavy a pak posílení silnice
II/360 v úseku Polička – Litomyšl.
Bez větších investičních akcí (které bohužel nejsou v tuto chvíli reálné) by se dal
zlepšit i dojezdový čas do Pardubic, a to jednak zlepšením organizace a dopravního značení
(případně dílčími úpravami některých silničních úseků) na silnicích II/357 a II/358 v trase
(Polička) – Borová – Proseč – Skuteč – Chrudim – (Pardubice).

49

B1. Vyhodnocování udržitelného využití území v rámci Rozboru udržitelného rozvoje území
(RURÚ) pro ORP Polička
Ochrana přírody a krajiny

Z komplexního pohledu na ochranu přírody a krajiny lze konstatovat, že vzhledem
ke vzdálenosti regionu od centra (Pardubice), tak je zde přírodní prostředí víceméně chráněno
v rámci nedostupnosti a neprozkoumanosti regionu svou vlastní identitou a také
podfinancováním a dalšími faktory. Obecně v ochraně přírody platí, že nejlépe ochráněná
příroda je ta, o které se příliš neví. Region ORP Polička toto plně potvrzuje. Jednotlivé prvky
ochrany přírody (ZCHÚ) jsou minimální, v západní části dominuje CHKO Žďárské vrchy,
ve východní části pak přírodní park Údolí Křiničky. Stávající struktura významných
krajinných prvků a ÚSES je velmi silná a kryje potřeby ochrany krajiny, při doplnění o VKP
ze zákona dostáváme poměrně slušně založenou regionální síť ekologické stability a ochrany
krajiny. Z hlediska legislativní ochrany přírody je území poněkud podhodnoceno, ale platí
výše uvedené a mimo CHKO ŽV (uvnitř CHKO se nacházejí 3 ZCHÚ) jsou připraveny
k vyhlášení dvě nová zvláště chráněná území v okolí Poličky. Obecně lze konstatovat,
že území ORP je paradoxně svou povahou chráněno i dle zákona o lesích a v rámci
CHOPAV. Plošná ochrana prvků přírodní krajiny je tedy dostačující a zbývá postupným
průzkumem specifikovat další lokality vhodné k soustředěné ochraně přírody na půdorysu
ZCHÚ nebo soustavy Natura 2000, který se v regionu nijak rovněž neprosadil (zejména
z důvodu neprozkoumanosti). Přírodní krajina je tvořena mozaikou porostů, kde cca 30%
rozlohy ORP tvoří lesy a cca 60% zemědělská půda.
K posouzení zásahů do krajinného rázu a zejména z hlediska větrných elektráren je
situace lepší mimo jiné i proto, že pro celé území Pardubicka je zpracována studie krajinného
rázu, která dostatečně dokáže posoudit, zda je záměr akceptovatelný nebo není. Tato studie
v regionu může znamenat, že sporné stavby budou skutečně objektivně posouzeny. Obecně
lze konstatovat, že až na některé komplexní záměry nebyly záměry dříve dostatečně
posouzeny z hlediska vlivů na ŽP.
K naplnění cílů a účelů ochrany přírody v moderním světle je nutná soustředěná péče
o krajinu a povědomí o jejích prvcích a hodnotách, které musí být podpořeno dostatečnou
propagací, ať už na úrovni hodnocení vlivů na životní prostředí, ale zejména na poli plošné
propagace výsledků průzkumů a stávajících hodnocení krajiny. Je doporučeno vytvoření
publikace o regionu, webové stránky v souvislosti s cyklo a ekoturistikou, vytvoření volné
naučné stezky nebo lyžařské stezky zajímavými místy regionu, atp.
Infrastruktura pro environmentální poradenství nebo jiné envi služby nebyly
v dostatečné míře doposud posouzeny ze strany dalších investic a region je z hlediska investic
podhodnocený.
Technická infrastruktura
Zásobováni vodou

S ohledem na skutečnost, že se řešené území ORP nachází na hlavním evropském
rozvodí (Dunaj, ČM – Labe, SM) a je zároveň územím pramenným, tak je nutno konstatovat,
že péči o vodní zdroje není zatím věnována větší pozornost. V současné realitě klimatické
změny (zimní přísušky, větší výkyvy ve srážkovém normálu) je nutno uvažovat o systémy
většího zdržení vody v krajině a to zejména v pramenných oblastech, pozitivně by k tomuto
trendu mělo přispět do budoucna několik okolností – jednak budování menších místních
nádrží na horních tocích potoků, demeliorace (revitalizace) systému toků, kde je to možné,
vytvoření vsakovacích ploch pro srážkové vody a vytvoření koncepce pro snížení odtoku
vody z krajiny prostřednictvím budování mozaikových ploch zeleně (lesa, pastvin, mokřadů
a luk) v pramenných oblastech toků v okolí rozvodí i jinde, kde je to možné. Podle posledních
propočtů je oblast dostatečně zásobena pitnou vodou a zdroje jsou dimenzovány na další růst
v počtu obyvatel, který se ovšem zatím nekoná. Vodní zdroje, a to zejména podzemní, jsou
v současnosti doplněny oživením některých nádrží a zejména automatickým doplněním
50

