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1. SWOT ANALÝZA ÚZEMÍ SO ORP Ž ÁR NAD SÁZAVOU 

 
SWOT analýza p edstavuje silný nástroj územního plánování pro vyhodnocení stavu, využití 

a vývoje území.  Základem SWOT analýzy je rozd lení hodnocených faktor  do 4 základních 
skupin. Rozd lení na jednotlivé skupiny vychází již z anglického názvu SWOT analýzy: S 
(Strenghts) – silné stránky, W (Weaknesses) – slabé stránky, O (Opportunities) – p íležitosti a T 
(Treats) – hrozby. Sledované faktory území byly také rozt íd ny do 10 kategorií podle témat. 
Jedná se o následující kategorie: 

 Horninové prost edí, geologie 
 Vodní režim 
 Hygiena životního prost edí 
 Ochrana p írody a krajiny 
 Zem lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkci lesa 
 Ve ejná dopravní a technická infrastruktura 
 Sociodemografické podmínky 
 Bydlení 
 Rekreace 
 Hospodá ské podmínky

 
Podstatou udržitelného rozvoje je napln ní t í základních cíl : 

 Sociální rozvoj, který respektuje pot eby ob an  
 inná ochrana životního prost edí a šetrné využívání p írodních zdroj  
 Udržení vysoké a stabilní úrovn  ekonomického r stu a zam stnanosti 

 
Udržitelný rozvoj lze vyjád it rovnostranným trojúhelníkem, kde každý vrchol trojúhel-

níku p edstavuje jeden z pilí . 
V jednotlivých pilí ích zajiš ující udržitelný rozvoj jsou v této práci p edevším sledovány 

jevy, které je možno ešit i n jakým zp sobem ovlivnit nástroji územního plánování, nebo  
územn  plánovací innost má pro prosazování princip  udržitelného rozvoje klí ový význam. 
Jde o disciplínu, která dokáže koordinovat a integrovat rozmanité zájmy v území. Je t eba kon-
statovat, že úloha územního plánování p i ešení st et  a problém  v území a p i komplexním 
posuzování vztah  mezi zájmy environmentálními, sociálními a ekonomickými je nezastupitel-
ná. 

 
 
 
 
 
Pozn.: P i vyhledávání údaj  a informací nutno pe liv  sledovat, ke kterému datu ( asovému období) je 

údaj v tabulce, kartogramu i psanému textu uvád n, nebo  sledované jevy z objektivních d vod  nemohly být 
vztaženy k jednomu asovému horizontu (nap . p i S ítání lidu, dom  a byt  v roce 2011 nebyly n které údaje do-
stupné). 
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1.1. Horninové prost edí, geologie 

Rozbor geologie území 

       Geologické  složení  zájmové  ho  území  je  velmi  rozmanité.   Dle  Z.  Mísa e  a  kol.  se  jedná  
o území, které obsahuje n kolik geologických jednotek sv. okraje centrální ásti eského masívu 
konsolidovaných koncem paleozoika variským vrásn ním.  
         Jihozápad oblasti náleží strážeckému moldanubiku, SV zaujímá svratecké krystalinikum. 
Podél významného zlomového pásma – železnohorského zlomu zasahuje až k Velkému Dá ku 

es Vojn v M stec výb žek Dlouhé meze, tvo ený sedimenty eské k ídové tabule. 
         Podstatnou ást zájmového území na jih v etn  Vep ové, Ra ína, Polni ky, Stržanova, 
Po ítek je tvo eno strážeckým moldanubikem. Jeho vymezení v i výše jmenovaným geologic-
kým jednotkám a plošné rozší ení je znázorn no na Obr. 1. 

Tém  celé strážecké moldanubikum, které je k ídelským zlomem rozd leno na dv  kry, 
náleží pestré skupin  moldanubika. P ízna ným rysem oblasti je zastoupení ultrabazických t les. 
Z litologického hlediska je zastoupeno silimaniticko biotitickými pararulami, místy okatými, 
migmatitizovanými pararulami, muskovitickými pararulami, dále vložkami muskovitických orto-
rul, amfibolit , granulity a serpentinity (T i Studn , Sklené).  

Ojedin le kovitými t lesy krystalických vápenc  (okolí Ž áru nad Sázavou 
a Studnic), vzácn  i kvarcit  a skarn  (Bude ). 

 

 
Obr. 1.: Geologická mapa strážeckého modanubika 
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Svratecké krystalinikum zaujímá SV ást zájmového území. Jeho východní i západní hra-

nice je jasn  ur ena tektonickým stykem se sousední jednotkou moravika a hlinské zóny, jeho 
hranice s moldanubikem na JZ a poli ským krystalinikem na SV je mén  jasná. Železhohorský 
zlom, který pokra uje podél okraje krystalinika od K ížové do okolí Škrdlovic a Ž áru nad Sá-
zavou ne zcela jasn  odd luje krystalinikum od strážeckého moldanubika. – viz Obr. 2. 
       Z litologického hlediska krystalinikum tvo í dvojslídné st edn  až lepidoblastické ruly, 
migmatity a ervené ortoruly, st ídající se s vložkami jemnozrnných rul, amfibolit  usm rn ných 
sz. – jjv. sm ru a skarn asto s vložky železných rud (okolí Kadova a Odrance – dobýváno 
v st edov ku), vzácn ji s vložkami vápenc , elán i skarn . Tyto vložky jsou charakteristické 

edevším pro jz. ást svrateckého krystalinika. 
 

Obr. 2.: Strukturní schéma styku moldanubické oblasti a svrateckého krystalinika v okolí Škrdlovic 
 
 ída Dlouhé meze zasahuje ze zájmového území pouze okolí Vojnova M stce. Je tvo ena 
sedimenty eské k ídové tabule litofaciální oblasti kolínské,  perucko-korycanským a jizerským 
souvrstvím. Perucko – korycanské souvrství je cenomanského stá í. Je zastoupeno terestrickými 
sladkovodními až marinními jílovci, prachovci, pískovci a slepenci. Jizerské souvrství je stá í 
st edního a svrchního turonu, je zastoupeno k emitými a arkózovitými pískovci, dílem jílovitými 
nebo vápnitými. Rozší ení k ídy Dlouhé meze - litofaciální oblasti kolínské -  viz. Obr. 3.  
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1 – 9 eská k ídová pánev a její litofaciální oblasti (1 lužická, 2 jizerská, 3 labská, 4 hejšovinská, 5 byst ická, 6 orlicko-ž árská, 7 kolínská, 8 
vltavsko-berounská, 9 ohárecká), 10 svrchní k ída t ebo ské pánve, 11 svrchní k ída bud jovické pánve, 12 svrchní k ída osoblažského výb žku, 
13 zlomy, 14 omezení výchozové ásti eského masívu na Morav  

Obr. 3.: Regionáln  geologické a litofaciální len ní svrchní k ídy ve výchozové ásti eského masivu 
(podle Návrhu 1976 upravil Havlena) 

Dobývací prostory 

Stanovení dobývacího prostoru je dle horního zákona (zákon . 44/1988 Sb.) základem 
pro vyhlášení výhradního ložiska a jeho dobývání, stanoví se na základ  výsledk  pr zkumu 
ložiska se z etelem na jeho zásoby a dobývací možnosti tak, aby výhradní ložisko mohlo být 
hospodárn  využito. P i stanovení dobývacího prostoru se vychází ze stanoveného chrán ného 
ložiskového území. Na území ORP Ž ár nad Sázavou jsou situovány 2 lokality (P íloha 1) ozna-
ené za dobývací prostory. První se vyskytuje na území obce Polni ka. Spole nost Kámen Brno, 

spol. s r. o. zde t ží stavební kámen a drobné kamenivo na rozloze 0,2 km2. Nerostem je rula 
amfibolitická. Dalším dobývací prostor se nachází v obci Krásn ves, kde byla t žena pararula 
jako stavební kámen. Rozkládá se p edevším na území sousedního katastru, na území obce Krás-

ves zasahuje pouze okrajov .  V dnešní dob  je již t žba ukon ena (OP vodárenské nádrže 
Mostišt ). Údaje byly získány prost ednictvím systému SURIS (Surovinový informa ní subsys-
tém). 
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Chrán ná ložisková území 

Chrán né ložiskové území (CHLÚ) dle horního zákona slouží k ochran  výhradního lo-
žiska proti znemožn ní nebo ztížení jeho dobývání vlivem staveb, které nesouvisí s jeho využi-
tím. Ve správním obvodu ORP Ž ár nad Sázavou se nachází chrán né ložiskové území staveb-
ního  kamene,  které  je  lokalizováno na  území  obce  Sázava  o  rozloze  0,27  km2. Další CHLÚ o 
rozloze 3,76 km2 pouze okrajov  (0,16 km2) zasahuje na území obce Radostín 
ze sousedního katastru obce Staré Ransko. Nachází se zde ložiska polymetalických rud. Data 
byla získána od GS – Geofond. (P íloha 1) 

Ložiska nerostných surovin 

Ložiska nerostných surovin mají význam nejen v samotné t žební innosti, ale 
po ukon ení t žby a následném zaplavení povrchovou i podzemní vodou mohou být atraktiv-
ním místem rekreace, p edevším se jedná o pískovny a št rkovny. N které se v pr hu let stá-
vají biocentry. Nejv tším ložiskem stavebního kamene v ORP Ž ár nad Sázavou (P íloha 1) se 
nachází na území obce Sázava (0,16 km2).  V d ív jších dobách zde probíhala povrchová t žba 
žuly. Na hranici obce Krásn ves a sousední obce se vyskytuje ložisko stavebního kamene 
o celkové rozloze 0,12 km2. V dnešní dob  již není využívané. Jediné ložisko, kde probíhá aktiv-
ní t žba, se nachází na území obce Polni ka na rozloze 0,01 km2.  Využívá jej organizace Kámen 
Brno, spol. s r. o. pro povrchovou t žbu ruly jako stavebního kamene. Údaje byly poskytnuty 

GS – Geofond. 

Poddolovaná území 

Poddolovaná území reprezentují plochy s evidovanými nebo p edpokládanými hlubin-
nými d lními díly. Na území SO ORP Ž ár nad Sázavou se nachází 18 poddolovaných území 
(PÚ). Jedná se v tšinou o ojedin lá díla vytvo ená p i t žb  nerostných surovin v d ív jších do-
bách, na území 4 obcí Bude , Sv tnov, Škrdlovice a Jámy byl zhotoven systém chodeb. Tyto 
systémy vznikly v tšinou po t žb  radioaktivních surovin. V obci Bohdalec, Chlum tín, Polni -
ka a Vep ová byla PÚ vytvo ena po t žb  železné rudy. Ojedin lé poddolované území vzniklé po 

žb  jíl  se nachází na území obce Svratka. N která PÚ na území ORP Ž ár nad Sázavou (P í-
loha 1) zasahují pouze okrajov  z území obcí sousedního ORP.  Jedná se nap íklad o PÚ Morav-
ské K ižánky a Staré Ransko II. Nejv tší systém PÚ o rozloze 1,1 km2 je Veselí ko u Ž áru nad 
Sázavou, další se nachází na území obce Sv tnov (0,24 km2) a Bude  (0,16 km2). Data byla zís-
kána od GS – Geofond. 

Geodynamické procesy 

Sesuvná území jsou oblasti se zjišt nými sesuvy a jinými nebezpe nými svahovými de-
formacemi. Tyto objekty jsou azeny mezi tzv. území se zvláštními podmínkami geologické 
stavby, které mohou mít vliv na vypracování územn  plánovací dokumentace a na životní pro-
st edí. Na území ORP Ž ár nad Sázavou jsou evidována dv  sesuvná území. Ob  místa potenci-
álního ohrožení sesuvy se nachází na území obce Vojn v M stec, celková rozloha rizikového 
území je 3,86 ha. Tyto údaje se vztahují k roku revize 1986. Data byla získána 
od GS – Geofond. Území ORP Ž ár nad Sázavou leží mimo dosah nebezpe ných zem esení, 
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kde není nutno zabezpe ovat stavby proti ú ink m seizmických sil.  

Staré ekologické zát že 

Dle eské inspekce životního prost edí jsou pod pojmem staré ekologické zát že zahrnu-
ta kontaminovaná místa (podzemní vody, zeminy, skládky, stavební konstrukce) kde byl závad-
ný stav zp soben státními podniky v období p ed privatizací používáním k životnímu prost edí 
nešetrných, ale ve v tšin  p ípad  povolených technologií a chemických látek. V rámci území 
SO ORP Ž ár nad Sázavou je evidováno 34 starých ekologických zát ží. (P íloha 1) Krom  evi-
dence starých zát ží životního prost edí, data zahrnují také informace o lokalizaci skládek a oba-
loven.  Nejv tší  podíl  výskytu  starých  ekologických  zát ží  se  nachází  na  území  obcí  Svratka  a  

ár nad Sázavou. Provád ní asanací t chto starých ekologických zát ží je významné pro 
ochranu životního prost edí a pro zvýšení ekologické stability krajiny. 

Inženýrskogeologické podmínky – základová p da 

 Vlivem tektonického porušení a nepravidelného zv trávání jsou pro oblast krystalinika 
charakteristické rychlé zm ny kvality základové p dy.  
 Zdravé skalní horniny poskytují kvalitní základovou p du, dostate  únosnou 
a nestla itelnou. Hodnota tabulkové výpo tové únosnosti pro metamorfity je Rdt 2,0 MPa, 4,0 
MPa pro granitoidy. 
 Siln  tektonicky porušené a zv tralé horniny jsou pevnosti nízké až velmi nízké, únosnos-
ti  Rdt 0,2 – 0,4 MPa. Hladina podzemní vody není souvislá, prameny nemají velkou vydatnost. 
Voda m že být mírn  agresivní. Nicmén  i tyto horniny po podrobném inženýrsko-geologickém 
pr zkumu bývají pro zakládání staveb vhodné. 

Pís itá eluvia i svahové hlíny s úlomky jsou pro zakládání b žných staveb vhodné. Po-
skytují dostate  únosnou a málo stla itelnou základovou p du. Únosnost Rdt = 0,15 - 0,25 
MPa. Hladina spodní vody není souvislá a rychle prosakuje do hlubších ástí masivu anebo odlé-
tá.  

ídové pískovce a neogenní št rky a písky jsou pro zakládání vhodné, dostate  únos-
né a prakticky nestla itelné. Jejich pevnost je nízká, únosnost Rdt = 0,4 MPa. Hladina spodní 
vody bývá ve velkých hloubkách, neogenní št rky a písky mohou být zvodn lé.  

Zv tralé k ídové jílovce, slínovce a neogenní jíly jsou pro zakládání vhodné 
i respektování jejich vlastností. Jde o zeminy stla itelné, které zm nou vlhkosti podléhají ob-

jemovým zm nám. Svahy se sklonem nad 8° už jsou náchylné k sesouvání. Únosnost Rdt = 0,1 – 
0,15 MPa jsou prakticky neprostupné, p i zvýšené vlhkosti lepivé, vysoce namrzavé, 
do podloží a násyp  nevhodné. 

Náplavové nivní hlíny a rašeliny jsou málo únosné a zna  stla itelné, pro zakládání ne-
vhodné. Únosnost Rdt = 0,08 MPa. Hladina spodní vody se udržuje m lce pod povrchem terénu a 
vysoký obsah humusových látek zp sobuje její silnou kyselost. Údaje DIAMO s. p. GEAM o. z. 
Dolní Rožínka. 
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Horninové prost edí, geologie 
Silné stránky Slabé stránky 

 Pestrost geologického složení podloží, 
kterým je území budováno 

 Metalogenetický význam d ležitých 
zlomových struktur (Slavkovsko-
škrdlovické poruchové pásmo, zlom 
sv tnovský) 

 Práce spojené s vyhledáváním urano-
vých rud p inesly dobrou geologickou 
znalost území 

 Aktivní lom drceného kamene Polni -
ka 

 Existence chrán ného ložiskového 
území stavebního kamene Sázava 

 Perspektivní plocha pro nález ložisek 
Cu rud (proniká z ložiska Staré Ran-
sko) 

 Známé net žené ložisko Fe rud u Bud-
e u Ž áru nad Sázavou 

 Území mimo dosah nebezpe ných sei-
zmických vliv , jediné známé místo se 
sesuvným územím (V. M stec) 

 Nízká vydatnost ložisek nerostných su-
rovin 

 Existence pouze jednoho kamenolomu 
se stále se zvyšujícími požadavky na 

žbu 
 Z d ív jších pískoven pro místní pot ebu 

není v provozu ani jedna 
 Neprozkoumatelnost údolní nivy mezi 

Bohdalovem a Pokojovem, kde byly 
zjišt ny písky a št rkopísky 

 Vy erpanost ložisek cihlá ských hlín ve 
áru n./S. 

íležitosti Hrozby 
 Celosv tový hlad po surovinách m že 

vést k obnovení i novému otev ení 
dosud z ekonomického pohledu nevý-
hodných ložisek 

 Otev ení t žby št rkopísk  

 Po ukon ení t žby kamene v Polni ce 
úplná závislost území ORP Ž ár n./S. 
na dovozu 

 Otev ení nových ložiskových prostor 
znamená st et  se zájmy ochrany p írody 
(CHKO, p írodní park) 

 ípadná obnova t žby rašeliny (Mat -
jovský rybník, Dá ko) povede ke zni ení 
jedine ných území z p írodov deckého 
hlediska 
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1.2. Vodní režim 
Vodní toky 

Vodní toky jsou významným ekologickým prvkem v krajin . Vodní toky mají nejenom 
funkci krajinotvornou, ale vytvá ejí také životní prost edí mnoha živo ich m a rostlinám. 
Na území ORP Ž ár nad Sázavou se vyskytuje pom rn  velké množství malých vodních tok . 

tšina tok  zde pramení, proto se vyzna ují nízkou vydatností. Oblastí prochází hlavní evrop-
ské rozvodí, které d lí území na dv  úmo í. V tší ást rozlohy ORP (53,7 %) odvod ované ekou 
Sázavou, Doubravou a Chrudimkou pat í do úmo í Severního mo e, 46,3 % rozlohy ORP spadá 
do úmo í erného mo e. Tekoucí vody v úmo í erného mo e jsou odvád ny z 18,6 % ekou 
Svratka a Oslavou v 81,4 %. 

Vodní plochy 

Oblast ORP Ž ár nad Sázavou se vyzna uje velkým množstvím p edevším menších vod-
ních ploch. Tato místa vytvá í významné krajinné prvky krajiny s hodnotnými vodními spole-
enstvy. Podíl vodních ploch na celkové území ORP dosahuje 2,9 %, což je výrazn  vyšší hod-

nota než v Kraji Vyso ina, která k roku 2013 inila 1,8 % rozlohy. Pom rné zastoupení vodních 
ploch na celém území R k roku 2013 bylo 2,1 % rozlohy.  Nejv tší podíl vodních ploch (12,6 
% rozlohy obce) byl zaznamenán na území obce Polni ka a Nové Veselí, kde hodnota dosahova-
la 10,9 % rozlohy obce (P íloha 2). U 16 obcí podíl vodních ploch p evyšoval hodnotu pro území 

R. Pouze na území obcí Kyjov a Sklené se žádné vodní plochy nevyskytovaly.  

Chrán né oblasti p irozené akumulace vod 

Chrán né oblasti p irozené akumulace vod jsou dle vodního zákonu (zák. . 254/2001 
Sb.) oblasti, které pro své p írodní podmínky tvo í významnou p irozenou akumulaci vod. V této 
oblasti jsou omezeny n které innosti, nap . t žba, odvod ování lesních a zem lských pozem-

. Chrán ná oblast p irozené akumulace vod se vyskytuje na 54,38 % území ORP Ž ár nad 
Sázavou. Lokalizace CHOPAV kopíruje hranice CHKO Ž árské vrchy vyskytující 
se na studovaném území. 

Zranitelné oblasti 

Dle vodního zákona jsou zranitelné oblasti územím, kde se vyskytují povrchové nebo 
podzemní vody, zejména využívané nebo ur ené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace 
dusi nan  p esahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo povrchové vo-
dy, u nichž v d sledku vysoké koncentrace dusi nan  ze zem lských zdroj  dochází nebo m -
že dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. V t chto oblastech je upraveno používání 
a skladování hnojiv a statkových hnojiv, st ídání plodin a provád ní protierozních opat ení. V t-
šina území ORP se nachází ve zranitelné oblasti. Pouze 24,6 % rozlohy je evidováno jako nezra-
nitelná oblast. Jedná se p edevším o obce v severní ásti území ORP Ž ár nad Sázavou.  

Záplavová území 

Záplavová území jsou dle vodního zákona administrativn  ur ená území, která mohou 
být p i výskytu p irozené povodn  zaplavena vodou. V aktivní záplavové zón  dochází 
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k omezení n kterých inností (umis ování staveb, t žba nerost  apod.). Aktivní záplavová zóna 
Stržského potoka prochází územím obcí Cikháj, Sv tnov a Ž ár nad Sázavou, okrajov  také 
zasahují na k. ú. Škrdlovice,  Po ítky a Vysoké. eka Svratka m že p i povodních ohrozit obce 
Herálec a Svratku. Záplavové území Sázavy se rozkládá na územích obcí Polni ka, Ž ár nad 
Sázavou, Hamry nad Sázavou, Sázava, prochází po hranicích obcí Nížkov, Nové Dvory a Velká 
Losenice. Oslava m že zp sobit zaplavení ásti území obcí B ezí nad Oslavou, Nové Veselí, 
Vatín, Sazomín, Jámy, Oby tov, Ostrov n. Osl., Radostín n. Osl., Kn ževes a Krásn ves. Potok 
Stavišt  m že ohrozit obce Lhotka, Vysoké a Ž ár nad Sázavou. Tyto údaje odpovídají zápla-
vám p i stoleté vod .   

