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I. OBECNÁ ÁST 
 

1. Úvodní ustanovení 
Územn  analytické podklady obsahují zjišt ní a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho 

hodnot, omezení zm n v území z d vodu ochrany ve ejných zájm , vyplývajících z právních 
edpis  nebo stanovených na základ  zvláštních právních p edpis  nebo vyplývajících 

z vlastností území (dále jen „limity využití území“), zám  na provedení zm n v území, 
zjiš ování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a ur ení problém  k ešení v územn  
plánovací dokumentaci (dále jen „rozbor udržitelného rozvoje území“) § 26 odst. 1 zák. 
. 183/2006 Sb.  

 
2. Související p edpisy 

 Zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 
 Vyhláška . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací 

dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti 
 

3. Metodické pokyny 

Pro pot eby územn  analytických podklad  bylo v kone né fázi užito „Datového modelu 
pro digitální zpracování sledovaných jev  územn  analytických podklad  v GIS – DMG ÚAP 
verze 4.0“, který vyhotovila firma Hydrosoft Veleslavín, s r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6 a 
Laborato  GIS (CIT-GIS) VUT, Fakulta architektury, Thákurova 7, 166 34 Praha 6.  

i první úplné aktualizaci ÚAP bylo vycházeno z metodických pokyn  zpracovaných 
v rámci Integrovaného opera ního programu: Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území, 
vydaný roku 2008 a Metodická pom cka k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území 
v ÚAP obcí vydané v roce 2009. Druhá úplná aktualizace byla provád na podle pokyn  
z výkladových seminá  a porad KrÚ Vyso ina a MMR R ke zpracování druhé úplné 
aktualizace ÚAP. V rámci pr žných aktualizací po II. úplné aktualizaci (prosinec 2013) byla 
data upravována podle datového modelu pro digitální zpracování jev  ÚAP v GIS ve verzi 4.1. a 
data aktualizovaná od zá í 2014 byla zpracovávána již podle datového modelu pro digitální 
zpracování jev  ÚAP v GIS ve verzi 4.2. 

 
4. Zp sob zpracování 

 Územn  analytické podklady sestávají ze dvou základních ástí: 
 Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území 
 Rozbor udržitelného rozvoje území 

4.1.  Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (PURÚ) 

Základem PURÚ bylo shromážd ní sledovaných jev  ÚAP, které jsou dány p ílohou . 1 
vyhlášky 500/2006 Sb. – ást A. Sledované jevy lze rozd lit do t í skupin: 

a) údaje o území, které mají poskytovatele. Poskytovateli dle stavebního zákona § 26 odst. 3 
jsou: 

 orgány ve ejné správy 
 orgánem ve ejné správy z ízená právnická osoba 
 vlastník dopravní a technické infrastruktury 
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b) dat zjišt ných pr zkumem v území 
c) dalších dostupných informací 
Údaje od poskytovatel  byly dodávány postupn  b hem prací na ÚAP v r zné kvalit  

s r znou mírou p esnosti a v r zném provedení, asto v podob  digitální rastrové a ve form  
papírové. Problémové bylo získání údaj  od majitel i provozovatel  sítí technické 
infrastruktury (zvl. vodovod , kanalizací na úrovni obcí). Sou asn  s údaji o území byl p edán 
poskytovatelem tzv. pasport údaje o území.  
 

Pr zkum území byl podkladem pro vypracování údaj  týkajících se zjednodušen eno 
hodnot urbanistických, architektonických, výskytu estetických a p írodních hodnot a zjišt ní 
zám  na provedení zm n v území. 

 Do kategorie další dostupné informace jsou azeny p edevším statistické údaje. 
 Z d vodu r zné technické kvality poskytovaných údaj  je ke každému údaji v ádku 

tabulky p ílohy . 1 vyhl. 500/2006 Sb. ást A p azen komentá  objas ující informaci. 
 
4.2. Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) 

 Základním podkladem pro zpracování RURÚ jsou podklady uvedené v odstavci 4.1. P i 
zpracování bylo dále využito dalších koncep ních materiál  (ZÚR Kraje Vyso ina, programy 
rozvoje mikroregionu apod.), dále ve ejn  p ístupné údaje MMR R, MF R, SÚ apod. 

 Zjišt ní udržitelného rozvoje území bylo provedeno metodou SWOT analýz v len ní 
za jednotlivá témata a to p edevším: 

 Horninové prost edí a geologie 
 Vodní režim 
 Životní prost edí 
 Ochrana p írody a krajiny 
 Zem lský p dní fond a pozemky ur ené pro pln ní funkce lesa 
 Dopravní a technická infrastruktura 
 Sociodemografické podmínky 
 Bydlení 
 Rekreace 
 Hospodá ské podmínky 

 Výsledná SWOT analýza je zpracována pro všechny t i pilí e udržitelnosti: 
environmentální, ekonomický a sociodemografický.  

 
5. Mapové podklady 
5.1. Mapová díla 
 Pro po ízení územn  analytických podklad  byla využita tato mapová díla: 

 Katastrální mapa rastrová – m ítko 1:2 880 (provedena digitalizace zpracovatelem ÚAP) 
 Katastrální mapa digitalizovaná DISPRO 
 Digitální katastrální mapa 
 Státní mapové dílo ZABAGED 
 Základní mapa eské republiky – m ítko 1:10 000, 1:50 000 
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5.2. Ostatní mapové podklady 
 Ortofotomapa území ORP Ž ár nad Sázavou v rozlišení 20 cm/pixel 
 Turistické mapy, Klub eských turist , 1:50 000 

 
6. Aktualizace ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou 
 i zpracování územn  analytických podklad  v zákonem dané lh  svoji povinnost 
splnilo n kolik poskytovatel  dat, v tšina dat byla získávána na základ  urgencí v období p elomu 
roku 2007/2008. N kte í poskytovatelé dat (nap . Ž as a.s., MV R,  aj.) nedali podklady do doby 
záv re ných prací na ÚAP, tj. do 15. 9. 2008.  
 
6.1. První úplná aktualizace ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou 

Na základ  ust. § 28 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., (stavební zákon) byl M stským 
adem Ž ár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování, dne 1. 6. 2010 vystaven 

na stránkách m sta (www.zdarns.cz) návrh první úplné aktualizace (dále jen I. ÚA) ÚAP 
pro ORP Ž ár nad Sázavou.  Návrh první úplné aktualizace ÚAP byl k nahlédnutí ve formátu  *. 
pdf. 

Poskytovatelé údaj  o území byli vyzváni, aby potvrdili aktuálnost údaj  ve lh  
do 3 m síc . Z vyzvaných 48 obcí ve správním obvodu ORP Ž ár nad Sázavou potvrdilo nadále 
trvající správnost, úplnost i aktuálnost  údaj  o území 14 obcí a dv  obce poskytly nové údaje 
o území. Z vyzvaných 51 poskytovatel  údaj  o území odpov lo 34 poskytovatel  a poslalo 
aktualizované nebo nové údaje o území 24 poskytovatel  údaj  o území. 

 
6.2. Druhá úplná aktualizace ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou 

Na základ  ust. § 28 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., (stavební zákon) byl M stským 
adem Ž ár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování, v ervnu 2012 vystaven 

na stránkách m sta (www.zdarns.cz) návrh druhé úplné aktualizace (dále jen II. ÚA) ÚAP 
pro ORP Ž ár nad Sázavou.  Návrh druhé úplné aktualizace ÚAP byl k nahlédnutí ve formátu  
*.pdf. Poskytovatelé údaj  o území byli vyzváni, aby potvrdili aktuálnost údaj  ve lh  
do 3 m síc . 

 
6.3. T etí úplná aktualizace ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou 

V ervnu 2014 byl M stským ú adem Ž ár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního 
plánování, na stránkách m sta (www.zdarns.cz) vystaven návrh t etí úplné aktualizace (dále jen 
II. ÚA) ÚAP pro ORP Ž ár nad Sázavou na základ  ust. § 28 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb. 
(stavební zákon). Návrh t etí úplné aktualizace ÚAP spole  s údaji o technické infrastruktu e 
byl k nahlédnutí ve formátu *.pdf. Poskytovatelé údaj  o území byli vyzváni, aby potvrdili 
aktuálnost údaj  ve lh  do 3 m síc . V prosinci 2014 byly vypo ádány p ipomínky a 
aktualizována data dodána od poskytovatel . 

 
7. Širší vztahy 
 Správní obvod obce s rozší enou p sobností Ž ár nad Sázavou leží v SV ásti Kraje 
Vyso ina.  ORP  Ž ár  n./S.  sousedí  v  rámci  Kraje  Vyso ina  se  5  ORP:  ORP  Nové  M sto  
na Morav , ORP Velké Mezi í, ORP Jihlava, ORP Havlí v Brod a ORP Chot bo . Ze severu 
hrani í s ORP Hlinsko, která je již sou ástí Pardubického kraje. Území ORP Ž ár n./S. se svojí 
rozlohou 46 444 ha je 6. nejv tší obcí s rozší enou p sobností v Kraji Vyso ina a reprezentuje 
6,8 % rozlohy území Kraje Vyso ina. Správní území zahrnuje celkem 48 obcí (2 m sta – 
Svratka, Ž ár nad Sázavou, 4 m styse – Bohdalov, Nové Veselí, Ostrov nad Oslavou a Vojn v 

stec a 42 obcí), je tvo eno 65 katastrálními územími. Po et obyvatel k 31.12.2011 inil 43 
244 osob, což je plných 8,4 % z celkového po tu obyvatel Kraje Vyso ina. Jedná se o 5. ORP 
s nejv tším po tem žijících obyvatel v rámci Kraje Vyso ina. 
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Obr. 1.: Lokalizace ORP Ž ár nad Sázavou v rámci Kraje Vyso ina 
 

8. Krátký popis území ORP Ž ár nad Sázavou 
Pro sídelní strukturu území je charakteristická její lenitost a rozdrobenost s dominací 

sta Ž ár nad Sázavou, které svými 22 068 obyvateli p edstavuje více jak 51 % po tu obyvatel 
celého sledovaného území ORP Ž ár nad Sázavou. 

 Území ORP je z hlediska geologického složení velmi rozmanité a obsahuje n kolik 
geologických jednotek severovýchodního okraje centrální ásti eského masivu konsolidovaných 
koncem paleozoika variským vrásn ním. JZ oblasti náleží strážeckému moldanubiku, SV pak 
svrateckému krystaliniku. Podél železnohorského zlomu zasahuje k Velkému Dá ku p es Vojn v 

stec výb žek Dlouhé meze tvo ený sedimenty eské k ídové tabule. 
 Území ORP Ž ár nad Sázavou je odvod ováno p edevším ekou Oslavou, Sázavou 

a ekou Svratkou. 
 Studované území je pozoruhodné pestrostí a rozmanitostí p írodních podmínek. Severní 

ást území pokrývá CHKO Ž árské vrchy s daleko viditelnými zalesn nými vrchy (Tis vka, 
Kamenný vrch aj.). Unikátní jsou rašeliništ  v oblasti Velkého Dá ka i rybni ní oblast 
Bohdalovska lemována h ebenem Arnoleckých hor, které uzavírají jižní hranici ORP Ž ár 
nad Sázavou. 

 Výrobní potenciál je dán p edevším existencí strojírenských obor , z nichž v tšina je 
soust ed na ve Ž áru nad Sázavou. Druhá nejv tší koncentrace (avšak výrazn  nižší) 
hospodá ského potenciálu je ve Svratce. Pro sledované území je charakteristický vysoký po et 
registrovaných podnikatelských subjekt  (v tšinou bez zam stnanc ), které však nevykazují 
žádnou innost. 
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 St ední školství je zastoupeno pouze st edními školami a vyššími st edními školami 
v jádrovém m st . Na území ORP se nenacházejí nemocni ní za ízení (nejbližší je v Novém 

st  na Morav ). Základní zdravotní pé e je zajiš ována poliklinikou ve Ž áru nad Sázavou 
a ordinacemi léka  ve Ž áru nad Sázavou a v tších sídlech. 

 Území ORP má velmi p íhodné podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu. Je to 
dáno jak p írodními podmínkami, tak i kulturním d dictvím. Zájmové území je protkáno hustou 
sítí zna ených turistických stezek a zna ených cyklotras, které jsou postupn  dopl ovány 
cyklostezkami. 

 
9. Seznam použitých zkratek 
I. ÚA  první úplná aktualizace 
AOPK Agentura ochrany p írody a krajiny 
AÚ  archeologický ústav 
BPEJ bonitovaná p dn  ekologická jednotka 
CR cestovní ruch 

GS – GEOFOND eská geologická služba - GEOFOND 
OV istírna odpadních vod 
SÚ  eský statistický ú ad 
ÚZK eský ú ad zem ský a katastrální  

DIBAVOD Digitální báze vodohospodá ských dat 
EAO ekonomicky aktivní obyvatelstvo 
EIA Environmental Impact Assessment (Vyhodnocení vliv  

na životní prost edí) 
EU Evropská Unie 
EVL evropsky významné lokality 
CHKO Chrán ná krajinná oblast 
CHLÚ Chrán né ložiskové území 
CHOPAV Chrán ná oblast p irozené akumulace vod 
IAD individuální automobilová doprava 
KES  Koeficient ekologické stability 
LC lokální biocentrum 
LK lokální biokoridor 
KPÚ Komplexní pozemkové úpravy 
MF R  Ministerstvo financí eské republiky 
MMR R  Ministerstvo pro místní rozvoj eské republiky 
MPCHÚ maloplošné chrán né území 
MÚSES místní územní systém ekologické stability 
MV R  Ministerstvo vnitra eské republiky 
NATURA 2000 Soustava chrán ných území a stanoviš  evropského významu 
NC nadregionální biocentrum 
NK nadregionální biokoridor 
NPR národní p írodní rezervace 
OLVHZ  odbor lesního a vodního hospodá ství a zem lství 
OP ochranné pásmo 
ORP obec s rozší enou p sobností 
PP írodní památka 
PR írodní rezervace 
PRVKÚK Plán rozvoje vodovod  a kanalizací 
PÚ  poddolované území 
PUPFL pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa 
PURÚ podklady udržitelného rozvoje území 
RC regionální biocentrum 
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RD rodinné domy 
RK regionální biokoridor 
RURÚ rozbor udržitelného rozvoje území 
SKO sm sný komunální odpad 
SLDB ítání lidu, dom  a byt  
SO ORP správní obvod obce s rozší enou p sobností 
SURIS Surovinový informa ní subsystém 
SWOT  Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Treats (Silné a slabé 

stránky, p íležitosti, hrozby) 
TOB trvale obydlené byty 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (Organizace OSN pro výchovu, v du a kulturu) 
ÚAP územn  analytické podklady 
ÚHUL Ústav pro hospodá skou úpravu les  
ÚP územní plán 
ÚPD  územn  plánovací dokumentace 
ÚPNSÚ  územní plán sídelního útvaru 
ÚPO územní plán obce 
ÚSES územní systém ekologické stability 
ÚTP územn  technické podklady 
VD vodní dílo 
VE trná elektrárna 
VP ve ejné prostranství 
VUSS vojenská ubytovací a stavební správa 
VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany p dy 
VÚV TGM Výzkumný ústav vodohospodá ský T. G. Masaryka 
WGS 84 World Geodetic System 1984 (Sv tový geodetický systém 1984) 
ZABAGED Základní báze geografických dat R 
ZCHÚ zvlášt  chrán né území 
ZPF zem lský p dní fond 
ZÚR zásady územního rozvoje 
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II. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
 
1. Sledované jevy 
 Jmenovitý vý et sledovaných jev  je dán p ílohou . 1, ásti A vyhlášky 500/2006 Sb. Data 
popisující stav území, práva a povinnosti i omezení v území plynoucí z právních p edpis  a zám ry 
v území pat í do kategorie údaj  o území. 
 Údaje o území byly ke zpracování PURÚ dodány v r zné kvalit . Charakteristický byl 
nízký podíl digitálních údaj  ve vektorové podob , nevyhovující m ítko mapového podkladu 
s údajem o území, nesnadno využitelné údaje o území v digitálních formátech *.pdf, *.jpg. Ješt  
složit jší situace byla v p ípadech, kdy byl proveden jen ru ní zákres v papírové form . Žádný 
z údaj  nebyl dodán v datovém modelu nad orientovanou katastrální mapou. 

Podrobn jší informace k jednotlivým aktualizacím územn  analytických podklad  jsou 
v kap. 6, I. obecné ásti tohoto textu. 
 
2. Pasporty o území 
      Každý údaj dle vyhlášky . 500/2006 Sb. musí být opat en pasportem zahrnujícím 
informace o poskytovateli, vzniku údaje apod. V tšina pasport  byla vypln na neúpln , n které 
pasporty byly vypln ny schematicky nebo v nich byly soust ed ny informace za n kolik 
sledovaných jev  apod. 
 
3. Komentá  ke sledovaným jev m 

 Pon vadž kvalita poskytnutých údaj  o území i úrove  p iložených pasport  není vždy 
jednozna ná a pr kazná, po dohod  s po izovatelem ÚAP je ke každému sledovanému jevu resp. 
ádku p ipraven komentá  osv tlující problematiku zpracování. N které osv tlující poznámky 

jdou provedeny v podrobnosti v tší z d vodu podání ucelen jší informace o sledovaném jevu 
(nap . ádek . 1, 11 aj.). 

 V p ípadech, kde bylo nutno vycházet ze zpracovaných (platných) územních plán  a tyto 
územní plány nemají len ní ploch s rozdílným zp sobem využití dle vyhl. . 501/2006 Sb. 
(resp. byly schváleny p ed ú inností zák. . 183/2006 Sb.) byly do sledovaných jev  ÚAP (nap . 
. 2, 3, 115) uvedeny p íslušné funk ní plochy, tj. nap . plochy výrobní, ob anského vybavení 

anebo funk ní plochy nesoucí znaky sledovaného jevu. 
Do ÚAP byly zapracovány územní plány i jejich zm ny, které byly získány ve vektorové 

podob . V p ípadech, kdy byly zpracovateli poskytnuty pouze územní plány ve formátu *.pdf, 
nebyla tato data z územních plán i jejich zm n do datového modelu zahrnuta a b hem další 
pr žné aktualizace je t eba tyto data vyžádat ve vektorové podob .  

 
ádek . 1: Zastav né území 

V uvedené poznámce byly informace získány zejména z platné územn  plánovací 
dokumentace. 

 
Tab. 1.: Zastav né území dle obcí: 

Obec 
ZÚ vymezené dle 

pozn. ÚP § 59 SZ 
Bohdalec 15.4.2007    

Bohdalov   
vymezeno sou asn  zast. území obce k 30.10.2000. V plochách 
zm ny . 1 ÚPO (schválen 21.12.2006) aktualizováno 

ezí nad Oslavou 28.2.2007   Ve zm . 1ÚP není ZÚ aktualizováno (14.9.2010). 

Bude  
    

vymezena hranice sou asného zastav ného území obce v ÚPO 
schválením 31.10.2005,  ve  zm .  1  ÚPO  nebylo  ZÚ  
aktualizováno (30.10.2010) 

Cikháj 28.2.2007     
Hamry nad Sázavou 31.5.2011   Ve zm . 1ÚP není ZÚ aktualizováno (14.7.2012). 
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Obec 
ZÚ vymezené dle 

pozn. ÚP § 59 SZ 
Herálec 10.4.2009   
Hodíškov 30.5.2007     
Chlum tín  15.1.2009    
Jámy únor 2007     
Karlov  22.2.2008    
Kn ževes  31.3.2009    
Kotlasy  14.6.2013    
Krásn ves  31.12.2012    
Kyjov    18.8.2009  
Lhotka 15.12.2011    
Malá Losenice 1.11.2007     
Mat jov 1.10.2007     
Nížkov     vymezeno sou asn  zast. území obce v ÚPO schváleném 28.6.2001 

Nové Dvory 
    

vymezeno sou asn  zast. území obce v ÚPO schváleném 24.6.2004, 
aktualizováno ve zm . 2 (1.12.2007), ve zm . 3 nebylo ZÚ 
aktualizováno (11.6.2011) 

Nové Veselí 24.1.2014     
Oby tov 30.6.2009     
Ostrov nad Oslavou 3.12.2013     
Pavlov 1.3.2007     
Po ítky 31.1.2008     
Pod šín  31.1.2009    
Pokojov  1.6.2009    

Polni ka     
vymezeno sou asn  zast. území obce v ÚPO schváleném 26.4.2004, 
aktualizováno ve zm . 1 (13.5.2011) 

Ra ín  1.8.2008    
Radostín 15.8.2007     
Radostín nad 
Oslavou     vymezeno sou asn  zast. území obce v ÚPO schváleném 4.5.2006 
Rosi ka  31.1.2008   v projednávaném ÚP vymezeno k 31.1.2008 
Rudolec     ZÚ = zastav ná ást obce vymezená k 1.9.1966 
Sázava 31.12.2012   
Sazomín 31.12.2012     
Sirákov  31.1.2009    
Sklené 10.9.2007   
Sv tnov 10.11.2011     
Svratka 12.01.2012     
Škrdlovice  4.3.2008    
Újezd  14.4.2008   

Vatín 
    

vymezena hranice sou asného zastav ného území obce v ÚPO 
schválením 19.5.2006, ve zm . 1ÚPO (21.3.2012) nebylo ZÚ 
aktualizováno 

Velká Losenice  1.5.2010   ve zm . 1ÚP není ZÚ aktualizováno (29.8.2012) 
Vep ová 1.9.2007    ve zm . 1ÚP není ZÚ aktualizováno (24.11.2012) 
Vojn v M stec     vymezeno sou asn  zast. území obce v ÚPO schváleném 19.12.2006 
Vysoké     vymezeno sou asn  zast. území obce v ÚPO schváleném 12.5.2006 
Zn tínek 1.3.2008    Ve zm . 1ÚP není ZÚ aktualizováno (8.7.2010). 

ár nad Sázavou     
vymezena hranice sou asn  zastav ného území obce k 31.1.2002 v 
ÚPO schváleném 24.4.2003, ve zm nách ÚPO neaktualizováno 
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ádek . 2: Plochy výroby 
íslušné údaje zjišt ny z platné územn  plánovací dokumentace (ÚPD) obce v m ítku 

1:5 000, anebo z rozpracované ÚPD obce ov ené pr zkumem v území, nebo jen pr zkumem 
v území. V první úplné aktualizaci (I. ÚA) i druhé úplné aktualizaci (II. ÚA) byly plochy 
výroby aktualizovány na základ  pr zkumu. Další aktualizace prob hla v rámci III. úplné 
aktualizace (prosinec 2014). 