B1. Vyhodnocování udržitelného využití území v rámci Rozboru udržitelného rozvoje území
(RURÚ) pro ORP Polička
podzemních horizontů o nové srážkové vody (v posledních letech byly trvale přísušky),
kromě roku 2010, který je vysoko nad normálem běžných srážkových průměrů.
Ochrana vodních zdrojů by měla být koncentrována na zajištění odběrů vod a případně
i na dostavbu vodovodů do vybraných částí regionu s nedostatečným zásobováním vodou.
Ve vybraných obcích v pramenných oblastech nebo s nedostatkem vody by měly být učiněna
opatření na zadržení a recyklaci srážkové i odpadní vody a měla by zde být bezpodmínečně
vytvořena kanalizační sítˇ, napojená na dostatečnou ČOV, kde to není možné, tak je nutno
realizovat diferencovaný způsob čištění odpadních vod. V rámci udržitelnosti regionu je tedy
nutno zvrátit negativní trend stále se zvyšujících odtoků vody v povodí místních toků (dle
ročenky ČHMI). V materiálu Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje (kde je
odlišně od kartogramu specifikováno, že obec Modřec má funkční vodovod) je specifikováno
která obec a která sídla budou napojena na vybrané vodovodní řady v rámci celého ORP
Polička, počítáno je prakticky se všemi obcemi.
Odkanalizování

V odkanalizování jsou v regionu značné mezery, protože odkanalizováno je pouze cca
10% území regionu a to jsou jen 3 obce, plánované vytvoření kanalizační sítě má zatím
8 dalších sídel, což ovšem není dostačující a vzhledem k dikci předchozí kapitoly uvádíme,
že je nutné v pramenné oblasti odkanalizovat na hlavním Evropském rozvodí celé území
v daleko větší míře a zvolit k tomu i různé způsoby čištění odpadních vod (ČOV pro menší
sídelní útvary, tlakové kanalizace, domácí ČOV, využití výhod terénní konfigurace, atp.
Kanalizace území souvisí samozřejmě i se vzrůstající spotřebou vody na mytí a se zvyšující se
nárazovostí produkce odpadních vod, která se projevuje zejména v menších sídlech, kdy ve
špičkách nestačí kapacita obecních stávajících usazovacích a přečišťovacích nádržek a situaci
nelze řešit ani kořenovými ČOV (vzhledem k nárazovosti produkce a zároveň změněn složení
odpadních vod je jejich účinnost nízká).
V rámci regionu je nutné do budoucna přivést větší investice do kanalizací
i do revitalizace menších toků v regionu a zajistit zapojení více obcí v okruhu evropského
rozvodí do kanalizační sítě. Situaci by měl napomoci Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Pardubického kraje, ale je zde uvedeno, že ve výhledu je spíše počítáno s propojováním
kanalizačních sítí postupně do centrálních ČOV, které je nutno pro spádové obce nově
vybudovat, generel počítá s budováním kanalizací prakticky u všech obcí (podle prostředků
MŽP) do roku 2020. Jaká bude realita, prokáže vývoj již do dvou let. Investice do kanalizace
v obcích budou zřejmě dále žádány z OPŽP a budou směřovány do kanalizace v obcích
Borová, Polička, Pustá Kamenice, Pomezí. Krize a nedostatek finančních prostředků na úvěr
mohou způsob nedostatečné čištění odpadních vod a podfinancování v celém regionu.
Zásobování energiemi

V zásobování energiemi je velmi složitá situace, protože plyn jako relativně čisté vytápění
nemá doposud zavedeno 8 sídel v regionu, což ovšem neznamená, že v následujícím období
nemůže dojít k posunu, na druhou stranu je nutno podotknout, že do některých obcí zavádět
plyn je jednak finančně náročné a jednak tam není dostatek odběratelů. Řešením by z hlediska
těchto vybraných obcí byla orientace na některý ze způsobů alternativního vytápění regionu,
např, biomasou, geotermální energií. Tragické v regionu ovšem je nedostatečné zásobování
elektrickou energií, jednak z důvodu silných větrných a sněhových kalamit na ČM Vysočině
a jednak z důvodu nevyhovujících rozvodů a transformátorů, na tuto skutečnost si stěžovaly
tři odlehlejší obce v regionu (Modřec, Telecí a Březiny). V případě přerušování dodávek
energie do obcí, které způsobuje omezení činností i podnikání, by bylo vhodné posílení sítí a
případně i zavedení kabelového vedení elektrické energie v exponovaných místech a
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samozřejmě přizpůsobení transformátorů a sítě jako takové. Obecně je nutno místní sítě
produktovodů posílit a revidovat jejich tahy.
Dochází k rozšíření úsporných – zateplovacích technologií na školních budovách s použitím
peněz ze OPŽP, obecně ale dochází jako i jinde v ČR k rozvoji fotovoltaických elektráren
a větrných elektráren, jen z důvodů finanční krize tyto zdroje energie zatím nejsou v okolí
Poličky více akcentovány a plně upotřebeny. Technologie OZE ve školách nejsou zatím
dostatečně vyvinuty. Limitem je samozřejmě insolace svahů, větrné proudění a klima.
Sociálně ekonomické limity

Socioekonomické limity regionu jsou dány jeho dopravním a průmyslovým rozvojem,
který ovšem v současnosti není nejpříznivější. Region je, zejména v zimním období špatně
přístupný, není dobře zásobován a vybaven infrastrukturou, kromě centrálního města –
Polička. Základem výroby a produkce v regionu je Masokombinát Polička, Poličské strojírny
a řada menších zemědělských a dřevařských firem, které, stejně jako masokombinát budou
mít problémy s nastávající finanční krizí a odbytem. Nepříznivý vývoj v regionu kromě
morfologických podmínek podtrhuje i únik mozků do větších měst, migrace mládeže
do větších měst a naopak migrace starších osob důchodového věku do regionu. Z hlediska
investic do infrastruktury regionu je jen málo nadějí, že by se situace v následujícím období
zlepšovala a přinesla změny, přitom region je jednoznačně podinvestován. Drobní řemeslníci
i agroturistika a softturistika mohou mírně zlepšit stav a vybavení regionu, ale nepřinesou
samy o sobě větší ekonomický nebo investiční efekt. Region se nachází mimo hlavní
komunikační trasy a doprava přes něj je v zimním období velmi složitá. Výrazným limitem je
demografický vývoj regionu i jeho podinvestování, obojí lze odstranit jen radikálním zásahem
krajského úřadu (např. otevření detašovaného pracoviště VŠ, otevření specializovaných
vzdělávacích oborů, zajištění dostupného bydlení, rozvoj kultury ve městech ORP, atp.).
Investice do regionu pak vyžadují speciálně zaměřenou organizaci, která by grantovou
politikou (vstupováním do řízení a pomocí v grantování jiným organizacím a obcím)
sledovala rozvojové cíle ORP.
Se stoupající nezaměstnaností stoupá i závislost na dávkách a lidé jsou ochotni
investovat do programu Zelená úsporám a dalších podpůrných opatření.
Investiční záměry