Údaje byly poskytnuty Výzkumným vodohospodá ským ústavem. 

Povrchové a podzemní vody 

Na území OPR Ž ár nad Sázavou se nachází akumula ní nádrž Stavišt  na potoku Sta-
višt . Základním úkolem bylo zajišt ní dostate ného množství surové vody pro úpravnu vody 

ár n./S. - v množství 30 – 50 l/s. Dalším ú elem je zajišt ní min. pr toku pod hrází – 10 l/s 
a snížení kulminace velké vody. Úpravna vody je v sou asné dob  nefunk ní.  

Ve svých horních tocích jsou eky a potoky isté (I. a II. t .). Rozhodujícím zne iš ovate-
li jsou obce, které nemají zajišt né ú inné išt ní splaškových vod. Na zne išt ní vod se vý-
znamnou m rou podílí i zem lská výroba. K nadm rnému rozvoji sinic a as p ispívá i inten-
zivní chov ryb.  

Výhodné geomorfologické pom ry jsou dosud hojn  využívány pro jímání podzemních 
vod pro obecní i skupinové vodovody p ímo v masivu krystalinika v jeho zv tralinovém nebo 
kvarterním pokryvu, pop . v puklinovém systému. Takto jímaná voda pro pitné ú ely však vyža-
duje úpravu (odradonování, odželezování apod.). Dle vlastního šet ení tyto vody využívá 81 % 
území obce ORP Ž ár nad Sázavou. 
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Vodní režim 

Silné stránky Slabé stránky 
  CHOPAV zaujímá významnou ást 

území ORP 
 Vysoký podíl vodních ploch v území 
 Malý podíl orné p dy s vysokým stup-

m sklonitosti 
 Vesm s dochované nivy vodních tok  

s pob ežními ekotony 
 istá až velmi istá voda v pramenné 

oblasti 
 Bezproblémové zásobení území kva-

litní pitnou vodou. Území ORP není 
závislé na jednom zdroji 

 V p ípad  nutnosti lze pro zásobení 
vodou využít VD Stavišt  

 Existence komplexn  pojatého doku-
mentu PRVKÚK Vyso ina 

 Malá vodnatost vodních tok , v tšina 
vodních tok  zde má svoji pramennou 
oblast 

 Znehodnocení p irozených odtokových 
pom  rozsáhlými odvod ovacími 
stavbami 

 Dosud se vyskytující orba až k samé 
ehové hran  toku 

 stování nevhodných plodin na erozn  
náchylných p dách 

 Vysoký podíl zem lských ploch 
s provedeným odvodn ním 

 Trvající tlaky na výstavbu 
v záplavových územích resp. na jeho 
nevhodné využívání 

 Zvýšený obsah živin v rybnících (eutro-
fizace) 

 Nedostatky v išt ní odpadních vod 
v obcích bez kanalizace a OV 

 Ignorace ochranných režim  vodárenské 
nádrže Stavišt  

 Možná postupná ztráta kapacity surové 
vody z vodárenské nádrže 

íležitosti Hrozby 
 Zachování všech stávajících malých 

vodních nádrží 
 Výstavba nových malých vodních ná-

drží v etn  obnovy zrušených 
 Uplat ování vhodných agrotech. po-

stup  s respektováním p írodních 
podmínek 

 Prosadit nový (decentralizovaný) sys-
tém odvodn ní urbanizovaného území 
oproti klasickému (konven nímu) zp -
sobu 

 Urychlen  naplnit záv ry PRVKÚK 
Vyso ina 

 Úbytek zásob podzemních vod vlivem 
úprav tok  a provedených odvodn ní 

 Transport a depozice materiálu do vod-
ních tok  snižuje jejich kapacitu – zvý-
šení rizika povodí 

 Existence aktivního záplavového území, 
ve kterém p i povodni m že dojít 
k ohrožení osob, zví at i majetku 

 Zánik litorálního pásma rybník  
v d sledku neodborných zásah  p i od-
bah ování a v d sledku intenzivního 
chovu ryb 
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1.3. Hygiena životního prost edí 

Sm sný komunální odpad 

Sm sný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která vznikla po vyt íd ní od-
pad . Sm sný komunální odpad je i odpad odložený do odpadkových koš , umíst ných 
na ve ejných prostranstvích. Je specifikován jako sm s odpadu z b žného provozu a úklidu do-
mácností a b žn  obsahuje papírové, plastové, sklen né a kovové obaly, znehodnocené, použité 
nebo nepot ebné.  

Pro porovnání s vyššími územními celky bylo množství sm sného komunálního odpadu 
(SKO) vyjád eno na obyvatele za rok.  Pr rná produkce SKO v ORP Ž ár nad Sázavou 
v roce 2013 dle firmy ODAS Ž ár n./S. odpovídala 194,97 kg/obyv. (Tab. 1.) Pro obce Hodíš-
kov, Chlum tín , Kyjov a Rudolec nebyla data zjišt na, proto nemohla být zahrnuta do pr rné 
produkce SKO v ORP Ž ár nad Sázavou (P íloha 3). V porovnání s hodnotou v eské republice 
(192 kg/obyv.) z roku 2011 je o 2,97 kg/obyv. vyšší. Pr rná produkce v rámci R se od roku 
2006 výrazn  snížila až o 28 %. Nejv tší množství vyprodukovaného SKO je evidováno v obci 
Kotlasy (400,44 kg/obyv.) a Karlov (337,90 kg/obyv.). Nejmén  SKO je zaznamenán v obci 
Ra ín (120,77 kg/obyv.) a Lhotka (135,83 kg/obyv.). Od roku 2007 se množství vyprodukova-
ného sm sného komunálního odpadu v ORP Ž ár nad Sázavou snížilo o 4,43 % za p edpokladu 
porovnání všech obcí, pro která jsou v obou letech k dispozici data.  

íd ný komunální odpad 

Separovaný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odd leným sb rem za ú elem 
dalšího využití, nap . papír, sklo, duté plastové obaly. Na území ORP Ž ár nad Sázavou odpoví-
dá 42,30 kg t íd ného odpadu na obyvatele. Nejv tší separace odpadu (P íloha 4) je z ejmá 
v obcích Cikháj (77,64 kg/obyv.) a Karlov (72,11 kg/obyv.). V obci Vep ová (21,73 kg/obyv.) a 
Pod šín (22,18 kg/obyv.) je naopak nejnižší produkce t íd ného odpadu. K obcím Chlum tín a 
Kyjov nebyla získána data, proto nejsou zahrnuta v pr rné produkci separovaného odpadu 
v OPR Ž ár nad Sázavou. V porovnání s rokem 2007 se množství separovaného komunálního 
odpadu zvýšil o 0,67 %. V roce 2013 inilo množství t íd ného komunálního odpadu v ORP 

ár nad Sázavou 1 821,3 t. (Tab. 1.) Údaje byly poskytnuty firmou ODAS Ž ár nad Sáz. Ve 
strategii udržitelného rozvoje R požadovaná míra materiálového využití komunálního odpadu 
50 % není dosažena. 

išt ní odpadních vod 

Zvýšení kvality vod zprost edkovává istírna odpadních vod ( OV). Nachází se jednak 
v blízkosti r zných provoz , kde slouží k išt ní pr myslových vod, odpadních vod 
ze zem lské výroby, a dále u m st a obcí, kde istí vody komunální a smíšené, tedy komunální 
s pr myslovými. istírna odpadních vod funguje jako p ed išt ní a do išt ní vody probíhá 
v recipientu tj. v p irozeném vodním toku. Výstavba OV m že být podmínkou rozvoje obce 
(nap . bytová výstavba).  

Na území OPR Ž ár nad Sázavou je v sou asné dob  vystav no 19 istíren odpadních 
vod. Od roku 2008 byly vybudovány 5 OV istící splaškové vody z 6 obcí. Obce Chlum tín a 
Ostrov nad Oslavou v sou asnosti odkanalizování obce eší. Data byla získána z Odboru životní-
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ho prost edí M Ú Ž ár nad Sázavou. (P íloha 5) 

Odpadové hospodá ství 

Na území ORP Ž ár nad Sázavou není provozována žádná skládka komunálního odpadu. 
Protože ani perspektivní skládkové lokality nejsou na území ORP vytipovány, bude nadále trvat 
závislost sledovaného území na možnostech mimo hranice zájmového území. Ve Ž áru 
nad  Sázavou,  Svratce  a  Herálci  jsou  stacionární  sb rné  dvory,  v  ostatních  obcích  je  zajiš ován  
mobilní svoz min. 2 x do roku.  

Biologicky rozbo itelný odpad je likvidován v kompostárn  Sázava. Ve Ž áru nad Sáza-
vou byla v roce 2010 vybudována bioplynová stanice. Prozatím jen ve m st  Ž áru n./S. dochází 
k t íd ní biologického odpadu. Domácnostem je umožn no ukládat biologicky rozložitelný od-
pad vyprodukovaný v dom  do speciáln  vyvinutých nádob. T íd ní biologicky rozložitelného 
odpadu bude mít p íznivý dopad na množství ukládaného odpadu na skladku TKO Ronov nad 
Sázavou. Svoz nebezpe ných odpad  se provádí pomocí sb rných dn , které jsou dle pot eby 
obcí vyhlašovány. Vlastní nakládání s odpadem up es ují obecn  závazné vyhlášky obcí. 

 
Polétavý prach 

Polétavý prach jsou malé ástice r zných látek, které jsou tak lehké, že trvá velmi dlou-
hou dobu, než se usadí na povrchu. Ozna uje se jako PM, p emž rozlišujeme kategorie PM10, 
PM2,5 a PM1,0, podle velikosti ástic. Nap . PM10 jsou ástice do 10 mikrometr  (tj. tisícin mili-
metru). ástice PM10 „poletují“ ve vzduchu n kolik hodin. Polétavý prach tvo í v tšinou sírany, 
amonné soli, uhlík, n které kovy, dusi nany, p ípadn  i t kavé organické látky nebo polyaroma-
tické uhlovodíky. Dlouhodobé vystavení vysokým koncentracím polétavého prachu poškozuje 
dýchací a srde ní ústrojí, zkracuje délku života a zvyšuje kojeneckou úmrtnost. 

 

 
Obr. 4.: Pr rná 24hodinová úrove  zne išt ní ovzduší prachovými ásticemi PM10 v roce 2005 

Na území správního obvodu ORP Ž ár nad Sázavou stejn  jako na v tšin  území eské 
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republiky k roku 2005 dosahovala koncentrace zne išt ní prachovými ásticemi PM10 pr r-
ných hodnot. Míra zne išt ní se pohybuje od 30 do 50 g/m3 PM10. Zvýšená koncentrace byla 
zaznamenána pouze ve Ž áru nad Sázavou, který je jako jediný na území ORP Ž ár nad Sáza-
vou ozna en ervenou barvou (Obr. 4.). Množství PM10 se zde pohybuje v intervalu 50 - 60 

g/m3. Údaje byly získány z programu „Právo na p íznivé životní prost edí“. 
 
Oxidy dusíku 

Na p elomu roku 1999/2000 byla pro území okresu Ž ár nad Sázavou zpracována roz-
ptylová studie pro oxidy dusíku (NOx). Studii vyhotovila firma TOP-ENVITECH Brno, s.r.o. 
Studie poukázala, že zdrojem zne išt ní atmosféry oxidy dusíku je hlavn  doprava. Na území 
ORP Ž ár nad Sázavou se tato skute nost nejvíce projevuje v okolí sil. I/37 v úseku Ž ár n./S. – 

ižanov a v okolí sil. I/19 v úseku Ž ár n./S. – Nové M sto na Morav . Stacionární zdroje se 
na zne išt ní atmosféry oxidy dusíku podílejí menší m rou (Obr. 5.). 

 

 
Obr. 5.: Ro ní emise oxid  dusíku NOx v okrese Ž ár nad Sázavou 
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Zem lská živo išná výroba 

Nové objekty st edisek živo išné výroby na území ORP Ž ár nad Sázavou (nap . k.ú. 
Nové Dvory, Hodíškov, Vysoké, Radostín nad Oslavou, Bohdalec) jsou umíst ny tak, aby jejich 
provozem nebyl narušen zdravotní stav ovzduší, vody, p dy a sídel prachem, plyny, pachem, 
hlukem, mikroorganismy i jinými škodlivinami. P i návrzích dostaveb, modernizací stávajících 
zem lských areál  je vždy komplexn  posuzován vliv zám ru na zdravé životné podmínky. 
Aplikace exkrement  ze st edisek živo išné výroby je dána p esn  stanovenými rozvozovými 
plány. 

Jiné hygienické závady území 

Vzdušný prostor nad severní, severovýchodní a jihovýchodní ástí území ORP (viz. P í-
loha 18) slouží jako cvi ný prostor pro letectvo Armády R. Jedná se o lety v nízkých a p ízem-
ních výškách. Obyvatelstvo nejen na území pod cvi ným koridorem, ale i v okolí je obt žováno 
zejména hlukovou zát ží v období cvi ných let . 

Radonové riziko 

Vyso ina pat í z hlediska výskytu radonu k rizikovým lokalitám. Rn 222 p i rozpadu 
na dce iné prvky m že p i vdechování p i dlouhodobé expozici zp sobit rakovinu plícních sklíp-

.  
K p írodním zdroj m radioaktivity náleží kosmické zá ení, p írodní radioaktivita hornin, 

hydrosféry a atmosféry, které podmi ují zevní ozá ení. Hodnota pr rné efektivní dávky 
z p írodních zdroj  je 2,4 mSv/rok  na jedince (v oblastech s vyšším výskytem radonu až 
3mSv/rok ), z ehož více než 55 % je podmín no inhalací radonu.  

Radioaktivita hornin je podmín na více než 200 p írodními radionuklidy, které jsou zdro-
ji zá ení alfa, beta a gama., avšak k jejich zastoupení v horninách a intenzit  emise jsou podstat-
né pouze U, Th a K. 

U a Th vytvá í radioaktivní rozpadové ady, jejímiž leny jsou izotopy radioaktivního 
lenu radonu Rn 222 – emanace.  Rn 222 p í rozpadu na dce iné prvky m že p i vdechování 
i dlouhodobé expozici zp sobit rakovinu plícních sklípk .  

Zastoupení t chto prvk  v horninách závisí na typu hornin – horniny vyv elé, sedimentární 
a metamorfované. 

Horniny vyv elé  - intenzita radioaktivity roste s kyselostí hornin, vyšší radioaktivitu mají 
horniny na konci magmatického cyklu. 
Sedimentární horniny -  radioaktivita závisí na usazeném materiálu, tzn. nejvyšší radioaktivitu 
mají jíly, jílovce, b idlice. 

Horniny metamorfované – radioaktivita odpovídá vlastnostem výchozího materiálu, in-
jek ní metamorfóze, kde m že dojít o obohacení horniny o minerály obsahující U a Th (K-živce, 
mosazit, ortit, zirkon, epifor, apatit atd.) 

Z výše uvedeného vyplývá, že mezi horniny se zvýšeným obsahem U a Th, které se na-
chází v podloží zájmového území, náleží oblast svrateckého krystalinika a strážeckého moldanu-
bika s horninami vyv elými a metamorfovanými – granit, pararuly, ortoruly, ruly, migmatity. 
Stupe  radonového indexu se v tomto zájmovém území pohybuje p evážn  v mezích st ední a 
vysoký, ojedin le zejména v oblasti svrateckého krystalinika extrémn  vysoký. 
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V geologickém len ní K ídy Dlouhé meze v okolí Vojnova M stce se nachází sedimen-
tární horniny a radonový index se pohybuje spíše v oblasti nízkého stupn . Ojedin le 
ve st edním stupni.  

Radonový index závisí na konkrétním horninovém složení v podloží a nadloží, též 
na morfologii terénu, pop . lidskému zásahu do krajiny. Protože se stupe  radonového indexu 
vždy vztahuje k ur ité konkrétní stavb , která má zanedbatelný rozm r v i ploše geologických 
jednotek, nelze jej zobec ovat pro tyto jednotky a na základ  atomového  zákona (z. . 18/1997 
Sb.) se stanovuje m ením pro každou stavbu samostatn .  
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Hygiena životního prost edí 
Silné stránky Slabé stránky 

 Nízká míra imisního zne išt ní ovzdu-
ší 

 Existence separovaného sb ru pro zá-
kladní druhy odpad  

 Nízké imisní ohrožení les  
 Na území ORP se nenachází provozo-

vaná skládka komunálního odpadu 
 Dostate né pokrytí území sb rnými 

dvory 
 Zprovozn ní bioplynové stanice ve 

áru n./S. 
 U kapacitních za ízení SŽV je zajišt -

na procedura EIA 
 Vesm s celé území je zásobeno pitnou 

vodou požadované kvality a množství 
 Velká sídla mají anebo se staví OV 

 Zvýšení produkce sm sného komunál-
ního odpadu    

 Závislost území na kapacitách skládek 
mimo území ORP Ž ár nad Sázavou 

 Požadavky na zvyšování kapacit ustáje-
ných dobyt ích jednotek v ZÚ 

 i hlavních silni ních tazích p ekra o-
vání limitní hranice hluku z dopravy 

 astý výskyt zvýšeného a vysokého ra-
donového rizika 

 Nízký podíl domácností 
v plynofikovaných obcích používajících 
ZP k vytáp ní 

íležitosti Hrozby 
 Výstavba istíren odpadních vod a 

modernizace stávajících vytvá í pod-
mínky pro rozvoj obce 

 Výstavba silni ních obchvat  
s prioritou silnic za azených v Páte ní 
síti silnic Kraje Vyso ina 

 Zpracováním bioodpadu dojde ke sní-
žení množství odpadu ukládaného na 
skládku TKO v Ronov  nad Sázavou 

 Zlepšování tepeln  technických vlast-
ností budov 

 Preference hromadné dopravy p ed in-
dividuální dopravou zejména 
v jádrovém m st  a jeho p ilehlých ob-
cích 

 Na základ  výsledk  monitoringu 
skládky Svratka navrhnout kone né e-
šení rekultivace 

 Realizace „tichých“ povrch  komu-
nikací v problémových úsecích 

 Zvyšování produkce složek komunální-
ho odpadu, vy erpání kapacity skládky 
Ronov nad Sázavou 

 st cen plynu a el. energie m že zp -
sobit hromadný návrat k vytáp ní tuhý-
mi palivy a spalováním odpadu 

 Vznik rakoviny plic podcen ním proti-
radonových úprav na budovách 

 Nár st hlukové zát že zvl. dopravou ve-
de k vážným zdravotním problém m 
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1.4. Ochrana p írody a krajiny 

Zvlášt  chrán ná území 

Správní obvod ORP Ž ár nad Sázavou je cenná oblast z hlediska ochrany p írody a krajiny. 
Na 54,3 % území se nachází zvlášt  chrán ná území jak maloplošná, tak i velkoplošná ZCHÚ 
v zastoupení CHKO Ž árské vrchy.  Podle AOPK mezi 23 maloplošných chrán ných území 
pat í: 

 Národní p írodní rezervace 
NPR Dá ko 
NPR Žákova hora 
NPR Radostínské rašeliništ  
 

 írodní rezervace 
PR Baba - V bukách 
PR Branty 
PR Olšina u Skleného 
PR Pod Kamenným vrchem 
PR Ští í d l 
 
 
 
 
 

 írodní památka 
PP Belfrídský potok 
PP Brožova skála 
PP Díly u Lhotky 
PP Hodíškovský rybník 
PP Laguna u Bohdalova 
PP Louky u erného lesa 
PP Mlýnský potok a Uhlí ky 
PP Peperek 
PP Rozštípená skála 
PP Sklenské louky 
PP Suché kopce 
PP Sv tnovské údolí 
PP Šafranice 
PP Tis vka 
PP Zkamen lý zámek 

Porovnáním s rozlohou ZCHÚ v Kraji Vyso ina (9,41 % rozlohy kraje) i v eské repub-
lice (15,83 %) lze íci, že na území ORP se nachází výrazný podíl zvlášt  chrán ných území. Pro 
porovnání jednotlivých obcí byla vypo ítána hustota zvlášt  chrán ných území 
pro každou obec. U necelých 40 % obcí p esahuje hustota ZCHÚ hranici 80 %. Jedná se o obce 
nacházející se v severní ásti území ORP Ž ár nad Sázavou, kde se rozkládá CHKO Ž árské 
vrchy. V obcích Malá Losenice, Velká Losenice, Nové Veselí a Vatín se podíl ZCHÚ pohybuje 
kolem 50 % rozlohy obce. (P íloha 6) Maloplošné ani velkoplošné ZCHÚ se nevyskytuje 
u 41,67 % obcí.  P írodní památka Rendlí ek a Zumborek, PP K es anova louka a PP Kotlaský 
rybník jsou prozatím pouze v návrhu. Vzhledem k tomu, že se jedná o návrhové plochy, nebylo 
s plánovanými p írodními památkami uvažováno p i výpo tu. Zdrojem byla Agentura ochrany 

írody a krajiny. 