 
ádek . 3: Plochy ob anského vybavení 

 P íslušné údaje zjišt ny z platné ÚPD obce v m ítku 1:5 000 i z rozpracované ÚPD 
obce ov ené pr zkumem v území nebo jen pr zkumem v území. Plochy ob anského vybavení 
byly v I. i II. ÚA aktualizovány na základ  pr zkumu. Další aktualizace prob hla v rámci III. 
úplné aktualizace (prosinec 2014). 

 
ádek . 4: Plochy k obnov  nebo op tovnému využití znehodnoceného území 

 Data byla získána z ÚPD v m ítku 1:5 000 a z pr zkum  území. 
 

ádek . 5: Památková rezervace v . ochranného pásma 
 Na území ORP Ž ár nad Sázavou se sledovaný jev nevyskytuje. 
 

ádek . 6: Památková zóna v . ochranného pásma 
 Památková zóna se na území OPR Ž ár nad Sázavou nenachází. 
 

ádek . 7: Krajinná památková zóna 
 Na území ORP není známa žádná krajinná památková zóna. 
 

ádek . 8: Nemovitá kulturní památka, pop . soubor v . ochranného pásma 
 V I. ÚA byly údaje aktualizovány na základ  pasportu 2(213) od NPÚ. V pasportu jsou 
pouze památky s územní specifikací REI a ty jsou v ÚAP obsaženy všechny, krom  zbouraných 
nebo nenalezených. B hem II. ÚA byla provedena aktualizace dat poskytnutých ve vektorovém 
formátu od Národního památkového ústavu. V rámci III. ÚA byly údaje aktualizovány dle 
poskytnutých dat Národního památkového ústavu, avšak v rámci zpracování karet obcí byly 
použity údaje získané od M Ú Ž ár n./S., odboru rozvoje a územního plánování, na podkladu 
informací z MonumNetu. 
 

ádek . 9: Nemovitá národní kulturní památka, pop . soubor v . ochranného pásma 
 Údaje resp. zákres existujícího ochranného pásma areálu bývalého cisterciáckého kláštera 
a poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené ho e ve Ž áru nad Sázavou byly v I. ÚA 
aktualizovány na základ  poskytnutých údaj  KrÚ OKPP (PDF). B hem II. ÚA i III. ÚA byla 
provedena aktualizace dat poskytnutých ve vektorovém formátu od Národního památkového 
ústavu. 
 

ádek . 10: Památka UNESCO v . ochranného pásma 
 Údaje resp. zákres existujícího ochranného pásma areálu bývalého cisterciáckého klášter 
a poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené ho e ve Ž áru nad Sázavou byly v I. ÚA 
aktualizovány na základ  poskytnutých údaj  KrÚ OKPP (PDF). B hem II. ÚA i III. ÚA byla 
provedena aktualizace dat získaných ve vektorovém formátu od Národního památkového ústavu. 
 

ádek . 11: Urbanistické hodnoty 
 Urbanistická hodnota sídel je p edevším dána umíst ním sídla v krajin , respektováním 

írodních podmínek s dlouhodob  se rozvíjejícím utvá ením prostor , staveb 
i architektonických dominant. Na prostorovém uspo ádání se podstatnou m rou podílí 
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i hospodá ské a materiální podmínky spole enského života. Tyto hodnoty byly zjiš ovány 
na základ  terénního pr zkumu a rozboru území. 

 Bohdalec – Dochovaná p dorysná stopa zastav ní se selskými usedlostmi klasického 
dispozi ního uspo ádání kolem pozd ji zastav ného jádra sídla. Mimo historické jádro sídla 
v pohledov  exponované poloze je situovaná škola pro tuto oblast neobvyklého ztvárn ní.  
 Bohdalov –  ást  Bohdalov – Jádro sídla leží v rovinatém území nad hladinou 
Záhumenného rybníka. Zástavba kolem centrálního prostoru je sev ená vesm s jednopodlažní, 
stavby ob anské vybavenosti u kostela dvoupodlažní. Nejen centrální ásti, ale i širokému okolí, 
dominuje 35 m vysoká kostelní v ž. Jedine ný pohled na ervenou st ešní hladinu sídla 
a zmín nou v ž je p es hladinu Záhumenného rybníka. Malebnost popsané kompozice je rušena 
novostavbami rodinných dom  na levém b ehu Záhumenního rybníka pod ú elovou komunikací 
do Újezdu. Jde o objekty nedodržující historicky danou výškovou hladinu zastav ní. 

 ást Chroustov – itelné jádro sídla narušené mnohými stavebními 
úpravami. 

 ezí nad Oslavou – Náves elipsovitého tvaru. Selská stavení obklopující centrální prostor 
jsou typické skladby s do ve ejného prostranství orientovanou obytnou ástí. Za obytnou sekcí 
následuje trakt hospodá ský. P sobivost zastav ní narušena asanacemi dom  i p ekro ením 
stavební áry p ístavbou do ve ejného prostoru. 
 Bude  u Ž áru nad Sázavou – Náves v etenovitého tvaru je lemována zem lskými 
usedlostmi orientovanými hospodá skou ástí do zem lské krajiny. Bez p ímé vazby a polní 
držbu vzniklo v pozd jší dob  zastav ní na výrazn  menších parcelách v jihovýchodní ásti jádra 
sídla. Školní budova v p ímé vazb  na historickou ást sídla reprezentuje charakteristický typ 
obecních škol v tomto regionu. 

 Cikháj – Pro sídlo je charakteristická rozvoln ná zástavba samostatných usedlostí i 
malých skupin dom , do kterých pronikají enklávy luk a pastvin se stromovím. Pouze ást sídla 

i bývalé rycht  je organizována kolem místní komunikace, nicmén  ani zde není stavební ára 
pevná. 

 Hamry nad Sázavou – Osídlení je úzce spjato se zpracováním železa, když jednotlivá 
osídlení povstala na míst  hamr . Postupem asu došlo ke stavebnímu propojení p vodn  
samostatných ástí. Jde o seskupení struktur osídlení s nejasn itelným p vodním zastav ním. 
Dosud zastav ní akceptuje p írodní podmínky místa. Nov  se rozvíjející zástavba rodinných 
dom  sm rem ke Ž áru nad Sázavou nese prvky ryze m stského charakteru zastav ní. 
 Herálec – ást Herálec a Familie – P vodní osídlení vzniklo zastav ním na volném 

dorysu p i soutoku potoka Brušovec s ekou Svratkou, posléze v ásti zvané Chaloupky 
a  na  Gregorov  kopci.  Organiza ní  osou  se  stává  eka  Svratka  a  komunika ní  systém  tvo ený  
zvl. silnicí II. t ídy a místními komunikacemi sm ujícími ke škole a k jihu. Objekty ležící na 
vrcholech kompozi ního trojúhelníku novodobých staveb (areál školy, hotel a závod Modeta) se 
svojí velikostí a objemem vymykají m ítku ostatního zastav ní (mimo zem lský areál dnes 
obklopený zelení). V obraze obce se p ízniv  uplat ují p vodní stavení s vysokými listnatými 
stromy. Nová rozsáhlá výstavba rodinných domk  vesm s na pravoúhlém p dorysu již ztratila 
venkovský charakter. Stavební propojení místní ásti Herálec a místní ásti Familie nelze 
z pohledu urbanistického považovat za jednozna  správné. 

 ást Kocanda – Je tvo ena dv ma seskupeními staveb. Na jihu ást zvaná „Na 
place“ je tvo ena oboustrannou zástavbou s pevnou stavební arou a domy se štíty orientovanými 
kolmo na osu silnice. Druhá ást zastav ní je na volném p dorysu s dostavbou novodobých 
dom . 
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 Hodíškov – Kompozice p vodního zastav ní nad rybníkem Pan ina je dnes zna  
narušená. Návsi dominuje kaple nevšedního výrazu a opravovaná rychta – d íve svobodný 
dvorec.  
 Chlum tín - Rozvoln né zastav ní jádra sídla se vzrostlými stromy p echází v ulicovou 
zástavbu p i silnici ve sm ru JV – SZ. Místní odlou ené ásti jsou tvo eny skupinami dom . 
 Jámy – P vodní selské statky zpravidla uzav ené dispozice byly situovány po obvod  
prostorné návsi pod výraznou p írodní dominantou vrchem Vejdoch. Náves je ovládána 
skupinou objekt  tvo enou kostelem sv. Martina, farou a školou. Pozd jšímu zastav ní návsi se 
svojí architekturou a celkovým pozitivním dojmem vymykal kulturní d m (arch. ídký). 
Zástavbu v centrální ásti doprovází vysoké listná e. 

 Karlov – Urbanizované území tvo í dv  vzájemn  odlišné ásti obce. Na hranici s k. ú. 
Škrdlovice jde o skupinu dom  s pevnou stavební arou a pravidelným rytmem štít  dom  
oto ených kolmo k silnici I/37. Druhá ást sídla p i místních komunikacích je tvo ena pom rn  
kompaktním zastav ní s ve ejným prostranstvím p ed obecním ú adem.  

 Kn ževes – Zastav né území tvo í dv  od sebe odd lené ásti vcelku dob e korespondující 
s geomorfologií místa. P vodní zastav ní je zastoupeno bývalými selskými staveními 
obklopující pravidelnou obdélníkového p dorysu náves (cca 170 x 100 m). Na návsi je vodní 
plocha  a  zmín ná  stavení  jsou  do  návsi  orientována  štíty  i  okapy.  Druhá  ást  sídla  je  tvo ena  
domy pro rodinné bydlení na r zných p dorysech a r zného výškového len ní. Rozporuplné 
spíše nesprávné z hlediska koncepce rozvoje sídla je zahájení nové výstavby rodinného bydlení 
(v ÚP pl. smíšená obytná) v samostatné poloze mezi sídlem Kn ževes a sídlem Radostín nad 
Oslavou. 

 Kotlasy – Návesní typ sídla. Náves je trojúhelníkového tvaru s výrazn  protaženými 
odv snami. V t žišti prostoru je situována kapli ka. P vodní zastav ní je typické skladby dob e 
znatelného p dorysu. Výstavbou garáže na míst  p edzahrádky došlo k trvalému zásahu 
do hodnotného prostoru obce.  
 Krásn ves – Urbaniza ní osou sídla je cesta, která pozd ji p evzala funkci silnice III. t ídy. 
Historické jádro se nachází na severním okraji sídla. Je tvo eno selskými staveními s d di nou 
rychtou, která obklopují ve ejné prostranství trojúhelníkového p dorysu s kaplí sv. Anny a 
pomníkem padlých. Spodní ást návsi byla pozd ji zastav na mén  výstavnými domy. 
 Kyjov u erné – Harmonické zasazení voln  uspo ádaného zastav ní p vodn  selských 
usedlostí do krajinného prost edí. Rušivou dominantou je rodinný d m na východním okraji 
sídla. Obraz sídla v krajin  je vnímán z velkých vzdáleností. 

 Lhotka u Ž áru n. S. – Kolem centrálního prostoru s rybníkem a vodním tokem 
(zatrubn ným anebo v kamenném koryt ) v široce k JV rozev eném údolí byly vystav ny selské 
usedlosti typické dispozice. Náves zastav na v pozd jších dobách skupinami dom  na menších 
nepravidelných p dorysech s vysokým indexem zastav ní. Vedle výstavby garáží na ve ejném 
prostranství nelze kladn  hodnotit i asanaci objekt  selské usedlosti nad rybníkem bez adekvátní 
náhrady. 

 Malá Losenice – Lineární zastav ní s p vodními selskými usedlostmi po obvodu ve ejného 
prostranství s vodote í, vodními plochami a silnicí v nejnižších ástech údolí. Ve ejný prostor 
dodate  zastav n objekty ob anského vybavení (kaple, prodejna) a objekty bydlení. 
 Mat jov – P vodní zástavbu je t eba charakterizovat jako zástavbu návesní se 
soust ed ným zastav ním kolem návsi elipsovitého p dorysu. Náves je obklopena selskými 
usedlostmi, které jsou hospodá skými objekty orientovány do polností. St edu návsi s kvalitní 
zelení vévodí kaple Panny Marie s barevnými vitrážemi. 
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 Nížkov – ást Nížkov – Jádro vsi, nejstarší ást sídla bylo založeno na p vodn  opevn ném 
ostrohu nad Pod šínským potokem. Dominantu prostoru tvo í památkov  chrán ný kostel sv. 
Mikuláše. P iléhající objekty sloužící p evážn  bydlení d sledn  respektují terénní linii území 
nad potokem. 

 ást Buková – Jedná se o typ vsi uli ní bez významných urbanistických 
hodnot. 

 ást Špinov – uli ní typ vsi, v rozší eném ve ejném prostranství je situován 
rybník v opevn ných b ezích a kaple. 

 Nové Dvory – P dorys jádrové ásti obce tvo í okrouhlici na východ  otev enou 
do druhého menšího prostoru. Oba ve ejné prostory jsou lemovány objekty zem lských 
usedlostí. Vnit ní prostor návsi byl pozd ji zastav n drobn jšími staveními na stísn ných 

dorysech. Nové zastav ní v dolní ásti sídla je p íkladem benevolentního p ístupu 
k navrženým regula ním opat ením. Zástavba je neuspo ádaná, s nežádoucím bohatstvím 
výrazových prvk  a do území vnáší nežádoucí neklid. 

 Nové Veselí – M stys Nové Veselí má zajímavý p dorys, jehož základnou je komunika ní 
íž, ve kterém stojí kostel sv. Václava s ohradní zdí. Západní pr elí kostela sm uje do nám stí 

pravidelného obdélníkového tvaru se sadovými úpravami a sochou T. G. Masaryka. Druhý 
ve ejný prostor má spíše charakter návsi výrazn  protáhlého tvaru zužujícího se až na ší i silnice 
s chodníkem. Na tyto prostory navazuje areál zámku s farou, mlýnem s doprovodnými stavbami 
pod hrází Novoveselského rybníku. 

 Oby tov – Historické jádro tvo í náves trojúhelníkového p dorysu, které je na spodní 
(dolní) stran  zakon eno na sebe navazující adou stavení respektující pr h vrstevnic 
nad ekou Oslavou. Dolní ást návsi ovládá jedine ná architektura farního kostela Panny Marie. 
Kompozici jádrové ásti sídla dopl uje areál barokní rychty. 

 Ostrov nad Oslavou – ást Ostrov n. O. – Náves je situována na levém b ehu eky Oslavy 
na rovinatém terénu. Je p dorysu rovnoramenného trojúhelníku s krátkou základnou tvo enou 
farou s kostelem a dlouhými stranami s pevnou stavební arou. P vodní rychta se dvorem byla 
koncem 18. století rozparcelována na n kolik menších díl . Jde o ást obce zvaná Familie. 

 ást Suky – jednopodlažní zastav ní kolem p dorysn  
trojúhelníkové návsi, kdy v pr se íku obslužných komunikací stojí 
zvoni ka. Jako stavební typ se zde asto objevuje tzv. statek 
párový. 

 Pavlov – ást Pavlov – Návesní prostor výrazn  protáhlého tvaru je vymezen selskými 
usedlostmi postupn  ztrácejícími sv j hospodá ský význam. Rovinatou a svažitou ást návsi 
rozd luje kostel sv. Jakuba a Filipa v místech k ížení silnic. Výšková hladina zastav ní – 1NP, 
objekt bývalé školy a blízké stavby ob anské vybavenosti jsou dvoupodlažní. 

 ást Starý Tele kov – Volné zastav ní ve zvln ném terénu bez vymezeného 
centrálního prostoru. Zastav ní se bezprost edn  dotýká lesa. 

 Po ítky – Z p dorysné osnovy osídlení lze dovodit, že se jedná o sídlo návesního typu 
s dodnes z etelnou severovýchodní stranou zastav ní. Prot jší stopa zástavby je ztracena 
pozd jšími stavebními po iny. Vyso inský charakter rozvoln ného zastav ní má samota tvrt .  
 Pod šín – Zastav ní se nachází v široce rozev eném údolí Pod šínského potoka. P vodní 
zastav ní (selských usedlostí) je situováno podél cest, z nichž ta, která je trasována po levém, 
strm jším b ehu p evzala funkci silnice. Zhruba ve st edu centrálního prostoru byla postavena 
hráz Mlýnského rybníka, který m l p vodn  v tší plochu než dnes. Pod hrází je mlýn a n kolik 
por znu stojících drobných stavení. Nad t mito staveními na mírné vyvýšenin  je postavena 
kaple a budova školy. 
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 Pokojov – Dob e znatelný p dorys návesního prostoru na výrazn  obdélníkovém p dorysu, 
kratší stranou otev enou k severu. Klasická uspo ádání selského stavení s pozoruhodnou adou 
stodol ve východní ásti jádra. V t žišti návesního prostoru je umíst na spole ná stavba kaple 
a hasi ské zbrojnice. 

 Polni ka – Rozvoj obce je spjat s rozvojem železá ství na Vyso in , když k jeho 
zpracování bylo pot eba síly vody z rybník  na ece Sázav . Pece a hamry vznikaly voln  
na p íhodných místech, což ovliv ovalo celkovou organizaci sídla. P dorysná osnova je 
nepravidelná. Nad místem k ížení dnešních silnic byla tvrz s rozsáhlým dvorem, která byla 
po požáru roku 1926 p estav na, dnes po modernizaci resp. razantních úpravách slouží jako 
sklady. Nová výstavba p edevším v obou obytných souborech nese znaky m stské rodinné 
zástavby. 
 Ra ín – Centrum spole enského života tvo í prostor mezi bývalou školou a kostelem, 
na který p es cestu navazuje rybník. Komunikace po hrázi tohoto rybníka sm ující do lesního 
masivu, tvo í jednu kompozi ní osu kolem které je volné organizované zastav ní, druhá 
kompozi ní osa sm uje od bývalé školy na severozápad a komunikace je obestav na pom rn  
kompaktn jší zástavbou rodinných dom , posléze voln jší – chatami. 

 Radostín – Obec se dv mi návesmi, když na každé návsi je rybník. Zástavba je pom rn  
kompaktní a je tvo ena n kolika v tšími usedlostmi, p evážn  však drobn jšími staveními 
domká . Pro zachování urbanistických a architektonických hodnot obce je d ležitá innost tzv. 
chalupá . 

 Radostín nad Oslavou – ást Radostín n. O. – Jasn  z etelné historické jádro, kdy kolem 
kostela obehnaného hradbami byly vystav ny usedlosti s obytným pr elím do ve ejného 
prostranství. Rozporupln  p sobí výstavba rodinných dom  tém  na vrcholu kopce na severním 
okraji sídla. 

 ást Zahradišt  – Sídlo je dosud ovládáno p sobivou kompozicí 
objektu zámku, rybníkem a hospodá ským dvorem. 

 Rosi ka – Kolem prostorné návsi obdélníkového p dorysu velikosti cca 80 x 130 m 
v odstupu od diagonáln  procházející komunikace jsou postavena selská stavení. Za selskými 
staveními probíhá záhumenní cesta. Zástavba je dodnes jednopodlažní se sedlovými st echami. 

 Rudolec – Zastav ní obce je ovládáno hmotou zámku, na kterém se významn  podepsala 
renesan ní p estavba. Prostor pod zámkem je vymezen dv mi adami selských stavení s pevnými 
k silnici se rozevírajícími stavebními arami. Jádro dopl ují selská stavení pod silnicí dnes 
razantn  p estav ná. 

 Sázava – Lineární tvar zastav ní mezi ekou Sázavu a starou železni ní tratí Ž ár 
nad Sázavou – P ibyslav. Zastav ní jakoby bez ú elného plánu je seskupeno v meandru eky 
Sázavy a podél silnice do Nížkova. Sídlo bylo násiln  p ato t lesem sil. I/19, která mezi 
zmín nými ástmi sídla tvo í významnou bariéru prostupnosti. Územní rozvoj byl též významn  
omezován etnými vodními díly zajiš ující innost mlýn , pil apod. Sídlo nemá jasn  vymezený 
centrální prostor. 

 Sazomín – z eteln  vymezený centrální prostor s vodním tokem Oslavy obklopený 
zem lskými usedlostmi, tradi ní zachované dispozice. Hodnotu prostoru snižuje pr tah sil. 
I/37 s nar stajícími intenzitami tranzitní dopravy. 
 Sirákov – Sídlo založeno na svahu severozápadní expozice p i silnici jako poz statku 

vodní cesty. Staré selské usedlosti obklopují náves oválného p dorysu. Na mén  hodnotných 
místech vznikly v 17. – 19. století shluky malých dom  na malých nepravidelných parcelách 
s drobnými hospodá skými p ístavky. Další výstavba vznikala bez výrazn jšího usm rn ní, 
zejména horní ást návsi má výsadbu kvalitními kosterními d evinami. 
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 Sklené – P vodní zastav ní vzniklo v rozev ené údolnici orientované ve sm ru JV-SV, 
kterou probíhá sil. II. t ídy, kolem které pokra uje urbanizace sm rem ke Ž áru nad Sázavou. 
Jádro sídla na první pohled ne itelné, zajímavá kompozice staveb malé architektury – kapli ka 
a požární zbrojnice blízko sebe p es silnici. Mají stejný typ v ži ek. 

 Sv tnov – Ze zp sobu zastav ní SV ásti sídla lze vysledovat založení vsi na centrálním 
dorysu, když náves byla lemována selskými usedlostmi v ele s rychtou. Z návesního prostoru 

se výstavba pom rn  rozsáhlých zem lských usedlostí rozvíjí sm rem JZ nad dnes 
zatrubn nou vodote í. Prolomení jihovýchodní strany zástavby v jádru sídla z d vodu 
dopravního napojení zem lského areálu, ke kterému došlo ve II. polovin  20. století, je t eba 
považovat za hrubou závadu snad i nevratného charakteru. 