Obecně je třeba konstatovat, že v území se nechystá žádný významnější záměr.
Z hlediska připravovaných nových investičních záměrů v daném území se zde
vyskytují pouze dílčí rozvojové záměry v jednotlivých obcích. Důležité pro realizaci jsou
záměry v oblasti doplnění chybějící technické infrastruktury (vybudování-rekonstrukce
kanalizace s ČOV, či její posílení, zejm. v oblasti zásobování elektrickou energií). Dále
rozvojové záměry v oblasti rozvoje funkce bydlení a ploch pro podnikání (příprava
rozvojových lokalit často vč. jejich zainvestování ze strany obce). Obce dále připravují
investiční záměry v oblasti rozvoje občanské vybavenosti (rekonstrukce škol, rekonstrukce
obecního úřadu, rekonstrukce domu s pečovatelskou službou či rekonstrukce kulturního
domu). Připravované jsou i drobné investice v oblasti dopravy (dobudování a opravy
chodníků, opravy místních komunikací či výstavba zastávek HD).
Záměry v území se orientují na dvě větší stavby, a to je obchvat Poličky a vedení
VVN 110 kV nadzemní v trase podle silnice I/34 Polička – Hlinsko. Dalšími záměry jsou
záměr na FVE u Poličky a Borové a VE u Jedlové. Dále už jde jen spíše o drobné investice a
rozvoj infrastruktury a to zejména kanalizací a vodovodů. Na další záměry včetně cyklostezek
v regionu nejsou zatím dostatečné prostředky.
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Závěr

V závěrečném shrnutí jen malý pohled do mapy limitů území ORP Polička. Zásadními
a rozhodujícími vlivy a limity v území jsou následující prvky uvedené v mapě:
- členitá geomorfologická struktura spojená s nadmořskou výškou;
- nedostatečná vybavenost kvalitně zajištěnými komunikacemi po celý rok;
- nedostatečné energetické sítě a rozvody energií v regionu, včetně nedostatečného
využívání zdrojů energie (OZE);
- dostatečný přístup k srážkami doplněným zdrojům podzemní vody do dalšího
období a zejména pak na druhou stranu nezajištěné odkanalizování obcí a napojení
na ČOV u obcí;
- nedostatečné využívání grantových a dotačních možností v kombinaci s nároky
na rekonstrukci sítí a infrastruktury v regionu; nedostatečné krytí případných úvěrů
na činnost obcí ke zlepšování prostředí, včetně sítí;
- limitem je i výrazná a zachovalá přírodní struktura regionu, která uvolňuje jen
málo prostoru pro rozvoj dalšího průmyslu nebo jiných činností, přestože by jej
bylo možno v regionu tradičně najít a využít pro rozvoj;
- velmi omezené využívání eko a soft turistiky v rámci regionu jako dodatečného
na další činnostzdroje financí (CHKO, PřP);
- ve využívání existujících zdrojů nerostných surovin jako zásadní výhody regionu
(CHLÚ a LÚ);
- limitem je samozřejmě i vodohospodářská situace v regionu, která vyžaduje
zvláštní pozornost při zadržení vody v krajině (CHOPAV, atp.) zejména v lesích
a také při větších srážkách, proto jsou budovány suché poldery a další struktury
Limity území jsou mimo jiné dány charakteristikami vynesenými také v příslušné
mapě území a lze konstatovat, že jde o limity rozvoj značně omezující a podvazující.
Největším limitem území je jeho poloha v relativně vysokém pahorkatinatém terénu
s členitými zaříznutými údolími toků jižně od Poličky a plochou pahorkatinou severně
od Poličky. Území je náchylné k nedostatku energetických zdrojů, protože nikdo příliš
nepodporuje další rozvoj infrastruktury a energetiky, nebo společné žádosti obcí do OPŽP
nebo SFŽP.