írodní park 

írodní park Bohdalovsko se rozkládá na území 12 obcí (n kde jen ásti) jižn  od Ž áru 
nad Sázavou. Území je cenné z hlediska krajinného zvl. velkým po tem rybník  s vytvo eným 
litorálním pásmem, ale i z hlediska výskytu ady zvlášt  chrán ných druh  rostlin a živo ich . 

Koeficient ekologické stability 

Území ORP Ž ár nad Sázavou se vyzna uje vysokou hodnotou koeficientu ekologické 
stability KES. Vzorec výpo tu KES se vypo ítá jako podíl ekologicky stabilních a labilních ploch, 
který zna í vyváženost p írodní a kulturní složky krajiny. S hodnotou koeficientu 1,31 (Tab. 2.) 
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se podle Míchala adí území ORP ke vcelku vyváženým krajinám, v nichž jsou technické objekty 
relativn  v souladu s dochovanými p írodními strukturami. D sledkem je nižší pot eba energo-
materiálových vklad . Nejvyšší podíl ekologicky nestabilních ekosystém  se nachází v obci Ro-
si ka. P írodní a p írodn  blízká krajina, která má výraznou p evahu ekologicky stabilních struk-
tur a nízkou intenzitu využívání krajiny lov kem, se vyskytuje u 7 obcí: Cikháj, Chlum tín, 
Herálec, Ra ín, Radostín, Sklené a Svratka. Jedná se o obce s vysokým podílem lesních porost , 
které mají významnou p írodní hodnotu. Data byla získána z eského statistického ú adu, stav 
k roku 2013. (P íloha 7) 

Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chrán ných území, které vytvá ejí na svém území podle jednot-
ných princip  všechny státy Evropské unie. Natura 2000 vznikla na základ  sm rnice 
79/409/EHS o ochran  voln  žijících pták  („sm rnice o ptácích“) a sm rnice 92/43/EHS 
o ochran  p írodních stanoviš , voln  žijících živo ich  a plan  rostoucích rostlin („sm rnice 
o stanovištích“). V rámci národní soustavy chrán ných území NATURA 2000 bylo na území 
OPR Ž ár nad Sázavou vyhlášeno 14 evropsky významných lokalit (EVL), pta í oblast se zde 
nenachází. Cílem této soustavy je zabezpe it ochranu t ch druh  živo ich , rostlin a typ  p írod-
ních stanoviš , které jsou z evropského pohledu nejcenn jší, nejvíce ohrožené, vzácné i omeze-
né svým výskytem jen na ur itou oblast (endemické). Rozloha EVL iní 1,74 % rozlohy území 
ORP Ž ár nad Sázavou. Tato hodnota se pohybuje pod pr rem R, která nabývá hodnoty 
13,3 % území (2005).  

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 
ekologické stability (§3 zák. . 114/1992 Sb.), souborn  se tedy mluví o územních systémech 
ekologické stability. Ve správním obvodu ORP Ž ár nad Sázavou se nacházejí všechny úrovn  
územního systému ekologické stability. Na území zasahují významná reprezentativní nadregio-
nální biocentra NC 61 - Ras ve  a NC 81 - Žákova hora. (P íloha 8) NC 2009 - Dá ko je pova-
žováno za nadregionální biocentrum unikátní. Tato nadregionální biocentra jsou spojena nadre-
gionálními biokoridory NK 124-NK 127 s vloženými lokálními biocentry ve svých trasách. Re-
gionální prvky ÚSES jsou zastoupeny jedenácti vícemén  reprezentativními regionálními bio-
centry, které jsou vzájemn  propojeny devíti regionálními biokoridory. Lokální prvky pak 
na ORP tvo í 214 lokálních biocenter, v etn  biocenter vložených v trasách nadregionálních 
a regionálních biokoridor , a 260 lokálních biokoridor , které dopl ují sí  regionální 
a nadregionální a propojují n která lokální biocentra i s biocentry na sousedních ORP. Údaje 
byly získány z aktualizovaných ZÚR Kraje Vyso ina a z dostupných vypracovaných územních 
plánovacích dokumentací obcí. 
 
Stav na úseku vyhotovení KPÚ 

Vyhotovené komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) umož ují správné využití pozemk  
ve vztahu k ochran  životního prost edí a krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny 
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a protierozních opat ení. Komplexní pozemkové úpravy byly zpracovány pro obce Nové Veselí, 
Mat jov, Pod šín, Sirákov a Újezd u Ž áru nad Sázavou. Ve fázi rozpracování jsou KPÚ pro 
obec Bude , B ezí nad Oslavou, Nové Dvory a Velká Losenice, ve stavu p ípravy se nacházejí 
KPÚ pro obec Malá Losenice, Oby tov, Sv tnov a Vep ová. (P íloha 10) Data byla získána 
z portálu ministerstva zem lství eAGRI. 

Ochrana p írody a krajiny 
Silné stránky Slabé stránky 

 Velkoplošné ZCHÚ – Chrán ná kra-
jinná oblast Ž árské vrchy 

 23 maloplošných ZCHÚ 
 18 evropsky významných lokalit sou-

stavy Natura 2000 
 Vyhlášené památné stromy 
 írodní park Bohdalovsko 
 Vysoká estetická hodnota krajiny 
 Pom rn  nízké imisní zne išt ní les  
 Vysoký podíl vodních ploch v území 
 U poloviny obcí je hodnota KES vyšší 

než 1, tyto obce lze považovat z v tší 
ásti za ekologicky stabilní. 

 írodní a p írodn  blízká krajina na 
území obcí, kde je hodnota KES v tší 
nebo rovna 3. 

 Výskyt nadregionální, regionální i lo-
kální úrovn  územního systému ekolo-
gické stability 

 Vyšší podíl lesní p dy 

 U poloviny obcí je hodnota KES nižší než 
1, tyto obce lze považovat z v tší ásti 
za ekologicky nestabilní. 

 Rozloha evropsky významných lokalit 
v rámci Natura 2000 je pod pr rem 

R 
 Nevyhovující druhová skladba les  
 Výskyt nefunk ních a áste  funk -

ních prvk  ÚSES 
 Zna ná ást ZPF zvl. orné p dy je inten-

zivn  zem lsky využívána 
 V astých p ípadech využití orné p dy 

až k samému okraji lesa p ípadn  b eho-
vé hran  vodního toku 

 Narušení krajinného rázu venkovními 
díly technické infrastruktury (el. vedení, 
stožáry GSM aj.) 

 Chyb jící smluvní ochrana území 
s vlastníky pozemk  chrán ných území 
s kompenzací ekonomické újmy 
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íležitosti Hrozby 
 Realizace ÚSES v etn  interak ních 

prvk  zejména na ZPF 
 Maximální redukce stavebních aktivit 

ve volné krajin  
 Získání pozemk  s MZCHÚ, prvky 

ÚSES  do  vlastnictví  obce,  kraje,  R  
(p edevším nefunk ních) 

 Ochrana a obnova p irozeného vodní-
ho režimu, revitalizace tok  

 Posílení environmentální osv ty oby-
vatelstva 

 Využití program  ministerstev a EU 
pro zvýšení kvality životního prost edí 
(p . revitalizace krajiny) 

 Podpora ve ejné dopravy pro omezení 
zvyšujícího se množství individuální 
automobilové dopravy 

  Snížení energetické náro nosti budov 
 Realizace komplexních pozemkových 

úprav a využívání územního plánování 
pro efektivní využití území z hlediska 
zachování hodnoty p írodní, kulturní i 
ekonomické 

 Další narušení krajinného rázu výstav-
bou nevhodných staveb (centrální hno-
jišt , stožáry) 

 Nevratný zábor zem lské p dy pro 
výstavbu nových objekt  

 Nevhodné hospoda ení v lesích, na ze-
lské p  spojené s požadovanou 

 intenzifikací hospoda ení 
 Ruderalizaci podléhající okraje ZPF i le-

 
 Zvyšování intenzit dopravy zvl. indivi-

duální 
 Devastace p írodního prost edí neorga-

nizovanými motoristickým sportem 
 Redukce pob ežních porost  vlivem in-

tenzivního rybni ního hospoda ení 
 Zarovnávání (vyhlazování) lenitých 

lesních okraj  snižuje podíl ekoton  
v krajin  i estetickou hodnotu krajiny 
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1.5. Zem lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkci lesa 

Zem lská p da 

U zem lské p dy byl sledován její podíl na celkové vým e obce.  Dle eského statis-
tického ú adu k roku 2013 iní rozloha zem lské p dy 49,6 % rozlohy území ORP Ž ár nad 
Sázavou. (Tab. 2.) V porovnání s hodnotou pro R (53,5 %) z roku 2013 je hodnota o 3,9 % 
nižší, také zastoupení zem lské p dy v Kraji Vyso ina nabývá vyšších hodnot (60,2 %). Nej-

tší podíl zem lské p dy mají obce Rosi ka (84,3 %) a Po ítky (81,0 %), nejnižší zastoupení 
zem lské p dy o hodnot  4,8 % se vyskytuje v obci Cikháj a Ra ín (11,5 %). 
U v tšiny obcí (66,67 %) tvo í ZPF nadpolovi ní vým ru. (P íloha 11) Porovnání struktury p d-
ního fondu mezi obcemi je možné nahlédnutím do p ílohy (Graf 1). 

dy se zvýšenou infiltrací 
Podle relativní infiltra ní kapacity byly p dy za azeny do 5 kategorií BPEJ (Janglová 

a kol., 2003). V I. kategorii se nacházejí vysoce propustné p dy s vysokou relativní infiltra ní 
kapacitou. Podle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany p d je pot ebné ve smyslu vodního 
zákona území, kde se vyskytují zatravnit a zalesnit. Stejn  tak i II. kategorie BPEJ zahrnuje p dy 
s vysokou relativní infiltra ní kapacitou. Je zde také doporu ováno zalesn ní a zatravn ní, hlav-

 ve vrcholových partiích kopc , pro ochranu vod v i zne išt ním živinami 
a kontaminanty. Nejv tší podíl p d v I. a II. t íd  ochrany ZPF (dle BPEJ) se zvýšenou infiltrací 
se vyskytuje v obci Kn ževes, kde zahrnují 90,2 % rozlohy zem lské p dy v obci. U dalších 4 
obcí procentuální zastoupení p d v I. a II. kategorii BPEJ p evyšuje hodnotu 70 %. Krom  obce 
Kn ževes se další nejv tší podíl t chto p d nachází na území obce Vatín (71,7 %), Hamry nad 
Sázavou (70,1 %), Nové Dvory (70,1 %) a Sázava (70,1%). U 43,75 % obcí podíl p d se zvýše-
nou relativní infiltra ní kapacitou p ekra uje hodnotu 50 % území obce. (P íloha 12) Data byla 
získána z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany p d (VÚMOP).  

Sklonité orné p dy  

ležitým aspektem ochrany p dního fondu je sklonitost. Špatné hospoda ení na sklonité 
orné p  vede ke zhoršování p irozeného vodního režimu v krajin . D sledkem je zvýšené rizi-
ko vzniku lokálních záplav nebo vysychání a degradaci p dy.  

Na v tšin  území ORP Ž ár nad Sázavou se podíl sklonité p dy pohybuje do 2 %. 
V kategorii od 2 % do 4 % sklonitých orných p d je zahrnuto 9 obcí. Nejvyšší podíl sklonité 
orné p dy se vyskytuje v 8 obcích: Malá Losenice, Velká Losenice, Nové Dvory, Kyjov, Hodíš-
kov, Sázava, Rosi ka a Krásn ves. Údaje byly získány analýzou dat Corine Land Cover 2000 a 
vrstevnic UZK (interval 10 m) dle metodiky Bc. Štastného. (P íloha 14) 

Lesnatost 

Lesní ekosystémy pat í k nejvýznamn jší složce životního prost edí. Mezi nejd ležit jší 
funkcí lesa vyjma produkce d evní hmoty pat í zajiš ování ochrany p dy, vázání CO2, vytvá ení 
ekologicky a esteticky hodnotného p írodního prost edí. Lesnatost oblasti udává pom rové za-
stoupení les  na celkové vým e území.  K roku 2013 dle eského statistického ú adu lesnatost 
na území ORP Ž ár nad Sázavou dosahuje procentuálního zastoupení 40,9 % (Tab. 2.), což je o 
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7,1 % více než vým ra lesních ploch pro R p edstavující 33,8 % rozlohy republiky. Vým ra 
lesních ploch v Kraji Vyso ina tvo í k roku 2013 30,5 % rozlohy kraje. Nejv tší podíl lesní p dy 
se nachází na území obce Cikháj. Lesnatost zde dosahuje dokonce 93,7 % rozlohy obce. Mezi 
další obce s vysokým podílem lesních ploch je Ra ín (85,2 %) a Sklené (76,7 %). Nejmenší les-
natost  je v obci Rosi ka (10,3 %), Po ítky (12,6 %) a Ostrov nad Oslavou (12,7 %). Lesnatost  

esahuje u 16,67 % obcí nadpolovi ní rozlohu území obce. (P íloha 15) 

Pásmo ohrožení imisemi 

Pásmo ohrožení imisemi je chápáno jako území, kde synergické p sobení imisí 
a orografickoklimatických faktor  vyvolává poškození smrkových porost  p ibližn  stejné dy-
namiky. Data byla získána prost ednictvím mapového serveru Ústavu pro hospodá skou úpravu 
lesa a jsou zpracována k 1. 1. 1997 zahrnující oblasti i mimu lesní plochy. Podle zákonu 
o lesích ( . 289/1995 Sb.) se lesy pod vlivem imisí se za azují do ty  pásem ohrožení. Pásma 
ohrožení stanoví ministerstvo právním p edpisem. Na lesy hospodá ské pod vlivem imisí, za a-
zené  do  dvou  nejvyšších  pásem  ohroženi  (tedy  A,  B),  vztahuje  osvobození  od  dan  
z nemovitostí. 

Na území ORP Ž ár nad Sázavou se vyskytuje pásmo ohrožení C a D. V tšina oblasti 
spadá do pásma D, který udává nejnižší, ješt  patrnou imisní zát ž (60 a více). Pásmo ohrožení 
imisemi C (40 – 60) zasahuje v nejv tší mí e Cikháj, Herálec, Karlov, Lhotku, Polni ku, Rado-
stín, Sklené a Svratku, Škrdlovice, Vojn v M stec. (P íloha 17) 
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Zem lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa 

Silné stránky Slabé stránky 
 Vysoký  podíl  p d  ZPF  I.  a  II.  t ídy  

ochrany 
 Významné zastoupení rybník  s chovem 

ryb 
 Relativn  malá ást území je ohrožena 

imisemi 
 Výskyt nadpr rného množství les  

v porovnání s Krajem Vyso ina i R 
 Vysoká produk ní schopnost lesa, stálý 

zdroj obnovitelného bohatství 
 Mírn  se zvyšující plošná vým ru PUP-

FL 

 Omezení hospoda ení na území CHKO i 
v ochranných vodárenských pásmech 

 Podpr rné zastoupení ZPF na území 
ORP 

 Na 53 % území se nachází p dy se zvý-
šenou infiltrací 

 stování nevhodných plodin na erozn  
ohrožených místech (kuku ice, okopani-
ny) 

 Používání stále t žší mechanizace 
 Vznik druhotné cestní sít  vlivem nedo-

state ných parametr  i zanedbanosti cest 
vodních a nekázní uživatel  

 Nízký podíl katastrálních území 
s provedenými komplexními pozemko-
vými úpravami 

 Nevyhovující druhová skladba les  – 
evaha smr in 

 Tém  vymizení buku a jedle a ostatní 
irozené d eviny 

íležitosti Hrozby 
 Návrh opat ení na zatravn ní i zalesn ní 

d se zvýšenou relativní infiltra ní ka-
pacitou sm ující k ochran  vod v i 
zne išt ní živinami a kontaminanty (u II. 
kategorie BPEJ realizace t chto opat ení 
ve vrcholových ástech kopc ) 

 echod na ekologické zem lství p e-
devším v chrán ných územích 

 Polyproduk ní orientace zem lské vý-
roby 

 Revitalizace a rehabilitace funkce údol-
ních niv 

 Minimalizovat erozní jevy a jejich ná-
sledky organiza ními a agrotechnickými 
opat eními 

 Urychlit práce na komplexních pozem-
kových úpravách 

 Recyklace urbanizovaného území 
 Zales ování ploch nevhodných pro ze-

lskou výrobu s nízkou ekologickou 
a krajiná skou hodnotou 

 Zlepšení druhové pestrosti lesa 
s ohledem na stanovištní pom ry 

 st poptávky po výrobcích ze d eva 
etn  d eva jako stavebního materiálu 

 Úbytek ploch ZPF zejména z d vodu ex-
tenzivního r stu zastav ných území obcí 
a m st 

 Devastace p dní struktury nevhodnou 
mechanizací 

 Degradace p dy a krajiny erozními pro-
cesy 

 Bez pokrytí území KPÚ nejsou p edpo-
klady pro efektivní obhospoda ování ze-

lské p dy 
 Zhoršení zdravotního stavu lesa 
 Ohrožení porost  p i zimní údržb  ko-

munikací solením 
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1.6. Ve ejná dopravní a technická infrastruktura 

Silni ní doprava 

 Do Ž áru nad Sázavou – jádra ORP -  se radiáln  sbíhá n kolik silnic, z nichž dv  jsou 
silnicemi I. t ídy. (P íloha 18) Silnice I/37 protíná území ORP ve sm ru JV-SZ a sm uje z D1 
(V. Bíteš) do H. Králové. Silnice I/19 protíná území ve sm ru V-Z od H. Brodu (sil. I/34) 
do Nového M sta na Morav , dále Sebranic na silnici I/43. 

Tab. A : Seznam silnic I. a II. t ídy na území OPR 

íslo silnice název tahu pozn. 

I/19 Plze  – Tábor – Pelh imov – H. Brod – Ž ár n./S. - Sebranice silnice je sou ástí Páte ní sít  
Kraje Vyso ina 

I/37 H. Králové – Pardubice – Chrudim – Ž ár n./S. – V. Bíteš silnice je sou ástí Páte ní sít  
Kraje Vyso ina 

II/343 Se  – Hlinsko – Svratka  
II/350 Štoky – Svratka – P ibyslav  
II/352 Jihlava – Polná – Sázava  

II/353 Poli ka – Ž ár n./S. – Velký Beranov 
silnice je sou ástí Páte ní sít  
Kraje Vyso ina v úseku Ž ár 
n./S. – V. Beranov 

II/354 Skute  – Nové M sto na Mor. – Kochánov  
II/388 Bohdalov – Byst ice n./P.  - Rove né  

 
Tento skelet silnic I. a II. t ídy je dopln n systémem silnic III. t íd. V Páte ní silni ní síti 

Kraje Vyso ina se nachází silnice I. t ídy I/37, I/19 a silnice II. t ídy II/353. Stavebn  technický 
stav silnic je r znorodý od pln  vyhovujících (nap . nový úsek silnice II/353) až po špatný. 
Mnohé ze silnic (i I. t íd) vykazují závady ve sm rovém, ší kovém i prostorovém uspo ádání. 

Ani jedna ze silnic dle Politiky územního rozvoje R nepat í mezi koridory rychlostních 
silnic. Nejbližší dálnicí je dálnice D1 dostupná po sil. I/37 resp. sil. II/353 a II/354. 

Tab. B: Nejzatížen jší úseky silni ní sít  mimo zastav ná území dle celostátního s ítání dopravy r. 1995 a 2005 

íslo 
silnice 

íslo 
úseku 

úsek 
 všech motor. vozidel za 24 hod. 

nár st 
rok 1995 rok 2005 

I/19 6-1150 ár n./S. - Sázava 2083 5385 2,58x 

I/19 6-1160 ár n./S. – Nové M sto na Morav  3457 7703 2,23x 

I/37 6-1580 ár n./S. – Ostrov n./O. 3610 6226 1,72x 

I/37 6-1590 ár n./S. – k ižovatka se sil. II/350 4094 6527 1,59x 

II/353 6-3370 ár n./S. – Nové Veselí 2880 5180 1,80x 

 
Z p edložené tabulky je z ejmý dramatický nár st silni ní dopravy. Z podrobných údaj  

za jednotlivé druhy vozidel je patrný výrazný nár st osobních vozidel. 
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Železni ní doprava 

Území ORP Ž ár nad Sázavou je obsluhováno rovn ž železni ní dopravou. Územím 
prochází elektrifikovaná dvoukolejná tra . 250 Kolín – H. Brod – Ž ár n./S. – K ižanov – Br-
no, která je uvažována jako sou ást transevropské sít  železnic EU. (P íloha 18) Tento železni ní 
tah je v PÚR R za azen do koridor  konven ní železni ní dopravy pod kódem C-E 61. Tuto 
tra  ješt  dopl uje železni ní tra . 251 Tišnov – Byst ice n. P. – Nové M sto na Mor. – Ž ár 
nad Sázavou. Železnice nabízí rychlé spojení s Brnem, H. Brodem i Prahou. Velký význam má i 
pro rekrea ní dopravu zvl. z brn nské aglomerace. 