 Svratka – Jádro m sta tvo í sev ená struktura zástavby se dv ma nám stími, p sobivým 
areálem kostela se h bitovem a pr hledem na starou ást Svratky na b ehu potoku ivná . 
Kompaktní zástavba m sta p echází v zástavbu nesourodou a rozvoln nou na okrajích osídlení. 
Roztroušené zastav ní „horského“ charakteru je typické pro svahy na k. ú. Moravská Svratka. 
Výrobní hala firmy Mars výrazné p ekra uje m ítko stávajícího zastav ní. Situování „hradby“ 
adových dom  nad kostel je t eba považovat za hrubé narušení veduty m sta. 

 Škrdlovice – P vodní zastav ní bylo založeno kolem návsi východn  od hlavní kompozi ní 
osy sídla, tj. bývalé sil. I/37. P dorysná osnova návsi z d vod  bohatých stavebních aktivit je málo 
itelná a je sou ástí pom rn  kompaktního zastav ného sídla.  

 Újezd – Tradi ní typ návesní vsi, kde jsou domy (selská stavení) vedle sebe situovány kolem 
centrálního prostoru ve tvaru elipsy. Na návesním prostoru je vodní nádrž pravidelného tvaru 
v kamenných b ezích a ob anské vybavení. Prostor vymezený silnicí a místními komunikacemi 
obsluhující do návsi orientované domy p sobí neuspo ádaným dojmem. 
 Vatín – Návesní typ vsi (okrouhlice) se zem lskými usedlostmi po obvod . Prostoru návsi 
dominuje kaple nad vodní plochou. Náves již postrádá jednotící prvek. 

 Velká Losenice – ást Velká Losenice – Historické jádro utvá í dv ady zem lských 
usedlostí. Každá ada je obsluhována p íslušnou komunikací. Komunikace p i jihozápadní ad  je 
silnicí. Prot jší strana je ukon ena kostelem sv. Jakuba s farou vystav ným na ostrohu nad 
Mlýnským potokem. Pro ob ady je typická pevná stavební ára a t sn  na sebe navazující 
usedlosti s n kolika málo památkov  chrán nými domy.  

 ást Po ežín – Svoji osobitost, neopakovatelnost, má areál tvrze 
i p vodní zastav ní kolem jádra sídla s vodní plochou a kapli kou. 

 Vep ová – Návesní typ vsi, kdy náves elipsovitého p dorysu obklopují staré selské usedlosti 
íve zcela jist  honosné. V pr elí do návsi má ada dom  výklenek pro sv tce (sv. J. 

Nepomucký, P. Marie). Prostor návsi je zastav n vesm s objekty nevalné architektonické hodnoty. 
Tyto nedostatky jsou zejména p i pr jezdu po silnici potla eny vzrostlou kvalitní zelení. 
 Vojn v M stec – ást Vojn v M stec – Jádro m styse tvo í nám stí ko pravidelného 
obdélníkového p dorysu velikosti 100 x 70 m, které je položeno na míst  k ižovatky sil. I/37 
a sil.III/03426. Nám stí ku vévodí stavba hostince a objekt radnice. SZ od nám stí ka t sn  za 
historickým zastav ním na ve ejném prostranství trojúhelníkového tvaru je situován p vodn  
gotický kostel sv. Ond eje. Pozoruhodnou kompozici tvo í zmín né jádro sídla, kostel a ve svahu 
umíst ný h bitov s kaplí.  

 ást  Nová  Hu  – Má skupinu stavení situovaných p i dnes málo 
využívané místní komunikaci. Dnes pro individuální rekreaci využívané 
objekty.  

 Vysoké – Jednozna itelný p dorys sídla na svahu sm ujícímu k severu s uzav enou 
návsí ve tvaru trojúhelníka s jasnou strukturou p vodních selských usedlostí. Orientace p evážné 
ásti usedlostí je štítem do ve ejného prostoru.  
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 Zn tínek – Návesní typ vsi, kdy stavení obklopující oválnou náves jsou obsluhovány 
ilehlou silnicí a místní komunikací. Prostor mezi t mito komunikacemi je vypln n stavbami 

ob anské vybavenosti v architektonické kvalit  odpovídající dob  jejich vzniku. 
 ár nad Sázavou – ást Ž ár n. S., zámek – Rozvoj této ásti m sta je úzce spjat se 
založením kláštera. Nejv tšího rozkv tu dosáhl za opata  Wejmluvy. Jedine ná barokní kompozice 
areálu se dv ma na sebe kolmými osami S-J a V-Z, poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého 
a vodními plochami rybníka Branského a Konventského.  

 ást Ž ár n. S., historické jádro – Zachovalá jihozápadní strana nám stí graduje 
na severní stran  kostelem sv. Prokopa postaveném spolu s farou a tvrzí 
na vyvýšenin  nad ekou Sázavou a izolovanou stavbou staré radnice. 
Z novostaveb v historickém prost edí lze pro uvážlivé m ítko p ijmout objekt 
bývalého m stského ú adu a objekt hotelu Bílý Lev (dnes naprosto 
znehodnocen). Kladné stanovisko však nelze vyslovit k p estav né východní 
stran  nám stí. Další chybou je rozev ená severní a jižní ást nám stí zvl. 
ustoupením objektu banky a navazujících staveb.  

 ást  Ž ár  n.  S.  3 – Ucelen  komponovaná a realizovaná obytná zóna vzniklá 
za prudkého rozvoje m sta po roce 1948. Sídlišt  s dostatkem zelen , základní i 
vyšší ob anskou vybaveností. Objekt dnešního M stského ú adu Ž ár 
nad Sázavou leží v „nové“ kompozi ní ose významných budov ob anského 
vybavení m sta – M Ú-VOŠ a SPŠ Ž ár n. S. Do tohoto území zahrnujeme i 
plochu individuálního bydlení, tedy staveb, které m ly sloužit pro do asné 
ubytování a dnes jsou n kdy úsp šn  jindy mén  úsp šn  p estavovány 
na trvalé bydlení. 

 ást M lkovice – P vodní rozvoln ná zástavba pod B enkovým kopcem ctila 
írodní podmínky. Nové zastav ní m stskými rodinnými domy je šablonovité, 

bez hlubšího urbanistického citu, dob e viditelné od kostela sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené ho e.  

 ást Radonín – kolem pravidelného ve ejného prostoru 30 x 90 m s kaplí je 
organizováno zastav ní jednopodlažními objekty dnes sloužící zejména 
pro trvalé bydlení.  

 ást Stržanov – Návesní typ obce s kaplí a rybníkem ve st edu návsi. Pro sídlo 
typická štítová orientace západní strany zastav ní do návsi a okapová orientace 
staveb východní strany návsi. P es existenci územního plánu se neda í zachovat 
jedine nou urbanistiku jádra sídla a pokra uje asanace nejhodnotn jších objekt  
na návsi. 

 ást Veselí ko – Sídlo s malým ve ejným prostranstvím u kaple. Zastav ní 
na nepravidelných p dorysech bez identifikovatelného zám ru. 

Záv r: Nutno poznamenat, že ani obcí v území ORP Ž ár nad Sázavou resp. jejich historických 
ástí se nevyhnuly r zné úpravy, p estavby a nadstavby, kterými došlo (a dále dochází) k narušení 

urbanistické struktury sídel, hmotového len ní, k odstra ování kvalitních arch. detail  apod. 
 

ádek . 12: Region lidové architektury 
 Území se zvýšeným výskytem dochovaných objekt  lidové architektury ve svém 

vodním umíst ní a urbanistické skladb  odborná literatura na území neuvádí. Jisté seskupení 
staveb lidové architektury lze vysledovat v sídle Herálec. I zde však bezprost ední okolí staveb 
lidové architektury bývá poškozeno stavebními aktivitami z dob d ív jších. Vymezené lokality 
(ne region) byly zjišt ny terénním šet ením. 
 

ádek . 13: Historicky významná stavba, soubor 
 Budovy spojené s narozením, pobytem i tvorbou známých osobností jsou uvedeny 
na základ  pr zkumu a odborné literatury. Nutno zde uvést, že mnohé z dom , budov byly 
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v rámci bou livých stavebních aktivit zbourány (d m p. Fr. Mokrého na nám stí ve Ž áru n. S., 
rodný d m socha e Vlastimila Ve i v Novém Veselí). 
 

ádek . 14: Architektonicky cenná stavba, soubor 
 Tyto stavby jsou uvedeny v DGM GIS 4.1. Nutno konstatovat, že se jedná o stavby, které 
jsou jedine né pro místo vzniku p ípadn  region. U urbanisticky cenných staveb nebyl hodnocen 
jejich stavebn  technický stav (mnohde špatný). Data byla získána terénním pr zkumem 
v území. 
 

ádek . 15: Významná stavební dominanta 
 Jsou uvedeny v DGM GIS 4.1 s rozd lením na dominanty ovliv ující vizuální charakter 
pozitivn  a negativn . Uvedená data byla vytvo ena na základ  terénního šet ení. 
 

ádek . 16: Území s archeologickými nálezy 
 V I. ÚA byly údaje aktualizovány z poskytnutých údaj  NPÚ.  
 

ádek . 17: Oblast krajinného rázu a její charakteristika 
KrÚ  Kraje  Vyso ina,  odbor  životního  prost edí,  poskytnul  b hem  II.  ÚA  data  ze  

Strategie ochrany krajinného rázu ve vektorovém formátu. V rámci III. ÚA nedošlo ke zm . 
Na území ORP Ž ár nad Sázavou Strategie ochrany krajinného rázu vymezuje 4 oblasti 

krajinného rázu: 
CZ0610-OB001 Havlí kobrodsko - zem lská intenzivn  obd lávaná krajina zarovnaných 

povrch  pod ízená výrazné p írodní ose eky Sázavy s drobnými údolími, p ekvapiv  malebnými 
prostory a s mnoha sídly venkovského typu dochovanými v p vodní urbanistické struktu e.  

CZ0610-OB007 Ž ársko – Bohdalovsko - oblast umíst ná v severovýchodní ásti Vyso iny 
zasahující do CHKO Ž árské vrchy utvá ená rozsáhlou Veselskou sníženinou s etnými rybníky 
a rybni ními soustavami, mok ady v zem lské krajin  s typickými dominantami barokních 
kostel  a drobnými avšak významn  se uplat ujícími h bety Arnoleckých hor. 

CZ0610-OB008 Novom stsko - Byst icko - oblast v severovýchodní ásti Kraje Vyso ina 
reprezentující centrální typickou ást Horácka vyzna ující se p edevším zem lskou krajinou se 
zalesn nými návršími se st edem ve výrazné sníženin  v okolí Nového M sta n. Mor. 

Zbytek území tvo í CHKO Ž árské vrchy, které spadá pod správu dané oblasti a není tedy ve 
Strategii ochrany krajinného rázu ešeno. 
 

ádek . 18: Místo krajinného rázu a její charakteristika 
Specifikace míst krajinného rázu byla pro oblast CHKO Ž árské vrchy získána 

od AOPK v m ítku 1:10 000. Ostatní území bylo hodnoceno na základn  pr zkumu v terénu. 
Pro lepší informaci stru ná charakteristika míst krajinného rázu je uvedena níže. 

Hlinecko - Velmi r znorodý prostor utvá ený n kolika samostatn  vnímatelnými ástmi: 
Svratecko položené ve sníženin  pod Centrálním h betem Ž árských vrch  (Devítiskalské 
vrchoviny), okolí Vortové v odlesn né enkláv  na úpatí Vortovského vrchu, široce rozev ené 
údolí Chrudimky s údolní nádrží Hamry a pom rn  plochá krajina v okolí Zalíbeného 
a Košínova. V tšina sídel trpí etnými p estavbami tradi ních objekt  a nep íliš citlivými 
novostavbami v okrajích i uvnit  sídel. Prostor se nachází na rozhraní Ž árských vrch  a 
Železných hor, které zde tvo í místy neostré hranice. 

Rozsáhlá a lenitá krajina na severu CHKO navazující z J strany na urbanizovaný prostor 
Hlinska, p echázející mimo hranice území CHKO; výb žek Železných hor, který je 
reprezentován Kameni skou vrchovinou. lenitá vrchovina s povrchem sklon ným od JZ k SV, 
jejíž plochý povrch je roz ezán zpo átku velmi m lkým a širokým údolím eky Chrudimky. 
V okolí Svratky a Herálce kotlinovitá sníženina se zbytky k ídových usazenin. Krajinu tvo í 
mozaika polí, luk a lesík  a les  (p evážn  smrkových porost , místy bory – Krejcarský les) 
s rybníky a vodními nádržemi v efektním rámování b ehových porost  dotvá ejících celkovou 
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scenérii, s etnými mok ady v lesích i ve volné krajin  a doprovodnou zelení podél komunikací 
asto je áby dotvá ející efektní podzimní aspekt krajiny) a vzrostlou zelení v sídlech. 

Významnými vrcholy jsou p edevším P ední Hradišt  693 m, Zadní Hradišt  682 m.  
Krajina Hlinecka se vyzna uje lenitostí krajinné scény a lze zde najít n kolik vylišitelných 

specifických míst: v JV ásti kotlinovitou sníženinu se dv ma vzájemn  se odlišujícími sídly 
orámovanou lesními porosty, v J ásti pak prostor odlesn né enklávy obce Vortová, kulturní 
harmonická krajina v okolí Kameni ek s etnými mok ady, efektní krajina údolí Chrudimky 
u Studnic a Hamr  u Hlinska a v neposlední ade rovinatá krajina s rašeliništi v okolí Košínova a 
Zalíbeného a krajina vyzna ující se rysy intenzifikace zem lské velkovýroby v okolí Chlumu 
a Kohoutova s výrazn  se uplat ujícími projevy technických úprav stírajícími p vodní krajinnou 
strukturu. 

Borovský les - Jeden z rozlehlých, výrazných lesních celk , který tvo í ást Ždárských vrch . 
Jde o vrchovinu tvo enou krystalickými a v sv. cípu také vyv elými horninami, na h betech jsou 
skalní tvary, vzniklé kryogenními pochody (izolované skály, kryoplana ní terasy, balvanová 
mo e), p evážn  zalesn nou smrkovými porosty s p ím sí buku, jedle, mod ínu a borovice, v s. 
ásti borové porosty, p i okrajích pastviny a louky s vlhkomilnými a rašeliništními druhy 

(rosnatka okrouhlolistá aj.). Nejvyšší bod tvo í Spálený kopec 765 m jako nep íliš výrazná 
výšková dominanta. Východní ást celku se výrazn ji svažuje do za íznutého údolí eky Svratky 
a jejích p ítok . Pr rná nadmo ská výška celku je nižší oproti Centrálnímu h betu. Celek se 
vyzna uje uzav enou krajinnou scénou s výhledy do okolní krajiny. N kdy bývá nazývaný jako 

achnovský les. Borovský les pokra uje mimo hranice CHKO. Krajinným celkem prochází 
evropské rozvodí Labe - Dunaj. Turisticky navšt vovaná p edevším oblast Zkamen lého zámku 
a ty  palic. 

Podobn  jako u Centrálního h betu je interiér Borovského lesa složitý a zna  prom nlivý 
edevším proto, že se jedná o lesní krajinu. Lesní krajina tvo ená smrkovými porosty 

s p evažujícím hospodá ským charakterem je dopln ná etnými drobnými, r zn  se odlišujícími 
prostory, které tvo í rozdílný efektní interiér lesa nebo n kolik drobných odlesn ných enkláv. 
Jako v p edchozím p ípad  se jedná p edevším o drobné vodní toky v p írodním koryt , kamenná 
mo e v okolí skal (p edevším v j. ásti celku), skalní útvary – mrazové sruby s kryoplana ními 
terasami, bukové porosty, olšiny, mok ady, znaky dokládající historické události, drobné 
odlesn né enklávy pasek s travními porosty. K nejvýznamn jším prostor m pat í okolí skal, 
zejména ty  palic, kde lze nalézt drobné porosty borovice. K zajímavým pat í též Milovské 
Perni ky, kde jsou dob e vyvinuté drobné útvary – prohlubn  tzv. perni ky. Dopl ujícími znaky, 
které spole  dotvá í celkový výraz interiéru lesa, jsou: lišejníky na kmenech a v tvích stromu, 
padlé d evo v partiích p ipomínajících „p írodní prales“, vyvinuté travino-bylinné a mechové 
patro v n kterých partiích lesa. 

Centrální h bet - Výrazný dominantní kompaktní celek, který tvo í zalesn né jádro CHKO 
a nejvyšší ást Ž árských vrch , utvá ený plochou vrchovinou s vyklenutým povrchem, 
tvo enou krystalinickými horninami, s pr rnou nadmo skou výškou cca 660 m s mnoha 
vrcholy nad 800 m, na jihozápadní stran  omezena složeným zlomovým svahem v pokra ování 
Dlouhé meze. P ízna né jsou protáhlé úzké h bety se skalními útvary odd lené hlubokými, ale 
široce rozev enými údolími. Nejvyšším bodem je vrchol Dev t skal 836 m, tvo ený skalním 
„m stem“. Celek je p evážn  zalesn n smrkovými porosty s p ím sí buku, jedle, mod ínu 
a borovice. Na úzkých h betech jsou etné skalní útvary - izolované skály, skaliska, mrazové 
sruby, kryoplana ní terasy, skalní hradby, místy ostr vky k ídových hornin. P vodní lesy byly 
bukové s jedlí, na podmá ených stanovištích olšové nebo smrkové, v extrémních místech pak 
borové i smrkové (kamenná mo e, skalní výchozy apod.). Turisticky navšt vovaný prostor, 
zejm. jeho centrální ást. Krajinným celkem prochází evropské rozvodí Labe - Dunaj. 

Interiér krajinného celku je složitý a zna  prom nlivý p edevším proto, že se jedná o lesní 
krajinu. Na první pohled se zdá, že jde o fádní krajinu tvo enou smrkovými porosty 
s p evažujícím hospodá ským charakterem. Krajina však v sob  skrývá mnoho míst, které tvo í 
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rozdílný efektní interiér lesa nebo odlesn ných enkláv. P edevším se jedná o drobné vodní toky 
v p írodním koryt , kamenná mo e v okolí skal, skalní útvary - mrazové sruby s kryoplana ními 
terasami, bukové porosty, olšiny, mok ady, znaky dokládající historické události, odlesn né 
enklávy zastavených území obcí. K nejvýznamn jším prostor m pat í okolí skal, pralesovitý 
porost na Žákov  ho e, partie v okolí vodních toku Svratky, Brušovce, kamenné mo e 
pod Drátení ky. V neposlední ad  je nutné uvést dopl ující znaky, které spole  dotvá í 
celkový výraz interiéru lesa: lišejníky na kmenech a v tvích stromu, padlé d evo v partiích 

ipomínajících „p írodní prales“, vyvinuté travino-bylinné a mechové patro v n kterých partiích 
lesa. 

Fryšava – Sklené - Z ásti intenzivn  využívaná zem lská krajina dvou odlesn ných enkláv 
obklopená lesy, navazující na Centrální h bet s výrazným uplatn ním a celkovou p evahou orné 

dy o velkých vým rách m nících m ítko krajiny i celkový vzhled krajiny. Krajina vyniká 
kolika odlišnými obcemi, zejména: Fryšavou, která je položena v údolí podél vodního toku 

horní Fryšávky a podél komunikace a udává i základní chápání rozm ru celého prostoru, 
s mnoha pr hledy do okolní krajiny a obcí Sklené, položené do SZ orientovaného svahu. 
Charakter celku dotvá í p edevším lesní porosty v okrajích, které celý prostor KC vymezují, 
vyjma zalesn né Medlovské sníženiny a p echodového pásu mezi Skleným a Fryšavou. 
K diskusi z stává, zda tento KC by nem l být sou ástí Centrálního h betu, na který 
bezprost edn  navazuje. 

Interiér krajiny KC je utvá en dv ma dominantními složkami: ornou p dou o velkých 
plochách, která nahradila p vodní len ní krajiny a lesy, jenž vymezují z ásti prostor KC 
a z ásti jej vypl ují. Volná krajina jednotlivých enkláv je dopln na fragmenty p ipomínajícími 

vodní strukturu ( ásti mezí, kamenné snosy, zbytky kamenic, remízky, travnaté pásy a louky, 
mok ady), ne etnou vzrostlou zelení solitérní nebo ve shlucích, která je zejména v okrajích 
enkláv a asto navazuje na okraje lesních porost . V okolí Fryšavy je bezesporu nejcennejším 
územím vodní tok Fryšávky, který je áste  technicky upraven, v SV ásti pak veden 
v p vodním koryt  s doprovodnými prvky luk, mezí a vzrostlou zelení. Celý prostor p ipomíná 

vodní strukturu krajiny Fryšavska. Na ece Fryšávce i v prostoru Medlova jsou patrná vodní 
díla bývalých mlýn , ale i dochované stavby nebo jejich zbytky. Specifickým prostorem je 
soustava dvou v tších rybník  ve sníženin  Medlov a Sykovec, v jejichž okolí jsou etné 
rekrea ní areály (mnohdy p edimenzované) s hotely, chatkami a tábo išti. Oba rybníky jsou 
chovné a v lét  slouží ke koupání. V prostoru lze nalézt reliktní hadcový bor. Na tento prostor 
navazuje výrazný rekrea ní komplex z podnikových chat a chatové kolonie na T ech Studních, 
jenž se výrazn  uplat ují v rámci sídla T i Studn , které je tvo eno dv ma ástmi centrální obcí 
se shlukovou zástavbou a odd lenou rozptýlenou zástavbou v samostatném prostoru. Rozptýlená 
zástavba T ech Studní pat í vzhledem ke své dochovanosti k velmi cenným partiím obce a je 
minimáln  zasažena rekrea ními areály. Okolí obce Sklené pat í ke krajiná sky hodnotn jším 
ástem KC. Jsou zde dochované fragmenty podmá ených luk a olšin, louky a pole s fragmenty 

mezí a remízk  se vzrostlou zelení. Obec je položena do svahu a rámována ze všech stran lesy. 
Vrchní ást navazuje na velké plochy orné. Hlavní komunikace jsou v KC vedeny v p vodní 
historické stop  a jsou asto lemovány d evinami, místy v kovitými. V prostoru T ech Studní je 
výrazná absence zelen  v okolí komunikace. Obce se obecn  vyzna ují etnými dochovanými 
objekty tradi ní lidové architektury, které jsou mnohdy neš astn  p estav ny nebo kontrovány 
nevhodnými novostavbami. etné novostavby (Sklené, Fryšava, T i Studne) snižují estetický 
dojem. Sklené se vyzna uje v n kterých ástech zanedbaným vzhledem. V krajin  se místy 
dochovaly úvozové cesty, z nichž n které byly zpevn ny asfaltovým povrchem. V n kterých 
ástech se výrazn  uplat uje rekrea ní charakter krajiny. Sakrální architektura je zastoupena 

v obcích p edevším drobnými kapli kami, vyjma Fryšavy, kde je kostel. V obcích i ve volné 
krajin  lze nalézt etná boží muka, asto z litiny, pravd podobn  vyrobené v místních 
železárnách v dob  rozmachu t žby a zpracování železné rudy. 
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ársko - P evážn  otev ená zem lská krajina s drobnými lesy m lkými údolími, mnoha 
rybníky a vodními nádržemi a drobnými fragmenty p írod  blízkých spole enstev s výraznou 
um lou osou silnice I. t ídy, která pomysln  d lí krajinu Ž árska na dv ásti. Prostor vymezují 
okolní lesy a na J stran  navazující agresivní m stská zástavba m sta Ž áru n. S. Krajinu tvo í 
plochá vrchovina, plochý povrch je roz ezaný údolími vodních tok ; mozaika polí, luk a 
drobných lesík . Území je odvod ováno Sázavou a jejími p ítoky. Krajina áste  pod ízená 
urbanizovanému prostoru m sta Ž áru nad Sázavou a vyzna uje se mnoha typizujícími znaky. 

stská krajina Ž áru s narušenou p vodní urbanistickou strukturou s vysokým podílem 
architektonicky nevhodných staveb p sobí na okolní krajinu jako technicistní dominantní 
komplex. Ten je vytvá en p edevším výškovými budovami panelové zástavby, pr myslovými 
závody s vysokými komíny (Ž AS, Tokoz apod.) a obytnými tvrt mi nevhodn  situovaných 
adových dom  na obzoru. Severní okraj m sta utvá í historický areál bývalého kláštera spolu s 

kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené ho e. Tato ást m sta se vyzna uje vysokými 
historickými hodnotami, které kontrastují s nevhodn  umíst nou obytnou zástavbou na Zelené 
ho e a industriální výstavbou na S stran . 