Indikátory udržitelného rozvoje a neudržitelnosti (mezních limitů) pro
rozvoj území ORP Polička
V rámci kapitoly 4 jsme na základě SWOT analýzy vymezili hlavní témata regionu
ORP a vyhodnotili je z pohledu udržitelnosti. Celkově jsme vyhodnotili území regionu ORP
jako region se zachovalým kvalitním přírodním prostředím nicméně s nepřehlédnutelným
sklonem k neudržitelnému vývoji zejm. v oblasti sociální a ekonomické. Z vyhodnocení
vývoje mezi lety 2008 a 2010 je bohužel nezbytné konstatovat, že se pesimistický scénář
vývoje k neudržitelnosti skutečně naplňuje. Neoddiskutovatelný podíl na tom jistě má
globální hospodářská krize, která v periferním regionu ORP Polička zasáhla o to více,
že zakonzervovala nebo ještě zhoršila již tak nedobrý stav. Zhoršily se možnosti
zaměstnanosti místního obyvatelstva a jejích příjmů, zhoršila se ekonomická situace obcí.
Špatná dopravní dostupnost území nebyla z důvodu nedostatku finančních prostředků řešena.
Zhoršil se již tak špatný stav komunikací III. třídy a místních komunikací, zhoršila se
dostupnost některých služeb a celkově poklesl objem cestovního ruchu. Zhoršené ekonomické
podmínky vedly k nemožnosti řešení existujících brownfields a vzniku dalších.
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Z tohoto úhlu pohledu je třeba konstatovat, že nebyla a v mnoha případech ani
nemohla být provedena opatření eliminující neudržitelné tendence v území. Nebyla ani
realizována žádná významnější pro-udržitelně orientovaných opatření, technik a plánovacích
postupů. Jedním z důvodů je i skutečnost, že absorpční kapacita regionu je nízká i z toho
důvodu, že dostupné finanční prostředky z grantových programů pracují s předpokladem
mnohem vyšší míry finančního zapojení obcí, než si mohou obce ORP Polička dovolit nebo
s předpokladem stavu území, které je vybaveno dopravní a technickou infrastrukturou, než
tomu v obcích skutečně je.
Proto, aby bylo možné vyhodnocovat nejen rozvoj území K nebo OD udržitelnosti, ale
aby bylo možné vyhodnocovat i dopady plánovacích postupů a dalších opatření veřejné
správy a samosprávy v území, slouží v praxi indikátory (ukazatele) udržitelného rozvoje resp.
udržitelnosti. V případě ORP Polička mohou být o to významnější, že mohou odhalit větší
disproporce v území, než si jsou schopni a ochotni připustit tvůrci grantových programů
(zejm. krajských a celostátních).
V současné době na úrovni ORP žádné indikátory sledovány nejsou. Žádná z obcí
v ORP dle dostupných informací nesleduje indikátory udržitelného rozvoje. Indikátory
navržené v ÚAP/RURÚ 2008 rovněž nebyly datově naplněny. Z tohoto důvodu je zde
navržená datová sada zopakována.
Pro definovaná „hlavní témata“ regionu proto byly navrženy specifické indikátory,
které by do budoucna měly sledovat vývoj regionu ORP K nebo OD udržitelného rozvoje.
Pro jednotlivá hlavní témata byly definovány následující indikátory – viz tabulka.
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Hlavní témata regionu
Vybavenost území dostatečnou a kapacitní
technickou infrastrukturou v oblasti vodního
hospodářství a odkanalizování území vč.
napojení na ČOV

Kvalita silnic III. třídy a místních komunikací

Disparita v dostupnosti území hromadnou
dopravou

Indikátor
1.1 Počet obyvatel / domů napojených na veřejný
vodovod
1.2 Počet obyvatel / domů napojených na kanalizaci
s ČOV
2.1 Roční míra investic na opravy a budování silnic
III. třídy a místních komunikací v regionu
2.2 Počet kilometrů a dnů v roce kdy jsou
komunikace nesjízdné (např. zimní údržba)
2.3 Dojezdový čas IAD do Poličky z jednotlivých obcí
3.1 Dojezdový čas HD do Poličky a do Pardubic
z jednotlivých obcí
3.2 Dopravní obslužnost HD (četnost spojů)
4.1 Dostupnost obchodu se základními potřebami

Dostupnost občanské vybavenosti pro všechny 4.2 Dostupnost základní zdravotní péče
obyvatele regionu
4.3 Dostupnost základního školství
5.1 Spokojenost obyvatel s kvalitou ŽP
Nedostatečné využití zachovalosti krajinného
rázu pro rozvoj regionu (cestovní ruch)

5.2 Pozitivní vývoj koeficientu ekologické stability
5.3 Rozsah ploch chráněných částí přírody a způsob
jejich ochrany

Nevýhodné podmínky v oblasti zaměstnanost
a pracovní příležitosti v regionu vč. vývoje
mezd

Gradient rozvoje turistického ruchu (rozvoj
ekoturistiky, agroturistiky apod.)

Věková struktura obyvatelstva
Absorpční kapacita regionu v oblasti získávání
finančních zdrojů pro rozvoj obcí

Existence a další vznik brownfields

Kvalita a kapacita zásobení obcí energiemi

6.1 Průměrná měsíční mzda v ORP ve srovnání
s celorepublikovým průměrem
6.2 Počet registrovaných nezaměstnaných
6.3 Počet zaměstnaných matek
7.1 Rozsah značených pěších tras (vč. naučných
stezek) a cyklotras
7.2 Počet hostinských lůžek a cena za noc
7.3 Počet zařízení (statků) nabízejících agroturistické
a ekoagroturistické služby
8.1 Saldo přirozené a mechanické migrace
8.2 Věková a vzdělanostní struktura obyvatel
9.1 Objem získaných finančních zdrojů (EU a další)
9.2 Míra investiční aktivity obcí
10.1 Využití území – podíl urbanizovaných a
neurbanizovaných ploch – podíl ploch brownfields
v rámci urbanizovaných ploch
10.2 Počet zrevitalizovaných brownfields vs. nárůst
zpevněných a zastavěných ploch
11.1 Počet obyvatel / domů napojených na plynovod
11.2. Počet výpadků na elektrické síti za rok