Letecká doprava 

Na území ORP se nenalézá letišt . Na ást k. ú. Malá Losenice, Nové Dvory a ást k.ú. 
Po ežín zasahuje ochranné pásmo s výškovým omezením staveb letišt  P ibyslav. Nad sledova-
ným územím ORP jsou vymezeny prostory pro létání v malých a p ízemních výškách. (P íloha 
18) 

Vodní doprava 

i první úplné aktualizaci ÚAP došlo k vy azení Velkého Dá ka jako sledovanou vodní 
cestu na základ  vyjád ení Státní plavební správy. 

Logistická centra 

Není známo, že by na území ORP Ž ár nad Sázavou bylo uvažováno s realizací logistic-
kých center, a  již ve ejných p ípadn  privátních. 

Dopravní dostupnost 

Pro analýzu dopravní dostupnosti bylo využito Základní silni ní mapy R 1:50 000. 
V každé obci byla zjišt na kategorie procházejících silnic, ke které byla p id lena váha. 

i výskytu více kategorií silnic se jednotlivé váhy silnic s ítaly, u více prvk  stejné kategorie se 
váhy nes ítaly. V jednotlivých obcích byla také hodnocena dostupnost k nejbližší železni ní za-
stávce v docházkové vzdálenosti 15 minut. Pro jednotlivé kategorie byly zvoleny následující 
hodnoty vah:  

Kategorie Váha 
Silnice I. t ídy 4 
Silnice II. t ídy 2 
Silnice III. t ídy 1 
Železnice 3 

 

 Vysoká hodnota váhy ukazuje na významnost silnice i železni ní trati, naopak mén  d -
ležité komunikace byly ozna eny váhou 1.  

U dopravní dostupnosti je d ležitá významnost komunikací. Je z ejmé, že výbornou do-
pravní dostupnost mají obce ležící na silnice I. t ídy (sil. I/19 a I/37) a v blízkosti železni ní trati 
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. tra . úseku 250). Výborná dopravní dostupnost byla zjišt na u obcí Hamry nad Sázavou, No-
vé Dvory, Ostrov nad Oslavou, Sázava, Vatín, Velká Losenice a Ž ár nad Sázavou, u kterých 

esahovalo hodnocení 6 bod . (Tab. 3.)  Obce dosahující maximáln  2 bod  byly za azeny 
do kategorie špatné dopravní dostupnosti. Do této kategorie spadá 43,75 % obcí. Kategorie velmi 
dobré dopravní dostupnosti zahrnuje obce s váhou od 4,1 – 6,0. Obce s hodnotou váhy 2,1 – 4,0 
využívají dobré dopravní dostupnosti. (P íloha 19) 

Dopravní obslužnost 

Dopravní obslužnost byla hodnocena na základ  dotazníkového šet ení výb rové skupiny 
respondent . Tuto skupinu tvo ili p edstavitelé jednotlivých obcí. Podle spokojenosti 
s množstvím spoj i kvalitou p ím stské ve ejné dopravy byly vytvo eny t i kategorie: dobrá, 
vyhovující a špatná. (P íloha 20) V tšina dotazovaných byla s dopravní obslužností obce spoko-
jena, více jak 50 % p edstavitel  obcí považují dopravní obslužnost obce za dobrou. Špatnou 
dopravní obslužnost obce ozna ili starostové 2 obcí: Pavlov a Škrdlovice. U 3 obcí nebyly údaje 
zjišt ny. (Tab. 3.) 

Na dopravní obslužnost p ispívají obce ze svých rozpo . P ísp vky jsou rozdílné dle 
pot eb jednotlivých obcí resp. jejich závislosti na doprav  (vyjíž ka za prací, do školy, služba-
mi). V reálu to znamená, že je zajišt na doprava ráno do zam stnání a škol s návratem do obce. 
O víkendech bývá vesm s osobní automobil v obcích mimo m stskou dopravu nepostradatelný. 

 
Ve ejná dopravní infrastruktura 

Silné stránky Slabé stránky 
 Existence krajského dokumentu zabý-

vající se páte ní sítí silnic 
 Propojení území silnicemi I. t ídy 

v obou hlavních osách 
 Železni ní tra . 250 – sou ást transev-

ropské sít  železnic 
 Pokra ování prací na zlepšení dostup-

nosti krajského m sta, potažmo hlavní-
ho m sta (nap . uvedení do provozu ob-
chvat sil. II/353 kolem sídla Bohdalov) 

 Vyhotovení vyhledávací studie sil. I/37 
 Aktualizace tahu sil. I/19 - studie 
 Aktualizace pasportu místních komuni-

kací v mnoha obcích 
 Výhodné propojení jádrového m sta 

ORP s Novým M stem na Morav  re-
gionální dráhou (tra . 251) 

 Rychlé a komfortní železni ní spojení 
s Brnem a Prahou 

 Výhodná poloha v centrální ásti R 
 
 

 Omezená dostupnost dálnice D1 
 Chyb jící územní plán Rudolce ešící 

bezkolizní silni ní tah II/353 
 asté jsou p ípady, kdy silnice nespl u-

jí požadované parametry 
 Ani u dopravn  zatížených úsek  silnic 

v zastav ném území nejsou dostate  
ešeny pot eby nemotorizovaných 

astník  dopravy 
 V zásad  špatný stav komunikací zvl. 

III. t íd 
 Strmý nár st individuální automobilové 

dopravy 
 Nedostatky na úseku dopravy v klidu 
 Tranzitní silni ní doprava vedena p es 

jádra sídel 
 Stále rostoucí ceny za osobní ve ejnou 

dopravu 
 Omezené kapacitní a rychlostní mož-

nosti žel. trati . 250 
 Špatná dopravní dostupnost u 43,75 % 

obcí 
 Neprovázanost jízdních ád  
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Ve ejná dopravní infrastruktura 
íležitosti  Hrozby 

 Dobudování kapacitního propojení 
ORP s krajským m stem a dálnicí D1 

 Vybudování dalšího kapacitního propo-
jení ORP s dálnicí D1 

 Ve vyšší mí e uplat ování zásad do-
pravního zklid ování pr jezdních úsek  
silnic 

 U nov  povolovaných staveb bezvý-
hradné dodržování norem ešících par-
kování vozidel 

 Podpora ve ejných forem dopravy 
 Omezování zbytné dopravy 
 Zvýšení dopravní obslužnosti území 

zvl. obcí Lhotka, Pokojov, Rosi ka, 
Sklené 

 Nedostate ný stav ve ejných financí na 
dohledné ešení nedostatk  zvl. 
v silni ní doprav  

 Nep íznivý dopad na rozvoj ekonomic-
kého potenciálu území 

 Zhoršování technického stavu silnic 
 Negativní dopad na bezpe nost všech 

astník  silni ního provozu 
 Pokles zájmu o ve ejnou dopravu sil-

ni ní i železni ní 
 Zachování pr jezdních úsek  silnic ob-

cemi u dopravn  nejzatížen jších silnic 
se zvyšujícími se riziky všech ú astník  
dopravy 

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Zásobení pitnou vodou 

Základní upravárenské kapacity, tj. nejv tší zdroje pitné vody 
 úpravna vody Vír (1961 – 1964, intenzifikace 1986) max. kapacita cca 200 l/s 

upravené pitné vody 
 úpravna vody Mostišt  (1958 – 1964, intenzifikace 1984) max. kapacita cca 220 

l/s upravené pitné vody 
 úpravna vody Ž ár nad Sázavou (1959) kapacita cca 40 l/s  - v sou asné dob  

v klidu 
Krom  t chto centrálních zdroj  (funk ní mimo ORP) jsou vybudovány ve ejné a skupi-

nové vody, které využívají kvalitní místní podzemní zdroje. Obce, které jsou zásobeny pitnou 
vodou z ve ejných i soukromých studní mohou být odkázány na kolísající kvalitu a v období 
sucha nedostate nou vydatnost (nap . obec Rosi ka, Kyjov u erné) – viz P íloha 21. 

Podíl obyvatel v TOB zásobovaných pitnou vodou z vodovodu 

Dle SLDB z roku 2011 bylo 99,90 % obyvatel ORP Ž ár nad Sázavou zásobováno pit-
nou vodou z vodovodu. Podle eského statistického ú adu ze SLDB 2011 bylo k roku 2001 
v R 99,70 % obyvatel napojených na vodovod, v Kraji Vyso ina tato hodnota inila 99,80 % 
obyvatel. (Tab. 4.)  Po et obyvatel v TOB zásobovaných pitnou vodou v ORP Ž ár nad Sázavou 
je mírn  vyšší vzhledem k hodnot  v R, v rámci Kraje Vyso ina se pohybuje nad pr rem o 
0,10 %. V 32 obcích jsou všichni obyvatelé v TOB zásobováni pitnou vodou z vodovodu. Nej-
menší podíl obyvatel, kte í byli zásobováni pitnou vodou z vodovodu, je v obci Kyjov (96,97 %) 
a Karlov (97,33 %). Pouze u 9 obcí se podíl po tu obyvatel v TOB zásobovaných pitnou vodou 
z vodovodu pohybuje lehce pod pr rem R. V tšina obcí eší zásobení pitnou vodou samo-
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statnými vodovody. Výjimkou je 9 obcí zásobených pitnou vodou z Víru a vodní nádrže Mostiš-
. Na p ehradu Vír jsou napojeny obce Bude , Hamry nad Sázavou, Nové Dvory, Nové Veselí, 

Velká Losenice, Vysoké a Ž ár nad Sázavou. Pouze Ostrov nad Oslavou a Radostín nad Osla-
vou získávají pitnou vodu z Mostišt . Bylo využito údaj  z Technické infrastruktury obcí okr. 

ár nad Sázavou 1:100 000. 

Kanalizace a išt ní odpadních vod 

Kanalizace se vesm s za ala budovat až po zavedení pitné vody do obce, když za ínají 
vznikat obtíže s vypoušt ním odpadních vod na ve ejná prostranství a do místních vodote í. Po-
stupn  však samo istící schopnost vodote í je vy erpána a istota vody se stává jedním ze zá-
važných, naprosto neopomenutelných problém  nejen rozvoje, ale i existence spole nosti. Po-
krytí území kanaliza ními istírnami uvádí P íloha 5. 

Podíl obyvatel v obydlených domech s p ípojem na kanaliza ní sí  

Na území ORP Ž ár nad Sázavou se k roku 2011 (SLDB) nachází 78,20 % obyvatel 
v obydlených bytech s p ípojem na kanalizaci (Tab. 4.), což je nad pr rem R i Kraje Vyso-
ina. Ke stejnému datu tato hodnota v R iní 77,40 %. V Kraji Vyso ina je evidováno 72,00 % 

obyvatel v obydl. bytech s p ipojením na kanaliza ní sí . U 6 obcí nebyla k datu SLDB vybudo-
vána kanaliza ní sí : Cikháj, Karlov, Kotlasy, Kyjov, Rosi ka a Sv tnov. (P íloha 22) Nejv tší 
podíl obyvatel v v obydlených bytech napojených na ve ejnou kanaliza ní sí  je zaznamenán ve 

áru nad Sázavou (96,82 %), v obci Radostín nad Oslavou (93,36 %) a Lhotka (91,13 %).  
 

Energetické zdroje 

Jedná se o tzv. „závodní elektrárnu“ firmy Ž as a.s. Ž ár nad Sázavou, kdy zdroj provo-
zuje pro spole nost a p ebytky nabízí k prodeji do ve ejné sít . Jde o zdroj o výkonu 12,5 MWe. 
Do provozu byla v druhé polovin  roku 2010 uvedena fotovoltaická elektrárna u sídla Bohdalov. 
Pevné solární panely jsou umíst ny na ZPF. Stavba je do asná na dobu 30 let. Jde o zdroj o vý-
konu 380 385 W.  

Zásobení elektrickou energií 

 Jihozápadní okraj území protíná venkovní jednoduché vedení ZVN 400 kV . 422. 
Ve sm ru S-J prochází územím venkovní jednoduché vedení VVN 220 kV . 203. Z venkovních 
jednoduchých vedení VVN 110 kV prochází územím VVN . 509, . 1315 a . 5536, z dvojitých 
vedení VVN . 1310 a 1311, dále pak VVN . 5511 a 5512. 
 Sí  VN je zastoupena distribu ní soustavou 22 kV a distribu ní soustavou 35 kV (severní 
cíp ORP Ž ár nad Sázavou) – viz. P íloha 23. P enosová i distribu ní sí  je vyhovující.  
 Sít  NN k napájení rozvodu NN slouží trafostanice 22/0,4 kV a 35/0,4 kV. Tyto trafosta-
nice jsou p evážn  venkovní a pak tzv. m stského typu – kioskové a vestav né. Nová distribu ní 
sí  bývá ešena tak, že zabezpe uje dostate ný elektrický p íkon, n která p vodní vedení NN 
však vyžadují rekonstrukci. 
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Zásobení plynem 

 Schéma vysokotlakých rozvod  zemního plynu je patrné z P ílohy 23. Distribuce plynu je 
ešena p ipojením obcí na regula ní stanice VTL/STL, které jsou propojeny VTL plynovody. 

Jedna regula ní stanice m že sloužit pro více sídel, tyto pak bývají propojeny STL rozvody ply-
nu. K doregulování na NTL slouží u jednotlivých odb ratel  domovní regulátory STL/NTL. 
V d íve plynofikovaných sídlech jsou n které ásti zásobeny také z NTL rozvod .  

Plynofikace obcí 

Dle informací získaných z Jihomoravské plynárenské spole nosti a vlastním terénním še-
ením bylo zjišt no, že k roku 2009 je již v tšina obcí v SO ORP Ž ár nad Sázavou napojena na 

plynovod. Pouze u obcí Cikháj, Hodíškov, Kyjov, Sklené, Ra ín a Radostín nebyla ješt  realizo-
vána plynofikace obce. V tšina obcí je zásobena zemním plynem Jihomoravskou plynárenskou 
spole ností (JMP). (P íloha 24) Východo eská plynárenská spole nost (V P) dodává zemní plyn 
obci Vojn v M stec. Obec Cikháj je za azena mezi obce bez plynofikace. Výjimku tvo í tam jší 
rekrea ní st edisko Masarykovy univerzity v Brn , které jako jediné má napojení na dodávku 
zemního plynu. Zemní plyn není zaveden do 6 obcí, což iní 7 % území ORP Ž ár nad Sázavou. 

Teplárenství 

ehled hlavních subjekt  v ORP Ž ár nad Sázavou 
 Divize Energetika Ž as, a.s. (výrobce i distributor) 
 SATT, a.s. Ž ár nad Sázavou (výrobce i distributor) 
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Technická infrastruktura 
Silné stránky Slabé stránky 

 Dostate ná kapacita vodovodních p i-
vad  z úpravny vod Vír a Mostišt  i 
podzemních vod 

 Rezerva povrchové vody vodní nádrže 
Stavišt  

 Srovnatelný podíl obyvatel v obydle-
ných bytech napojených na vodovod 
(99,90 %) jako za R (99,70 %) i Kraj 
Vyso ina (99,80 %) 

 Existence PRVKÚK Vyso ina 
 Nejsou problémy v zásobení ORP el. 

energií 
 Vysoký podíl plynofikovaných obcí 
 Možnosti p stování a využívání bio-

masy jako obnovitelného zdroje ener-
gie 

 Dostate ný v trný potenciál pro vý-
stavbu v trných elektráren 

 Kolísavá kvalita i množství pitné vody 
v n kterých obcích s vlastními zdroji 
vody 

 Nedostate né pokrytí území kanaliza -
ním systémem ukon eným OV  

 Nízké zastoupení domácností využívají-
cích ZP (hlavn  venkovská sídla) 

 Chyb jící za ízení pro efektivn jší vyu-
žívání energie (nap . kogenera ní jed-
notky) 

 Nekoordinovaný p ístup v zásobení 
území energiemi 

 Rozdrobená sídelní struktura znamená 
vyšší náklady na vybavenost inženýr-
skými sít mi 

íležitosti Hrozby 
 Stabilizace vodních zdroj  
 Propojení obecních vodovod  do v t-

ších soustav 
 Finance na investice z evropských 

fond  
 Legislativní opora pro podporu obno-

vitelných energií 
 Podpora zavád ní energeticky a suro-

vinov  nenáro ných technologií 
 Vypracování energetické koncepce 

území ORP následn  i obcí 

 st vodného a sto ného jako d sledek 
obrovských investic do vodního hospo-
dá ství 

 Využívání fosilních paliv ev. spalování 
odpad  jako d sledek neustálého zdra-
žování ušlechtilých paliv 

 Zanedbaná technická infrastruktura je 
brzdou hospodá ského rozvoje potažmo 
i odlivu obyvatelstva 
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1.7. Sociodemografické podmínky, bydlení 

Širší souvislosti 

V Kraji Vyso ina se nachází 15 obcí s rozší enou p sob-
ností.  Z hlediska po tu obyvatel je ORP Ž ár nad Sázavou 
5. nejv tší obcí s rozší enou p sobností v kraji. Na velikosti popu-
lace Kraje Vyso ina se podílí 8,44 %.  Nejvíce obyvatel ve správ-
ním obvodu ORP Ž ár nad Sázavou je soust ed no v m st  Ž ár 
nad Sázavou (21 669 obyv.), nejmén  obyvatel se nachází v obci 
Kyjov (44 obyv.). V pr ru p ipadá na obec 897 obyvatel.  

Pokud není uvedeno jinak, použitá data jsou získána 
z eského statistického ú adu k roku 2013. 

Hustota zalidn ní 

Hustota zalidn ní ORP Ž ár nad Sázavou (P íloha 25) 
s 92,71 obyvateli na km2 je pom rn  vyšší v porovnání s Krajem 
Vyso ina (75,08 obyv./km2), avšak v kontextu eské republiky 
(133,29 obyv./km2) je tato hodnota nízká. (Tab. 5.) Nejvyšší hus-
tota obyvatel je zaznamenána v obcích Ž ár nad Sázavou (584,64 
obyv./km2), Hamry nad Sázavou (213,63 obyv./km2) a Nové Ve-
selí (135,98 obyv./km2), naopak nejmenší hustota obyvatel je obci 
Cikháj (5,01 obyv./km2).  

Sídelní struktura 

Území ORP Ž ár nad Sázavou je administrativn len no 
na 48 obcí. Obce tvo í základní lánek území ORP Ž ár nad Sá-
zavou. N které obce jsou tvo eny n kolika katastrálními územími. 

Ostatní obce sestávají z jednoho katastrálního území. 
Území ORP Ž ár nad Sázavou tedy tvo í 37 obcí s jedním katast-
rálním územím a 11 obcí se sumou 28 k. ú. Celkový po et k. ú. na 
území ORP Ž ár nad Sázavou je 65.  

Pro zkoumané území je charakteristická lenitost a roz-
drobenost, tedy typické znaky osídlení eskomoravské vyso iny. 
Dalšími charakteristickými rysy je velká hustota sídel a skute -
nost, že sídla vzájemn  nesplývají (krom  výjimek nap . m sta, 
obec Herálec), jsou tedy mezi nimi krajinné p ed ly. Hierarchie 
sídel je od samot až po jádrové m sto s více jak 20 tis. obyvateli. 
Jádrové m sto ORP Ž ár nad Sázavou zaznamenalo po II. sv to-
vé válce prudký popula ní rozvoj spojený p edevším s výstavbou 

árských strojíren a sléváren, po roce 1961 pak vznikem nového 
okresu Ž ár nad Sázavou. Na druhé stran  emigrace obyvatel 

Obec rok 
Cikháj 1662 
Ra ín 1654 
Újezd 1526 

Vep ová 1502 
Herálec 1496 
Pokojov 1483 
Po ítky 1482 

Hamry nad Sázavou 1470 
Karlov 1457 

Radostín 1454 
Škrdlovice 1454 

ezí nad Oslavou 1447 
Nové Dvory 1444 
Hodíškov 1412 
Polni ka 1409 

Kyjov 1407 
Lhotka 1407 
Sklené 1407 
Vysoké 1407 
Sázava 1406 

Bohdalec 1393 
Nové Veselí 1393 
Chlum tín 1392 

Radostín nad Oslavou 1390 
Bude  1377 

Kn ževes 1370 
Pavlov 1370 

Zn tínek 1370 
Mat jov 1366 
Sv tnov 1366 

Krásn ves 1365 
Ostrov nad Oslavou 1356 

Rosi ka 1356 
Bohdalov 1353 

Vatín 1353 
Malá Losenice 1352 
Velká Losenice 1352 

Svratka 1350 
Kotlasy 1349 
Rudolec 1343 
Oby tov 1341 
Sirákov 1318 

Sazomín 1317 
Vojn v M stec 1293 
ár nad Sázavou 1253 

Jámy 1252 
Pod šín 1233 
Nížkov 1232 

První písemná zmínka  
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z menších sídel za lepšími ekonomickými podmínkami zp sobila v t chto sídlech významné 
poklesy po tu obyvatel (nap . Karlov, Rosi ka, Sklené). 

Tab. C: Vý et katastrálních území obcí 

Název obce vý et katastrálních území (k.ú.) po et k. ú. 