Celý prostor lze rozd lit do dvou ástí: údolí Stržského potoka a jeho drobných p ítoku a 
údolí Sázavy. Ob ásti se od sebe liší konfigurací prvku a složek nikoliv obsahem. Údolí 
Stržského potoka je rozsáhlé široce rozev ené údolí s velmi efektními partiemi v tzv. Sv tnovské 
sníženin  s cennými biotopy podmá ených luk (PP Sv tnovské údolí), s drobnými rybníky, 
nádrží Strž s pokra ováním malebného drobného prostoru Pod Strží. Stržský potok je místy 
technicky upraven a narovnán a p sobí tak spíše jako odvod ovací strouha; na okraji m stské 
zástavby (klášter) však vytvá í velmi efektní a p írodn  cenné podmá ené území pod strání (PP 
Louky u erného lesa). Celý prostor je dopln n drobnými lesy a p edevším tvo en intenzivn  
využívanými plochami orné s drobnými fragmenty luk. Údolí Sázavy je charakterov  velmi 
podobné, dominuje mu však rybni ní soustava zakon ená m ítkov  odlišnou Pilskou nádrží u 

sta Ž áru n. S. V okolí rybníku jsou asto vyvinuta a zachována cenná p írodní spole enstva 
podmá ených luk (PP Pod Kamenným vrchem). Rozsáhlé plochy orné s fragmenty mezí a místy 
dochovanými alejemi podél cest, drobnými remízky, rybníky a nádržemi dává celkový charakter 
krajin  Ž árska. Lze zde najít etné malebné kouty v okolí Polni ky, Hamr  nad Sázavou, ale i 
v blízkosti m sta Ž áru nad Sázavou, které je obklopeno drobnými i v tšími rybníky zasazenými 
v malebných prostorech. V Polni ce je patrný doposud inný kamenolom. Navazující m sto 

ár nad Sázavou výrazn  ovliv uje J ást KC. M sto je agresivním kontrastem k pom rn  
malebné zem lské krajin , která je utvá ena lesními komplexy a menšími lesy, pastvinami a 
loukami, polními hony umíst nými do zvln ného reliéfu a v neposlední ad  rybníky. 
S rybni ními soustavami je hospodá sky spjata i historie kláštera a sou asného zámku. Nad 
krajinou se zvedá zalesn ný masiv centrálního h betu Ž árských vrch  spolu s Tis vkou, která 
se v krajin  Ž árska projevuje jako p írodní dominanta. V J ásti se uplat uje velmi efektní lesní 
porost erného lesa s jedlovými výstavkami, které jsou v sou asné krajin  CHKO n ím 
výjime ným. Rozsáhlé intenzivn  využívané zem lské plochy o vým e nerespektující až 

nící m ítko krajiny jsou v zimním období využívány k lyžování. Zimní aspekt krajiny 
árska pat í k nejmalebn jším v JZ ásti CHKO. P irozenou p írodní osu krajiny vytvá í eka 

Sázava, která pramení nedaleko v rybníku Velké Dá ko. Krajina je jakoby rozd lena výraznou 
um lou  osou  státní  silnice  I.  t ídy,  která  se  významn  uplat uje  v  krajinné  scén .  V  J  ásti  je  
významná železni ní tra  s doprovodnými technickými prvky. Ob  komunikace jsou zárove  
výraznou hlukovou bariérou. Komunikace se obvykle paprskovit  rozbíhají od obcí. 

Obec Karlov byla zahrnuta do tohoto KC i pres svou charakterovou p íslušnost k Dá ské 
brázd . Hodnotitele k tomuto za len ní a vymezení KC Ž ársko vedla ur itá odlišnost karlovské 
krajiny, jejíž osou je áste  upravený tok Karlovského potoka, bezprost edn  navazující na 
Škrdlovice i rybník Dá ko s okolními lesy. Konfigurace krajinných složek i prvku více 
koresponduje se Ž árskem, reliéf i charakter obce naopak více s Dá skou brázdou. Jedná se tedy 
spíše o p ekrývání obou celk  s neostrou hranicí a doporu ením je pracovat v posuzování 
zám ru s ob ma. 
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ár nad Sázavou - Urbanizovaná krajina sídla m stského typu s áste  zachovalými 
architektonickými prvky a zásadn  narušenou urbanistickou strukturou s výrazn  narušeným 
nám stím v centrální ásti s mnoha architektonicky nevhodnými objekty a hradbou panelových 
sídliš , dominantou továrních komín  a hal Ž ASu. 

stská zástavba v okolí výrazn  p estav ného nám stí s cenným souborem staveb v okolí 
Tvrze a s n kolika dochovanými m anskými domy, s etnými panelovými sídlišti a 
nevhodnými novostavbami vytvá ejícími celé tvrte. Nejcenn jší soubor staveb se nachází v 
ásti Zámek Ž ár, klášter p estav ný na zámek s kostelem a konventní budovou, a dominantou 

významné památky poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené ho e. M stská krajina 
áru s narušenou p vodní urbanistickou strukturou s vysokým podílem architektonicky 

nevhodných staveb p sobí na okolní krajinu jako technicistní dominantní komplex. Ten je 
vytvá en p edevším výškovými budovami panelové zástavby, pr myslovými závody s vysokými 
komíny (Ž AS, Tokoz apod.) a obytnými tvrt mi nevhodn  situovaných adových dom  na 
obzoru. Severní okraj m sta utvá í historický areál bývalého kláštera spolu s kostelem sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené ho e. Tato ást m sta se vyzna uje vysokými historickými hodnotami, 
které kontrastují s nevhodn  umíst nou obytnou zástavbou na Zelené ho e a industriální 
výstavbou na S stran . M sto je situováno do pom rn  malebné krajiny, která je dalším 
kontrastem oproti celkovému výrazu m sta, které není p íliš dob e zapojeno do krajinného 
rámce. Krajina je utvá ena lesními komplexy a menšími lesy, pastvinami a loukami, polními 
hony umíst nými do zvln ného reliéfu a v neposlední ade rybníky. S rybni ními soustavami je 
hospodá sky spjata i historie kláštera a sou asného zámku. Nad krajinou se zvedá zalesn ný 
masiv centrálního h betu Ž árských vrch  spolu s Tis vkou, která se v krajin  Ž árska 
projevuje jako p írodní dominanta. V okolí m sta, p edevším V sm rem, jsou rozsáhlé 
intenzivn  využívané zem lské plochy o vým e nerespektující až m nící m ítko krajiny s 
mnoha segmenty p írod  blízkých spole enstev. P írodní osu krajiny vytvá í eka Sázava, 
um lými osami jsou p edevším paprskovit  se rozbíhající komunikace a železni ní koridor, který 
je zárove  výraznou hlukovou bariérou. Sázava tvo í specifickou a doposud dochovanou 

írodní osu m sta. Kulturní osou m sta je státní silnice procházející m stem. 
Veselská sníženina - Veselská sníženina je ástí Bítešské vrchoviny zasahující až ke Ž áru 

nad Sázavou, vyzna ující se plochou vrchovinou, složenou z krystalických b idlic (hlavn  z rul) 
a vyv elin, místy s ostr vky mo ských neogenních usazenin. Ve Veselské sníženin  bylo 
v neogénu pr tokové jezero. Sou asnou krajinu Veselské sníženiny tvo í plochá sníženina 
v rulách, do které je zasazena zem lská krajina tvo ená mozaikou polí, luk a drobných les  s 
etnými soustavami rybník ; pramenná oblast reky Oslavy s plochými rozev enými údolími 

vodních tok . Lesní porosty tvo í p edevším smrkové monokultury s p ím sí borovice, borové 
porosty, místy bu iny ve svazích. Obce mají v sou asné dob  p evážn  vzhled typických 
venkovských sídel s mnoha p estavbami p vodních tradi ních objekt  a zem lskými areály na 
okrajích (Bohdalov, Rudolec, Nové Veselí, Bude ). Urbanistická formace p evážné ásti obcí je 
návesní a uli ní a místy jsou dochované vysoce hodnotné okrouhlice (Mat jov, Rosi ka).  

Veselská sníženina zasahuje severní ástí do okraje CHKO v okolí obce Nové Veselí, Bude , 
Mat jov až po vrchol Št nice. Rozlehlá sníženina utvá ená zem lskou, místy intenzivn  
obd lávanou krajinou, kterou reprezentují velké plochy orné p dy nerespektující m ítko 
krajiny, etné drobné lesy s pravidelnými okraji a lesní komplexy v okrajích se specifickými 
prostory rybni ních soustav a samostatných rybník  s etnými mok ady a rákosinami. Krajina 
má místy až rybni ní charakter a zasahuje až do Ž árska, se kterým se mírn  prolíná v okolí 

sta Ž áru nad Sázavou. Známou dominantou krajiny je v ž bohdalovského kostela, která 
spolu s rybníkem vytvá í velmi malebnou krajiná skou scenérii. V CHKO zasahuje dv ma 
rozlehlými rybníky Veselský a Mat jovský, který je obklopen lesy v okolí Babína. V oblasti 
Babína, který navazuje p ímo na m sto Ž ár nad Sázavou, jsou etné mok ady a rašeliništ  
vrchovištního typu ( ást byla v minulosti odt žena a krajina pak rekultivována). Rybníky vytvá í 
kolem sebe specifický prostor a jsou bohaté na výskyt vodního ptactva. Krajina díky 
intenzifikaci zem lství v 70. letech min. stol. p išla o typické drobné d lení pozemku 
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nepravidelných plužin patrné již jen ve fragmentech a etnou vzrostlou mimolesní zele . 
Zvláštní scenérii poskytuje p vodní veselská silni ka p ed Bud í, d íve spojující m sto Ž ár n. 
S. s obcí Nové Veselí, která byla násiln  p erušena továrnou Ž AS (tvo í dominantu prostoru) a 
ztratila sv j význam. V sou asné dob  poskytuje zvláštní výraz opušt nosti a „nepot ebnosti“ 
(genius loci), je doprovázena d evinnou vegetací a postupn  zar stá. 

Údolí Sázavy - Za íznuté údolí tvo ené ekou Sázavou, které se místy otevírá do okolní 
krajiny, s vysokým podílem d evinné vegetace, skalními výchozy, s relativn  vysokým 
zastoupením orné p dy st ídající se s loukami a pastvinami a p írod  blízkými stanovišti. Údolí 
vytvá í p irozenou osu krajiny. Celek zasahuje okrajov  do CHKO, sm rem západním pak 
vypl uje prostor až k hranicím ORP. 

Nep íliš hluboké, místy mírn  ka onovité údolí, se skalními výchozy a skalami a strmými 
svahy, lemováno smíšenými porosty a drobnými smrkovými lesy, loukami a v širších ástech 
plochami orné p dy. N které ásti údolí p sobí velmi malebn , v kontrastu k nim jsou pak ásti 
širší nivy s uplat ující se zem lskou krajinou. išt  je tvo eno balvany a drobnými kameny 
a je lemováno etnými b ehovými porosty vrb, olší nebo jasanu. Údolí p edstavuje horní tok 
Sázavy sm ující k Havlí kovu Brodu. Interiér údolí poskytuje p ekvapivé scenérie a pr hledy 
do okolní krajiny, zejména v okolí P ibyslavi (historické jádro m sta s kostelní v ží). V CHKO 

edstavuje krajina Údolí Sázavy n kolik ástí: zastavený prostor uspo ádaný podél reky 
s etnými nepravideln  zaplavovanými loukami v Hamrech nad Sázavou, kde jsou doposud 
patrny mlýny a vodní díla (náhony, jezy), lesy obehnaný intimní prostor s efektní p írodní 
scenérií Rozštípené skály a otev ené území v okolí obce Sázava s etnými poli a kulturními 
loukami. Zajímavým, dnes již romantickým prvkem je dochovaná klikatící se stará železni ní 
tra  vedoucí do Ž áru nad Sázavou. 

ibyslavsko - Jedná se o lenitou pahorkatinu tvo enou rulami s pruhy amfibolit , 
na rozvodích se vyskytují místy hluboké zv traliny; plochý povrch je pro íznut údolím Sázavy a 

ítoku. Nejvyšším bodem je Roudnice 661 m n.m. P ibyslavská pahorkatina ( ást 
Havlí kobrodské pahorkatiny), kde p evládají pole, drobné lesíky jsou tvo eny p evážn  
smrkovými porosty s borovicí a v sv. ásti dominují smrkové porosty s bukem a zbytky bu in. 

evážn  zem lská krajina vyzna ující se intenzivním využíváním s vysokým podílem 
ucelených polních hon , které svými rozm ry nerespektují m ítko krajiny, s hospodá skými 
monokulturními lesními porosty, drobnými selskými lesy p evážn  smrkovými a fragmenty 

írod  blízkých stanoviš , vázaných zejména na vodní prvky (drobné rybníky, vodote e, 
mok ady) s velkým podílem d evinné vegetace doprovázející komunikace, vodote e, vodní 
nádrže (rybníky a menší rybni ní soustavy). D ležitým prvkem je mimolesní vzrostlá zele  
zjem ující rastr celé krajiny. Do CHKO Ž árské vrchy zasahuje jen okrajov . Sídla v CHKO 
jsou obecn  bez výrazných vertikálních dominant (vyjma Havlí kovy Borové). 

evážn  zem lská krajina vyzna ující se intenzivním využíváním s vysokým podílem 
ucelených polních hon , které svými rozm ry nerespektují m ítko krajiny, s hospodá skými 
monokulturními lesními porosty, drobnými selskými lesy p evážn  smrkovými a fragmenty 

írod  blízkých stanoviš , vázaných zejména na vodní prvky (drobné rybníky, vodote e, 
mok ady) s velkým podílem d evinné vegetace doprovázející komunikace, vodote e, vodní 
nádrže (rybníky a menší rybni ní soustavy). V CHKO reprezentuje celek okolí Velké a Malé 
Losenice a Havlí kovy Borové. Krajina v okolí Havlí kovy Borové pat í k impozantním 
scenériím díky gradaci sídla ke gotickému kostelu na návrší v komponované krajin  s 
dochovanými (nebo alespo  p ipomínajícími) prvky barokní krajiny. Krajina v okolí Malé 
Losenice je z velké ásti narušena intenzivn  využívanými zem lskými plochami orné p dy, i 

esto si zachovává specifické p ekvapivé pr hledy do líbivých scenérií s etnými loukami a 
zelení v okolí potoka Loseni ka s drobnými rybní ky. Krajina Velké Losenice pat í k intenzivn  
využívaným krajinám typickým pro P ibyslavsko, poskytuje však etné drobné prostory v okolí 
drobných rybník . Nezanedbatelné jsou prvky dokládající t žbu rud (Peperek). 
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Peperek-Henzli ka-Ransko - Nevýrazné h bety utvá ené lenitou pahorkatinou, v S ásti 
gabry ranského masívu a v J ásti migmatickými rulami a ortorulami. Vyšší okraj lemuje 
Dá skou brázdu na Z. Jeden z rozlehlých, výrazných lesních celk , který tvo í Z ást CHKO 

árské vrchy navazující na zem lskou krajinu P ibyslavska a Dá ské brázdy. V okolí 
Velkého Dá ka tvo í neostrou hranici se zalesn ným záv rem Dá ské brázdy. Krajina celku je 
pom rn  pestrá a bohatá na drobné odlišující se prostory utvá ené zejména „lesními“ rybníky 
s charakteristickými b ehovými spole enstvy a zpevn nými hrázemi, etnými vodními toky 
s mok ady a drobnými lomy, i tzv. hliníky; chudá však na specifické skalní útvary typické pro 
Centrální h bet, Borovský les a Pohledecký les (výjimku tvo í Peperek, vrcholové partie 
a S svahy Ranska), jsou zde zastoupena etná balvanová pole. P evážná ást celku je zalesn na 
smrkem s p ím sí buku, mod ínu, jedle a borovice, místy vetší bukové porosty (Ransko, 
Kamenný vrch, Peperek). P evážná ást celku se vyzna uje až na výjimky pravidelnými lesními 
okraji. Okraje celku v p echodových pásmech utvá í pastviny a louky s vlhkomilnými 
a rašeliništními druhy. Krajinu celku lze rozd lit na dv ásti: S ást tvo enou ranským masívem 
a vrchem Henzlicka, J ást v okolí Adamova kopce a Vápenice. Ob ásti se liší p edevším 
geologickou stavbou, jejíž specifika se projevují i jako znaky p írodní charakteristiky krajinného 
rázu. Toto rozd lení nemá pro hodnocení krajinného rázu však zásadní význam a nejsou proto 
hodnoceny samostatn  jako prostory. Nejvyšší bod tvo í Henzli ka 692 m jako nep íliš výrazná 
výšková dominanta. Celek se vyzna uje uzav enou krajinnou scénou s velmi sporadickými 
výhledy do okolní krajiny. KC pokra uje mimo hranice CHKO až ke hranicím ORP. 

Na rozdíl od ostatních t í lesních KC není Peprek–Henzli ka–Ransko charakterizován 
typickými a etnými skalními útvary s kryoplana ními terasami a balvanovými proudy, ale tvo í 
jej etné r znorodé drobné prostory, jejichž vznik je dán p vodním i sou asným využitím 
krajiny (rybníky, lomy, hliníky, odlišné formy lesního hospoda ení, m nící se podrost, 
križovatky cest). Interiér lesa je díky tomu složitý a zna  prom nlivý, což zesiluje uzav ená 
krajinná scéna lesa. Teoreticky je možné krajinu celku rozd lit na dva samostatné prostory S a J, 
které  se  od  sebe  odlišují  p edevším  geologickou  stavbou  území.  Interiér  obou  ástí  se  liší  

edevším v zastoupení d evin. Pro Ransko jsou charakteristické rozsáhlé bu iny a etné porosty 
podmá ených jasanových olšin s výskytem bledule jarní. Specifický lenitý prostor v lesním 
porostu ranského masivu vytvá í lokalita zvaná Ranská jezírka. Místo charakterizované etnými 
drobnými zatopenými lomy, mnohdy již z ásti zazemn nými mok ady s vysokými haldami 
hlušiny v efektní lesní scenérii. Pro J ást pak jsou charakteristické podmá ené partie v okolí 

írodních vodních tok , rybník  a v odlesn ných enklávách s hlubokými smrkovými lesy 
s drobnými skalkami. P evážnou ást obou prostoru však tvo í monotónní smrkové lesy s 
vtroušenými ostatními d evinami (mod ín, jedle, borovice, buk). P ibližn  uprost ed KC se 
nachází v drobné odlesn né enkláv  jediný urbanizovaný prostor obce Ra ín. Mezi 
nejhodnotn jší partie pat í území len ná mladými a staršími porosty (ty kovina, kmenovina) s 
bohatými porosty t tin, ost ic, metli ky k ivolaké, ostružin, bor vek (nad Losenicemi). Krajina 
poskytuje díl í málo obvyklé efektní pr hledy z lesa do okolní krajiny ze svahu a n kolika 
skalních výchoz  (Ransko, Peperek). Místy jsou patrné stopy dobývání rud a t žby kamene. 
Území je len no etnými zpevn nými cestami a silnicemi s asfaltovým povrchem. Ojedin le 
upravené udržované studánky. V J ásti jsou historicky cenné partie v okolí Peperku, kde jsou 
doposud patrné prvky dokládající dobývání st íbra a železné rudy. 

Dá ská brázda (Dlouhá mez) - Protáhlá sníženina orientovaná v SZ-JV sm ru, kterou nap  
probíhá evropské rozvodí – bifurkace u rybníku Dá ko, z JZ ohrani ena mohutným zalesn ným 
masivem Ranska a na opa né stran  pak zlomem kon ícím zalesn ným Centrálním h betem. 
Charakteristické jsou terénní zlomy v okolí Radostína a Hluboké vytvá ející vysoké strán , pod 
nimiž vznikly p ekvapiv  efektní prostory (Radostínská mez, U strán , strá  
nad Doubravníkem). Zvln nou krajinu mezi Radostínem a Vojnovým M stcem roz ezává 
Štírový potok, který zde vytvá í strž v opukách s fragmenty p vodního porostu. P evážn  
intenzivn  využívaná zem lská krajina, ve které p evládají pole o velkých vým rách s absencí 
vzrostlé zelen  na okrajích i uvnit  a etné, p evážn  kulturní louky ve svazích a na okrajích 
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celku. Mozaiku krajiny tvo í p edevším st ídání velkých ploch orné p dy s ostatními plochami 
luk a pastvin, rybník  a les . J ást KC v okolí rybníka Dá ko je p evážn  zalesn ná a zna  se 
odlišuje jako specifický krajinný prostor utvá ený mírn  zvln ným p evážn  zalesn ným 
terénem s rašelinnými bory v okolí Velkého Dá ka (rozlohou nejv tší rybník na eskomoravské 
vrchovin ). Podobn  je tomu v okolí rybníku eka a Doubravník. Výraznou um lou osu vytvá í 
silnice I. t . Ž ár n.S. - Ždírec n.D. 