Ke každému indikátoru byla stanovena měrná jednotka, zdroj odkud lze sledovaný
údaj získat a frekvence s jakou by měl být údaj sledován.
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Při stanovování indikátorů jsme vycházeli ze snahy využít existující datové zdroje –
Český statistický úřad, ČHMI, CENIA, ČGS, či další dostupné databáze. Jen tam, kde
neexistuje adekvátní veřejný zdroj informace, jsme navrhli, aby indikátor byl sledován přímo
úřadem územního plánování.
Frekvenci měření jsme směřovali k dvouletému intervalu – ve vazbě na aktualizace
územně analytických podkladů a vyhodnocování rozboru udržitelného rozvoje území (ve
smyslu platné legislativy). Jen několik málo indikátorů by mělo být sledováno každoročně.
Jsou to ty indikátory, kde se situace může měnit velice dynamicky a kde jsou data dostupná
z existujících databází sledovaných veřejnou správou (měření hluku, nezaměstnanost, počty
přenocujících v rámci turistického ruchu).
Hlavní témata regionu
Vybavenost území
dostatečnou a kapacitní
technickou infrastrukturou
v oblasti vodního
hospodářství a
odkanalizování území vč.
napojení na ČOV

Kvalita silnic III. třídy
a místních komunikací

Jednotka

Zdroj

Frekvece
měření

1.1 Počet obyvatel / domů
napojených na veřejný
vodovod

počet osob /
domů

ČSÚ

2 roky

1.2 Počet obyvatel / domů
napojených na kanalizaci

počet osob /
domů

ČSÚ

2 roky

tis. Kč

roční
vyúčtování
Pardubický
kraj

ročně

počet dnů
a km

SÚS

ročně

Výpočet úřad
územního
plánování

2 roky

Výpočet úřad
územního
plánování

2 roky

výpočet
obcí / úřadu
územního
plánování

2 roky

Indikátor

2.1 Roční míra investic
na opravy a budování silnic
III. třídy a místních
komunikací v regionu
2.2 Počet kilometrů a dnů
v roce kdy jsou komunikace
nesjízdné (např. zimní
údržba)
2.3 Dojezdový čas IAD
do Poličky z jednotlivých
obcí

Disparita v dostupnosti území
hromadnou dopravou

3.1 Dojezdový čas HD
do Poličky a do Pardubic
z jednotlivých obcí

3.2 Dopravní obslužnost HD
(četnost spojů)
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izochrony
v časových
intervalech
20,40
a 60 min.
izochrony
v časových
intervalech
20,40
a 60 min.
počet
spojů/den
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Dostupnost občanské
vybavenosti pro všechny
obyvatele regionu

Nedostatečné využití
zachovalosti krajinného rázu
pro rozvoj regionu (cestovní
ruch)

4.1 Dostupnost obchodu se
základními potřebami

počet osob
s dostupností

4.2 Dostupnost základní
zdravotní péče

počet osob
s dostupností

4.3 Dostupnost základního
školství

počet osob
s dostupností

5.1 Spokojenost obyvatel
s kvalitou ŽP

podíl
spokojených

5.2 Pozitivní vývoj
koeficientu ekologické
stability
5.3 Rozsah ploch
chráněných částí přírody
a způsob jejich ochrany

Věková struktura
obyvatelstva

8.2 Věková a vzdělanostní
struktura obyvatel

9.1 Objem získaných
finančních zdrojů (EU
Absorpční kapacita regionu
v oblasti získávání finančních a další)
zdrojů pro rozvoj obcí
9.2 Míra investiční aktivity
obcí
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2 roky

2 roky

2 roky

2 roky

koeficient ES

ČSÚ

ročně

ha

AOPK, úřad
územního
plánování

2 roky

Úřad práce

ročně

Úřad práce

ročně

ČSSZ

ročně

KČT, úřad
územního
plánování

ročně

ČSÚ

ročně

Centrála
cestovního
ruchu

2 roky

migrační
saldo

ČSÚ

ročně

saldo osob
v jednotlivých
kategoriích

ČSÚ

ročně

% rozdíl mezi
průměrnou
6.1 Průměrná měsíční mzda
mzdou
v ORP ve srovnání
v regionu
s celorepublikovým
Nevýhodné podmínky v
a celorepubprůměrem
oblasti zaměstnanosti a
likovým
pracovní příležitosti v regionu
průměrem
vč. vývoje mezd
6.2 Počet registrovaných
saldo počtu
nezaměstnaných
osob
6.3 Počet zaměstnaných
saldo počtu
matek
osob
7.1 Rozsah značených
saldo
pěších tras (vč. naučných
(přírůstek
stezek) a cyklotras
km)
počet lůžek
Gradient rozvoje turistického 7.2 Počet hostinských lůžek
a jejich
ruchu (rozvoj ekoturistiky,
a cena za noc
průměrná
agroturistiky apod.)
cena
7.3 Počet zařízení (statků)
počet
nabízejících agroturistické
zařízení
a ekoagroturistické služby
8.1 Saldo přirozené
a mechanické migrace

ČSÚ /
vlastní
měření
ČSÚ /
vlastní
měření
ČSÚ /
vlastní
měření
Výpočet úřad
územního
plánování
(indikátor
A1 ECI)

tis. Kč

tis. Kč

rozpočty
obcí
a přijímajících
organizací
rozpočty
obcí

ročně

ročně
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Existence a další vznik
brownfields

Kvalita a kapacita zásobení
obcí energiemi

10.1 Využití území – podíl
urbanizovaných
a neurbanizovaných ploch –
podíl ploch brownfields
v rámci urbanizovaných
ploch

podíl ploch

10.2 Počet zrevitalizovaných
brownfields vs. nárůst
zpevněných a zastavěných
ploch

ha

11.1 Počet obyvatel / domů
napojených na plynovod
11.2. Počet výpadků na
elektrické síti za rok

počet osob /
domů
počet
výpadků

Výpočet úřad
územního
plánování
(indikátor
B9 ECI)
Výpočet úřad
územního
plánování,
CORINE
BIOTOPS
REGISTER