Bohdalov Bohdalov, Chroustov u Bohdalova 2 
Hamry nad Sázavou Hamry nad Sázavou, Nejdek na Morav  2 
Herálec Herálec na Morav , eský Herálec, Kocanda 3 
Nížkov Nížkov, Buková u Nížkova, Špinov 3 
Ostrov nad Oslavou Ostrov nad Oslavou, Suky 2 
Pavlov Pavlov, Starý Tele kov 2 
Radostín nad Oslavou Radostín nad Oslavou, Zahradišt  2 
Sázava Sázava u Ž áru nad Sázavou, eská Mez 2 
Svratka Svratka, eská Cikánka, Moravská Cikánka, Moravská 

Svratka 
4 

Velká Losenice Velká Losenice, Po ežín 2 
 nad Sázavou sto Ž ár, Zámek Ž ár, Stržanov, Veselí ko u Ž áru nad 

Sázavou 
4 

Celkový po et k. ú. u obcí s více katastrálními územími 28 
 
Jak již bylo výše eno, centrem celého správního obvodu ORP Ž ár nad Sázavou je 

sto Ž ár nad Sázavou, které je také nejlidnat jší obcí v ORP Ž ár nad Sázavou. Jako jediné 
se svými 21 669 obyvateli p esahuje hranici 20 tis. obyvatel, jak je z ejmé z velikostních skupin 
obcí (Tab. D). 

Tab. D: Velikostní skupiny obcí ve SO ORP Ž ár nad Sázavou 
Po et obyvatel po et obcí v ORP Ždár n./S 
0 - 199 14 
200 - 499 19 
500 - 999 8 
1 000 - 1 999 6 
2 000 - 4 999 0 
5 000 - 9 999 0 
10 000 - 19 999 0 
20 000 a více 1 

sto Ž ár nad Sázavou nejen svojí velikostí, ale i množstvím ob anské vybavenosti 
(Tab. 24) zabezpe uje obsluhu ostatních obcí v ORP Ž ár nad Sázavou. Z hlediska ob anského 
vybavení lze íci, že i n které menší obce jako je nap . Nové Veselí, Svratka a Ostrov n./O. lze 
za adit mezi obce obsluhující. Tyto obce zajiš ují svým i obyvatel m sousedních obcí p edevším 
základní zdravotní služby, vzd lávání d tí a žák  a poskytují v tší množství služeb nižší ob an-
ské vybavenosti. 

Jedním z dalších ukazatel  obslužnosti obcí je za azení obce v místním pracovištním sys-
tému. Místní pracovištní systémy (LLS) jsou území, která spádují z hlediska dojíž ky za prací 
k místním pracovištím centr m. Z obr. 6 je z ejmé, že na území ORP Ž ár nad Sázavou se vy-
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skytují 4 místní pracovištní systémy. V prvním pracovištním systému s centrem ve Ž áru n./S. je 
zahrnuta v tšina obcí v ORP Ž ár nad Sázavou, do druhého pracovištního systému s centrem 
v Hlinsku spadá pouze obec Chlum tín, t etí místní pracovištní systém s centrem v Chot bo i 
zahrnuje Radostín a poslední tvrtý LLS s centrem ve Velkém Mezi í spáduje Krásn ves. 
V rámci pracovištních systém  jsou vymezena funk ní urbanizovaná území (FUA), kde existuje 
zvlášt  silná vazba obyvatel na pracovišt  v místním centru. Vyjma obcí, které nespadají do LLS 

ár nad Sázavou, nevykazují pouze 4 obce silnou vazbu na pracovištní centrum Ž ár nad 
Sázavou. Jedná se o obce Herálec, Pod šín, Svratka a Vojn v M stec.  

Obr. 6.: Místní pracovištní systémy a funk ní urbanizovaná území (Zdroj: Kraj Vyso ina, 2011) 

 
Retrospektivní vývoj obyvatelstva 

Z retrospektivního pohledu na vývoj obyvatel ORP Ž ár nad Sázavou se dá íci, že 
od roku 1869 do 2. sv. války byla populace na území ORP stabilizovaná, kdy se po et obyvatel 
pohyboval kolem 30 000 (Graf A). Vále né události zap inily znatelný pokles po tu obyvatel 
v 50. letech 20. století. (Tab. 6.) 
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Graf A: Vývoj po tu obyvatel ORP Ž ár nad Sázavou v letech 1869 - 2001 

Po 50. letech 20. století dochází k nár stu populace p edevším díky zvolené politice pod-
páry mladých rodin a d íve jmenovaným politickým rozhodnutím. V roce 2001 se na území 
správního obvodu ORP Ž ár nad Sázavou nacházelo 43 953 obyvatel. Následující roky dochází 
k mírnému poklesu s lokálním minimem v roce 2003 (43 828 obyv.). Maximální po et obyvatel 
byl zaznamenán v roce 2008, kdy bylo dosaženo hodnoty 44 050 obyvatel (Graf B). V roce 2011 
dochází k výraznému poklesu po tu obyvatel ORP Ž ár nad Sázavou (43 244 obyv.), avšak do 
roku 2013 po et obyvatel stoupnul na 45 071 obyvatel. 

Graf B: Vývoj po tu obyvatel ORP Ž ár nad Sázavou v letech 2001 - 2013 

VÝVOJ PO TU OBYVATEL ORP Ž ÁR NAD SÁZAVOU 
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ková struktura obyvatel 

Základní charakteristikou populace je v kové složení. A koli zastoupení obyvatel ve v -
ku 0 - 14 ve správním obvodu ORP Ž ár nad Sázavou (15,09 %) je vyšší s porovnáním Krajem 
Vyso ina (14,80 %) i hodnotou pro eskou republiku (15,01 %), z dlouhodobého hlediska do-
chází na území ORP Ž ár nad Sázavou ke snižování obyvatel v této v kové kategorii (Tab. 7). 
Od roku 2001 do roku 2013 kleslo pom rné zastoupení obyvatel v p edproduktivním v ku (0 – 
14 let) o 2,71 %. Pokles po tu p edproduktivního obyvatelstva je z ejmý u v tšiny obcí 
s výjimkou 15 obcí, kde je sledován mírný nár st obyvatel (P íloha 26). Nejvíce p edproduktiv-
ního obyvatelstva p ibylo v obci Rosi ka (+ 9,31 %), naopak nejv tší úbytek byl zjišt n v obci 
Kn ževes (- 13,50 %) a Kotlasy (- 9,62 %). Nejv tší zastoupení obyvatel v p edproduktivním 

ku je v obci Radostín nad Oslavou (22,60 %) a Sirákov (22,57 %), naopak nejmén  obyvatel 
této kategorie je v obci Kn ževes se zastoupením 7,59 %.  

Procentuální zastoupení obyvatel ve v ku 65 a více (P íloha 27) je ve správním obvodu 
ORP Ž ár nad Sázavou (17,65 %) mírn  nižší než v p ípad  Kraje Vyso ina (17,69 %), naopak 
mírn  vyšší než v rámci eské republiky (17,37 %). U v tšiny obcí (73 %) ORP Ž ár nad Sáza-
vou je zaznamenán zvýšený podíl poproduktivního obyvatelstva (65 a více let) v porovnání 
s rokem 2001. Nejv tší rozdíl v zastoupení poproduktivního obyvatelstva byl zjišt n v obcích 
Kn ževes (+ 11,75 %) a Bude  (+ 9,69 %). K roku 2013 se nejvíce poproduktivního obyvatel-
stva (28,87 %) nacházelo v obci Radostín, nejnižší zastoupení bylo evidováno v obci Sklené 
(11,43 %).(Tab. 8.) 

Index stá í 

Sou asný trend stárnutí populace v SO ORP Ž ár nad Sázavou ukazuje také index stá í 
(P íloha 28), který v porovnání s rokem 2001, kde hodnota indexu stá í inila 69,93, se zvýšil na 
116,93. (Tab. 9.) Index stá í udává podíl obyvatel ve v ku 65 a více na 100 obyvatel ve v ku 0 – 
14. Na území SO ORP Ž ár nad Sázavou je hodnota indexu nižší než v p ípad  Kraje Vyso ina 
(119,58), naopak v porovnání s hodnotou pro eskou republiku (115,73) je index stá í vyšší. 
V rámci Kraje Vyso ina lze tedy íci, že ORP má pomalejší trend demografického stárnutí. Nej-
vyšší hodnota byla registrována v obcích Kn ževes (345,45) a Radostín (341,67), nejnižší nao-
pak v obci Velká Losenice (53,18) a Po ítky (56,86). P edpokladem úsp šného rozvoje obcí je 
nízká hodnota indexu stá í, naopak v obcích s vysokými hodnotami m že dojít až k vymizení 
po tu TOB sídla.  

irozený p ír stek 

Významným ukazatelem bilance obyvatel je p irozený p ír stek (P íloha 29). P irozený 
ír stek udává rozdíl mezi po tem živ  narozených a po tem zem elých ve sledované populaci 
hem ur itého období. Hodnoty jsou vyjád eny v procentech. Stejn  jako v eské republice i 

v Kraji Vyso ina je sledován záporný p irozený p ír stek, naopak na území správního obvodu 
ORP Ž ár nad Sázavou je evidována kladný p irozený p ír stek s hodnotou (0,05 %). V obci 

ezí nad Oslavou byla zaznamenána nejvyšší hodnota 1,49 % p irozeného p ír stku, nejnižší 
hodnota byla zjišt na v obci Rosi ka (-3,85 %). Z tabulky . 10 je z ejmé, že v porovnání 
s rokem 2001 dochází ke snížení hodnoty p irozeného p ír stku o 0,13 % ve správním obvodu 
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ORP Ž ár nad Sázavou (Tab. 10.).  

Saldo migrace 

Krom  p irozeného p ír stku je d ležitým ukazatelem rozvoje obce saldo migrace, které 
je dáno rozdílem po tu p ist hovalých a vyst hovalých obyvatel. Nejvyšší kladné saldo migrace 
bylo evidováno v obcích Hamry nad Sázavou (23), Karlov (8) a Radostín nad Oslavou 
s hodnotou 7 p ist hovalých osob. Nejv tší záporné saldo migrace bylo zjišt no ve m st  Ž ár 
nad Sázavou, odkud se vyst hovalo 0,73 % obyvatel. Nejvyšší hodnota salda migrace v p epo tu 
na 1 000 obyvatel byla zjišt na v obci Karlov (76,19), naopak nejnižší hodnota byla zaznamená-
na v obci Sklené (-38,10). Ve správním obvodu ORP Ž ár nad Sázavou je registrováno záporné 
migra ní saldo (-3,27 na 1 000 obyv.) stejn  jako v Kraji Vyso ina (-1,55 na 1 000 obyv.) i celé 

eské republice, kde je zaznamenáno také záporné migra ní saldo (0,12 na 1 000 obyv.). Roz-
díl absolutních hodnot salda migrace v letech 2009, 2011 a 2013 je znázorn n v grafu . 2. 

Míra registrované nezam stnanosti 

Míra registrované nezam stnanosti vyjad uje podíl po tu nezam stnaných registrovaných 
ady práce na po tu ekonomicky aktivních osob vyjád ený v procentech. P in nezam stnanos-

ti je celá ada. K objektivním faktor m pat í restrukturalizace ekonomiky, útlumy n kterých od-
tví, úplná likvidace ady pracovních míst. K subjektivním faktor m pat í adaptabilita ady 

nezam stnaných osob, která vyplývá jednak z jejich osobní, kvalifika ní, pracovní a sociální 
charakteristiky, nebo z nižší úrovn  jejich motivace. 

V roce 2011 dosahovala míra registrované nezam stnanosti ve správním obvodu ORP 
ár nad Sázavou 8,4 %, kdy došlo od roku 2009 ke snížení o 0,3 % (Tab. 22). V porovnání 

s Krajem Vyso ina i eskou republikou nabývá ovšem nízkých hodnot, protože k roku 2011 
byla pro Kraj Vyso ina zjišt na míra registrované nezam stnanosti 9,40 %, pro R 8,60 %. 
K roku 2011 dosahovala nejvyšší míry registrované nezam stnanosti obec Ra ín (25,7 %) 
a Lhotka (20,8 %). Nejnižší míra registrované nezam stnanosti byla evidována v obci Sirákov 
(2,6 %) a Mat jov (2,8 %). V obci Mat jov se k roku 2011 nenacházel žádný obyvatel bez za-

stnání. Porovnání míry registrované nezam stnanosti je možné také z p ílohy Graf 3.  

Vyjíž ka do škol a u iliš  

K roku 2011 bylo u 33 obcí ORP Ž ár nad Sázavou více jak 50 % žák , student  a u  
dojížd jících za vzd láním. Nejvyšších hodnot dosahovaly obce, kde se nenachází ani I. stupe  
základní školy. Nejvíce vyjížd jících žák  a student  se nacházelo v obci Bohdalec (92,00 %) a 
Rosi ka (83,33 %), nejmenší vyjíž ka žák , student  a u  byla zaznamenána v obcích Kyjov 
(25,00 %) a Po ítky (25,71 %). Jádrové m sto má v regionu výjime né postavení, nebo  zajiš u-
je mimo základního vzd lání i vyšší formy. Vyjíž ka iní 52,67 %. (Tab. 13.) 

Obyvatelstvo podle nejvyššího ukon eného vzd lání  

 Ve správním obvodu ORP Ž ár nad Sázavou bylo k roku 2011 evidováno 17,39 % oby-
vatel bez vzd lání a se vzd láním základní školy. Vysokoškolské a vyšší odborné vzd lání dosa-
hovalo 12,63 % obyvatel. Nejv tší procento (35,45 %) tvo ilo obyvatelstvo se st ední školou bez 
maturity. Obyvatelé se st ední školou ukon enou maturitou se v SO ORP Ž ár nad Sázavou vy-
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skytuje 29,06 % (Graf C). 
Nejvyšší podíl obyvatel se základním nebo nedokon eným základním vzd lání bylo re-

gistrováno v obci Kn ževes (33,33 %), Kotlasy (40,6 %) a Kn ževes (39,4 %). Nejnižší podíl 
obyvatel této kategorie se nachází ve Ž áru nad Sázavou (18,8 %) a obci Bude  (19,6 %). 

Obyvatelé s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzd láním vytvá í nejvyšší podíl 
v obci Sklené, kde reprezentují 16,09 % populace starší 15-ti let (viz. Tab. 23). 
Nad 13 % obyvatel s ukon eným vzd láním na VŠ nebo VOŠ se nachází ve m st  Ž ár nad 
Sázavou (15,46 %), v obci Polni ka (14,26 %), Nové Veselí (13,84 %), Lhotka (13,25 %) a Ra-
dostín nad Oslavou (13,16 %). Naopak nejmenší zastoupení obyvatel s vysokoškolským i vyš-
ším odborným vzd láním je v obci Vysoké (3,39 %) a Pavlov (4,10 %). Nejv tší podíl obyvatel-
stva s ukon eným st edoškolským vzd láním maturitou se vyskytuje v obci Kyjov (32,43 %), 

st  Ž ár nad Sázavou (31,96 %), obci Škrdlovice (31,51 %) a Nové Veselí (31,20 %).  

Graf C: Obyvatelstvo SO ORP Ž ár nad Sázavou podle nejvyššího ukon eného vzd lání k roku 2011 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální za ízení a služby 

tšina sociálních za ízení a služeb je soust ed na do Ž áru nad Sázavou, který v této 
souvislosti zajiš uje také nejvíce služeb v oblasti zdravotnictví.  

Domov pro seniory, tzv. m klidného stá í vytvá í prost edí co nejvíce p ipomínající 
domov osobám, které s ohledem na sv j v k a zdravotní stav pot ebují pomoc a podporu v kaž-
dodenních innostech b žného života. Cílovou skupinou jsou osoby starší 60 let vyžadující pra-
videlnou pomoc z d vodu zhoršení zdravotního stavu nebo vysokého v ku. Domov pro seniory 
nabízí 54 l žek. 

Na území ORP Ž ár nad Sázavou se nacházejí ve 4 obcích domy s pe ovatelskou služ-
bou, z nichž je v tšina lokalizována ve Ž áru nad Sázavou. Zbývající 3 DPS se vyskytují v obci 
Herálec, Nížkov a Škrdlovice. Domy s pe ovatelskou službou jsou ur eny pro osoby áste  
sob sta né, které z d vodu v ku, chronického onemocn ní nebo zdravotního postižení vyžadují 
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ve vymezeném ase pomoc jiné fyzické osoby. Forma poskytování služeb m že být ambulantní, 
tak i terénní. Ve Ž áru n./S. je zajišt na pe ovatelská služba ve ty ech domech s pe ovatelskou 
službou o celkové kapacit  200 l žek. D m s pe ovatelskou službou v obci Škrdlovice nabízí 27 
byt , Domov pokojného stá í Nížkov umož uje pobyt osobám se zdravotním postižením a senio-

m ve 12 bytech. 
Za ízení se zvláštním režimem Seniorpenzion Fit ve Ž áru nad Sázavou poskytuje poby-

tovou formu sociálních služeb. Snahou je vytvo it podmínky pro pocit jistoty a bezpe í osob se 
specifickými pot ebami, kte í pot ebují pravidelnou pomoc v d sledku onemocn ní sta eckou 
nebo jinou demencí a Alzheimerovou chorobou a zachování jejich kontaktu s okolím. Za ízení 
disponuje 40 l žky.  

Domácí ošet ovatelská pé e poskytuje zdravotní úkony v domácnostech ob an  m sta 
ár nad Sázavou na základ  ordinace ošet ujících léka  a podle pot eb nemocných. Jde 

zejména o aplikaci injekcí, odb ry krve, p evazy, rehabilita ní pé i aj. Uvedenou pé i m že vyu-
žívat do 20 klient . 

Do asného ubytování muž m m sta Ž áru nad Sázavou, kte í se ocitli v tíživé sociální 
situaci a nemají kde bydlet, zajiš uje azylová ubytovna pro muže. Kapacita za ízení je 24 l žek. 

ísp vková organizace z ízená m stem Ž ár nad Sázavou zajiš uje dále centra denních 
služeb: denní centrum pro d ti, které využívá volného asu d tí a mládeže vedoucí ke snížení 
rizika sociáln  negativních jev  a zdravotních rizik formou her, sout ží a neformálního vzd lá-
vání, rozvoj sportovních a spole enských aktivit. Denní pobyt pro postižené d ti a mládež posky-
tuje pé i a pomoc osobám s mentálním postižením s p idruženými vadami t lesnými nebo smys-
lovými, která podporuje rozvoj a uchovávání získaných psychických a fyzických schopností, 
dovedností a návyk , rozvoj samostatnosti a sob sta nosti s p ihlédnutím k intelektuálním mož-
nostem a schopnostem uživatel . 

sto Ž ár nad Sázavou zajiš uje také prost ednictvím Speciáln  pedagogického centra 
studium na Praktické škole pro žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami, plynoucími ze sní-
žené úrovn  rozumových schopností. Délka vzd lávacího studia jsou 2 roky, kdy pro každý ro -
ník je otev ena jedna t ídy s maximální kapacitou 12 žák . 
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Sociodemografické podmínky 
Silné stránky Slabé stránky 

 Vyšší zastoupení p edproduktivního 
obyvatelstva v porovnání s krajem i R 

 Vyšší p irozený p ír stek v kontextu R 
i Kraje Vyso ina 

 Nízká míra registrované nezam stnanos-
ti, o 1,0 % nižší než v Kraji Vyso ina 

 Stabilizovaná, dostate ná sí  služeb ve-
ejné ob anské vybavenosti 

 Nízká hustota zalidn ní ve srovnání s 
R 

 Stárnutí populace – rostoucí podíl po-
produktivního obyvatelstva (o 1,25 % 
od roku 2011) 

 Velmi nízké migra ní saldo m že 
znamenat nízkou ekonomickou atrak-
tivitu území 

 hem druhé poloviny 20. století vý-
razná emigrace obyvatel z menších 
vzdálen jších sídel 

 Nedostate ná kapacita sociálních a 
zdravotnických za ízení pro seniory 

 Rostoucí po et jednobytových domác-
ností 

 
íležitosti Hrozby 

 Vytvá ení nových pracovních p íležitostí 
na území ORP  

 Podpora zejména individuální bytové 
výstavby nabídkou levných zasí ova-
ných obecních pozemk  

 Výstavba startovacích byt  pro mladé 
rodiny 

 U malých vylid ujících se sídel p em na 
chto sídel na rekrea ní funkci 

 Stárnutí obyvatelstva m že vést až 
k vylidn ní sídel (zániku trvalého byd-
lení) 

 Zvyšující se po et obyvatel 
v poproduktivním v ku m že vyvolat 
další problémy v oblasti sociální a 
zdravotní pé e 

 Nov  p íchozí obyvatelé do obytných 
soubor  RD na venkov  ne vždy sply-
nou se starousedlíky 

 Vysoké ceny byt  ve Ž áru nad Sáza-
vou mohou zp sobit odliv trvale byd-
lících obyvatel zvl. vysokoškolsky 
vzd lané mladé generace 
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1.8. Bydlení 

Domovní fond 

Ve správním obvodu ORP Ž ár nad Sázavou bylo k 26.03.2011 evidováno 9 702 dom , 
z toho 8 800 rodinných dom , tj. plných 90,70 %. (Tab. 14.) Obydlených dom  bylo evidováno 
7 951, z toho 7 084 bylo rodinných dom , tj. plných 89,10 %.  

Z celkového po tu dom  je 81,95 % dom  trvale obydlených, z celkového po tu rodin-
ných dom  je trvale obydlených 80,50 %. 

Nejvyšší podíl bytových dom  na celkovém po tu dom  je ve Ž áru nad Sázavou 6,48 
%, ve 14 obcích (nap . Bude , Pod šín, Sklené) je celkový po et dom  shodný s celkovým po-
tem rodinných dom . V ostatních sídlech nep esahuje podíl bytových dom  na celkovém po tu 

bytových dom  hodnotu 2,62 %. 
 