Interiér celku tvo í výrazn  se projevující zem lská krajina s efektními krajiná sky i 
írodn  velmi hodnotnými prostory p edevším v okrajích celku. Vzniká tím velmi ostrý kontrast 

zem lské krajiny, která p sobí neut šeným dojmem zejména v jarním a podzimním období, 
kdy se siln  uplat uje orná p da, a krajiná sky a p írodn  cenných partií v rámování vysokými 
strán mi nebo ve strži i v široké sníženin  spolu s rybníky. Krajinu lze tak definovat jako 
zem lskou, intenzivn  obd lávanou krajinu s výrazným projevem razantního odvodn ní, s 
absencí zelen  a ztrátou p vodní struktury rámovanou krajiná sky cennými scenériemi luk, 
mok ad  rybník  a rašeliniš  a vysokými strán mi. Hospodá ské využití krajiny je patrné až na 
výjimky ze všech kout  KC. Reliéf je p evážn  mírn  zvln ný, v okrajích se zvedá k sousedním 
ástem krajiny a na J okraji vytvá í efektní vysoké strán , které mnohdy odd lují velmi 

specifické prostory. J až JV ást Dá ské brázdy tvo í specifický prostor rybníku Velkého Dá ka 
obklopeného lesy s tzv. Dá skými rašeliništi (Padrtiny, Radostínské rašeliništ , Ostrov, 
rašeliništ  u Nového rybníku). Velké Dá ko je s 205 ha vodní hladiny nejv tším rybníkem 
na Vyso in . V jeho okolí jsou rašeliništ  vrchovištního typu s borovicí lesní a smrkem a s 
efektními interiéry porostu borovice blatky na Padrtinách. Rašeliništ  pat í k nejcenn jším 

írodním segment m v CHKO ŽV. Drastické se potom zdají být etné hluboké odvod ovací 
kanály, které mnohdy byly obnovovány v pol. 90. let. min. století. J strana prostoru je siln  
rekrea  využívána (chatová kolonie, tábo išt , pláže, p ovna lodí). Prostor je zakon en na S 
stran  menším rybníkem zvaným Malé Dá ko, které je lemováno ost icovými okrajovými 
porosty a ukon ením Radostínského rašeliništ . Mezi ob ma rybníky jsou bifurkace vod na 
hlavním evropském rozvodí. Pramení zde dv  reky: Sázava a Doubrava; krajina je odvod ována 
severním i jižním sm rem. SV ást odvod uje M stecký potok s drobnými rybníky asto 
rámovanými vzrostlými stromy. 

Novom stsko - Rozsáhlá intenzivn  obd lávaná zem lská krajina v pahorkatin  okolo 
urbanizovaného prostoru Nového M sta na Morav  (Novom stská pahorkatina) s p evahou orné 

dy, v širším okolí urbanizovaného prostoru m sta (v ORP Ž ár n. S. západní ást krajinného 
celku) se specifickými drobnými i v tšími prostory s fragmenty dochovaných p írod  blízkých 
spole enstev podmá ených luk i sušších stanoviš , skal a poto ních niv s náznaky p vodní 
struktury krajiny a pravideln  ohrani ených drobných p evážn  hospodá sky využívaných 
smrkových les  (selské lesy). P vodní charakter krajiny, podobn  jako u ostatních zem lských 
krajin CHKO a okolí, byl v období intenzifikace zem lské velkovýroby p edevším v 70. letech 
minulého století zna  set en scelením orné p dy do velkých p edimenzovaných ploch bez 
jakéhokoliv len ní. Zem lská krajina tak dostala neut šený vzhled, který zesiluje otev enost 
krajinné scény s mnoha pr hledy. Reliéf Novom stska je na rozdíl od krajiny Ž árska mírn  
lenit jší. I p es dominanci základní složky krajiny uplat ující se ve všech pohledech do krajinné 

scény poskytuje krajina Novom stska p ekvapivé krajiná sky cenné prostory s etnými 
fragmenty p írod  blízkých stanoviš , kosenými loukami a pastevními areály. Krajinný celek je 
vymezen zejména dominancí ploch orné p dy a ostatních zem lských ploch a z velké ásti 
(zejména  na  S,  SV,  SZ  a  Z  stran )  je  ost e  ohrani en  porosty  navazujících  lesních  komplex .  
Novom stsko oplývá n kolika velkými prostory, které se zna  odlišují od v tšiny krajiny, kde 

evažuje zem lský „intenzifika ní ráz“. Krajina na rozdíl od sousedního prostoru Ž árska 
není bohatá na rybníky a vodní nádrže a je odvod ována drobnými toky. Ojedin le se vyskytují 
balvany a drobné skalky, (Na skále 749 m, izolovaná skála Vávrovka – mimo ORP Ž ár n. S.), 
místy fragmenty p írod  blízkých biotop . Jedním z d ležitých prvk  krajiny je mimolesní zele  
a její uplatn ní v sídlech, podél komunikací i ve volné krajin  



PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

 

 
26 

ORP Ž ÁR NAD SÁZAVOU 

 Interiér krajiny Novom stska se vyzna uje zem lským charakterem p evážn  intenzivn  
obd lávané krajiny, kde p evládají plochy orné p dy s absencí vzrostlé mimolesní zelen  
dopln né lesy s p evahou smrku a pravidelnými okraji, kulturními pravideln  se enými loukami 
i pastvinami. Zna ná ást krajiny se vyzna uje silnou geometrizací složek, kterou mírn  
potla uje reliéf. Urbanizované prostory jsou položeny p evážn  podél komunikací, v místy 
v h e itelné urbanistické formaci uli ní zástavby a díky vysokému procentu novostaveb 
a p estaveb p vodních tradi ních objekt  lidové architektury se uplat ují jako nesourodé a 
heterogenní zástavby s nep íliš vysokým estetickým projevem. V okrajových ástech KC je 
nemalý podíl výrazn  se odlišujících prostor , které se vyzna ují p ekvapiv  vysokou 
krajiná skou hodnotou. V tšina luk je pravideln  se ena, upravený charakter krajiny. Pastviny s 
voln  se pasoucími zví aty p sobí malebným dojmem a zjem ují p sobení intenzifikovaného 
území. Typické jsou též komunikace s vysokými stromy (jasany a javory) a travnatými okraji. 
Komunikace jsou p evážn  zpevn né asfaltovým povrchem, ve volné krajin  jsou mnohdy 
necitliv  vedené zem lské cesty, fragmenty úvozových cest a polních cest zpevn ných 
št továním nebo udusáním. etné jsou nesourodé do asné cesty vytvo ené zem lskými stroji v 
polích. V okrajích sídel jsou patrné rozsáhlé p edimenzované a objemov  i propor  nevhodné 
zem lské areály s typickými ocelokolnami. Interiér je z ásti pod ízen mnohdy dominantn  se 
projevující m stské zástavb  Nového M sta n. M., která vytvá í místy razantn  se uplat ující 
kulisu krajiny. 

Arnolecké hory -  H eben  Arnolecké  hory  se  táhne  v  délce  cca  20  km od  obce  Netín  okolo  
Bohdalova k obci Sirákov v jižní ásti okresu Ž ár nad Sázavou. T sn  pod h ebenem dále leží 
obce Kyjov, Chroustov a Rudolec. Nachází se zde významná oblast spodních vod, odkud okolní 

sta a obce erpají pitnou vodu. H eben geomorfologicky náleží do Hornosvratecké 
pahorkatiny. Celý krajinný celek je tvo en vysokým podílem d evinné vegetace, skalními 
výchozy a balvanovými mo i s relativn  nízkým zastoupením orné p dy st ídající se s loukami a 
pastvinami a p írod  blízkými stanovišti. H eben Arnoleckých hor vytvá í p irozenou osu 
krajiny. Celek vypl uje prostor až k hranicím ORP. 

Nep íliš výrazné vrchy, místy mírn  ka onovitá údolí, se skalními výchozy a skalami a 
strmými svahy, lemováno smíšenými porosty a drobnými smrkovými lesy, loukami a mén  pak 
plochami orné p dy. N které ásti h ebenu p sobí velmi malebn  zejména ve spojení s p írod  
blízkými jedlobukovými porosty na kyselém podloží metamorfovaných hornin (PR Baba-V 
bukách). 
 

ádek . 19: Místo významné události 
 Za místo um lecké inspirace je t eba považovat Svratecko (malí i: F. Kavan, R. Hanych, 
J. Trnka, O. Bubení ek, F. Emler, spisovatel J. V. Pleva).  
 Sou ástí míst významné události jsou také informace o vále ných hrobech nacházejících 
se na území ORP Ž ár nad Sázavou. Data byla získána z Centrální evidence vále ných hrob . 
Poskytovatelem dat byl M stský ú ad Ž ár nad Sázavou. Ve dvou p ípadech se objevily 
nesrovnalosti v lokalizaci vále ných hrob  (na území obce Cikháj a Vojnova M stce). První 
úplnou aktualizací ÚAP byly dopln ny kostnice Nížkov a Velká Losenice. 
 

ádek . 20: Významný vyhlídkový bod 
 Na území ORP Ž ár nad Sázavou se nachází jedna rozhledna voln  p ístupná (Rosi ka). 

že kostel  jsou p ístupny jen u p íležitosti významných dn  (v ž kostela sv. Prokopa), proto 
nejsou vyzna ovány. Krom  rozhledny na kopci Rosi ka jsou vyzna ena další ve ejn  p ístupná 
místa v terénu. P íslušná data byla získána terénním pr zkumem.  
 

ádek . 21: Územní systém ekologické stability 
Územní systém ekologické stability je takový vzájemn  propojený soubor p irozených i 

pozm ných, avšak p írod  blízkých ekosystém , který udržuje p írodní rovnováhu. Rozlišuje 
se místní (lokální - LC, LK), regionální (RC a RK) a nadregionální (NC a NK) územní systém 
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ekologické stability (§3 zák. . 114/1992 Sb.), souborn  se tedy mluví o územních systémech 
ekologické stability. Místní (lokální) územní systém ekologické stability zahrnuje i celý rozsah 
systém  regionálních a nadregionálních.  

Nadmístní systém ekologické stability byl v II. ÚA aktualizován dle údaj  KrÚ Kraje 
Vyso ina, OŽP, který poskytnul data schválená v rámci aktualizace . 1 Zásad územního rozvoje 
Kraje Vyso ina. Místní systém ekologické stability je p evzat z platných územních plán  obcí, 
které byly zpracovateli ÚAP poskytnuty ve vektorové podob . K datu ukon ení sb ru dat pro 

etí úplnou aktualizaci nebylo dodáno 7 územních plán  v požadovaném formátu, proto nejsou 
v datovém modelu zahrnuty.  
 

ádek . 22: Významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjád en jinou položkou 
 Data byla vyzna ena na základ  výpisu parcelních ísel z pasportu o území získaného 
z M Ú Ž ár nad Sázavou, odbor životního prost edí. 
 

ádek . 23: Významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjád en jinou položkou 
  V DMG GIS 4.1 není tato položka zpracována, jelikož lesní a vodní plochy jsou již 
obsaženy v jiných položkách, pro ostatní data (rašeliništ , údolní nivy) nebyly dodány 
poskytovatelem podklady. 
 

ádek . 24: echodn  chrán ná plocha 
 echodn  chrán ná plocha se na území ORP Ž ár nad Sázavou nenachází. 
 

ádek . 25: Národní park v . zón a ochranného pásma 
 Na území ORP Ž ár nad Sázavou se sledovaný jev nevyskytuje. 
 

ádek . 26: Chrán ná krajinná oblast v . zón 
 Data byla poskytnuta v m ítku 1:10 000 AOPK. 
 

ádek . 27: Národní p írodní rezervace v . ochranného pásma 

Požadované informace byly získány od AOPK v m ítku 1:10 000. DMG GIS 4.1 
obsahuje vyhlášená ochranná pásma, ochranná pásma navrhovaná k vyhlášení i ochranné pásmo 
ze zákona. Níže je uveden vý et NPR na území ORP Ž ár nad Sázavou a jejich stru ná 
charakteristika.  

NPR Dá ko – k.ú. Radostín u Vojnova M stce – nejrozsáhlejší rašeliništ  
eskomoravské vrchoviny typu p echodového rašeliništ , v n mž se ojedin le zachovala 

rašeliništní spole enstva s porostem borovice blatky (Pinus rotundata) a ada chrán ných 
a ohrožených druh  rostlin a živo ich . 

NPR Radostínské rašeliništ  – k.ú. Vojn v M stec, Radostín u Vojnova M stce – 
rašeliništ  typu p echodového rašeliništ  vzniklé na plochém rozvodí s bifurkací vod do ek 
Sázavy a Doubravy s výskytem ady chrán ných a ohrožených druh  rostlin a živo ich , d íve 

žená ást podléhá p irozené sekundární sukcesi rašeliništních spole enstev. 

NPR Žákova hora – k.ú. Cikháj – výjime  zachovalý, již od roku 1933 chrán ný 
segment p irozených pralesovitých lesních spole enstev bohatších stanoviš  vyšších poloh 

árských vrch  je biotopem ady organism , které již z okolních p evážn  smrkových porost  
vymizely, a je d ležitým objektem v deckého výzkumu zákonitostí vývoje lesa. 
 

ádek . 28: írodní rezervace v . ochranného pásma 
Požadované informace byly získány od AOPK v m ítku 1:10 000. DMG GIS 4.1 

obsahuje vyhlášená ochranná pásma, ochranná pásma navrhovaná k vyhlášení i ochranné pásmo 
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ze zákona. Níže je uveden vý et PR na území ORP Ž ár nad Sázavou a jejich stru ná 
charakteristika.  

PR Baba  -  V bukách – k.ú. Bohdalov, Chroustov u Bohdalova – p irozený lesní porost 
s charakteristickou druhovou skladbou jedlobu in na kyselém podloží metamorfovaných hornin. 

PR Branty – k.ú. Malá Losenice – vlhké, na prameništích zrašelin né louky, s bohatým 
výskytem chrán ných a ohrožených druh  rostlin a živo ich . 

PR Olšina u Skleného – k.ú. Sklené u Ž áru nad Sázavou – zachovalý ojedin lý soubor 
smrkových olšin a rašelinných luk s bohatým výskytem chrán ných a ohrožených druh  rostlin 
 a živo ich  v pramenné oblasti Sklenského potoka. 

PR Pod Kamenným vrchem – k.ú. Polni ka – komplex vlhkých prameništích 
a rašelinných luk navazujících na mok ady a terestrické rákosiny nad rybníkem je výjime  
rozsáhlým zachovalým biotopem s bohatstvím chrán ných a ohrožených druh  rostlin a 
živo ich . 

PR Ští í d l – k.ú. Vojn v M stec – fragmenty p írod  blízkých lesních a lu ních 
spole enstev v opukách za íznutého údolí Ští ího potoka s výskytem chrán ných a ohrožených 
druh  rostlin a živo ich , zejména ho ku mnohotvarého eského (Gentianella praecox, S SP. 
Bohemica) a mloka skvrnitého (Salamandra salamandra). 

PR Volák v kopec – k.ú. Chlum tín – krajiná sky hodnotný komplex spole enstev 
s p evahou rašelinných luk s výskytem chrán ných a ohrožených druh  rostlin a živo ich  
v okolí Volákova kopce u Kameni ek (okr. Chrudim). 
 

ádek . 29: Národní p írodní památka v . ochranného pásma 
 Na území ORP Ž ár nad Sázavou se sledovaný jev nevyskytuje. 
 

ádek . 30: írodní park 
 Data byla poskytnuta KrÚ Kraje Vyso ina, odbor životního prost edí, v m ítku 1:25 000.  

ad Ž ár nad Sázavou na ízením .2/01na základ  zákonu . 114/1192 Sb., o ochran  
írody a krajiny, z ídil jediný p írodní park na území ORP Ž ár nad Sázavou - Bohdalovsko. 

Území p írodního parku je cenné z hlediska krajiná ského zvlášt  velkým po tem rybník  
s vytvo eným litorálním pásmem, na n  navazujícími b ehovými porosty a neobd lávanými nebo 
jen extenzivn  využívanými zamok enými loukami. Dále se na h bet  zalesn ného svahu Baba 
nachází p írodní rezervace Baba – V bukách vyzna ující se p irozenou druhovou skladbou. 
Bohdalovsko je významné také z hlediska výskytu ady zvlášt  chrán ných druh  rostlin 
a živo ich  jako území s p írodn  blízkou a bohatou druhovou diverzitou. 
 

ádek . 31: írodní památka v . ochranného pásma 
Požadované informace byly získány od AOPK v m ítku 1:10 000. DMG GIS 4.2 

obsahuje vyhlášená ochranná pásma, ochranná pásma navrhovaná k vyhlášení i ochranné pásmo 
ze zákona. Níže je uveden vý et PP na území ORP Ž ár nad Sázavou a jejich stru ná 
charakteristika.  

PP Belfrídský potok - k.ú. Bohdalov, Kyjov, Pavlov - niva Belfrídského potoka se 
zachovalými lesními porosty údolních jasanovo-olšových luh  s po etnou populací d ípatky 
horské. 

PP  Brožova  skála – k.ú. Sklené u Ž áru nad Sázavou – rulový skalní útvar typu 
mrazového srubu s fragmentem lesního spole enstva smrkových bu in. 

PP  Díly  u  Lhotky – k.ú. Lhotka u Ž áru nad Sázavou – spole enstva vlhkých 
a zrašelin ných luk s výskytem ohrožených druh  rostlin a živo ich . 
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PP  Hodíškovský rybník - k.ú. Hodíškov - rybník s výskytem vegetace letn ných rybník  
a s výskytem významných druh  rostlin a živo ich , vlhké louky s výskytem významných druh  
rostlin, typy p írodních stanoviš  a rostlinný druh puchý ka útlá. 

PP Laguna u Bohdalova - k.ú. Bohdalov - komplex t ní s bohatým zastoupením vodní a 
mok adní fauny a flóry s výskytem zvlášt  chrán ných druh  organizm  v t ních vzniklých po 

žb  cihlá ské hlíny 

PP Louky u erného lesa – k.ú. Vysoké, Zámek Ž ár – zachovalý biotop spole enstev 
zrašelin ných luk údolní nivy, olšin a mok ad  ve zhlaví rybníka s výskytem ady chrán ných a 
ohrožených druh  rostlin a živo ich . 

PP Mlýnský potok a Uhlí ky –  k.ú.  Ra ín  u  Polni ky,  Velká  Losenice,  Vep ová  –  
irozen  meandrující potok s b ehovými porosty olšin a lu ními spole enstvy zrašelin né nivy 

je jedním z mála zachovalých biotop  drobných vodních tok  v CHKO ŽV s výskytem 
chrán ných a ohrožených druh  rostlin a živo ich . 

PP Peperek – k.ú. Ra ín u Polni ky – skalnatý h eben s pseudokary, balvanovými proudy 
a sut mi je poz statkem intenzivního mrazového zv trávání hornin v pleistocénu. Na humusem 
obohacených su ových svazích se ojedin le dochovala hodnotná spole enstva javorových bu in. 

PP Rozštípená skála – k.ú. Najdek na Morav  – svahový skalní útvar typu mrazového 
srubu je výsledkem kryogenní modelace rulových hornin ve starších tvrtohorách. Na balvanité 
suti pod skalami se zachoval fragment p írod  blízkých lesních spole enstev javorových bu in 
s výskytem m sí nice vytrvalé (Lunaria rediviva). 

PP Sklenské louky – k.ú. Sklené u Ž áru nad Sázavou – spole enstva vlhkých 
a na prameništích zrašelin ných luk s výskytem ady chrán ných a ohrožených druh  rostlin a 
živo ich  (prstnatec májový – Dactylorhiza majalis. 

PP  Suché kopce – k.ú. Vojn v M stec – komplex spole enstev vlhkých, na prameništích 
zrašelin ných luk a v esovištních pastvin s krajiná sky cennou rozptýlenou d evinnou vegetací je 
bohatou lokalitou chrán ných a ohrožených druh  rostlin a živo ich  (prstnatec májový – 
Dactylorhiza majalis, p. listnatý – D. longebracteata. 

PP Sv tnovské údolí – k.ú. Sv tnov – údolní niva meandrujícího Sklenského potoka je 
bohatou lokalitou ohrožené bledule jarní – Leucojum vernum. 

PP Šafranice - k.ú. Veselí ko u Ž áru n./S. - p írodní biotopy mok ad  a lu ních 
rašeliniš  s populacemi zvlášt  chrán ných druh , zejména rostlin, mech , obojživelník  a 
hmyzu. 

PP Tis vka – k.ú. Cikháj – skalní hradba na h betu Tis vky a okolní balvanité sut  jsou 
poz statkem proces  intenzivního mrazového zv trávání hornin ve starších tvrtohorách. 

PP  Zkamen lý zámek - k.ú. eská Cikánka - výrazná rulová skála, doklad mrazového 
trání.  

Druhá úplná aktualizace p idává navrhovanou p írodní památku PP Rendlí ek a 
Zumborek, PP Kotlaský rybník a PP K es anova louka. Data byla poskytnuta KrÚ Kraje 
Vyso ina, odbor životního prost edí.  
 

ádek . 32: Památný strom v . ochranného pásma 
 Údaje byly poskytnuty AOPK v m ítku 1:10 000 bez ochranných pásem, proto se také 
tyto OP nevyskytují v DMG GIS 4.1.  
 