2 roky

2 roky

ČSÚ

2 roky

ČEZ

ročně

Vzhledem k tomu, že smyslem indikátorů udržitelného rozvoje je sledování vývoje
území v čase je třeba založit časovou řadu indikátorové sady a v pravidelných časových
intervalech je měřit a vyhodnocovat. Jen na základě reálných dat a sledování jejich vývoje
bude možné navrhovat reálné a realistické územně plánovací dokumentace a koordinovat
činnosti v území a jeho využití ve smyslu udržitelného rozvoje tak, jak to ukládá Stavební
zákon.
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Příloha B2. Vyhodnocování udržitelného využití území
v rámci Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(VURÚ) v územním plánu obce Nechanice
Jako příklad pro ověření navržené metodiky bylo provedeno posouzení navrhovaných změn
v územním plánu Nechanice. V územním plánu Nechanice jsou vymezeny návrhy
zastavitelných ploch a ploch přestavby. Celkem obsahuje 99 návrhů zastavitelných ploch
a 16 návrhů ploch přestavby.
Území řešené v územním plánu je vymezeno správním území města Nechanice, které tvoří
sedm katastrálních území – Lubno u Nechanic, Nechanice, Nerošov, Sobětuš, Staré
Nechanice, Suchá u Nechanic a Tůně u Nechanic. Pro potřeby ověření metodiky byly vybrány
zastavitelné plochy v k.ú. Lubno u Nechanic. Soupis změn na tomto území obsahují tabulky
1 a 2.
Tabulka 1: Vymezení zastavitelných ploch - k.ú. Lubno u Nechanic
Ozn.

Funkční využití

Podmínky využití plochy /
charakteristika

katastrální
území

L-Z1

Bydlení – v rodinných domech –
venkovské (BV)

-

Lubno
u Nechanic

L-Z2

Zeleň – ochranná a izolační (ZO)

- izolační zeleň podél úseku
plánované přeložky silnice
II. třídy

Lubno
u Nechanic

- realizovat společně s N-Z3
- prověření územní studií jako
podmínka pro rozhodování

L-Z3
(US)

Bydlení – v rodinných domech –
venkovské (BV)

L-Z4

Dopravní infrastruktura –
silniční (DS)

- místní komunikace – obnova
stávající cesty

Lubno
u Nechanic

L-Z5

Bydlení – v rodinných domech –
venkovské (BV)

-

Lubno
u Nechanic

L-Z6

Zeleň – ochranná a izolační (ZO)

- realizovat společně s L-Z5

Lubno
u Nechanic

L-Z8

Zeleň – ochranná a izolační (ZO)

- realizovat společně s L-Z12

Lubno
u Nechanic

L-Z9

Zeleň – ochranná a izolační (ZO)

- realizovat společně s L-Z11 a LZ12

Lubno
u Nechanic

L-Z10

Občanské vybavení –
tělovýchovná a sportovní
zařízení (OS)

-

Lubno
u Nechanic

- realizovat společně s L-P2
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L-Z11

Zeleň – ochranná a izolační (ZO)

L-Z12

Výroba a skladování – lehký
průmysl (VL)

L-Z13

Dopravní infrastruktura –
silniční (DS)

- realizovat společně s L-Z9
a L-Z12

Lubno
u Nechanic

- realizovat společně s L-Z8, L-Z9
a L-Z11

Lubno
u Nechanic

- místní komunikace – obnova
stávající cesty
- realizovat společně s L-Z10

Lubno
u Nechanic

L-Z14

Bydlení – v rodinných domech –
venkovské (BV)

-

Lubno
u Nechanic

L-Z15

Občanské vybavení – komerční
zařízení malá a střední (OM)

-

Lubno
u Nechanic

L-Z16

Zeleň – na veřejných
prostranstvích (ZV)

- realizovat společně s N-Z3

Lubno
u Nechanic

L-Z17

Dopravní infrastruktura –
silniční (DS)

- místní komunikace – obnova
stávající cesty

Lubno
u Nechanic

L-Z18

Dopravní infrastruktura –
silniční (DS)

- místní komunikace – obnova
stávající cesty

Lubno
u Nechanic

L-Z19

Občanské vybavení – veřejná
infrastruktura (OV)

- obnova rozhledny na vrchu
Jehlice

Lubno
u Nechanic

Tabulka 2: Vymezení ploch přestavby - k.ú. Lubno u Nechanic
L-P2
(US)

Bydlení – v rodinných
domech – venkovské
(BV)

- realizovat společně s L-Z3 - prověření
územní studií jako podmínka pro
rozhodování

Lubno
u Nechanic

L-P3

Bydlení – v rodinných
domech – venkovské
(BV)

-

Lubno
u Nechanic

L-P5

Zeleň – ochranná a
izolační (ZO)

- realizovat společně s L-P3

Lubno
u Nechanic
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Hodnocení vybraných změn navržených v územním plánu
Na katastrálním území Lubno u Nechanic je navrženo celkem 18 zastavitelných ploch
a 3 plochy přestavby. Některé plochy jsou podmíněny společnou realizací, proto byly
hodnoceny společně. Jedná se o tyto plochy:
• L-Z3 a L-P2,
• L-Z5 a L-Z6,
• L-Z8, L-Z9, L-Z11 a L-Z12,
• L-Z10 a L-Z13,
•

L-P3 a L-P5.