Bytový fond 

Ve správním obvodu ORP bylo k 26.03.2011 se teno 15 945 obydlených byt . 
V jádrovém míst  bylo evidováno 8 999 obydlených byt , což je 56,42 % po tu obydlených by-

. Pro porovnání ve stejné sídelní jednotce žije necelých 50,33 % obyvatel. Nejmenší po et 
obydlených byt  je v sídelním útvaru Kyjov (11). (Tab. 17.) 

V porovnání se SLDB 2001 se po et obydlených byt  zvýšil o 996 byt , což je o 6,67 % 
více byt  než v roce 2001. B hem 10 let se nejvíce rozvíjela obec Hamry nad Sázavou 
s výstavbou 49 byt , Velká Losenice (58 byt ) a Polni ka (52 byt ). Avšak nejv tší bytová vý-
stavba byla provád na ve m st  Ž ár nad Sázavou (206 byt ). Nejmén  se b hem desetiletí sta-

lo v obci Cikháj, Kn ževes a Malá Losenice, kde byl vystav n pouze 1 byt, v obci Rosi ka a 
Sazomín nebyl vystav n byt žádný. Od roku 2011 se nejvíce rozvíjí bytová výstavba ve m st  

ár nad Sázavou a obci Hamry nad Sázavou, kdy došlo do roku 2013 k výstavb  23 byt , ná-
sleduje Bohdalov (15 byt ) a obce Radostín nad Oslavou a Velká Losenice s 10 nov  vystav -
nými byty. (Tab. 15.) 

Velikost obydlených byt  

Ukazatele uvedené v tabulce (Tab. D) vycházejí v porovnání za území R i Kraje Vyso-
ina pro území ORP Ž ár nad Sázavou p ízniv . Vyšší hodnoty sledovaných ukazatel  viz. Tab. 

16. jsou dány p edevším grafickým podílem byt  v rodinných domech s venkovským charakte-
rem ORP Ž ár nad Sázavou. 

Tab. D: Porovnání základních ukazatel  ( R = 100 %) 
- rok 2001 

Územní celek pr rná plocha pr rný po et 
bytu obyt. pl. bytu obyt. pl./osobu obyt. míst./byt 

abs. % abs. % abs. % abs. % 
ORP Ž ár nad Sázavou 93,22 122,1 59,10 119,3 19,00 102,2 3,11 114,3 
Kraj Vyso ina 82,72 108,4 53,21 107,4 18,45 99,2 2,89 106,3 

eská republika 76,33 100,0 49,54 100,0 18,60 100,0 2,72 100,0 
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- rok 2011 
Územní celek pr rná plocha pr rný po et 

bytu obyt. pl. bytu obyt. pl./osobu obyt. míst./byt 
abs. % abs. % abs. % abs. % 

ORP Ž ár nad Sázavou 88,7 102,3 66,1 101,2 30,9 95,1 3,67 108,6 
Kraj Vyso ina 92,2 106,3 68,9 105,5 32,5 100,0 3,70 109,5 

eská republika 86,7 100,0 65,3 100,0 32,5 100,0 3,38 100,0 

 
Vlastnictví byt  

Naprostá v tšina obydlených byt  je ve vlastním dom . Tento fakt platí 
pro územní jednotku ORP Ž ár nad Sázavou, Kraj Vyso ina i R. Srovnatelné je i procento 
zastoupení byt  ve vlastním dom  nebo byt  v osobním vlastnictví k roku 2011: území ORP 

ár nad Sázavou 63,64 %, Kraj Vyso ina 67,17 % a R 55,89 %. 
Podíl nájemních byt  na území ORP Ž ár nad Sázavou tvo í 14,94 % z obydlených byt , 

stejné hodnoty nabývá i Kraj Vyso ina (14,32 %). V eské republice je podíl nájemních byt  
vyšší a dosahuje 22,42 % obydlených byt . (Tab. 17.) 

 
Obložnost byt  

Výrazným ukazatelem kvality bydlení je obložnost byt  (P íloha 31), která vyjad uje po-
díl po tu obyvatel k po tu byt  vztahující se k územní jednotce. Pr rná obložnost byt  k roku 
2011 na území SO ORP Ž ár nad Sázavou s hodnotou 2,70 obyv./byt je mírn  vyšší než v Kraji 
Vyso ina (2,69 obyv./byt) i ve srovnání s hodnotou pro eskou republiku (2,54 obyv./byt). (Tab. 
16.) Na území ORP Ž ár nad Sázavou byla nejv tší obložnost byt  registrována v obcích Sirá-
kov (3,56 obyv./byt) a Pokojov (3,38 obyv./byt), nejmenší obložnost byt  byla evidována v obci 
Radostín (2,19 obyv./byt) a Rosi ka (2,30 obyv./byt).  
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Bydlení 
Silné stránky Slabé stránky 

 Nadpr rn  vysoký podíl bydlení 
v RD 

 Oživení bytové výstavby (RD) i 
v obcích s územní p ipraveností 

 Nadpr rná plošná velikost byt  
 Nastoupený trend v modernizaci do-

movního fondu 
 Zvyšování technické vybavenosti byt  
 Vstup barev do obytných soubor  
 íznivé životní prost edí 

 Rozdrobená sídelní struktura 
s výrazným podílem malých obcí 

 Vylid ování malých obcí 
 Vysoké ceny byt  
 Vysoké procento neobydlených dom  

(byt ) 
 Nedostate ná pestrost – druhovost dom  

v sou asné bytové výstavb  
 Malá podpora revitalizace panelových 

dom  
 

íležitosti Hrozby 
 Podpora pot ebnosti zastavitelných 

ploch vymezených v ÚPD 
 Další transformace bytového fondu na 

rekrea ní v malých obcích 
v atraktivním prost edí 

 Podpora modernizace stávajícího by-
tového fondu 

 Podpora bytové výstavby územní p i-
praveností na prov ených plochách 

 Výstavba na okrajích sídel, upadající 
st edy obcí 

 kolik zastavitelných ploch pro RD 
v malé obci m že zp sobit trvalou roze-
stav nost všech zastavitelných ploch. 
Jde o plýtvání ZPF i investi ními pro-
st edky 

 Bez koncepce bytové politiky s vazbou 
na pracovní p íležitosti m že dojít 
k praktickému zániku n kterých obcí 
(sídel) 
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1.9. Rekreace 

Potenciál cestovního ruchu 

Oblast, která je cílem cestovního ruchu vykazuje ur ité p edpoklady (faktory, podmínky). 
Široká škála t chto podmínek se vyzna uje velmi rozmanitým typovým charakterem a rozmani-
tostí územního zám ru. Podle metodiky RNDr. Jana Bína, CSc. lze potenciál cestovního ruchu 
chápat jako formalizovaný výsledek zhodnocení co možná nejvíce komplexního okruhu lokali-
za ních podmínek, které umož ují umíst ní a rozvíjení aktivit cestovního ruchu v ur itém území 
na základ  charakteristik „nabídky“ tohoto území, a p edpoklad  pro další možný rozvoj cestov-
ního ruchu. Lokaliza ní podmínky vytvá ející multidisciplinární systém jsou roz len ny na jed-
notlivé p irozené segmenty, které lze v zásad  považovat za homogenní aktivity cestovního ru-
chu – nap . cyklistika, kulturn  poznávací turistika apod. Celkový potenciál se tak skládá 
z díl ích, „odv tvových“ potenciál , tj. možností, které v území existují pro provozování kon-
krétních aktivit cestovního ruchu. Autor také uvádí typy potenciálu cestovního ruchu, které jsou 
vymezeny ve dvou úrovních: typy v rámci celkového potenciálu a typy v rámci p írodního a kul-
turního subsystému potenciálu cestovního ruchu.  

ORP Ž ár nad Sázavou pat í mezi oblasti s vysokým potenciálem cestovního ruchu. 
Velmi vysoký potenciál je evidovaný v jádrovém m st  Ž ár nad Sázavou. (P íloha 32) 
V porovnání s Krajem Vyso ina z roku 2002 lze íci, že ORP pat í mezi atraktivní místa cestov-
ního ruchu. Podle typologie potenciálu cestovního ruchu pat í celé ORP vyjma m sta Ž ár nad 
Sázavou do typu p írodního vyhran ného. Do tohoto typu pat í obce, v jejichž potenciálu cestov-
ního ruchu mají 100 % zastoupení složky p írodního subsystému. M sto Ž ár nad Sázavou spa-
dá do typu smíšeného, kam spadají obce s nenulovou hodnotou celkového potenciálu cestovního 
ruchu. Typologická klasifikace byla vyhodnocována náhledem do mapy.  

Turistické atraktivity 

Nejvýznamn jší atraktivitou na území ORP Ž ár nad Sázavou je jednozna  areál kláš-
tera a zámku ve Ž áru nad Sázavou s poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené ho e. 
Poutní kostel pat í mezi památky Sv tového kulturního d dictví UNESCO. innost geniálního 
architekta Jana Santiniho je z ejmá na dalších památných stavbách v území. Jde p edevším 
o kostel zasv cený Navštívení Panny Marie v Oby tov  s p dorysem ve tvaru želvy a zájezdní 
panskou hospodu v Ostrov  nad Oslavou. 

Každé v tší sídlo se m že pyšnit hodnotnými kostely, a  již jde o kostel sv. Prokopa 
ve Ž áru nad Sázavou, kostel ve Velké Losenici, Novém Veselí, Nížkov , Jamách, Ostrov  
nad Oslavou, Pavlov , Radostín  nad Oslavou, ve Vojnov  M stci i Svratce. Mimo ádn  p so-
biv  ovládají své okolí kostely v Bohdalov  a Herálci. V Nížkov  je pozoruhodná kostnice, 
v Po ežín  zachovalá tvrz, v Novém Veselí, Rudolci a Zahradišti menší zámky. 

Zvlášt  v severní ásti území ORP Ž ár nad Sázavou se nachází stavby lidové architektu-
ry  - obec Herálec, Svratka. 

Pro své p írodní hodnoty je v tšina území sou ástí CHKO Ž árské vrchy, dále je zde a-
da maloplošných zvlášt  chrán ných území. Nejv tší vodní plochou na eskomoravské vyso in  
se pyšní rybník Velké Dá ko, který je prvním rybníkem na kaskád  vodních ploch na horním 
toku Sázavy. Krásu této ásti eskomoravské vyso iny zaznamenali ve svých dílech významní 
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um lci. Jde zvlášt  o krajinu Svratecka a rybni ní oblast pod Rudolcem. 
Za východišt  i cíle turistických cest do blízkého i vzdálen jšího okolí je t eba považovat 

sto Ž ár nad Sázavou, Svratku, Herálec, Cikháj i Sklené. 

Rekrea ní sportovní využití 

Relativn  p íhodné podmínky umož ují provozovat jak letní, tak zimní rekrea ní aktivity.  

ší turistika – na území ORP Ž ár nad Sázavou se nachází pom rn  hustá sí  zna ených 
turistických cest. (P íloha 33) Zna ení cest je výborné, udržované. Mimo turistických cest jsou 
na území vyzna eny t i nau né stezky. 

Cykloturistika – zvln ná krajina, kvalitní p írodní potenciál s velkým po tem kulturních a 
historických památek jsou ideálními p edpoklady pro další rozvoj cykloturistiky. Zna ené cyk-
lotrasy využívají zejména silnic II. a III. t ídy a ú elových cest. Je z ejmé, že zvlášt  na silnicích 
s vyšší intenzitou motorové dopravy není zvolený zp sob zna ení cest optimální. Cyklistická 
stezka je vybudována pouze v Sázav  na míst  bývalé žel. trati ve sm ru na P ibyslav a ve Ž áru 
nad Sázavou u Pilské nádrže a k Radonínu. Cyklistická stezka v zásad  p i silnici I/19 je realizo-
vána v Hamrech nad Sázavou a v Sázav . (P íloha 33) 

Hippoturistika – a  se na území ORP Ž ár nad Sázavou nachází n kolik subjekt  zabý-
vající se chovem koní pro rekrea  sportovní využití, oficiální jezdecké stezky na území nejsou. 
Není znám ani projekt, který by se touto kategorií cestovního ruchu zabýval. Stejn  jako u p ší 
turistiky a cykloturistiky je t eba problematiku hippostezek ešit ve spolupráci s ostatními ORP, 
nebo  jen tak lze zajistit vícedenní pobyt zájemc  na území kraje. 

Letní aktivity u vody – využívání p írodních vod pro koupání je limitováno p edevším 
rostoucím zne išt ním i zdravotní závadností vod, p ípadn  st ety rekreace s jinými zájmy 
(nap . OP Stavišt ). Tyto skute nosti a klimatické pom ry vedou k pot eb  výstavby um lého 
koupališt . Vhodný pozemek je vybrán na území m sta Ž ár nad Sázavou, výstavb  brání vyso-
ké investi ní náklady. 

Jachting, windsurfing – ob  sportovní disciplíny jsou již dlouhou dobu provozovány 
na vodní ploše Velké Dá ko. Vzhledem k dalším funkcím vodní plochy a její plošné velikosti 
nelze uvažovat s v tším rozvojem t chto aktivit. 

Golf – v dosahu m sta Svratky je jedno z prvních golfových h iš  v R. V územním plá-
nu m sta Ž áru nad Sázavou je vymezen mezi silnicemi I/37, zámkem a Konventským rybní-
kem plocha pro nové golfové h išt .  

Lyžování – základ tradice lyžování byl na Ž árských vrších položen již p ed sto lety. 
Jedná se p edevším o vhodné terény pro b žecké lyžování. Zejména území na sever od Ž áru 
nad Sázavou je protkáno sítí pravideln  upravovaných b žeckých tratí. Zvláštní postavení má 
lyža ský areál Martina Koukala, který je upravován pro klasický i volný styl b hu na lyžích. 
Okruhy se dají vzájemn  kombinovat.  

Východn  od osídlení Svratky byla vybudována sjezdovka s vleky o délce 400 m. P evý-
šení sjezdovky je 82 m, nadmo ská výška 660 - 742 m. Na svahu je um lé osv tlení a technické 
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zasn žování, parkovišt , ob erstvení, úprava svahu rolbou. 
 
Bruslení – ve Ž áru nad Sázavou je k dispozici zimní stadion, v klimaticky p íznivých 

obdobích bývá upravován i rychlobrusla ský ovál v blízkosti zimního stadionu. Rychlobrusla ská 
dráha ve Svratce (první postavena r. 1958) již není v provozu. Tradi ním místem bruslení jsou 
zamrzlé hladiny menších rybník , ale i p ehrad (Pilská, Stržská) i Velkého Dá ka. 

Informa ní služby 

es nemalé finan ní prost edky vkládané do propagace území a jeho atraktivit nedosahu-
je cestovní ruch na území ORP Ž ár nad Sázavou výsledk , pro které jsou zde nadpr rné 

edpoklady. 
 Na území Kraje Vyso ina je provozován informa ní server e-Vyso ina, který mimo pre-
zenta ní a rezerva ní systémy provozuje on-line systém kamera podávající aktuální informace na 
ty ech místech ORP Ž ár nad Sázavou (Ž ár nad Sázavou, Pod šín, Svratka a Velké Dá ko). 

Mimo elektronicky poskytované služby je vydána ada tematicky pojatých publikací, turistic-
kých, cykloturistických, lyža ských map. 

Rekreace rodinná 

Tento druh rekreace je možno rozd lit do dvou velkých skupin. Zaprvé jde o rekreaci 
v chatách postavených pro tento druh rekreace – rekrea ní chaty a druhou skupinu tvo í neobyd-
lené domy venkovských sídel vesm s upravených pro rekrea ní aktivity. 

 Chatové objekty - spadají mezi objekty pro individuální rekreaci. Dle s ítání lidu, dom  a 
byt  z roku 1991 se na území ORP Ž ár nad Sázavou nacházelo 787 chat. (Tab. 18.) V obcích 

ezí nad Oslavou (778,85 chat/ 1000 ob.) a Polni ka (298,16 chat/ 1 000 ob.) byl evidováno 
nejv tší po et chatových objekt . Naopak na území 12 obcí nebyla dle SLDB 1991 zaznamenána 
lokalizace chat. Mezi tyto obce pat í Bude , Herálec, Kotlasy, Malá Losenice, Pod šín, Po ítky 
Pokojov, Ra ín, Rosi ka, Rudolec, Sirákov a Vojn v M stec. (P íloha 34) Po p ekotném rozvoji 
této formy rekreace byla živelnost této výstavby omezena vyhláškou okresního ú adu, nebo  
v mnoha p ípadech se seskupení chat stalo v kraji devastujícím prvkem narušující ráz krajiny i 
vlastní podmínky rekreace (Velké Dá ko, Rendlí ek). Poznámka: chatová osada v obci Pokojov 
snad vznikla až po roce 1991 (proto asi není v SLDB 1991zahrnuta), ovšem povolení výstavby 
bylo pravd podobn  ud leno již p ed platností vyhlášky. Obdobn  možno uvažovat i v p ípad  
výstavba chat v obci Ra ín. Je zde t eba zmínit, že architektonický výraz n kterých objekt  je 
více než pozoruhodný. 

 Rekreace v neobydlených domech - v t chto bytech není p ihlášena žádná osoba 
k trvalému ani p echodnému pobytu a nejsou vy len ny z bytového fondu. Jedná se o byty slou-
žící k rekreaci. Do neobydlených dom  pat í všechny p ípady, které nespadají do trvale obydle-
ných dom . 

Pro porovnání je po et byt  sloužící k rekreaci v neobydlených domech uvád n na 1000 oby-
vatel. K roku 2001 dle eského statistického ú adu bylo na území ORP Ž ár nad Sázavou evi-
dováno 836 byt  sloužících k rekreaci v neobydlených domech, což iní 19,02 byt  na 1 000 
obyvatel. (Tab. 18.) Dle výsledk  SLDB 2011 se po et byt  sloužících k rekreaci v neobydle-
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ných domech zvýšil o 116 byt , v p epo tu na 1 000 obyvatel se jedná o 22,11 byt . V rámci R 
tato hodnota iní 16,12 byt  na 1 000 obyvatel, v Kraji Vyso ina dosahuje 33,47 byt  na 1 000 
obyvatel. Nejv tší hodnoty byly evidovány v obcích Kyjov (250,00 byt /1 000 obyv.), Sklené 
(190,48 byt /1 000 ob.), Chlum tín (183,25 byt /1 000 obyv.) a Cikháj (140,19 byt /1 000 
obyv.). V obci B ezí nad Oslavou, Kotlasy, Pokojov a Újezd se k roku 2011 nevyskytovaly žád-
né byty sloužící k rekreaci v nebydlených domech. (P íloha 35) Nízký po et byt  k rekreaci se 
také nachází ve Ž áru nad Sázavou (2,31 byt /1 000 obyv.). 