ádek . 33: Biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO 
 Na území ORP Ž ár nad Sázavou se sledované jevy nevyskytují. 
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ádek . 34: NATURA 2000 - evropsky významná lokalita 
 Údaje byly dodány AOPK v m ítku 1:10 000. Na území ORP Ž ár nad Sázavou se 
vyskytuje 17 evropsky významných lokalit. Níže je uveden jejich vý et se stru nou 
charakteristikou. 

CZ0610175 – Baba – Jeden z mála v tších zachovalých komplex  p írod  blízkého lesa 
v tomto regionu. Významná je po etná populace Soldanella montana v okolí Belfrídského 
potoka - jedná se o jednu z lokalit na severovýchodním okraji areálu druhu. Dále zde roste 
Menyanthes trifoliata (ve zbytkové populaci v iniciální olšin ). 

CZ0613318 – Babínský rybník – Fragmenty rašeliništ , v ásti po d ív jší t žb  rašeliny 
(v uplynulých 20-ti letech) došlo k následné zm  vegetace - p evážn  t tinové porosty s 

evinnými nálety p edevším olše lepkavé s vytvá ením typických vzdušných ko en  
(pneumatofory). Revitalizací byla vytvo ena mozaika drobných vodních plošek a mok ad  
ve sníženinách a na bývalých odvod ovacích p íkopech - rybníky, mok ady, vlhké louky, 
smilkové porosty, mok adní vrbiny, rašelinné brusnicové bory. Úseky, které nebyly t žbou 
zasaženy jsou porostlé vysokými ost icemi, orobincem, puškvorcem a rákosem obývané 
ondatrou pyžmovou. Um le vytvo ené ostr vky jsou vhodným biotopem pro vodní ptactvo. 
Jedna ze dvou lokalit vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) v CHKO Ž árské vrchy. 
Stabilní populace s vysokým po tem jedinc  (Holuša 2003). 

CZ0614053 – Dá ská rašeliništ  – V centrální ásti vymezeného území (NPR Velké 
Dá ko) p evládají blatkové bory L10.4, které jsou obklopeny rašelinnými a podmá enými 
smr inami L9.2. Rašelinné brusnicové bory L10.2 se vyskytují zejména v NPR Radostínské 
rašeliništ . Zde zastoupené biotopy : V1C, M1.7, M1.1, R2.3, T2.3B, L10.2. V lesním komplexu 
se na místech lesních prameniš  a podél potok  ojedin le vyskytují ní a typické jasanovo-
olšové luhy L2.2. Na místech po bývalé t žb  rašeliny se vyvinula primární sukcesní stádia 
sm ující k okolnímu klimaxu. Tato jednotka p echází na okrajích rašeliništ  v nevápnité 
mechové slatiništ  R2.2, které asto tvo í mozaiku se spole enstvem podhorských a horských 
smilkových trávník  T2.3. Na mineráln  siln jších p dách na opuce, a to pod Radostínským 
kopcem a na severním b ehu rybníka Malé Dá ko se vyskytují st ídav  vlhké bezkolencové 
louky T1.9. Na svazích na intenzivn ji využívaných loukách je astá vegetace mezofilních 
ovsíkových luk T1.1, místy v mozaice s širokolistými suchými trávníky T3.4. Mén  zastoupené 
jsou tužebníková lada T1.6 a vlhké pchá ové louky T1.5. V litorálních porostech vysokých ost ic 
( R2.3, M1.7, V1C) Velkého a Malého Dá ka je hojná makrofytní vegetace s bublinatkou jižní 
V1B. V p ípad  letn ní Velkého Dá ka zde bývají cenné porosty vegetace letn ných rybník  
M2.1. Maloplošn  jsou vyvinuty mezofilní bylinné lemy T4.2. Nejrozsáhlejší a nejhlubší 
rašeliništ  na eskomoravské vrchovin , jediná lokalita blatkového boru v regionu. Rašeliništ  
typu p echodového vrchovišt , v n mž se zachovala rašeliništní spole enstva s porostem 
borovice blatky a ada chrán ných a ohrožených druh  rostlin a živo ich . Významná lokalita 
vážky jasnoskvrnné. 

CZ0613809 – Dívka – Rybníky Mikšovec a Dívka mají pom rn  dob e vyvinutý, avšak 
díky intenzivním rybníká skému hospoda ení úzký litorální pás. Litorální porosty jsou tvo eny 
rákosinami s rákosem obecným a orobincem širolistým (M1.1) a porosty vysokých ost ic (M1.7) 
s chrasticí rákosovitou a ost icí m chý katou. V b ehových porostech se vtroušen  vyskytují 
vrby a olše. Jedna ze dvou nejvýznamn jších lokalit výskytu ku ky ohnivé v CHKO Ž árské 
vrchy. 

CZ0612134 – Dolní rybník u Újezda – Vegetace letn ných rybník  M2.1 s výskytem 
Coleanthus subtilis byla nalezena v roce 2000. Jinak se jedná o rybník v p ír. stavu bez vodních 
makrofyt, využívaný k chovu kachen (2003). Rybník je lemován úzkou rákosinou M1.1 
s dominantní Phalaris arundinacea a kulturními loukami. Po etná populace C. subtilis, významná 
lokalita p i okraji centra rozší ení na eskomoravské vrchovin . 
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CZ0613319 – Fick  rybník – Oligotrofní rybník na okraji lesa má dob e vyvinuté litorály 
(M1.7) s p esli kou po ní (Equisetum fluviatile) a ost icovými porosty s dominující ost icí 
mechý katou (Carex vesicaria). Místy jsou litorály zrašelin lé (R2.3) a nacházejí se zde 
ost icovo-rašeliníková spole enstva se záb lníkem bahenním (Potentilla palustris), suchopýrem 
úzkolistým (Eriophorum angustifolium), violkou bahenní (Viola palustris) aj. Okolí rybníka tvo í 

ípoto ní olšina (L2.2) na drobném p ítoku a jehli naté monokultury, p i hrázi se nachází 
fragment st ídav  vlhké louky. Významná lokalita výskytu Triturus cristatus pro oblast 
Vyso iny. 

CZ0612135 – Hodíškovský rybník –  Coleanthus  subtilis  se  vyskytuje  p i  ob asném  
popušt ní ve vegetaci letn ných rybník  M2.1 (Eleocharition ovatae). V litorálech rybníka se 
vyskytuje vegetace vysokých ost ic M1.7 s Carex rostrata a rákosiny M1.1. Rybník z ásti lemují 
vlhké pchá ové louky T1.5 a podhorské smilkové trávníky T2.3. Z významných druh  zde roste 
nap . Pedicularis sylvatica, Taraxacum nordstedtii a Dactylorhiza majalis. Potenciáln  
perspektivní populace C. subtilis v kvalitním mezotrofním rybníku. 

CZ0615014 – Louky u erného lesa – Na lokalit  je vytvo en komplex spole enstev 
vegetace vysokých i nízkých ost ic svaz  Caricion gracilis, Caricion rostratae, Caricion 
lasiocarpae a Caricion fuscae (M1.7), p echodového rašeliništ  (R2.3), vlhkých tužebníkových 
lad (T1.6), s fragmenty rákosin eutrofních stojatých vod (M1.1), vlhkých pchá ových luk (T1.5), 
podhorských smilkových trávník  bez jalovce (T2.3B), mok adních vrbin (K1), k ovitých vrbin 
hlinitých a pís itých náplav  (K2.1), mok adních olšin (L1) a b ehových porost  údolních 
jasanovo-olšových luh  (L2.2B). Z cenných druh  cévnatých rostlin byly na lokalit  
zaznamenány: Aconitum vulparia, Calla palustris, Carex diandra, C. lasiocarpa, Dactylorhiza 
majalis, Lysimachia thyrsiflora, Menyanthes trifoliata, Parnassia palustris, Pedicularis sylvatica, 
Potentilla palustris, Salix rosmarinifolia, Utricularia australis, Valeriana dioica. Z významných 
živo išných druh  zde byly pozorovány: Rana temporaria, R. kl. esculenta, Bufo bufo, B. viridis, 
Hyla arborea, Triturus alpestris, Zootoca vivipara, Vipera berus, Natrix natrix, Acrocephalus 
palustris, Lanius collurio, Muscicapa striata, Saxicola rubetra, Sorex araneus, Neomys anomalus, 
Myotis daubentoni, M. mystacinus aj. Druh Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus byl 
nalezen na rašelinné louce v údolní niv  nad rybníkem (R2.3) p echázející v porosty vysokých 
ost ic svazu Caricion lasiocarpae (M1.7).  V CHKO Ž árské vrchy ojedin le zachovaná údolní 
niva s meandrujícím vodním tokem a adou chrán ných a ohrožených druh  rostlin a živo ich . 
Významná lokalita druh Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus. 

CZ0612139 – Pod Kamenným vrchem – Rozsáhlý lu ní komplex s mozaikou rašelinných 
spole enstev, vlhkých pchá ových luk a tužebníkových lad, p echázející v mok adní ost icové 
porosty se sekundárními rákosinami kolem rybníka a smilkové porosty sušších okraj  území. 
(Biotopy R2.2, R2.3, T1.5, T1.6, T2.3B, M1.7, V1G, periodicky M2.1). Coleanthus subtilis 
periodicky roste ve vegetaci letn ných rybník  (M2.1). Rostliny: Coleanthus subtilis, Tillaea 
aquatica, Antennaria dioica, Carex dioica, C. diandra, C. hartmanii, C. lasiocarpa, Dactylorhiza 
majalis, Drosera rotundifolia, Menyanthes trifoliata, Oxycoccus palustris, Parnassia palustris, 
Pedicularis sylvatica, Platanthera bifolia, Potentilla palustris, P. thyrsiflora, Scorzonera humilis, 
Stellaria longifolia, Trichophorum alpinum, Valeriana dioica.Živo ichové: Rana arvalis, R. 
temporaria, Bufo bufo, Hyla arborea, Triturus alpestris, Zootoca vivipara, Vipera berus, Natrix 
natrix, Gallinago gallinago, Anthus pratensis, Lanius collurio, Saxicola rubetra, Locustella 
fluviatilis, Prunella modularis, zalétají Ciconia ciconia, C. nigra, Myotis daubentoni aj. V CHKO 

árské vrchy významný výskyt Coleanthus subtilis na rybnících horní Sázavy. Dále v rámci 
CHKO Ž árské vrchy rozsáhlý komplex rašelinných luk s bohatým zastoupením chrán ných a 
ohrožených druh  rostlin a živo ich  vyhlášený jako p írodní rezervace Pod Kamenným vrchem. 

CZ0612140 – Podvesník – V roce 2001 byl rybník op tovn  popušt n a na obnaženém 
pruhu dna byla vyvinuta druhov  velmi pestrá vegetace den letn ných rybník  M2.1. Mimo 
po etné populace Coleanthus subtilis zde rostla Tillaea aquatica, Spergularia echinosperma, 
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Montia hallii, Lythrum hyssopifolia, Limosella aquatica a ada dalších. Rybník je lemován 
úzkým pruhem rákosin M1.1 (Phalaris arundinacea, vzácn ji Phragmites australis), na JZ b ehu 
je do lokality zahrnut pruh mezofilní louky T1.1, p echázející k podhorským smilkovým 
trávník m a vlhkým pchá ovým loukám s výskytem Taraxacum nordstedtii. Po etná populace C. 
subtilis v ob asn  letn ném rybníku, výskyt ady dalších cenných druh  obnažených den. 

CZ0614052 – Rybníky u Rudolce – Na vypušt ném dnu Olšinského rybníka (z ejm  
oprava výpusti) byla v roce 2002 vytvo ena vegetace letn ných rybník  M2.1 (Eleocharition 
ovatae) s druhy Coleanthus subtilis, Limosella aquatica, Elatine triandra aj. Rybník je lemován 
úzkými rákosinami s M1.1 Phragmites australis, na p ítoku navazují porosty vysokých ost ic 
M1.7 s Calamagrostis canescens, Comarum palustre a ojedin le Menyanthes trifoliata. Na 
severním b ehu rybníka jsou kulturní louky s fragmentem podhorských smilkových trávník  
T2.3. Lokalita s po etnou populací Coleanthus subtilis na obnažených dnech rybník . Lokalita 
s významnou populací ku ky ohnivé. 

CZ0613333 – Stavišt  – A/ Základní charakteristika: Regulovaný tok Stavišt  
nad Lhotkou protéká kulturními loukami, b ehy potoka jsou porostlé hust  zapojeným náletem 
olší a b íz. T sn  nad obcí se nachází ást p irozeného toku vedoucího p es áste  udržované 
vlhké nivní louky typu vlhkých pchá ových luk - T1.5 a tužebníkových lad - T1.6, áste  i 
malou olšinou (L2.2). Pod Lhotkou op t pokra ují vlhké louky (T1.5), dosti degradované 
s dominantní chrasticí rákosovitou, kosené v místech kam dosáhne t žká mechanizace. B ehy 
potoka lemují v tomto úseku jednotliv  stromové vrby. V lesním úseku se áste  zachovaly 
porosty olšin (L2.2), které jsou dopln ny ve vlhku špatn  prosperujícími výsadbami smrk  a 
borovic (X9A). Další nelesní úsek je op t p edstavován vlhkými nivními loukami s dominantní 
chrasticí rákosovitou. Louky jsou nekosené, b ehy lemují olše a vrby. Nejde však o zapojené 
porosty, nýbrž o jednotlivé stromy v linii podél toku.  B/ Charakteristika ve vztahu k chrán nému 
fenoménu: Horní ást toku je siln  zastín na náletovými d evinami, v dolním úseku dochází k 
áste nému zastín ní nekosenou vegetací vysokých trav – chrastice rákosovité. Jedna ze dvou 

nejvýznamn jších lokalit výskytu vranky obecné v CHKO Ž árské vrchy. V n kterých ástech 
toku byla populace vranky obecné srovnatelná s populací pstruha obecného, který je do toku 
um le dosazován rybá i. 

CZ0614059 – Ští í d l- eka – Bezlesá enkláva na stráních údolí Štírového (též Ští ího) 
potoka pod hrází Malého Dá ka. Jižn  orientované svahy údolí hostící populaci ho ku jsou 
zarostlé mozaikou porost  svazu Arrhenatherion (T1.1 Mezofilní ovsíkové louky) a Violion 
caninae (T2.3 Podhorské a horské smilkové trávníky). Vzhledem k opukovému podkladu 
(vápnité slínovce) a orientaci strán  jsou ve vegetaci hojn ji zastoupeny i n které druhy svazu 
Bromion erecti. Strán  byly v minulosti využívány jako pastviny, poté byly mnoho let bez 
obhospoda ování. V sou asné dob  je snaha strán  vypásat ovcemi a následn  kosit nedopasky. 

esn jší údaje o historii ochraná ského managementu viz publikované práce (R ži ka et 
Zabloudil 1996, Zabloudil 1997) a V. Zabloudil – správa CHKO Ž árské vrchy. V roce 2003 
prob hla na p elomu kv tna a ervna na lokalit  pastva ovcí s ru ním pokosením nedopask . Na 
po átek listopadu 2003 (po p emrznutí) je plánováno vyhrabání sta iny. Z dalších významných 
druh  se na lokalit  vzácn  vyskytuje Gymnadenia conopsea a Platanthera bifolia. Dále se jedná 
o nevápnitá mechová slatiništ  tvo ící p evážn  as. Sphagno warnsdorfiani- Eriophoretum 
latifolii, v p echodech ojedin le vytvá í vyhran né spole enstvo as.Valeriano dioicae-Caricetum 
davalianae. B ehy rybníka eka lemují rozsáhlé porosty vysokých ost ic a mok adní vrbiny. 
Kolem meandrujícího toku Doubravy jsou vytvo eny b ehové porosty, p echázející v roztroušené 

evinné nálety na loukách, inklinující ke svazu Salicion cinereae. Slatiništ  p echází v st ídav  
vlhké bezkolencové louky, místy ve vlhké pchá ové louky i tužebníková lada. Na stráni 
navazující na vlhké louky p evažují mezofilní ovsíkové louky a smilkové trávníky, které 
vykazují tendence p echodu k ovsíkovým loukám a mezofilním bylinným lem m. Vysoké 
mezofilní a xerofilní d eviny se vyskytují pouze maloplošn  na mezích na opukových stráních. 
Na stanovišti lesního typu bohaté jedlové bu iny žindavové p evažují zm né smrkové porosty 
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(X9A) - (asi 80-letá smrková monokultura) s lokáln  r znou p ím sí jedle b lokoré (Abies alba) 
a s nepatrným zastoupením javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a buku lesního (Fagus sylvatica). 
V ásti území jsou áste  zachovány kv tnaté bu iny (L5.1) až roklinové javo iny svazu Tilio-
Acerion (su ové lesy (L4)). V úžlabin  potoka se vyskytuje fragment podsvazu Alnenion 
glutinoso-incanae (údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2)) a v t sné blízkosti Štírového potoku 
pob ežní vegetace potok  (M1.5). Na skalnatém poloostr vku u rybníka je vytvo en drobný lesík 
s r znov kým porostem s p evahou b ízy b lokoré, borovicí lesní a smrkem. V rybní ku ve 
spodní ásti území se rozmnožuje ku ka obecná (Bombina bombina). 
Druh Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus byl nalezen v oblasti zrašelin lé slatinné louky v 
údolní niv  Doubravy (R2.1, R2.2, R2.3) v bultech Carex panicea a C. flava, kde vytvá í 
populaci mnoha kolonií o celkové velikosti asi 10m2, kde byl zaznamenán i výskyt dalších 
cenných mechorost : Calliergon giganteum, Sphagnum contortum, Amblystegium radicale, 
Campylium stellatum, Dicranum bonjeanii, Drepanocladus polygamus, Fissidens adianthoides, 
Plagiomnium elatum, Plagiomnium ellipticum, Plagiothecium ruthei, Scorpidium cossonii a 
Tomentypnum nitens. 

Druh Buxbaumia viridis se vyskytuje ve fragmentu údolního jasanovo-olšového luhu 
(L2.2) v niv  Štírového potoka, která je netipycká rovnocenným zastoupením Alnus glutinosa, 
Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior a Picea abies. Na lokalit  je zachován (v rámci CHKO 

árské vrchy ojedin lý) komplex slatinných lu ních spole enstev. Velmi významná lokalita 
druhu Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus v kraji Vyso ina. Lokalita je vysoce významná, 
protože p ítomná populace tohoto mechu pat í k nejv tším recentn  známým v R. Regionáln  
velice významná lokalita druhu Buxbaumia viridis. Jedna z nejpo etn jších populací ho ku 
Gentianella praecox subsp. bohemica na eskomoravské vrchovin . 

CZ0613338 – Vatín – Základní charakteristika: Rybníky s úzkým pásem litorálních 
porost  s ší í do 1m. Porosty jsou špatn  vyvinuté, p evažuje rákos obecný, mén asté jsou 
vysoké ost ice nebo p esli ky. Plošn  rozsáhlejší porosty rákosu obecného se vyskytují u 1., 2., 
3. a 8. rybníku soustavy. Návodní strana hrází je opat ena velkou vrstvou kamenného záhozu – 
makadam. V horní ásti soustavy se dochovalo n kolik menších olšin a vrbin. Charakteristika ve 
vztahu k chrán nému fenoménu: Litorály jsou špatn  vyvinuté s p evahou rákosu obecného, 
patrná je ruderalizace, na vodních plochách nebyl zaznamenán významn jší výskyt makrofytní 
vegetace( M1.1, M1.7, V1F). Pod kamenným záhozem u hrází se ukrývá ada dosp lc . Jedna ze 
dvou lokalit výskytu ku ky ohnivé v CHKO Ž árské vrchy. Jedná se o výskyt na severní hranici 
rozší ení v této oblasti. 

CZ0614057 – Zn tínecké rybníky – V roce 2002 byla na dn  rybník  vyvinuta vegetace 
letn ných den M2.1 (Eleocharition ovatae) s masovým výskytem Coleanthus subtilis a Tillaea 
aquatica, dále nap . Isolepis setacea. Rybníky jsou lemovány úzkým pruhem porost  vysokých 
ost ic M1.7 s Carex rostrata, Comarum palustre, Eriophorum angustifolium aj. Mezi ob ma 
rybníky jsou zanedbané vlhké pchá ové louky T1.5 s nevelkým zrašelin lým o kem (vegetace 
minerotrofních nevápnitých slatiniš , R2.2) s Menyanthes trifoliata. Na SZ b ehu Zn tínského 
rybníka byly mapovány r zn  zachovalé podhorské smilkové trávníky T2.3 s Pedicularis 
sylvatica, Dactylorhiza majalis a Taraxacum nordstedtii. Zbytek lokality tvo í kulturní louky. 
Velmi po etná populace C. subtilis (a nemén  cenné Tillaea aquatica), z ejm  nejpo etn jší 
v regionu. Jedno z p irozených jader výskytu na K ižanovsku a Velkomezi sku. Lokalita 
s významnou populací ku ky ohnivé. 

CZ0613700 – Ž ár nad Sázavou-garáže – Letní kolonie netopýr . Významná letní 
kolonie netopýra brvitého. Jediná letní kolonie tohoto druhu na eskomoravské vrchovin . 

CZ0610401 – Žákova hora – Výjime  zachovalý, již od roku 1933 chrán ný segment 
irozených pralesovitých lesních spole enstev bohatších stanoviš  vyšších poloh Ž árských 

vrch . Vrchol Žákovy hory je ovliv ován vrcholovým fenoménem a sníženiny stékáním a 
hromad ním studeného vzduchu. Lesní spole enstva území náleží ke kv tnatým bu inám 
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podsvazu Eu-Fagenion, asociací Dentario enneaphylli-Fagetum a Festuco altissimae-Fagetum. 
Na humusem obohacených su ových fragmentech k nim p istupují prvky svazu Tilio-Acerion, 
zpravidla v návaznosti na ojedin lá prameništ  svazu Cardaminion amarae. Na mineráln  
chudém podkladu na temeni Žákovy hory zasahují do území acidofilní smrkové bu iny blízké 
asociaci Calamagrostio villosae-Fagetum. Nejv tší plochy acidofilních i kv tnatých bu in se 
nachází v NPR Žákova hora, kde se dochovaly zbytky jedlobukového pralesa. Mechorost 
Dicranum viride byl prozatím (2008) nalezen v území na k e 10 buk . Celková velikost 
populace byla odhadnuta na 750 cm2, jedná se tedy o pom rn  po etnou populaci.   