Obrázek 1: Územní plán - hlavní výkres, výřez k.ú. Lubno u Nechanic
Zdroj: Žaluda, projektová kancelář, 2010

Celkem tedy bude provedeno 14 vyhodnocení navrhovaných změn. V případě návrhů ploch
pro bydlení lze říci, že jsou v územním plánu všechny vhodně voleny ke stávající sídelní
struktuře s cílem vytvořit kompaktní zástavbu obce bez oddělených satelitů.
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Navrhovaná změna L-Z1
Jedná se o návrh zástavby – bydlení v rodinných domech venkovského typu. Plocha je
v současné době evidována jako trvalý travní porost ovšem nachází v mezeře liniové
zástavby. Realizací této změny dojde k ucelení zástavby.
Celkový stav území

V místě realizace

Součet

Environmentální pilíř

-1

0

-1

Ekonomický pilíř

+2

+1

+3

Sociální pilíř

+2

+1

+3

Územní pilíř

0

-1

-1

Součet

+3

+1

+4

Jedná se o mírně udržitelnou změnu.
Navrhovaná změna L-Z2
Jedná se o návrh izolační zeleně podél úseku plánované přeložky silnice II. třídy, který bude
realizován spolu se záměrem N-Z3 (přeložka silnice II. třídy č. 323 a 324). Tento pás zeleně
oddělí silnici od plánované plochy pro bydlení.
Celkový stav území

V místě realizace

Součet

Environmentální pilíř

+2

+2

+4

Ekonomický pilíř

0

0

0

Sociální pilíř

+1

+1

+2

Územní pilíř

0

-1

-1

Součet

+3

+2

+5

Jedná se o mírně udržitelnou změnu.
Navrhovaná změna L-Z3 a L-P2
Jedná se o návrh zástavby – bydlení v rodinných domech venkovského typu. Většina
pozemků, na kterých se změna bude realizovat, jsou vedeny jako orná půda, ostatní jako
zahrada. Plocha přestavby L-P2 je v současné době využívána jako zahrada. Jedná se tedy
z převážné části o změnu z neurbanizovaných ploch na urbanizované. Realizací tohoto návrhu
dojde k doplnění liniové zástavby na jižní straně hlavní silnice (č. 324) procházející obcí.
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Celkový stav území

V místě realizace

Součet

Environmentální pilíř

-1

0

-1

Ekonomický pilíř

+1

+1

+2

Sociální pilíř

+2

+1

+3

Územní pilíř

0

-2

-2

Součet

+2

0

+2

Jedná se o mírně udržitelnou změnu.
Navrhovaná změna L-Z4
Jedná se o návrh obnovy stávající místní komunikace, cesty. Pozemky, na kterých je změna
naplánována, jsou v současné době používány jako místní cesta. Nedochází ke změně využití
půdy.
Celkový stav území

V místě realizace

Součet

Environmentální pilíř

0

+1

+1

Ekonomický pilíř

+1

0

+1

Sociální pilíř

+1

0

+1

Územní pilíř

0

0

0

Součet

+2

+1

+3

Jedná se o mírně udržitelnou změnu.
Navrhovaná změna L-Z5 a L-Z6
Jedná se o návrh ploch pro bydlení v rodinných domech venkovského typu, se kterými bude
realizována plocha pro ochrannou a izolační zeleň. Tato zeleň bude oddělovat plochu
pro bydlení od stávajícího areálu zemědělského družstva. Z pohledu současného využití
se jedná o převážně trvalý travní porost, v případě pozemků v blízkosti hlavní silnice č. 324
se jedná o ostatní plochu. Plochy, kde bude realizován návrh L-Z6 jsou vedeny jako trvalý
travní povrch.
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Celkový stav území

V místě realizace

Součet

Environmentální pilíř

-1

-1

-2

Ekonomický pilíř

+1

+1

+2

Sociální pilíř

+2

+1

+3

Územní pilíř

0

-1

-1

Součet

+2

0

+2

Jedná se o mírně udržitelnou změnu.
Navrhovaná změna L-Z8, L-Z9, L-Z11 a L-Z12
Jedná se o návrh plochy pro výrobu a skladování – lehčí průmysl (záměr L-Z12). Současně
s touto plochou budou realizovány plochy ochranné a izolační zeleně, které průmyslový areál
budou oddělovat od navrhované přeložky silnice č. 324, navrhované plochy pro bydlení a
navrhované plochy pro tělovýchovné a sportovní zařízení. Plocha průmyslového areálu je
navrhovaná v návaznosti na stávající zemědělský areál a navrhovanou přeložku silnice č. 324.
V současné době je vymezená plocha využívána jako orná půda.
Celkový stav území

V místě realizace

Součet

Environmentální pilíř

-1

-1

-2

Ekonomický pilíř

+2

+1

+3

Sociální pilíř

0

-1

-1

Územní pilíř

0

-1

-1

Součet

+1

-2

-1

Jedná se o neutrální změnu.
Navrhovaná změna L-Z10 a L-Z13
Jedná se o návrh plochy pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (L-Z10).
Současně s tímto záměrem bude realizována obnova místní cesty. Plocha vymezená pro záměr
L-Z10 je v současné době vedena jako orná půda, trvalý travní porost a ostatní plocha. Z větší
části se tedy jedná o urbanizovanou plochu.
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Celkový stav území

V místě realizace

Součet

Environmentální pilíř

-1

0

-1

Ekonomický pilíř

+1

+1

+2

Sociální pilíř

+2

+2

+4

Územní pilíř

0

-1

-1

Součet

+2

+2

+4

Jedná se o mírně udržitelnou změnu.
Navrhovaná změna L-Z14
Jedná se o návrh plochy pro bydlení v rodinných domech venkovského typu. Plocha je
navrhovaná ve vazbě na stávající zástavbu rodinných domů na konci místní komunikace.
V současné době jsou pozemky, jichž se návrh dotýká využívány převážně jako zahrada,
ostatní jako orná půda. Z převážné části se tedy jedná o urbanizované území.
Celkový stav území