 Zhodnocení – objekty sloužící k rodinné rekreaci p estavují stavby pro individuální re-
kreaci. Jejich po et vypovídá o krátkodobé rekreaci, která ovšem nemá p íliš velký potenciál a 
ekonomický efekt. P esto množství objekt  sloužící k rekreaci ukazují na atraktivitu oblasti. Po-
et objekt  sloužící k rekreaci byl získán sou tem byt  sloužící k rekreaci v neobydlených do-

mech ze SLDB 2011 a chatových objekt  ze SLDB 1991. P edpokladem pro slou ení t chto 
objekt  bylo omezení výstavby chat kv li platnosti Vyhlášky OkÚ Ž ár nad Sázavou o stavební 
uzáv e ze dne 01.12.1992, jejíž snahou je koordinovat a následn  redukovat výstavbu staveb 
pro rekreaci. V území ORP Ž ár nad Sázavou v pr ru spadá 40,21 obj./ 1 000 ob. (Tab. 18.)  
Nejv tší po et objekt  sloužící k rekreaci je zjišt no v obci B ezí nad Oslavou (627,91obj./1 000 
obyv.) a Karlov (315,79 obj./1 000 obyv.). V obci Kotlasy a Pokojov nebyly zjišt na žádné ob-
jekty sloužící k rodinné rekreaci. Dále je nejmén  rekrea ních objekt  evidováno ve Ž e nad 
Sázavou (6,89 obj./1 000 obyv.) a obci Nížkov (8,25 obj./1 000 obyv.). (P íloha 36) 

Rekreace hromadná – ubytování 

Do t chto za ízení lze adit tyto základní typy ubytovacích kapacit: hotel, penzion, uby-
tovna a rekrea ní st edisko. Pro stanovení požadovaných údaj  bylo využito publikace Kraje 
Vyso ina: Ubytování. Podle této publikace se nejvíce l žek v objektech hromadné rekreace na-
chází ve Ž áru nad Sázavou (873 l žek) a ve Svratce (244 l žek).  Pro možné porovnání jednot-
livých obcí byl po et l žek p epo ítán na 1 000 obyvatel. Z tohoto ukazatele je z ejmé, že velký 
potenciál rekrea ního hromadného ubytování vykazuje obec Karlov s nejvyšší hodnotou 707,68 

žek/1 000 osob. Další obcí s výraznou návšt vností turist  je Ra ín s 471,91 l žek/1 000 osob. 
(Tab. 18.) Vzhledem k tomu, že uvedená publikace neobsahuje všechna data a vý et je pouze 
orienta ní, bylo možné zd raznit pouze obce s vysokou návšt vností turist  využívající hromad-
ného ubytování. 
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Rekreace 
Silné stránky Slabé stránky 

 Geograficky výhodná poloha území 
ORP Ž ár nad Sázavou 

 Množství významných kulturních a 
írodních památek v . památky 

UNESCO 
 Svratecko-Ž ársko – místa známá 

z tvorby nejp edn jších eských malí  
 Vhodné podmínky pro zimní i letní re-

kreace 
 Významná regulace výstavby nových 

chatových a zahrádká ských osad 
 Krajina s nespo tem vynikajících vy-

hlídkových míst v etn  rozhledny Ro-
si ka 

 Široká škála sportovních a rekrea ních 
možností 

 Dostupnost tišt ných materiál  zvlášt  
pro p ší turistiku a cyklistiku 

 Pravideln  po ádané a hojn  navšt vo-
vané kulturní akce (nap . Horácký 
džbánek, Slavnosti je abin) 

 Nejisté sn hové podmínky, krátké léto 
pro pobyt u vody (koupání) 

 Nejasná identifikace pot eb a problém  
klient  v souvislosti se specifikami území 

 Narušení rekrea ní podstaty území indi-
viduelní chatovou výstavbou (Velké Dá -
ko, Rendlí ek) 

 Velké hony ZPF v jižní ásti území ORP 
a u v tších osídlení 

 Bezpe nost cyklist  využívajících zna e-
ných tras, které jsou vymezeny zejména 
po silni ní síti 

 Omezené rekrea ní služby (nap .  well-
ness) 

 Chyb jící možnosti rekreace u vody 
 Snižující se finan ní prost edky na údrž-

bu a provoz sportovních a kulturních za-
ízení 

íležitosti Hrozby 
 Zajišt ní produktu (podmínek), který 

by vybízel k vícedennímu pobytu 
 Výstavba a modernizace sportovn  – 

rekrea ní infrastruktury 
 Turistické programy budou založeny 

zejména na jedine nosti 
 Sou innost turistických informa ních 

center 
 Oživit „pam “ krajiny s pot ebou pro-

stupnosti krajiny 
 Hledání nových atraktivit (hippoturis-

tika, agroturistika apod.) 
 Využití rekrea ního potenciálu 

v prostoru Velké Dá ko – Pilská nádrž 

 Pokles návšt vnosti z d vodu neexistence 
komplexní a ucelené pé e o klienta 

 Redukce vícedenních pobyt  na jedno-
denní, resp. jen návšt va regionu ( i 
známé památky) 

 Ztráta rekrea ního potenciálu v živeln  
vzniklých a neregulovaných chatových 
lokalitách 

 Pokles zájmu o turistiku 
 Nár st rizikových skupin obyvatelstva 
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1.10. Hospodá ské podmínky 

Úvod 

Vypracování této ásti je provázeno nedostatkem dostupných údaj . Údaj s nejvyšší vy-
povídající schopností, tj. tvorba hrubého domácího produktu, není pro jednotlivá ORP sledována 
a nelze ho ani odvodit. Pro hodnocení úrovn  hospodá ství byly využity jiné voln  p ístupné 
údaje, které se více i mén  na hospodá ství podílí. 

Trh práce 

Hospodá ská problémovost nebo i stabilita území je mimo jiné dána i situací na trhu prá-
ce a nezam stnanosti. Míra registrované nezam stnanosti v jednotlivých ORP odráží specifické 
podmínky na trhu práce. Obdobn  to platí i pro jednotlivé obce. Nejvyšší míra registrované ne-
zam stnanosti - dosažitelní k roku 2011 byla v obcích malých se špatným napojením na pracovní 
centrum (Ra ín 25,7 %, Lhotka 20,8 %). Jednozna  nejnižší míra registrované nezam stnanos-
ti byla zjišt na v obci Kyjov (0,0 %), dále v obci Mat jov (2,8 %) a Malé Losenici (3,0 %). (Tab. 
12.)  

V roce 2011registrovaná míra nezam stnanosti - dosažitelní v ORP Ž ár nad Sázavou i-
nila 8,4 %, v porovnání s rokem 2009 tato nezam stnanost klesla o 0,3 %. V Kraji Vyso ina byla 
míra registrované nezam stnanosti - dosažitelní v roce 2011 9,40 %, v R byla zaznamenána 
hodnota 8,60 %. Z celkového po tu 48 obcí bylo nad hodnotou míry registrované nezam stna-
nosti v ORP Ž ár nad Sázavou (8,4 %) uvedeno 25 obcí, tj. více jak 52,1 %. 

Ekonomická aktivita 

 Na hodnoceném území bylo k SLDB 2011 z celkového po tu obyvatel 48,75 % osob 
ekonomicky aktivních (EAO), což je vyšší po et než zaznamenal Kraj Vyso ina (48,21 %) a R 
(48,68 %). V porovnání s rokem 2001 se po et ekonomicky aktivních obyvatel snížil o 3,1 %. 
V obci Sklené (56,60 %) se k roku 2011 vyskytoval nejvyšší podíl EAO, dále v Pod šín  (53,75 
%) a Sázav  (51,57 %). Naopak nejmén  EAO bylo evidováno v obci Radostín (33,77 %) a Kar-
lov (39,78 %). Nadpolovi ní v tšina EAO byla zjišt na u 5 obcí. Do této kategorie krom  obcí 
s nejv tším podílem EAO dále pat í Újezd a Ž ár nad Sázavou. Podrobn jší statistické údaje lze 
získat z p iložené tabulky (Tab. 12.). 

Podnikatelská aktivita 

Podnikatelská aktivita je uvažována jako po et podnikatelských subjekt  vyjád ený na ti-
síc obyvatel. Podnikatelství je vnímáno jako klí ový element pro ekonomickou konkurence-
schopnost. Podnikatelská aktivita bývá tradi  považována za d ležitou pro tvorbu pracovních 
míst.  

V ORP Ž ár nad Sázavou se dle eského statistického ú adu k roku 2013 vyskytovalo 
220 podnikatel /1 000 obyvatel. (Tab. 19.) Nejv tší podnikatelská aktivita byla zjišt na v obcích 
Karlov (314 podnikatel /1000 obyv.) a Škrdlovice (299 podnikatel /1000 obyv.). Naopak v obci 
Kn ževes (117 podnikatel /1000 obyv.) a Rudolec (130 podnikatel /1000 obyv.) bylo evidováno 
nejmén  podnikatelských subjekt . (P íloha 37)  

Zde je nutno upozornit, že mnohý z registrovaných subjekt  nevykonává žádnou podni-
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katelskou aktivitu. Jedná se tedy o subjekty, které jsou jen zaregistrovány, tzn. váha tohoto ele-
mentu je zkreslující. 

Z dostupných pramen  vyplývá, že z 25 nejvýznamn jších pr myslových podnik  a sta-
vebních podnik  jich více jak 65 % leží na území m sta Ž ár nad Sázavou, naopak z 10 nejvý-
zna jších podnik  v zem lství (lesnictví) se na území m sta Ž áru nad Sázavou nachází jen 
30 % t chto podnik . 

Vyjíž ka za prací 

i porovnání pracujících vyjížd jících za prací mimo své bydlišt  lze zaznamenat, že ta-
to vyjíž ka ve správním území ORP Ž ár nad Sázavou je o poznání nižší než za územní jednot-
ky Kraje Vyso ina a R. Odpov  lze najít v existenci silných zam stnavatel  ve m st  Ž ár 
nad Sázavou v ele s akciovou spole ností Ž as, která pat í mezi nejvýznamn jší strojírenské 
podniky v R. M sto Ž ár nad Sázavou je zárove  místem s minimální vyjíž kou za prací, na-
opak nejvyšší míru vyjíž ky má obec Bohdalec (66,67 % pracujících) a Rosi ka (63,16 % pracu-
jících). (Tab. 13.) 

Ekonomicky aktivní dle odv tví 

  O hospodá ském rozvoji oblasti do zna né míry vypovídá zastoupení jednotlivých odv t-
ví. Dle eského statistického ú adu k roku 2011 pracovalo v primárním sektoru 13,07 % ekono-
micky aktivních obyvatel. V porovnání s rokem 2001 se podíl pracujících v priméru snížil o 6,60 
%. V roce 2001 se nejv tší podíl zam stnanc  vyskytoval v odv tvích sekundéru (46,09 %), 
avšak v roce 2011 se tato hodnota snížila na 42,13 % pracujících. B hem t chto 10ti let dochází 
ke zna nému zvýšení po tu pracujících v terciérním sektoru (o 10,56 %). V roce 2011 bylo terci-
érním sektoru zam stnáno 44,81 % pracujících a jedná se o sektor s nejv tším podílem ekono-
micky aktivních obyvatel. Do této kategorie byly zahrnuty také odv tví kvartéru, které zahrnují 
nepatrný podíl ekonomicko aktivních obyvatel. Zastoupení ekonomicko aktivních obyvatel obcí 
znázor uje následující graf (Graf 5). 

Významným ukazatelem rozvoje oblasti je podíl ekonomicky aktivních obyvatel zam st-
naných v terciérním sektoru na celkový po et ekonomicky aktivních obyvatel. (P íloha 38) 
V celém správním obvodu ORP Ž ár nad Sázavou se vyskytuje 44,81 % obyvatel pracujících 
v terciéru. Nadpr rné hodnoty dosahuje 23 obcí. Více jak 50 % ekonomicky aktivních obyva-
tel spadající do sledované kategorie je zjišt no ve Ž áru nad Sázavou (56,04 %), avšak nejvyšší 
hodnoty dosahuje obec Ostrov nad Oslavou (58,49 %). Mezi další obce s nejv tším podílem za-

stnaných v terciéru pat í Škrdlovice (57,41 %), Hamry nad Sázavou (57,30 %) a Pokojov 
(56,34 %). Naopak nejmén  obyvatel zam stnaných v terciárním sektoru mají obce Zn tínek 
(24,14 %), Kotlasy (26,67 %) a Malá Losenice (26,73 %). (Tab. 20.) 

Da ová výt žnost 

Da ová výt žnost udává množství da ových p íjm  obce za rok na obyvatele obce. Pr -
rn  v ORP Ž ár nad Sázavou vychází na obyvatele 11 876 K  z da ových p íjm . Nejv tší 

da ové p íjmy jsou zaznamenány v obci Cikháj (15 695 K /obyv.), Sazomín (13 142 K /obyv.) 
a Radostín (13 120 K /obyv.). M sto Ž ár nad Sázavou udává 13 086 K /obyv. (Tab. 21.) Nao-
pak nejnižší da ové p íjmy jsou evidovány v obci Hamry nad Sázavou (8 783 K /obyv.) a Kyjov 
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(8 964 K /obyv.). (P íloha 39) Údaje byly zjišt ny k roku 2013 prost ednictvím Monitoru infor-
ma ního portálu Ministerstva financí eské republiky. 

Plochy pro výrobu 

Výrobní proces probíhá na k tomu ur ených plochách. V p íloze . 40 jsou vyzna eny vý-
robní plochy nacházející se na území ORP. Takto vyzna ené plochy nejsou rozd leny dle druhu 
výroby. Ze schématu je na první pohled z ejmá koncentrace výrobních ploch na území m sta 

ár nad Sázavou, menší pak ve Svratce. Tato dv  m sta jsou základním nositelem výrobního a 
skladového potenciálu ve stavebnictví a pr myslové výrob . Ve venkovském osídlení jde p e-
vážn  o výrobní a skladové areály ur ené pro zem lskou výrobu. V tší zem lské areály 
vznikaly p edevším v místech, kde m lo sídlo koopera ní seskupení zem lské výrobn  organi-
za ní jednotky (viz. Bohdalov, Ostrov nad Oslavou, Radostín nad Oslavou, Velká Losenice aj.). 

sledkem ekonomických zm n v 90. letech minulého století n které podniky zanikly, 
jiné vznikly. Z stavší výrobní podniky vesm s využívaly svoje výrobní plochy, vznikající pod-
niky preferovaly výstavbu na plochách nových (na „zelené louce“), které jsou preferovány inves-
tory dosud. B hem prací na ÚAP byl zjišt n jediný brownfield (a to v jádru Velké Losenice 
po lihovaru), který však nebude sloužit výrobním aktivitám. Z provedených pr zkum  je však 

ejmé, že takovýchto disponibilních ploch je mnohem více. 

Územn  plánovací innost 

Schválené územní plány obcí vytvá ejí d ležité p edpoklady pro rozvoj obce nap íklad 
stanovením zastavitelných území pro bytovou i výrobní výstavbu, ešení technické a dopravní 
infrastruktury obce, což umož uje zvýšení lidského a ekonomického potenciálu obce, podporou 
ochrany p írody a krajiny na území obce. 

Obce na území ORP Ž ár nad Sázavou byly rozd leny do 4 kategorií podle stavu vyho-
tovení územního plánu. První kategorie zahrnuje obce se schváleným územním plánem obce 
(ÚPO). V této kategorii se nacházelo 6 obcí (P íloha 41). Do druhé kategorie spadalo 36 obcí se 
schváleným územním plánem (ÚP). Obce s rozpracovaným návrhem ÚP tvo ily 3. kategorii. 
Jedná se o 5 obcí: Bohdalov, Radostín nad Oslavou, Rudolec, Vojn v M stec a Ž ár nad Sáza-
vou. Do další kategorie byla za azena obec Kyjov s vypracovanou urbanistickou studií. Údaje 
jsou platné k 30.09.2014 a byly získány z Odboru rozvoje a územního plánování M Ú Ž ár nad 
Sázavou. 
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Hospodá ské podmínky 

Silné stránky Slabé stránky 
 Dlouholetá tradice ve strojírenském 

pr myslu. Kvalitní odborná vzd lávací 
základna (Vyšší odborná škola a 
St ední pr myslová škola Ž ár n. Sáz.) 
regionálního až nadregionálního vý-
znamu  

 Zlepšující se dopravní dostupnost kraj-
ského m sta resp. dálnice D1 

 Dvoukolejná železni ní tra  Brno – H. 
Brod - Praha 

 Zvyšující se podíl zam stnanc  
v terciérním sektoru 

 Vhodné podmínky pro rozvoj cestov-
ního ruchu v území 

 Nízká míra registrované nezam stna-
nosti  

 Vysoký podíl obcí s platnou nebo roz-
pracovanou územn  plánovací doku-
mentací 

 Stabilizovaná sí  zem lských podni-
 

 Úsp šná realizace využití disponibilní 
plochy zem lského areálu (farma 
Vysoké) 

 Nízká diverzifikace pr myslové výroby, 
tšina výroby soust ed na do Ž áru nad 

Sázavou 
 Nedostate  rychle probíhající zlepšení 

napojení ORP na dálni ní sí , potažmo na 
koridory rychlostních silnic 

 Nedostate né pokrytí zvýšené poptávky 
po odborn  vzd laných pracovnících 
technických sm  

 Mnohdy nedostate né využití ploch ze-
lských areál  (Polni ka, Po ežín 

apod.) 
 Malý podíl ekologického zem lství 
 Nízká výkonnost cestovního ruchu  

íležitosti Hrozby 
 Podpora vytvá ení nových pracovních 

míst podporou zejména malých a 
st edních podnik  

 Využití vhodných brownfields pro 
zpracovatelské kapacity navazující na 
zem lskou a lesnickou výrobu 

 Budování turistické infrastruktury  
 Zvýšení spolupráce firem a odborných 

škol 
 Podpora inova ních technologií 

v zem lství šetrných k životnímu 
prost edí 

 Využití dota ních program  minister-
stev a EU, p ípadn  kraje 

 Podpora polyfunk ního využívání ur-
banizovaného území 

 Nedostatek kvalifikovaných osob zejmé-
na v technických oborech m že bránit 
rozvoji firem  

 ípadné hospodá ské problémy domi-
nantního zam stnavatele Ž as a.s. se pro-
jeví zásadním zp sobem na sociálních 
jistotách obyvatel a ekonomické situaci 
ORP  

 Rozvoj hospodá ských aktivit 
v periferních územích je a nadále bude 
limitován zejména dopravní dostupností 

 Extenzivní rozvoj zastavitelných ploch 
pro výrobu sm uje na plochy ZPF 
v nejvyšších t ídách ochrany 

 Velký podíl zvlášt  chrán ných území i 
ochranná pásma vodárenských soustav se 
mohou chovat jako omezující faktory 
rozvoje hospodá ství 
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2. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

Cílem udržitelného rozvoje území je vytvo ení harmonického území, v n mž jsou v sou-
ladu 3 základní pilí e: environmentální, ekonomický a sociodemografický. Záv rem práce byly 
z každé sledované oblasti vybrány nejd ležit jší identifikátory, které charakterizují zájmové 
území. Podle t chto identifikátor  bylo hodnoceno území každé obce ORP. Hodnota území m že 
být kladná (ozna ena +), kdy území obce má vysokou hodnotu z hlediska sledovaného identifi-
kátoru, dále m že být ozna eno znaménkem -, které vyjad uje omezení nebo nevhodné podmín-
ky z pohledu sledovaného identifikátoru. Po ohodnocení území podle výše uvedeného postupu 
byla se tena kladná a záporná znaménka a výsledek zazna en v tabulce (Tab. 25).  

Danou „známku“ p azenou obci bylo žádoucí upravit, pokud bylo zapot ebí nap íklad 
zohlednit hodnoty nacházející se na území obce i mimo ádné tendence mající pozitivní i nega-
tivní dopad na udržitelný rozvoj. 

U uvedených obcí byly zohledn ny následující hodnoty: 
Cikháj –  vyhlášené stravovací za ízení s tradicí pod vrcholem Tis vky, astý cíl a místo odde-

chu turist  
 publika ní innost zviditel ující obec i mimo region 

Hamry nad Sázavou  –  p ímá dostupnost Ž áru n./S., tém  srostlice 
 velký zájem o bydlení v RD, kterému p edchází v asná územní p ipra-
venost 

Herálec   –  v asná územní p ipravenost pro výstavbu rodinných dom  
 nadpr rné zastoupení ob anské vybavenosti v obci 
 asté nešetrné zásahy do objekt  lidové architektury i do staveb požívajících pa-

mátkovou ochranu 
Chlum tín – obec v periferní ásti území ORP 
Jámy – otev ením obytného souboru rodinných se p edpokládá p íliv nových obyvatel 
Karlov –  p enesení sklá ské tradice ze Škrdlovic do sídla Karlov 

 vysoká koncentrace rekreant  v NRBC Dá ko a v klidové zón  zv e 
 stále upadající kvalita staveb a za ízení letní rekreace u Velkého Dá ka 

Krásn ves – obec v periferní ásti území ORP 
Kyjov –   p íkladné zasazení sídla do krajinného prost edí 

 místa dalekých výhled  
 obec v periferní ásti ORP Ž ár nad Sázavou 

Mat jov – trvající problémy se zápachem od velkokapacitního vep ína situovaného 
v nedostate né vzdálenosti od obytné zóny 

Nížkov – velmi dobré zastoupení ob anské vybavenosti v jádrovém sídle 
Nové  Dvory  –  výhodná  poloha  obce  na  sil.  I/19  mezi  Ž árem n./S.  a  P ibyslaví  (H.  Brodem),  

sty s dostate ným ekonomickým potenciálem 
Nové Veselí  –   významné hospodá ské centrum na území ORP 

 nadpr rné zastoupení ob anské vybavenosti v sídle 
Oby tov – jedine ná urbanistická kompozice jádra sídla gradující hmotou kostela od J. A. Santi-

niho 
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Ostrov n./O. – v obci probíhá velký po et spole enských akcí 
Polni ka –   živelné rekrea ní aktivity ve významné oblasti rekrea ního ruchu republikového 

významu V. Dá ko 
 pokles návšt vnosti ve zmín né oblasti rekrea ního ruchu 
 trvající problematika istoty vody ve V. Dá ku 

Radostín n./O. – bohaté zastoupení ob . vybavenosti v jádrovém sídle 
Rosi ka – významný vyhlídkový bod uplat ující se v krajin  s rozhlednou 
Rudolec – probíhající zales ovací práce p ispívají ke zvýšení ekologické hodnoty území 
Svratka  –  st edisko zimních sport  s letní turistickou sezónou 

 významné omezení rozvoje z d vodu p írodních a vlastnických vztah . Neda í se 
edevším zajistit územní p ipravenost pro výstavbu RD 

 stará ekologická zát ž v návaznosti na zastav né území a v blízkosti eky 
Újezd – alespo  díl í ešení problematiky išt ní odpadních vod, umož ující výhledové napojení 

12 RD na budoucí celoobecní OV 
Velká Losenice –   nadpr rné zastoupení ob anské vybavenosti v jádrovém sídle 

 vhodná disponibilní plocha pro vznik výrobní zóny u železni ní trati 
Vojn v M stec – dochovaná urbanistická kompozice nám stí se zájezdním hostincem, 

s nedalekým kostelem a v odsunuté poloze situovaným h bitovem se h bi-
tovní kaplí 

Vysoké – s probíhající dostavbou obytného souboru rodinných dom  se p edpokládá zvýšení 
po tu obyvatel v obci 

ár nad Sázavou – nezpochybnitelné centrum území ORP 
 leží na k ižovatce silnic zahrnutých do Páte ní silni ní sít  kraje Vyso ina a na že-

lezni ní trati H. Brod – Brno 
 spádovost za vybranými subjekty výrobní a nevýrobní sféry p esahuje hranice ORP 
 ítomnost zahrani ního kapitálu p edevším v pr myslové výrob  a obchodu 
 vybudovaná sociální infrastruktura s do asnými problémy na úseku p edškolní vý-

chovy a vícemén  trvajícími na úseku pé e o seniory 
 na území obce se nachází nejnavšt vovan jší kulturní památka – areál kláštera v . 

poutního kostela sv. Jana Nepomuckého 

Každá obec byla na základ  vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný roz-
voj území za azena do osmi kategorií dle metodiky stanovené Ministerstvem pro místní rozvoj 

R:  
Kategorie za-

azení obce 
vyváženost vztahu územních podmínek pozn. 

dobrý stav špatný stav 
1 Z, H, S žádné 

Ozna ení územních podmínek: 

Z…pro p íznivé životní prost edí 
H…pro hospodá ský rozvoj 
S…pro soudržnost spole enství 

obyvatel území 

2 a Z, H S 
2 b Z, S H 
2 c H, S Z 
3 a Z H, S 
3 b H Z, S 
3 c S Z, H 
4 žádné Z, H, S 
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Ze 48 obcí ORP Ž ár nad Sázavou je 8 obcí (17 %) za azeno v nejlepší kategorii stano-
vené na základ  vyváženosti územních podmínek v obci. U 15 obcí (31 %) byl zjišt n špatný 
stav územních podmínek pouze v jednom pilí i – špatný stav územním podmínek pro vybudová-
ní soudržnosti obyvatel v území byl vyhodnocen u 5 obcí, pro hospodá ský rozvoj byl zjišt n u 5 
obcí a pro vytvo ení p íznivého životního prost edí byl zaznamenán u 5 obcí. Nedostatky ve 
dvou  pilí ích  trvale  udržitelného  rozvoje  jsou  zaznamenány  u  20  obcí  (42  %).  Dalších  5  obcí  
spadá do kategorie s nedostate nými územními podmínkami v oblasti environmentální, ekono-
mické i sociodemografické. (P íloha 42) Centrální obec Ž ár nad Sázavou byla za azena do ka-
tegorii 2a, která je charakteristická narušenou rovnováhou územních podmínek 
v sociodemografické oblasti.  