 
ádek . 35: NATURA 2000 - pta í oblast 

 Žádná pta í oblast se na území ORP Ž ár nad Sázavou nevyskytuje. 
 

ádek . 36: Lok. výskytu zvl. chrán ných druh  rostlin a živo ich  s nár. významem 
 Data byla poskytnuta v m ítku 1:10 000 Agenturou ochrany p írody a krajiny. 
 

ádek . 37: Lesy ochranné 
 Údaje byly dodány Ústavem pro hospodá skou úpravu les  a za azeny do DMG GIS 4.2.  
 

ádek . 38: Les zvláštního ur ení 
 Údaje byly dodány Ústavem pro hospodá skou úpravu les  a za azeny do DMG GIS 4.2.  
 

ádek . 39: Lesy hospodá ské 
 Údaje byly dodány Ústavem pro hospodá skou úpravu les  a za azeny do DMG GIS 4.2.  
 

ádek . 40: Vzdálenost 50 m od okraje lesa 
 Data byla poskytnuta Ústavem pro hospodá skou úpravu les .  
  

ádek . 41: Bonitovaná p dn  ekologická jednotka 
 Data byla aktualizována dle údaj  poskytnutých Výzkumným ústavem meliorací a 
ochrany p d. 
 

ádek . 42: Hranice biochor 
 Požadované údaje byly získány od AOPK v m ítku 1:10 000. 
 

ádek . 43: Investice do p dy za ú elem zlepšení p dní úrodnosti 
 Data byla získána v m íku 1:10 000 od Zem lské vodohospodá ské správy.  
 

ádek . 44: Vodní zdroj povrchové, podzemní vody v . ochr. pásem 
 íslušné údaje byly zjišt ny z ÚPD obcí a Výzkumného ústavu vodohospodá ského 
v m ítku 1:10 000. 
 

ádek . 45: Chrán ná oblast p irozené akumulace vod 
 íslušná data byla poskytnuta VÚV TGM Praha v m ítku 1:10 000. 
 

ádek . 46: Zranitelná oblast 
 Data byla poskytnuta VÚV TGM Praha v m ítku 1:10 000. 
 

ádek . 47: Vodní útvar povrchových, podzemních vod 
 Na sledovaném území se nachází pouze vodní útvary povrchových vod tekoucích. Data 
byla poskytnuta Výzkumným ústavem vodohospodá ským v m ítku 1:10 000.  
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ádek . 48: Vodní nádrž 
 Údaje byly získány od VÚV TGM Praha v m ítku 1:10 000. 

i I. ÚA byly údaje dopln ny o data z Povodí Vltavy (VN Pilská, Strž a Stavišt ). 
Nebyla dodána data od Ministerstva zem lství R pro napln ní nové datové vrstvy DMG GIS 
4.0 NadrzeSVP_p (výhledové vodní nádrže dle „Sm rného vodohospodá ského plánu“ SVP). 
V II. ÚA byla vrstva NadrzeSVP_p upravena tak, že výhledové vodní nádrže dle „Sm rného 
vodohospodá ského plánu“ byly nahrazeny výhledovými nádržemi dle „Generelu území 
chrán ných pro akumulaci povrchových vod“ ze zá í 2011. Vzhledem k tomu, že se na území 
ORP Ž ár n./S. nenachází žádná navrhovaná lokalita pro akumulaci povrchových vod, 
neobsahuje vrstva žádná data. Další aktualizace prob hla v rámci III. ÚA. 
 

ádek . 49: Povodí vodního toku, rozvodnice 
 Data DIBAVOD byla poskytnuta VÚV TGM Praha v m ítku 1:10 000. 
 

ádek . 50: Záplavové území 
 Záplavové území eky Svratky bylo získáno v rámci zpracování pr zkum  a rozbor  
pro obce Herálec od Povodí Moravy s.p. Brno, D eva ská ul., které je ur eným správcem 
zmín ného vodního toku. Záplavové území Sázavy o Oslavy poskytl VÚV TGM Praha 
v m ítku 1:10 000. 

Do DMG GIS 4.0 bylo pro I. ÚA za azeno záplavové území potoku Stavišt  od Povodí 
Vltavy. B hem II. ÚA bylo získáno záplavové území Stržského potoka od Povodí Vltavy s.p. 
Brno. V rámci III. ÚA byl poskytnut podklad záplavového území Losenického potoka, avšak 
pouze v tišt né podob , proto není toto záplavové území sou ástí datového modelu. Opat ení 
obecné povahy - vyhlášení záplavového území v . aktivní zóny pro vodní tok Losenický potok 
nabylo ú innosti 15.05.2012. 
 

ádek . 51: Aktivní zóna záplavového území 
 Aktivní zóna záplavového území eky Svratky bylo získáno v rámci zpracování 
pr zkum  a rozbor  pro obec Herálec od Povodí Moravy s.p. Brno, D eva ská ul., které je 
ur eným správcem zmín ného vodního toku. Záplavové území Sázavy a Oslavy poskytl VÚV 
TGM Praha v m ítku 1:10 000. B hem II. ÚA bylo získáno záplavové území Stržského potoka 
od Povodí Vltavy s.p. Brno. Aktivní zóna Losenického potoka - viz ádek 50. 
 

ádek . 52: Území ur ené k rozlivu povodní 
 Na základ  vyjád ení KrÚ kraje Vyso ina, OLVHZ, není území ur ené k rozlivu povodní 
na území ORP Ž ár nad Sázavou stanoveno ( . j. KUJI 63613/2007 ze dne 21. 9. 2008).  
 

ádek . 53: Území zvláštní povodn  pod vodním dílem 
 Požadované údaje získané od Povodí Vltavy byly do DMG GIS 4.0 zaneseny, a koli dle 
vyjád ení KrÚ kraje Vyso ina, OLVHZ, nebylo území zvláštní povodn  pod vodním dílem na 
území ORP Ž ár nad Sázavou stanoveno ( . j. KUJI 63613/2007 ze dne 21. 9. 2008). Další 
aktualizace prob hla v rámci III. ÚA. 
 

ádek . 54: Objekt/za ízení protipovod ové ochrany 
 Digitální data byla poskytnuta Povodím Moravy, s.p. v m ítku 1:5 000 a 1:10 000. 

První úplnou aktualizací ÚAP byla dopln na revitalizace toku Svratky. Poskytovatel 
nedodal údaje týkající se stavby poldr  v obci Sv tnov - viz st. povolení M Ú Ž ár n./S., .j. 
ŽP/1206/12/VM ze dne 31.07.2014. 

 
ádek . 55: írodní lé ivý zdroj, zdroj p írodní minerální vody v . ochr. pásem 

 Na zájmovém území se p írodní lé ivý zdroj ani zdroj p írodní minerální vody 
nevyskytuje. 



PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

 

 
36 

ORP Ž ÁR NAD SÁZAVOU 

ádek . 56: Láze ské místo, vnit ní a vn jší území láze ského místa 
 Láze ské místo se na území ORP Ž ár nad Sázavou nevyskytuje. 
 

ádek . 57: Dobývací prostor 
 Data byla digitalizována na základ  podklad  z eské geologické služby – GEOFOND 
(SURIS) v m ítku 1:10 000. 
 

ádek . 58: Chrán né ložiskové území 
 íslušné údaje byly poskytnuty GS – GEOFOND. 
 

ádek . 59: Chrán né území pro zvláštní zásahy do zemské k ry 
 Na území ORP Ž ár nad Sázavou se sledovaný jev nevyskytuje. 
 

ádek . 60: Ložisko nerostných surovin 
 Požadovaná data byla získána od GS – GEOFOND. 
 

ádek . 61: Poddolované území 
 Údaje byly poskytnuty GS – GEOFOND. 
 

ádek . 62: Sesuvné území a území jiných geologických rizik 
 Požadovaná data byla získána od GS – GEOFOND. 
 

ádek . 63: Staré d lní dílo 
 Na území ORP Ž ár nad Sázavou se nevyskytuje žádné staré d lní dílo. 
 

ádek . 64: Staré zát že území a kontaminované plochy 
 Data byla obdržena v m ítku 1:100 000 od Ministerstva životního prost edí R, odbor 
ekologických škol. 
 

ádek . 65: Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
Data byla p evzata z digitálního podkladu MŽP, odbor ochrany ovzduší. 

 
ádek . 66: Odval, výsypka, odkališt , halda 

 Požadované údaje nebyly od poskytovatele dodány. 
 

ádek . 67: Technologický objekt zásobení vodou 
 Údaje byly získány od Vodárenské akciové spole nosti, a.s. (1:10 000) a VÚV TGM 
Praha v m ítku 1:10 000. Další údaje byly dopln ny z pasport  o území, které erpaly 
z provozních ad , a údaj  ÚPD v m ítku 1:5 000. P evzaté údaje nebyly upravovány, tudíž 
v mnoha p ípadech podrobnost znázorn ní p esahuje požadavky ÚAP.  
Pozn.: grafická zna ka tém  vždy obsáhne i ochranné pásmo p íslušné technické infrastruktury. 

i I. ÚA byly dopln ny nové studny v obci Oby tov a S v obci Lhotka. Další aktualizace 
prob hla v rámci III. ÚA. V obci Rudolec není vyzna eno ochranné pásmo vodního zdroje 
„studny Rudolec“, které bylo vyhlášeno opat ením obecné povahy M Ú Ž ár n./S., .j. 
ŽP/211/12/MB ze dne 04.03.2013, protože nebyly dodány poskytovatelem údaje. 

 
ádek . 68: Vodovodní sí  v . ochranného pásma 

  Údaje byly získány od Vodárenské akciové spole nosti, a.s. (1:2 880) a VÚV TGM 
Praha v m ítku 1:10 000. Další údaje byly dopln ny z pasport  o území, které erpaly 
z provozních ad , a údaj  ÚPD v m ítku 1:5 000. P evzaté údaje nebyly upravovány, tudíž 
v mnoha p ípadech podrobnost znázorn ní p esahuje požadavky ÚAP. 
Pozn.: grafická zna ka tém  vždy obsáhne i ochranné pásmo p íslušné technické infrastruktury. 
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Dle poskytnutých dat od VAS a.s. byly v I. a II.ÚA dopln ny a opraveny trasy n kterých 
vodovod . Další aktualizace prob hla v rámci III. ÚA.  
 

ádek . 69: Technologický objekt odvád ní a išt ní odpadních vod v . ochr. pásma 
 Údaje byly získány od Vodárenské akciové spole nosti, a.s. (1:10 000) a VÚV TGM 
Praha v m ítku 1:10 000. Další údaje byly dopln ny z pasport  o území, které erpaly 
z provozních ad , a údaj  ÚPD v m ítku 1:5 000. P evzaté údaje nebyly upravovány, tudíž 
v mnoha p ípadech podrobnost znázorn ní p esahuje požadavky ÚAP. S provedenou aktualizací 

OV ve III. ÚA bylo v obci Újezd ešeno len ní OV na plánovanou a stávající. 
Pozn.: Grafická zna ka tém  vždy obsáhne i ochranné pásmo (mimo objekty OV) p íslušné 

technické infrastruktury. 
 

ádek . 70: Sí  kanaliza ních stok v . ochranného pásma 
 Údaje byly získány od Vodárenské akciové spole nosti, a.s. v m ítku 1:2 880 a od VÚV 
TGM Praha v m ítku 1:10 000. Další údaje byly dopln ny z pasport  o území a údaj  ÚPD obcí 
v m ítku 1:5 000. 
Pozn.: grafická zna ka tém  vždy obsáhne i ochranné pásmo p íslušné technické infrastruktury. 

Dle poskytnutých dat od VAS a.s. byly v rámci I. a II. ÚA dopln ny a opraveny trasy 
kterých kanalizací. V rámci III. ÚA nebyly dodány údaje zahrnující odkanalizování obce 

Polni ky, údaje týkající se budované splaškové kanalizace v m stysi Ostrov nad Oslavou ani 
v obci Bude  nebyly poskytovatelem údaj  dodány. 
 

ádek . 71: Výrobna elekt iny v . ochranného pásma 
 Na území ORP Ž ár n./S. se nachází energetický zdroj spole nosti Ž as Ž ár n./S. a.s. o 
výkonu 12,5 MW, který p ebytky výkonu nabízí distribu ní síti. Jde o jediný energetický zdroj o 
výkonu nad 1 MW. Kogenera ní jednotka Výtopny Libušín Ž ár nad Sázavou m že dodávat až 
140 kW el. energie. Krom  t chto výroben el. energie se nachází na území ORP 1 fotovoltaická 
elektrárna (k.ú. Bohdalov - do asné za ízení) a n kolik MVE (Ostrov n./O., Hamry n./S.). Tyto 
údaje byly zjišt ny pr zkumem, v datovém modelu nejsou tyto údaje zahrnuty, protože nebyla 
geodata poskytovateli dodána. 
 

ádek . 72: Elektrická stanice v . ochranného pásma 
 Od spole nosti E.ON byly získány digitální grafické údaje, které vykazovaly odlišnosti 
v lokalizaci dat v porovnání s ortofotem i pr zkumem lokality v terénu. Aktualizovaná data 
od E.ON z listopadu 2008 byly do DMG GIS 4.0 zapracovány p i aktualizaci ÚAP. 

V rámci I. a II. ÚA byly trafostanice aktualizovány na základ  poskytnutých dat. Další 
aktualizace prob hla v rámci III. ÚA. 
 

ádek . 73: Nadzemní a podzemní vedení elektriza ní soustavy v . ochranného pásma 
Požadovaná data byla poskytnuta od spole ností EPS a.s., EZ Distribuce a.s. a E.ON. 

U získaných dat nebyly specifikovány hodnoty nap tí. Aktualizovaná data od E.ON z listopadu 
2008 budou do DMG zapracovány p i aktualizaci ÚAP. Ochranné pásmo nebylo dodáno pouze 
od spole nosti EZ a.s. V tomto p ípad  bylo na základ  vl. na ízení 80/1957 Sb. stanoveno 
ochranné pásmo 10 m od osy elektrického vedení. 

První úplnou aktualizací ÚAP byly opraveny a dopln ny trasy elektriza ní soustavy v . 
ochranného pásma, k prosinci 2014 byla provedena další aktualizace. 
 

ádek . 74: Technologický objekt zásobování plynem v . ochr. a bezpe nostního pásma 
 Poskytovatel Jihomoravská plynárenská spole nost, a.s., dodal údaje bez ochranného 
pásma, proto ani v DMG GIS 4.1 se OP nevyskytuje. 
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ádek . 75: Vedení plynovodu v . ochranného a bezpe nostního pásma 
 Grafická zna ka vedení VTL a STL plynovodu obsáhne vždy ochranné pásmo VTL 
plynovodu. Bezpe nostní pásmo je vyzna eno dle údaj  poskytovatele. STL plynovod nemá 
bezpe nostní pásma. Data byla poskytnuta Jihomoravskou plynárenskou spole ností, a.s., a 
Východo eskou plynárenskou spole ností, a.s. Ochranná pásma nebyla poskytovatelem dodána.  
První úplnou aktualizací ÚAP bylo dopln no n kolik p ípojek p evážn  ve Ž e nad Sázavou a 
Vojnov  M stci. Další aktualizace prob hla v rámci III. ÚA. 
  

ádek . 76: Technologický objekt zásobování jinými produkty v . ochr. pásma 
 Na území ORP Ž ár nad Sázavou se sledovaný objekt nevyskytuje. 
 

ádek . 77: Ropovod v . ochranného pásma 
 Na území ORP Ž ár nad Sázavou se ropovod nenachází. 

ádek . 78: Produktovod v . ochranného pásma 
 Na území ORP Ž ár nad Sázavou se sledovaný objekt nevyskytuje. 
 

ádek . 79: Technologický objekt zásobování teplem v . ochranného pásma 
 Poskytovatel dat SATT a.s. dodal údaje v nestandardním datovém typu bez bližší 
specifikace. 
 

ádek . 80: Teplovod v . ochranného pásma 
 Ochranné pásmo nebylo spole ností SATT a.s. dodáno, proto OP nejsou sou ástí DMG 
GIS 4.0. Další aktualizace prob hla v rámci III. ÚA. 
 

ádek . 81: Elektronické komunika ní za ízení v . ochranného pásma 
 Data v digitální podob  bez atributových dat byla získána od poskytovatel : Telefónica O2 
Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., eské 
Radiokomunikace a.s. a VUSS Pardubice. Ochranné pásma komunika ního za ízení byly 
poskytnuty od VUSS Pardubice v rastrové form  v m ítku 1:25 000. 

První úplnou aktualizací ÚAP bylo dopln no n kolik za ízení v . ochranného pásma. V II. 
ÚA byla aktualizována data od VUSS Pardubice a eské radiokomunikace, a.s, data T-Mobile 
Czech Republic a.s., nebyla požadovaného formátu, proto nejsou v II. ÚA zahrnuty. Další 
aktualizace prob hla v rámci III. ÚA. 
 

ádek . 82: Komunika ní vedení v . ochranného pásma 
 Data v digitální podob  byla poskytnuta od firmy D – Telematika, a.s., Self Service spol. 
s.r.o., Telefónica O2 Czech Republic a.s., eské Radiokomunikace a.s., VUSS Pardubice. eské 
dráhy, a.s. dodal trasu komunika ního vedení pouze v tišt né form  na listech A4 v m ítku 1:10 
000, proto nejsou data zahrnuta v DMG GIS 4.0, ale jsou zahrnuta pouze v pasportu o území. 

Na základ  poskytnutých dat od eské Radiokomunikace a.s. byly v rámci I. ÚA opraveny 
které trasy RR spoj , a z dat poskytnutých od Telefónica O2 Czech Republic, a.s. byly 

opraveny a dopln ny n které trasy kabel . V rámci II. ÚA byla dopln na data od firmy E.ON 
R, s.r.o., a MO R, VUSS Pardubice. Další aktualizace prob hla v rámci III. ÚA. 

 
ádek . 83: Jaderné za ízení 

 Na území ORP Ž ár nad Sázavou se žádné jaderné za ízení nenachází. 
 

ádek . 84: Objekty nebo za ízení za azené do skupiny A nebo B s umíst nými 
nebezpe nými látkami 

 Údaje s objekty s nebezpe nými látkami za azené do skupiny A nebo B byly b hem II. ÚA 
poskytnuty Hasi ským záchranným sborem Kraje Vyso ina. 
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ádek . 85: Skládka v . ochranného pásma 
 Na území ORP Ž ár nad Sázavou se sledovaný jev nevyskytuje. 
 

ádek . 86: Spalovna v . ochranného pásma 
 Spalovna se na území ORP Ž ár nad Sázavou nenachází. 
 

ádek . 87: Za ízení na odstra ování nebezpe ného odpadu v . ochranného pásma 
 íslušná data byla poskytnuta Krajským ú adem Kraje Vyso ina. 
 

ádek . 88: Dálnice v . ochranného pásma 
 Na území ORP Ž ár nad Sázavou se dálnice nevyskytuje. 
 

ádek . 89: Rychlostní silnice v . ochranného pásma 
 Sledovaný jev se na území ORP Ž ár nad Sázavou nevyskytuje. 
 

ádek . 90: Silnice I. t ídy v . ochranného pásma 
 Data byla dodána v m ítku 1:25 000 od editelství silnic a dálnic R. Ochranné pásmo 
nebylo poskytnuto. Zpracovatel ÚAP ochranné pásmo silnice I. t ídy vygeneroval na základ  
zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který stanovuje 50 m mimo zastav ná 
území. 
 Údaje v I. ÚA byly aktualizovány na základ  poskytnutých dat od SD. 
 

ádek . 91: Silnice II. t ídy v . ochranného pásma 
 Trasy silnic v . ochranných pásem byly v rámci I. ÚA za azeny do DMG GIS 4.0 z údaj  
poskytnutých Krajskou správou a údržbou silnic Vyso iny, p ísp vkové organizace. V rámci 
druhé úplné aktualizace byly silnice upraveny dle dat od KrÚ, odbor informatiky. 
 

ádek . 92: Silnice III. t ídy v . ochranného pásma 
 Trasy silnic v . ochranných pásem byly v rámci I. ÚA za azeny do DMG GIS 4.0 z údaj  
poskytnutých Krajskou správou a údržbou silnic Vyso iny, p ísp vkové organizace. V rámci 
druhé úplné aktualizace byly silnice upraveny dle dat od KrÚ, odbor informatiky. 
 

ádek . 93: Místní a ú elové komunikace 
Místní komunikace požadovaných parametr  (I. a II. t ídy) se na území ORP Ž ár nad 

Sázavou nenachází. Ú elové komunikace jsou do ÚAP za azeny dle informací obcí uvedených 
v pasportu.  
 

ádek . 94: Železni ní dráha celostátní v . ochranného pásma 
Státní organizace Správa železni ní dopravní cesty poskytla data pouze ve formátu pdf. 

Data byla zpracovatelem ÚAP vektorizována a zapracována do DMG GIS 4.0 v m ítku 1:10 
000 (m ítko kontrolního otisku). Ochranné pásmo bylo vygenerováno zpracovatelem ÚAP na 
základ  zákona . 266/1994 Sb., o drahách, který stanovuje ochranné pásmo 60 m od osy 
železnice. 
 

ádek . 95: Železni ní dráha regionální v . ochranného pásma 
Na území ORP Ž ár nad Sázavou se daný jev nevyskytuje. 

 
ádek . 96: Koridor vysokorychlostní železni ní trati 

Požadované údaje nebyly od poskytovatele získány. 
 

ádek . 97: Vle ka v . ochranného pásma 
Poskytovatel nedodal pot ebné informace. 
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ádek . 98: Lanová dráha v . ochranného pásma 
 Na území ORP Ž ár nad Sázavou se lanová dráha nevyskytuje. 
 

ádek . 99: Speciální dráha v . ochranného pásma 
 Speciální dráha se nenachází na území ORP Ž ár nad Sázavou. 
 

ádek . 100: Tramvajová dráha v . ochranného pásma 
 Tramvajová dráha není na území ORP Ž ár nad Sázavou zastoupena. 
 

ádek . 101: Trolejbusová dráha v . ochranného pásma 
Trolejbusová dráha se na území ORP Ž ár nad Sázavou nevyskytuje. 

