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Motto

„Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji „Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji 
vypůjčujeme od našich dětí.” 

Antoine de Saint-Exupéry



Co je udržitelný rozvoj?

• Je takovým způsobem rozvoje lidské 
společnosti, který uvádí v soulad hospodářský 
a společenský pokrok s plnohodnotným 
zachováním životního prostředí. Mezi hlavní zachováním životního prostředí. Mezi hlavní 
cíle trvale udržitelného rozvoje patří zachování 
životního prostředí dalším generacím v co 
nejméně pozměněné podobě. 



Cíle a úkoly územního plánování v ČR –
zákon 183/2006 Sb.

• Cílem územního plánování je vytvářet 
předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 
rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 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. 



Jak toho dosáhnout?



Nástroje trvale udržitelného 
územního plánování

• ÚAP – Rozbor udržitelného rozvoje území 
(RURÚ)

• ÚP – Vyhodnocení udržitelného rozvoje území • ÚP – Vyhodnocení udržitelného rozvoje území 
(VURÚ)



Územně analytické podklady

• Podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území 
zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a 
vývoje území, jeho hodnot, limity využití 
území, zjištění a vyhodnocení záměrů na území, zjištění a vyhodnocení záměrů na 
provedení změn

• Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)



Sledované jevy

1. zastavěné území
2. plochy výroby
3. plochy občanského vybavení
4. plochy k obnově nebo opětovnému 

využití znehodnoceného území
5. památková rezervace včetně 

ochranného pásma
6. památková zóna včetně ochranného 

pásma

…
107.cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a 

turistická stezka
108.objekt důležitý pro obranu státu včetně 

ochranného pásma
109.vojenský újezd
110.vymezené zóny havarijního plánování
111.objekt civilní ochrany
112.objekt požární ochrany

6. památková zóna včetně ochranného 
pásma

7. krajinná památková zóna
8. nemovitá   kulturní   památka,   

popřípadě   soubor,   včetně 
ochranného pásma

9. nemovitá  národní kulturní památka, 
popřípadě soubor,  včetně ochranného 
pásma

10. památka UNESCO včetně ochranného 
pásma

11. urbanistické hodnoty
12. region lidové architektury …

112.objekt požární ochrany
113.objekt důležitý pro plnění úkolů Policie 

České republiky
114.ochranné pásmo hřbitova, krematoria
115.jiná ochranná pásma
116.ostatní veřejná infrastruktura
117.počet dokončených bytů k 31.12. každého 

roku
118.zastavitelná plocha
119.jiné záměry



Rozdělení sledovaných jevů po pilířích UR



Rozbor udržitelného rozvoje území 
(RURÚ)

• územně analytické podklady obsahují zjištění a 
vyhodnocení stavu území a vývoje území, jeho 
hodnot, omezení změn v území z důvodu 
ochrany veřejných zájmů, (limity využití území) ochrany veřejných zájmů, (limity využití území) 
nebo vyplývající z vlastností území, záměrů na 
provedení změn v území, zjišťování a 
vyhodnocování udržitelného rozvoje území 
(§26 a násl.)



Osnova RURÚ dle vyhl. 500/2006

vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 
pro příznivé:

• životní prostředí
• hospodářský rozvoj
• soudržnost společenství obyvatel území• soudržnost společenství obyvatel území

určení problémů k řešení v UPD:
• urbanistické závady
• dopravní závady
• hygienické závady



Osnova RURÚ dle vyhl. 500/2006 

SWOT analýza v tematickém členění:
• horninové prostředí a geologie
• vodní režim
• hygiena životního prostředí
• ochrana přírody a krajiny
• zemědělský půdní fond• zemědělský půdní fond
• pozemky určené k plnění funkcí lesa
• veřejná doprava
• technická infrastruktura
• sociodemografické podmínky
• bydlení
• rekreace
• hospodářské podmínky



Oblasti sledované v RURÚ v rozdělení dle 
pilířů UR

Pilíř Počet oblastí sledovaných 
dle Vyhlášky

Environmentální 6Environmentální 6

Územní 2

Sociální 2

Ekonomický 1



Sledované jevy vs. posuzované oblasti v rámci 
UAP a RURÚ pro ORP

Jevy 
ORP

% Jevy 
kraj

% Oblasti %

Environmentální 30 25 5 13 6 60

Územní 86 72 8 22 2 20

Sociální 0 0 14 38 2 20

Ekonomický 1 1 9 24 1 10

Celek 119 100 37 100 10 100



Metodická pomůcka MMR pro 
aktualizaci RURÚ 2010 v ÚAP obcí



Jak by se to dalo měřit?