V místě realizace

Součet

Environmentální pilíř

0

-1

-1

Ekonomický pilíř

+1

+1

+2

Sociální pilíř

+2

+1

+3

Územní pilíř

0

-1

-1

Součet

+3

0

+3

Jedná se o mírně udržitelnou změnu.
Navrhovaná změna L-Z15
Jedná se o návrh plochy pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední. Tato
plocha by měla umožnit zajištění potřeb obyvatel v oblasti obchodu a služeb provozovaných
soukromým sektorem. Je navrhována v návaznosti na silnici II. třídy č. 324 na okraji obce
sousedící s návrhovou plochou pro lehký průmysl. Dotčená plocha je v současné době
využívána jako orná půda.
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Celkový stav území

V místě realizace

Součet

Environmentální pilíř

0

-1

-1

Ekonomický pilíř

+2

+2

+4

Sociální pilíř

+1

+2

+3

Územní pilíř

0

-1

-1

Součet

+3

+2

+5

Jedná se o mírně udržitelnou změnu.
Navrhovaná změna L-Z16
Jedná se o návrh plochy pro zeleň na veřejných prostranstvích, která je navrhovaná
v souvislosti s realizací přeložky silnice č. 324 jako součást dopravního řešení. Tato plocha je
v současné době využívána jako orná půda.
Celkový stav území

V místě realizace

Součet

Environmentální pilíř

+2

+2

+4

Ekonomický pilíř

0

0

0

Sociální pilíř

0

+1

+1

Územní pilíř

+1

0

+1

Součet

+3

+3

+6

Jedná se o udržitelnou změnu.
Navrhovaná změna L-Z17
Jedná se o návrh obnovy stávající cesty navazující na silnici č. 324 severním směrem. Tato
plocha je však v současné době využívána jako orná půda.

66

Příloha B2. Vyhodnocování udržitelného využití území v rámci Zjištění a vyhodnocení
udržitelného rozvoje území (VURÚ) v územním plánu obce Nechanice

Celkový stav území

V místě realizace

Součet

Environmentální pilíř

-1

-1

-2

Ekonomický pilíř

+1

-1

0

Sociální pilíř

+1

0

+1

Územní pilíř

+1

-1

0

Součet

+2

-3

-1

Jedná se o neutrální změnu.
Navrhovaná změna L-Z18
Jedná se o návrh obnovy stávající cesty navazující na silnici č. 324 jižním směrem. Tato
plocha je však v současné době využívána jako orná půda. ¨
Celkový stav území

V místě realizace

Součet

Environmentální pilíř

-1

-1

-2

Ekonomický pilíř

+1

-1

0

Sociální pilíř

+1

0

+1

Územní pilíř

+1

-1

0

Součet

+2

-3

-1

Jedná se o neutrální změnu.
Navrhovaná změna L-Z19
Jedná se o návrh obnovy rozhledny na vrchu Jehlice. Dotčená plocha se nachází na jižním
okraji k.ú. Lubno u Nechanic v blízkosti areálu zámku Hrádek u Nechanic (k.ú. Nechanice).
Jedná se o lesní pozemek, který je určený k plnění funkcí lesa. V těsné návaznosti
na plánovanou rozhlednu je místní cesta.
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Celkový stav území

V místě realizace

Součet

Environmentální pilíř

-1

0

-1

Ekonomický pilíř

+2

+1

+3

Sociální pilíř

+2

+2

+4

Územní pilíř

+1

-1

0

Součet

+4

+2

+6

Jedná se o udržitelnou změnu.
Navrhovaná změna L-P3 a L-P5
Jedná se o návrh přestavby plochy na bydlení v rodinných domech venkovského typu (L-P3),
při které se zároveň bude realizovat ochranná a izolační zeleň (L-P5). Obě návrhové plochy
jsou v současné době využívány jako trvalý travní porost. Na ploše návrhu L-P3 se nacházejí
také 3 stavební parcely.
Celkový stav území

V místě realizace

Součet

Environmentální pilíř

0

-1

-1

Ekonomický pilíř

+1

+1

+2

Sociální pilíř

+1

+2

+3

Územní pilíř

+1

-1

0

Součet

+3

+1

+4

Jedná se o mírně udržitelnou změnu.

Celkové hodnocení udržitelnosti vybraných navrhovaných změn
Z celkového pohledu se navrhované změny v k.ú. Lubno u Nechanic jeví převážně jako mírně
udržitelné, což dokládá průměrné celkové hodnocení udržitelnosti území. Dvě z hodnocených
navrhovaných změn byly vyhodnoceny jako udržitelné. Jedná se o L-Z16 (zeleň na veřejných
prostranstvích) a L-Z19 (obnova rozhledny na vrchu Jehlice).
Tři změny byly vyhodnoceny jako neutrální, a to L-Z8, L-Z9, L-Z11 a L-Z12 (plocha
pro lehký průmysl), L-Z17 (obnova místní cesty) a L-Z18 (obnova místní cesty). Ostatních
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9 změn bylo vyhodnoceno jako mírně udržitelné. U těchto změn by mělo dojít ještě k ověření,
zda neexistuje jiné – udržitelnější řešení.
Žádná navrhovaná změna nebyla označena za neudržitelnou. V případě, že by se taková
změna vyskytla, pak by měla být z řešení ÚP buď vyřazena, nebo zásadním způsobem
změněna směrem k udržitelnosti.

Navrhovaná změna

Hodnocení udržitelnosti

L-Z1

+4

L-Z2

+5

L-Z3 + L-P2

+2

L-Z4

+3

L-Z5 + L-Z6

+2

L-Z8 + L-Z9 + L-Z11 + L-Z12

-1

L-Z10 + L-Z13

+4

L-Z14

+3

L-Z15

+5

L-Z16

+6

L-Z17

-1

L-Z18

-1

L-Z19

+6

L-P3 + L-P5

+4

Celkové průměrné hodnocení

+2,9
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Příloha C – osvědčení
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