ádek . 102: Letišt  v . ochranných pásem 
 Poskytovatel VUSS Pardubice dodal informace o jevu: „Prostory pro létání v malých 

ízemních výskách“, který není z hlediska DMG GIS 4.0 sledován. Zpracovatel ÚAP tento jev 
umístil do datové vrstvy LetVysk_op p edstavující OP letiš  s výškovým omezením staveb. Další 
aktualizace prob hla v rámci III. ÚA. 
 

ádek . 103: Letecká stavba v . ochranných pásem 
 VUSS Pardubice poskytnul požadované informace v etn  atributových dat. Další 
aktualizace prob hla v rámci III. ÚA. 
 

ádek . 104: Vodní cesta 
 Poskytovatel dat Státní plavební správa – pobo ka P erov uvádí Velké Dá ko jako 
sledovanou vodní cestou ú elovou. DMG GIS 4.0 u tohoto jevu používá jako typ geometrie 
pouze linii a bod. U bod  jsou sledovány pouze objekty na vodní cest  (plavební komora, p ístav 
apod.). Zpracovatel ÚAP zvolil bodové zobrazení Velkého Dá ka a zahrnul jej do datové vrstvy 
VodniCesta_b s použitím atributových dat z datové vrstvy VodniCesta_l. 

i první úplné aktualizaci ÚAP došlo k vy azení Velkého Dá ka jako sledovanou vodní 
cestu na základ  vyjád ení Státní plavební správy – pobo ka P erov ze dne 16.6.2010 .j. 
1662/PR/10, ve kterém uvádí, že není vlastníkem ani provozovatelem žádných inženýrských sítí, 
dopravní i technické infrastruktury a nevede žádnou evidenci o údajích k aktualizaci ÚAP. 
 

ádek . 105: Hrani ní p echod 
 Na území OPR Ž ár nad Sázavou se daný jev nevyskytuje. 
 

ádek . 106: Cyklostezka, cyklotrasa, hippostezka a turistická stezka 
 Cyklostezka  –     Ž ár n. Sáz. – Polni ka     zjišt na pr zkumem v terénu 

 ár n. Sáz. – Radonín      zjišt na pr zkumem v terénu 
 Sázava – P ibyslav   zjišt na pr zkumem v terénu  
 Sázava    zjišt na pr zkumem v terénu 
 Hamry n./S.   zjišt na pr zkumem v terénu 

Cyklotrasy p evzaty z cykloturistického pr vodce „Vyso inou na kole“ Shocart, spol. 
s r.o. Vizovice, r. 2001, turistické stezky z turistické mapy Ž árské vrchy klubu eských 
turist . 
V rámci aktualizace ÚAP byly dodány rastrové turistické mapy od klubu eských turist , 
proto nebyly v II. ÚA data aktualizována. 

 
ádek . 107: Objekt d ležitý pro obranu státu v . ochranného pásma 

 Požadovaná data byla získána od VUSS Pardubice. 
 

ádek . 108: Vojenský újezd 
 Na území ORP Ž ár nad Sázavou se vojenský újezd nenachází. 
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ádek . 109: Vymezené zóny havarijního plánování 
 Požadovaná data nebyla poskytovatelem dodána. 
 

ádek . 110: Objekt civilní ochrany 
 Stálé  úkryty  civilní  ochrany  poskytnul  Hasi ský  záchranný  sbor  Kraje  Vyso ina.  Z  

vodní tabelární podoby byla zpracovatelem ÚAP na základ  sou adnic vytvo ena data 
prostorová. Pokud se týká vybudovaných improvizovaných úkryt  v doru ených pasportech, 
byla uvedena jejich neexistence na územích p íslušných obcí.  
 

ádek . 111: Objekt požární ochrany 
 Požadovaná data nebyla poskytovatelem dodána. 
 

ádek . 112: Objekt d ležitý pro pln ní úkol  Policie eské republiky 
 Požadovaná data nebyla poskytovatelem dodána. 
 

ádek . 113: Ochranné pásmo h bitova, krematoria 
 Zdroji dat byly územn  plánovací dokumentace obcí. Vynesené OP v rozsahu 100 m od 
za ízení – viz. zák. . 256/2001 Sb. 
 

ádek . 114: Jiná ochranná pásma 
 Vynesena jsou význa jší OP, která jsou sou ástí platné ÚPD, tj. v p ípad  ORP Ž ár 
nad Sázavou ÚPO a ÚP. V rámci zpracování ÚAP nebylo zkoumáno na základ  jaké právní 
normy bylo ochranné pásmo vyhlášeno a kým. P íslušný stavební ú ad jako poskytovatel údaj  

íslušné údaje nedodal. 
 

ádek . 115: Ostatní ve ejná infrastruktura 
 V položce jsou zahrnuty plochy ve ejných prostranství, které jsou charakteristické pro 
sídlo, resp. sídlo charakterizují svojí identitou a jedine ností. Hodnotové spektrum charakteristik 
ve ejných prostranství v jednotlivých sídlech nelze vzájemn  porovnávat. Nejsou popisována VP 

i komunikacích, ulicích, pokud tyto nedisponují n jakou zvláštností, mimo ádností. Data byla 
získána z ÚPD obcí i z pr zkum  území. 

 Bohdalec – Plocha VP v dolní ásti sídla p ed kulturním domem a p i silnici bez 
znatelného kompozi ního zám ru. 

 Bohdalov – ást Bohdalov – Nejd ležit jší VP tvo í nám stí ko. Kolem kostela na míst  
bývalého h bitovu je parková úprava navržená arch. Va kem. Kosterními d evinami jsou lípy.  

 ást Chroustov – VP kolem rybníka v jádru obce je umocn né umíst ním 
kaple. 

ezí nad Oslavou – Plochu VP tvo í návesní prostor s velkou nevzhlednou asfaltovou 
plochou v dolní ásti návsi. Plocha po asanaci objektu školy je již vhodn  upravena.  

Bude  u Ž áru nad Sázavou –  Nejvýznamn jším VP je  bezesporu  prostor  návsi  s  nov  
provád nými úpravami v souvislosti s dokon enou výstavbou kaple. 

Cikháj – V rozvoln ném zastav ní není identifikováno významn jších VP. 
Hamry nad Sázavou – VP jsou tvo ena p edevším uli ními prostory bez zvláštních 

hodnot, prostor p ed bývalým obecním ú adem je pro funkci VP nedostate  vybaven. 
Vypracována je dokumentace pro úpravu vybraných ve ejných prostranství, která budou 
postupn  realizována. 

Herálec – Hlavnímu spole enskému prostoru v míst  k ižovatky sil. II. a III. t ídy a 
ipojení místních komunikací na sil. II. t ídy chybí kompozi ní zám r v etn  regulace 

prostorové, funk ní i provozní. 
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Hodíškov – Po zapo atých sadových úpravách kolem kaple za íná mít tento centrální 
prostor novou vlídn jší tvá .  

Chlum tín –  V  rozvoln ném  zastav ní  ctící  terénní  možnosti  území  tvo í  VP  sí  
komunikací s p ilehlými plochami. 

Jámy – Jednozna  vymezené VP tvo í náves se vzrostlými stromy a stavbami 
ob anského vybavení. Bez zjevného koncep ního zám ru vzniklo VP u h bitova. 

Karlov – Dv  na sebe navazující trojúhelníkové plochy jsou tvo eny travnatou úpravou. 
Sou ástí VP p ed obecním ú adem je i vodní plocha.  

Kn ževes – Hlavní ve ejný prostor je pojmut jako trávníková plocha s diagonální sítí 
místních komunikací. Jako kosterní d eviny se uplat ují jírovce a lípy. Prostoru návsi t eba 
vtisknout jednotící moment. 

Kotlasy – Jasn  daný návesní prostor s plochami zelen  pronikajícími p i komunikacích 
hluboko do obytných (smíšených) zón. 

Krásn ves – VP p i kapli je upravené, vyhovující. Úpravy naopak vyžadují plochy 
v prostoru rybníku a kulturního domu. U rybníka, alespo  v jeho ásti je t eba ešit litorální 
pásmo. 

Kyjov u erné – VP je vymezeno plochami p i komunikacích. 
Lhotka – P i bližším pohledu je možno v sídle identifikovat dv  d ležit jší ve ejná 

prostranství. Jde o území kolem obecního ú adu, kam se postupn  p esouvá spole enský život, a 
pak náves, která r znými stavebními aktivitami sv j význam ztrácí. 

Malá Losenice – Jako VP je využívaná nezastav ná jádrová ást sídla. Kompozici 
prostoru chybí jasný zám r. 

Mat jov – Nejvýznamn jším VP z stává nadále náves. Upravené komunikace jsou 
bohužel jen s živi ným povrchem. VP je ovládán kaplí a komponovanou zelení. 

Nížkov – ást Nížkov – Zvláš  hodnotné VP vzniklo p i vstupu do areálu kostela. Jedná 
se o VP na trojúhelníkovém p dorysu se vzrostlými listnatými stromy. Nedílná sou ást 
historického komplexu obce. Ve ejné prostranství p i školských za ízeních p sobí rozpa it , bez 
konceptu.  

 ást Buková – VP je rozdrobeno do menších ploch zelen  v jádru sídla.  
 ást Špinov – Upravený návesní prostor s vodní plochou v pevných b ezích 

s kaplí. 
Nové Dvory – VP je tvo en plochami zelen  p i místních komunikacích a p edprostory 

bývalých zem lských usedlostí. Stejné provedení asfaltových cest p sobí problémy 
v orientaci. 

Nové Veselí – Nejvýznamn jší VP se ztotož ují se dv mi hlavními ve ejnými prostory 
styse. Nám stí se snahou po dopravním zklidn ní se vzr stnými stromy a sochou T. G. 

Masaryka. VP druhé ásti m styse nese typické znaky sou asné vesnické návsi s p edprostory 
tvo ené trávníkovou plochou, ke i s minimem vzrostlých strom  a zpevn nými sjezdy. 

Oby tov – Dominujícím VP je prostranství kolem areálu kostela se skupinou vzrostlých 
lip velkolistých. 

Ostrov nad Oslavou – ást Ostrov n. O. – Mezi nejvýznamn jší VP lze v sídle za adit: 
a) návesní prostor se vzrostlými stromy kolem kostelu s pot ebou úprav prostor 

ed soukromými objekty 
b) prostranství p ed zdravotním st ediskem s nevyváženou sadovnickou úpravou 
c) nov  budovaný park v místní ásti zvané Lísky 
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d) prostor mezi VP ozna eným a) a b), který vyžaduje zásadní zm nu 
v urbanistickém ešení následn  i ešení sadovnických úprav. 

 ást Suky -  Jednozna  definovaný návesní prostor jak ve ejné 
prostranství s jednoduchou zvoni kou v t žišti prostoru. 

Pavlov – ást Pavlov – Rovinat jší ást ve ejn  p ístupného jádra sídla (kolem církevních 
staveb) je upravena jako místo pro setkávání obyvatel. Svažit jší území jihovýchodn  od kostela 
je tvo eno zejména VP p i komunika ním systému. 

 ást Starý Tele kov – Nemá významná ve ejná prostranství. Jisté znaky VP 
nese malá plocha p i nedávno realizované zvoni ce. 

Po ítky – Návesní prostor s upravenou plochou se vzrostlou adou strom  a kaplí tvo í 
ízniv  p sobící VP. Plocha dopravn  využívaná (pod h išt m) je naopak negativn  p sobící 

prvek v organizaci obce s nutnou úpravou. 

Pod šín – Hlavní VP v obci je definováno návsí. Mezi silnicí a Mlýnským rybníkem 
náves vymezují dv ady vzrostlých javor , na hrázi pak olše. U skupiny ob anského vybavení 
jsou to pak vzrostlé lípy. Skupina st íbrných smrk  a borovic je však na návsi cizorodá. 

Pokojov – Nejvýznamn jší VP je a nadále bude náves s nep íliš asto se vyskytující 
stavbou kaple a hasi ské zbrojnice (jedna budova). 

Polni ka – V míst  k ižovatky silnic II. a III. t ídy vyžaduje VP do ešení základních 
funk ních a prostorových vazeb. VP p ed školami je postupn  upravován. Nové VP je sou ástí 
obytného souboru RD v severozápadní ásti sídla. 

Ra ín – Žádoucí je v dohod  s podnikatelskými subjekty dokon it úpravu VP mezi 
bývalou školou a hotelem. 

Radostín –  VP  v  Radostín  u  V.  M stce  tvo í  trávníkové  plochy  p i  vodních  plochách,  
které pokra ují nad zatrubn nou vodote í po sm ru toku až ke sportovišti. 

Radostín nad Oslavou – ást Radostín n. O. – Pro sídlo z významn jších VP lze vymezit 
dv  plochy: a) VP p i hlavní kompozi ní ose sídla se zahrnutím plochy nám stí a navazující 
plochy VP mezi rodinnými domy s vodní plochou uprost ed zastav ní. 

b) ve ejné prostranství p i Zn tinském potoce. 
Ob  VP budou polyfunk  využívána s požadavkem na do ešení p íslušných pot eb. 
Rosi ka – VP je jednozna  ur eno na návsi. Nekoncep  pojatá výstavba ob anské 

vybavenosti v etn  úprav b ehu rybníku p sobí negativním dojmem. 
Rudolec – Plochy VP jsou nevýrazné a jsou tvo eny p edevším plochami p i 

komunika ní síti s rozší ením ploch nad a pod zámkem, kolem kaple a p ed nov  postaveným 
polyfunk ním objektem. Zejména pro plochy VP p i zámku najít jednotící prvek. 

Sázava – P írodní podmínky a urbanistický rozvoj sídla nevytvo il p edpoklady pro vznik 
významn jšího VP. Díl í VP jsou p ed restaurací a obecním ú adem. 

Sazomín – Jednozna  jako nejvýznamn jší VP je možno definovat návesní prostor 
tvo ený zvl. klidovým prostranstvím mezi silnicí I/37 a severovýchodní frontou zastav ní. 

Sirákov – VP je protkáno náhodn  vedenými pojízdnými komunikacemi. Kosterními 
evinami jsou javory, jasany a lípy. Zele , která tvo í a bude nadále tvo it významnou podstatu 

VP nutno zinventarizovat, posoudit její zdravotní stav a nalézt optimální ešení úprav. 
Sklené – Systém zastav ní respektující zvl. terénní podmínky neumožnil vznik návsi. 

Nov  se p ipravuje výstavba víceú elového objektu, p ed kterým vznikne ve ejn  p ístupná 
plocha. Do nov  vzniklého VP zakomponovat objekt klasické zbrojnice a kaple. 
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Sv tnov – Bezesporu nejvýznamn jším VP byla náves v horní ásti sídla. Náves 
postupn  ztrácí sv j význam zejména neuváženými stavebními aktivitami i zm nou 
spole enských podmínek. 

Svratka – jednozna  nejd ležit jšími VP jsou plochy obou nám stí v etn  jejich zatím 
urbanisticky nedo ešeného propojení. Z pohledu m sta je za územn  perspektivní považovat VP 

i sokolovn  s pot ebným p ekro ením potoka ivná . 

Škrdlovice – Spolu s výstavbou kaple sv. Cyrila a Metod je bylo upraveno okolí kaple, 
které je nejvýrazn jší klidovou ástí hlavního uli ního prostoru p í bývalé silnici I. t ídy 
protínající sídlo.  

Újezd – Jednozna  ur ený centrální prostor je narušen výstavbou náhodn  seskupených 
staveb ob anské vybavenosti v jeho západní ásti. P ínosem rovn ž není úprava vodní plochy do 
tvaru pravidelného obdélníku a opevn ní b ehu nádrže kamennou zdí. 

Vatín – Náves pravidelného tvaru byla v roce 1989 rekonstruována. 
Velká Losenice  - ást V. Losenice – Ur ujícím VP je prostor lineárního tvaru p i místní 

komunikaci sm ující podél zastav ní severovýchodní fronty dom  ke kostelu se vzrostlými 
listnatými stromy. Ve ejné prostory áste  pronikají do nesourodého zastav ní uvnit  sídla. 
Druhý mén  typický ve ejný prostor se sadovou úpravou vznikl p ed budovou základní školy. 
Chvályhodným po inem je pokus o vytvo ení VP s možností setkávání obyvatel v nejnov jším 
obytném souboru RD.  

 ást Po ežín – VP je tvo eno zelení s vodní plochou a kaplí v jádru 
sídelního útvaru a druhým VP p i cest  na tvrz upraveným jako místo 
pro setkávání obyvatel. 

Vep ová – Hlavní VP obce úzce souvisí s travnatými plochami se vzrostlými stromy a 
vodní plochou v jádru sídla. Východní strana návsi narušena výstavbou. Druhý významn jší 
ve ejný prostor je t eba považovat jako náhodn  vzniklý prostor p ed obytným domem bez 
jakékoliv koncepce. 
 Vojn v M stec – VP jsou reprezentována zejména ty mi prostranstvími: 

a) nám stí pravidelného tvaru vyžaduje úpravu sil. I. a III. t ídy. Posoudit zdravotní 
stav strom  s návrhem na provedení odborného zásahu 

b) prostranství u kostela, kde je t eba navrhnout celkovou úpravu se zd razn ním 
jedine nosti místa 

c) prostranství p ed h bitovem. Celková koncepce úprav sm uje k zapojení této 
plochy do h bitovního areálu s pot ebnou pietou místa 

d) prostranství u rybníku pod sídelním útvarem. Neupravená plocha, kde je t eba 
nalézt vhodný vztah mezi vodní plochou a zelení se zachováním alespo ásti 
litorálního pásma. 

 Vysoké – Udržovaná náves je nejd ležit jším VP v obci. Nevhodným prvkem návsi je 
vodní nádrž sev ená v betonových b ezích a vysoký podíl ploch místních komunikací.  
 Zn tínek – I u tohoto sídelního útvaru je nejcenn jším VP náves se vzrostlou zelení a 
kaplí sv. Josefa z roku 1875. 
 ár nad Sázavou – ást Ž ár n. S., zámek – Jedine ným VP je prostor p i kompozi ní 
ose S-J s nezbytnou nutností dotvo ení „otev eného“ prostoru p ed dnešní cukrárnou (i za použití 
architektonických prost edk ) a úpravami u Dolního h bitova. V kone né fázi se bude jednat o 
dva na sebe navazující samostatná VP. 

 ást Ž ár n. S. – Ur ujícím VP je nám stí Republiky s p ilehlým Doležalovým 
nám stím a nám stím Havlí kovým. ešení nedostatk , které sebou nese uspo ádání 
nám stí Republiky, bylo p edm tem urbanisticko architektonické sout že a dalších 
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prací. Tyto akce však nep inesly uspokojivý výsledek. M sto disponuje jediným 
parkem (mezi ulicemi Sadová a Strojírenská). Zde je t eba ešit celkovou rekonstrukci 
parku. Modelací terénu byla zahájena úprava VP mezi ekou Sázavou a obytným 
souborem Libušín. Úpravy však nejsou dosud ukon eny. VP v obytných souborech 
Stalingrad, U pr myslové školy, P ednádraží i Libušín mají charakter zelen  sídelní 
obytné.  

 ást M lkovice – Osídlení bez jasn  vymezeného VP 
 ást Radonín – Pravidelný návesní prostor oživit plochami zelen , usm rnit dopravní 

provoz 
 ást Stržanov – Náves je vymezena p vodn  selskými staveními. Sou ástí návesního 

prostoru je mohutná lípa velkolistá, vodní plocha a kaple. Pro zachování charakteru 
prostoru nutno urychlen  p ijmout závazné regula ní prvky 

 ást Veselí ko – Ve ejné prostranství u kaple vyžaduje úpravu. 
 

ádek . 116: Po et dokon ených byt  k 31. 12. každého roku 
 Údaje SÚ pro rok 2007 byly ov ovány informací na p íslušných obecních ú adech. 
V cca 15 % p ípad  došlo k rozdílným údaj m. P i I. ÚA byla dopln na data k roku 2009 na 
základ  údaj SÚ. Nov  jsou p idána data k roku 2011 v rámci II. ÚA. 
 

ádek . 117: Zastavitelná plocha 
 Zastavitelné plochy byly získány z vydaných územních plán  a z platných územních 
plán  obcí. Zastavitelné plochy byly poskytnuty ú adem územního plánování a prov eny 
z pasportu obcí, které byly k dispozici. Plochy zastavitelné dle ZÚR Kraje Vyso ina nebyly do 
DMG GIS 4.0 zapracovány, nebo  nebyly p i I. ÚA poskytovatelem dodány. Byly dodány pouze 
plochy ve ejn  prosp šných zájm .  

Pozn.: Oproti DMG verzi 3.0 byla v DMG 4.0 u zastavitelných ploch v atributu „typ“ 
dopln na hodnota K – plochy zm n v krajin . Zastavitelné plochy byly na základ  toho 
aktualizovány. V DMG verzi 4.1. byly p idány další pole v atributové tabulce: popis, etapa. Další 
aktualizace prob hla v rámci III. ÚA. 

 
ádek . 118: Jiné zám ry 

 Ve ejn  prosp šné zájmy byly dopln ny z ÚP schválených po 1. 1. 2007, které byly 
zpracovány dle nového stavebního zákona ( . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
ádu) a lze z nich ur it právní omezení VPS sledované v DMG pro ÚAP.  

V rámci p íslušných šet ení byly zjišt ny zám ry na provedení zm n v území, které 
nejsou obsaženy v platné územn  plánovací dokumentaci. Tyto zám ry byly konfrontovány 
s pasporty obcí, p ípadn  ješt  ov eny s vedením p íslušné obce.  

Na základ  poskytnutých dat od spole nosti DIAMO s.p. byl do této kategorie za azen i 
jeden vrt ur ený k likvidaci. 

První úplnou aktualizací ÚAP byly dopln ny do DMG GIS 4.0 ve ejn  prosp šné zájmy 
dle zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina. V II. ÚA byly ve ejn  prosp šné zájmy 
aktualizovány dle aktualizace . 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina. 
 

ádek . 119: Další dostupné informace 
 V rámci I. ÚA byl do DMG GIS 4.0 dopln n a v II. ÚA aktualizován jev – migra  
významná území poskytnutý AOPK. 
 V rámci pr žné aktualizace (prosinec 2013) po II. ÚA byly dle nové verze DMG GIS 
4.1. dopln ny vrstvy: uzemní rezervy dle územního plánu, plochy zm n dle ÚP k prov ení 
územní studie a vále né hroby. 
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