Metodika DHV SAM

• Environmentální x sociální (Env x S)

• Environmentální x ekonomický (Env x Ek)• Environmentální x ekonomický (Env x Ek)

• Sociální x environmentální (S x Ek)



Komplexní analýza území

• SWOT analýza:
- silné stránky
- slabé stránky
- příležitosti
- hrozby

• Expertní tým:
- environmentalista
- sociální geograf
- územní ekonom
- územní plánovač- hrozby - územní plánovač
- místní expert



Hodnocení SWOT analýzy

Silné stránky
Typ interakce

Soc x Eko

Téma SWOT analýzy
1. exp. 2. exp. 3. exp. 4. exp. 5. exp. Agregovaná 

hodnota

Vysoce kvalitní přírodní prostředí vč. zachovalého ÚSES 0 0 -2 1 0 0

Dobrá dopravní dostupnost hromadnou dopravou -
(autobus) - existence zastávky, popř. její dobrá (autobus) - existence zastávky, popř. její dobrá 
dostupnost z obce, dostatečná četnost spojení 2 1 2 2 2 2

Není zaznamenáno obecně větší znečištění prostředí 0 2 0 0 0 0

Existující možnosti pro cestovní ruch přírodního i kulturně-
historického charakteru 2 1 1 2 1 1

Bohatý kulturní život, nabídka společenských, kulturních 
akcí a dalších nabídek volnočasových aktivit ve 
většině obcí ORP 2 1 2 2 1 2

Dobrý přirozený imigrační přírůstek v letech v letech 2003-
2007 1 2 2 2 1 2

Nízká dlouhodobá nezaměstnanost a pracovní příležitosti v 
některých obcích 2 2 2 2 2 2



Metodika posuzování interakcí mezi pilíři 
UR (DHV SAM)

• Environmentální x sociální (Env x S)

• Environmentální x ekonomický (Env x Ek)

• Sociální x environmentální (S x Ek)• Sociální x environmentální (S x Ek)



Komplexní SWOT analýza

Slabé stránky Vazby mezi pilí ři 

Četnost Soc x Eko Soc. x Envi Envi x Eko 

Nedostatečné vybavenost území 
technickou infrastrukturou -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



Hlavní témata regionu 

1. Dopravní dostupnost regionu (ORP) -napojení na dálnici, napojení na 
silniční síť

2. Kvalita života ve vazbě na provoz na  hlavních komunikacích (hlučnost, 
prašnost, bezpečnost)

3. Dopravní dostupnost celého území ORP, kvalita komunikací (III.třídy a 
místní komunikace)

4. Obsluha regionu veřejnou dopravu (železniční stanice, autobus) 4. Obsluha regionu veřejnou dopravu (železniční stanice, autobus) 
5. Suburbanizace a její dopady sociální-sousedské vazby, volná krajina, 

úbytek půdy
6. Míra podnikatelské aktivity (MSP) a zaměstnanost v regionu
7. Protipovodňová ochrana a možnosti rozlivu vodních toků do chráněných 

území
8. Rozvoj rekreace a cestovního ruchu v regionu
9. Kvalita ŽP a dostupnost zeleně
10. Zajištění základních služeb občanské vybavenosti
11. Stav a kvalita  TI v obcích (kanalizace, ČOV)



Vyhodnocení hlavních témat regionu 
z hlediska udržitelnosti 

Vyhodnocení hlavních témat regionu mezi lety 
2008 a 2010

Soc x 
Eko

Soc. x 
Envi

Envi x 
Eko

Hodnocení

2008

Soc x 
Eko

Soc. x 
Envi

Envi x 
Eko

Hodnocení 2010

1

Vybavenost území dostatečnou a kapacitní technickou 
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

-2 0 -1 mírně neudržitelné -2 -1 -1 silně neudržitelné

5

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

1 2 2 výrazně udržitelné 1 2 2 výrazně udržitelné

6
Nevýhodné podmínky v oblasti zaměstnanost a 
pracovní příležitosti v regionu vč. vývoje mezd

-2 -1 -1 výrazně neudržitelné -2 -1 -1 výrazně neudržitelné

7
Gradient rozvoje turistického  ruchu (rozvoj ekoturistiky, 
agroturistiky apod.)

1 -1 -1 mírně neudržitelné 0 -1 -1 mírně neudržitelné

8
Vývoj počtu obyvatel a jejich věková struktura / Věková 
struktura obyvatelstva regionu

-2 0 -1 mírně neudržitelné 1 0 1 mírně udržitelné

9
Absorpční kapacita regionu v oblasti získávání 
finančních zdrojů pro rozvoj obcí

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





Sledování vývoje k udržitelnosti

• Indikátory (trvale) udržitelného územního 
plánování

- růst podílu zastavěného území- růst podílu zastavěného území
- vývoj hustoty obyvatel v zastavěném území



Pardubice Srch

Němčice Srnojedy



Hustota osídlení urbanizovaného 
území (obyvatel/ha)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Pardubice ρurb 28.92 28.59 27.97 27.76 27.72 27.22

Srch ρurb 9.47 9.31 10.06 10.15 10.46 10.97

Němčice ρurb 6.91 6.55 7.39 7.58 8.1 8.81

Srnojedy ρurb 5.7 7.37 8.23 8.54 8.65 8.92



Podíl urbanizovaných a neurbanizovaných ploch

Pardubice

Srch

Němčice



Srch



Němčice



Srnojedy



A jak se tato data promítají 
do RURÚ?do RURÚ?





Kam směřujeme?

K udržitelnosti???





Děkuji Vám za pozornost 
a těším se na Vaše dotazy.a těším se na Vaše dotazy.