Podle jednotlivých pilí  pro trvale udržitelný rozvoj byla z hlediska vhodnosti územních 
podmínek pro vytvo ení p íznivého životního prost edí nejlépe ohodnocena obec Sklené, Sv t-
nov a Svratka, naopak nejh e dopadla obec Pod šín, Pokojov a Zn tínek. V oblasti ekonomické 
získala nejvyšší ohodnocení m sto Ž ár nad Sázavou a obec Nové Veselí. Nejhorší podmínky 
pro hospodá ský rozvoj byl zaznamenán v obci Hodíškov. Zvolené indikátory pro sociodemogra-
fický pilí  vykazují nejvyšší hodnoty u obce Pavlov. U obce Kn ževes a Pokojov byly 
u všech zvolených indikátor  zjišt ny negativní hodnoty.   
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3. SWOT ANALÝZA PRO ZÁKLADNÍ PILÍ E TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

Environmentální pilí  
Silné stránky Slabé stránky 

 CHOPAV zaujímá významnou ást území 
ORP 

 Vysoký podíl vodních ploch v území 
 Malý podíl orné p dy s vysokým stupn m 

sklonitosti 
 Bezproblémové zásobení území kvalitní 

pitnou vodou. Území ORP není závislé na 
jednom zdroji 

 Nízká míra imisního zne išt ní ovzduší 
 Existence separovaného sb ru pro základ-

ní druhy odpad  
 Na území ORP se nenachází provozovaná 

skládka komunálního odpadu 
 Dostate né pokrytí území sb rnými dvory 
 U kapacitních za ízení SŽV je zajišt na 

procedura EIA 
 Vysoký podíl zvlášt  chrán ných území 
 Vysoká estetická hodnota krajiny 
 Pom rn  nízké imisní zne išt ní les  
 Existence aktivního záplavového území 
 Vyhlášené památné stromy 
 U poloviny obcí je hodnota KES vyšší než 

1, tyto obce lze považovat z v tší ásti za 
ekologicky stabilní 

 írodní a p írodn  blízká krajina na úze-
mí obcí, kde je hodnota KES v tší nebo 
rovna 3 

 Výskyt nadregionální, regionální i lokální 
úrovn  ÚSES 

 Vyšší podíl lesní p dy 
 Relativn  malá ást území je ohrožena 

imisemi 
 Výskyt nadpr rného množství les  

v porovnání s Krajem Vyso ina i R 
 Vysoká produk ní schopnost lesa, stálý 

zdroj obnovitelného bohatství 
 Mírn  se zvyšující plošná vým ru PUPFL 

 Znehodnocení p irozených odtokových 
pom  rozsáhlými odvod ovacími stav-
bami 

 Vysoký podíl zem lských ploch 
s provedeným odvodn ním 

 Trvající tlaky na výstavbu v záplavových 
územích 

 Zvýšený obsah živin v rybnících (eutrofi-
zace) 

 Zvýšení produkce sm sného komunálního 
odpadu  

 Závislost území na kapacitách skládek 
mimo území ORP  

 Nízké využívání biologicky rozložitelného 
odpadu 

 i hlavních silni ních tazích p ekra ování 
limitní hranice hluku z dopravy 

 astý výskyt zvýšeného a vysokého rado-
nového rizika 

 Nízký podíl domácností 
v plynofikovaných obcích používajících 
ZP k vytáp ní 

 Rozloha evropsky významných lokalit 
v rámci Natura 2000 je pod pr rem R 

 Nevyhovující druhová skladba les  
 Výskyt nefunk ních a áste  funk ních 

prvk  ÚSES 
 V n kterých p ípadech využití orné p dy 

až k samému okraji lesa p ípadn  b ehové 
hran  vodního toku 

 Narušení krajinného rázu venkovními díly 
technické infrastruktury (el. vedení, stožá-
ry GSM aj.) 

 stování nevhodných plodin na erozn  
ohrožených místech (kuku ice, okopaniny) 

 Nízký podíl k.ú. s provedenými KPÚ 
 Nevyhovující druhová skladba les   
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Environmentální pilí  
íležitosti Hrozby 

 Sanace starých ekologických zát ží 
 Výstavba nových malých vodních nádrží 

etn  obnovy zrušených 
 Uplat ování vhodných agrotechnických 

postup  s respektováním p írodních pod-
mínek 

 Prosadit nový (decentralizovaný) systém 
odvodn ní urbanizovaného území oproti 
klasickému (konven nímu) 

 Výstavba silni ních obchvat   
 Podpora systému nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady (kompostárny, bi-
oplynové stanice) 

 Zvýšení ekologické stability území pod-
porou realizace ÚSES v etn  interak ních 
prvk  

 Ochrana a obnova p irozeného vodního 
režimu, revitalizace tok  

 Posílení environmentální osv ty obyvatel-
stva 

 Podpora ve ejné dopravy pro omezení 
zvyšujícího se množství individuální au-
tomobilové dopravy 

  Snížení energetické náro nosti budov 
 echod na ekologické zem lství p e-

devším v chrán ných územích 
 Polyproduk ní orientace zem lské vý-

roby 
 Zales ování ploch nevhodných pro zem -

lskou výrobu s nízkou ekologickou a 
krajiná skou hodnotou 

 Zlepšení druhové pestrosti lesa s ohledem 
na stanovištní pom ry 

 Energetické využití biomasy 

 Úbytek zásob podzemních vod vlivem 
úprav tok  a provedených odvodn ní 

 Existence aktivního záplavového území, 
ve kterém p i povodni m že dojít 
k ohrožení osob, zví at i majetku 

 Zánik litorálního pásma rybník  
v d sledku neodborných zásah  p i od-
bah ování a v d sledku intenzivního cho-
vu ryb 

 Stálé zvyšování produkce složek komu-
nálního odpadu  

 st cen plynu a el. energie m že zp so-
bit návrat k vytáp ní tuhými palivy a spa-
lování odpadu 

 Nár st hlukové zát že zvl. dopravou vede 
k vážným zdravotním problém m 

 Narušení krajinného rázu výstavbou ne-
vhodných staveb 

 Nevratný zábor zem lské p dy pro vý-
stavbu nových objekt  

 Nevhodné hospoda ení v lesích, zem l-
ské p  spojené s intenzifikací hospoda-
ení 

 Zarovnávání (vyhlazování) lenitých les-
ních okraj  snižuje podíl ekoton  
v krajin  i estetickou hodnotu krajiny 

 Úbytek ploch ZPF zejména z d vodu ex-
tenzivního r stu zastav ných území obcí a 

st 
 Zhoršení zdravotního stavu lesa 
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Ekonomický pilí  
Silné stránky Slabé stránky 

 Propojení území silnicemi I. t ídy v obou 
hlavních osách 

 Pokra ování prací na zlepšení dostupnos-
ti krajského m sta, potažmo hlavního 

sta 
 Rychlé a komfortní železni ní spojení 

s Brnem a Prahou 
 Výhodná poloha v centrální ásti R 
 Dostate ná kapacita vodovodních p iva-

 z úpravny vod Vír a Mostišt  i pod-
zemních vod 

 Srovnatelný podíl obyvatel v TOB napo-
jených na vodovod (98,95 %) jako za R 
(98,99 %), ale nad pr rem Kraje Vy-
so ina 

 Existence PRVKÚK Vyso ina 
 Vysoký podíl plynofikovaných obcí 
 Dostate ný v trný potenciál pro výstavbu 

trných elektráren 
 Dlouholetá tradice ve strojírenském pr -

myslu. Kvalitní odborná vzd lávací zá-
kladna (Vyšší odborná škola a St ední 
pr myslová škola Ž ár n. Sáz.) regionál-
ního až nadregionálního významu  

 Zlepšující se dopravní dostupnost kraj-
ského m sta resp. dálnice D1 

 Zvyšující se podíl zam stnanc  
v terciérním sektoru 

 Vhodné podmínky pro rozvoj cestovního 
ruchu v území 

 Nízká míra registrované nezam stnanosti  
 Vysoký podíl obcí s platnou nebo roz-

pracovanou územn  plánovací dokumen-
tací 

 Stabilizovaná sí  zem lských podnik  

 Území s minimem ložisek nerostných su-
rovin, závislost na dovozu 

 Omezená dostupnost dálnice D1, p ípad-
 rychlostní komunikace 

 V zásad  špatný stav komunikací, zvl. 
III. t íd 

 Tranzitní doprava vedena p es jádra sídel 
 Pokles zájmu o ve ejnou dopravu silni ní 

i železni ní 
 Chyb jící za ízení pro efektivn jší vyu-

žívání energie (nap . kogenera ní jednot-
ky) 

 Nekoordinovaný p ístup v zásobení úze-
mí energiemi 

 Rozdrobená sídelní struktura znamená 
vyšší náklady na dopravní obslužnost a 
na vybavenost inženýrskými sít mi 

 Nízká diverzifikace pr myslové výroby, 
tšina výroby soust ed na do Ž áru nad 

Sázavou 
 Nedostate  rychle probíhající zlepšení 

napojení ORP na dálni ní sí , potažmo 
na koridory rychlostních silnic 

 Nedostate né pokrytí zvýšené poptávky 
po odborn  vzd laných pracovnících 
technických sm  

 Malý podíl ekologického zem lství 
 Nízká výkonnost cestovního ruchu 
 Omezené hospoda ení na ZPF v území 

CHKO a ochranných pásmech vodních 
zdroj  
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Ekonomický pilí  
íležitosti  Hrozby 

 Podpora ve ejné dopravy vede ke snížení 
podílu IAD 

 Dobudování kapacitního propojení ORP 
s krajským m stem 

 Propojení obecních vodovod  do v tších 
soustav 

 Finance na investice z evropských fond  
 Rezerva povrchové vody vodní nádrže 

Stavišt   
 Podpora zavád ní energeticky a surovi-

nov  nenáro ných technologií 
 Vypracování energetické koncepce úze-

mí ORP následn  i obcí 
 Podpora vytvá ení nových pracovních 

míst podporou zejména malých a st ed-
ních podnik  

 Využití vhodných brownfields pro 
zpracovatelské kapacity navazující na 
zem lskou a lesnickou výrobu 

 Budování turistické infrastruktury  
 Zvýšení spolupráce firem a odborných 

škol 
 Podpora inova ních technologií 

v zem lství šetrných k životnímu pro-
st edí  

 Nedostate ný stav ve ejných financí i 
stavebních kapacit na dohledné ešení 
nedostatk  zvl. v silni ní doprav  

 Zhoršování technického stavu silnic 
 st vodného a sto ného jako d sledek 

obrovských investic do vodního hospo-
dá ství 

 Zanedbaná technická infrastruktura bude 
brzdou hospodá ského rozvoje potažmo i 
odlivu obyvatelstva 

 Nedostatek kvalifikovaných osob zejmé-
na v technických oborech m že bránit 
rozvoji firem  

 ípadné hospodá ské problémy domi-
nantního zam stnavatele Ž as a.s. se 
projeví zásadním zp sobem na sociálních 
jistotách obyvatel a ekonomické situaci 
ORP  

 Rozvoj hospodá ských aktivit 
v periferních územích je a nadále bude 
limitován zejména dopravní dostupností 

 Velký podíl zvlášt  chrán ných území i 
ochranná pásma vodárenských soustav se 
mohou chovat jako omezující faktory 
rozvoje hospodá ství 
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Sociodemografický pilí  

Silné stránky Slabé stránky 

 Vyšší zastoupení p edproduktivního 
obyvatelstva v porovnání s krajem i R 

 Vyšší p irozený p ír stek v kontextu R 
i Kraje Vyso ina 

 Nízká míra registrované nezam stnanosti 
 Stabilizovaná, dostate ná sí  služeb ve-

ejné ob anské vybavenosti 
 Nadpr rn  vysoký podíl bydlení v RD 
 Pr rné stá í domovního fondu je nižší 

než v Kraji Vyso ina i v R 
 Nadpr rná plošná velikost byt  
 Zvyšování technické vybavenosti byt  
 Geograficky výhodná poloha území ORP 

ár nad Sázavou 
 Množství významných kulturních a p í-

rodních památek v . památky UNESCO 
 Vhodné podmínky pro zimní i letní re-

kreace 
 Krajina s nespo tem vynikajících vyhlíd-

kových míst v etn  rozhledny Rosi ka 
 Široká škála sportovních a rekrea ních 

možností 

 Nízká hustota zalidn ní ve srovnání s R 
 Stárnutí populace – rostoucí podíl popro-

duktivního obyvatelstva (o 2,78 % od 
roku 2001) 

 Velmi nízké a koli kladné migra ní saldo 
že znamenat nízkou ekonomickou 

atraktivitu území 
 Nedostate ná kapacita sociálních a zdra-

votnických za ízení pro seniory 
 Vylid ování malých obcí 
 Rostoucí po et jednobytových domác-

ností 
 Vysoké procento neobydlených dom  

(byt ) 
 Nedostate ná pestrost – druhovost dom  

v sou asné bytové výstavb  
 Kolísavá kvalita i množství pitné vody 

v n kterých obcích s vlastními zdroji vo-
dy 

 Nedostate né pokrytí území kanaliza -
ním systémem ukon eným OV  

 Nízké zastoupení domácností využívají-
cích ZP (hlavn  venkovská sídla) 

 Nejasná identifikace pot eb a problém  
klient  v souvislosti se specifikami úze-
mí 

 Narušení rekrea ní podstaty území indi-
viduelní chatovou výstavbou (Velké 
Dá ko, Rendlí ek) 

 Nedostate ná prostupnost krajiny v jižní 
ásti území ORP a u v tších osídlení 
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Sociodemografický pilí  
íležitosti  Hrozby 

 Vytvá ení nových pracovních p íležitostí 
na území ORP  

 Výstavba startovních byt  pro mladé ro-
diny 

 U malých vylid ujících se sídel p em na 
chto sídel na rekrea ní funkci 

 Nové pracovní p íležitosti a bytová vý-
stavba zvýší migra ní atraktivitu území 

 Zajišt ní produktu (podmínek), který by 
vybízel k vícedennímu rekrea nímu po-
bytu 

 Sou innost turistických informa ních 
center 

 Hledání nových atraktivit (hippoturistika, 
agroturistika ap.) 

 Výstavba nové technické infrastruktury 
v obcích a modernizace stávající 

 Stárnutí obyvatelstva m že vést až 
k vylidn ní sídel (zániku trvalého bydle-
ní) 

 Zvyšující se po et obyvatel 
v poproduktivním v ku m že vyvolat 
další problémy v oblasti sociální a zdra-
votní pé e 

 Snižující se po et d tí m že zap init 
rušení ZŠ a MŠ v menších obcích 

 Výstavba na okrajích sídel, upadající 
st edy obcí 

 Pokles návšt vnosti z d vodu neexisten-
ce komplexní a ucelené pé e o klienta 

 Ztráta rekrea ního potenciálu v živeln  
vzniklých a neregulovaných chatových 
lokalitách 

 Zhoršování technického stavu silnic a 
technické infrastruktury obcí 
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Vyváženost p írodních podmínek 
Území velmi r znorodého prostoru reprezentovaného rozsáhlou lenitou krajinou v severní 

ásti se zalesn ným centrálním h betem CHKO se skalními útvary p echázející do protáhlé Dá ské 
brázdy s bifurkací u rybníku Velké Dá ko. M stské krajin  Ž áru n./S. dominuje poutní kostel sv. 
Jana Nepomuckého a p írodní osu vytvá í ekologicky hodnotný tok Sázavy. Veselská sníženina 
jižn  od Ž áru n./S. je utvá ena intenzivn  obd lávanou krajinou asto s rozsáhlými plochami 
orné p dy nerespektujícími m ítko krajiny, na stran  druhé pak plochami rybni ních soustav 
s mok ady. etné jsou drobné selské lesy. Jižní hranici ORP Ž ár nad Sázavou vymezuje h bet 
Arnoleckých hor s vysokým podílem d evinné vegetace. 

Platí obecný požadavek na zvyšování ekologické stability území zejména na intenzivn  
zem lsky využívaných pozemcích a lesních smrkových monokulturách (P íloha 2, 6, 7, 8, 9). 

Vyváženost hospodá ských podmínek 
Území ORP Ž ár nad Sázavou lze charakterizovat jako území nehomogenní se silným pó-

lem (v m ítku ORP) osídlení, kde je více jak 65 % nejsiln jších pr myslových a stavebních pod-
nik . Významné soust ed ní hospodá ského potenciálu do jednoho místa má za d sledek relativn  
nízkou vyjíž ku obyvatel za prací (54 % obyvatel ORP žije ve Ž áru n./S., tzn. v míst  pracov-
ních p íležitostí a dob e rozvinutou hromadnou dopravou). Nižší míra nezam stnanosti se projevu-
je i u obcí s dobrou dostupností Ž áru n./S., u obcí p i západní hranici s dobrou dostupností m st 
Havlí v Brod a P ibyslav. 

Jako hrozbu v tomto nestejnorodém území je nutno spat ovat dominantní postavení jedno-
ho zam stnavatele v p ípadných jeho hospodá ských problém . 

Rozvoj hospodá ských investic v ostatních místech území ORP Ž ár n./S. je negativn  
ovliv ována existencí CHKO, ochrannými pásmy vodárenských soustav, zejména pak dopravní 
dostupností. Jisté nad je je možno spat ovat ve snaze zlepšovat dopravní napojení s krajským 

stem (obce Nové Veselí, Bohdalov). P íloha . 12 znázor uje rozmíst ní stávajících výrobních 
ploch na území obcí. Nejv tší množství ploch jsou areály zem lské výroby, jejich využití pro 
místní obyvatelstvo by bylo v mnoha p ípadech možné, ale naráží na ne ešený problém majetko-
vých vztah . Z d vodu neexistence komplexní a ucelené pé e o klienta není využit vysoký rekre-

ní potenciál území. 
 

Vyváženost sociálních podmínek 
Pro území ORP Ž ár nad Sázavou je typická rozdrobenost osídlení s velkou hustotou sídel 

a jedním sídlem, kde žije více jak 54 % obyvatel ORP a krom  hospodá ského potenciálu jde zde 
soust ed n i potenciál sídelní a rozhodující ást tzv. vyšší ob anské vybavenosti.  Z místního šet-
ení (p íloha . 20) vyplynulo, že dostupnost tohoto centra (tzn. i služeb) je dobrá až vyhovující.  

V každé obci (mimo t í menších v jižní ásti území) je zajišt na obsluha obyvatel nejzá-
kladn jší ob anskou vybaveností distribu ního charakteru, v mnohých, i když v redukované for-

, fungují kulturní za ízení. 
Nar stající problém se stárnutím obyvatelstva na úseku sociálním se projevuje na celém 

území. Prioritn  je t eba hledat ešení pro jižní ást území. 
Území ORP Ž ár nad Sázavou je možno považovat za vyvážené s dominantním centrem 

sta Ž ár n./S. Ostatní území tvo í rozdrobené venkovské osídlení v zem lsky i lesnicky 
obhospoda ované krajin  (P íloha 11, 15, 19, 20, 25, 29). 
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4. OBECNÉ PROBLÉMY A ST ETY V ÚZEMÍ AZENÉ DLE TÉMAT 

Téma Problémy 
1  Doba, kdy tém  každá obec m la vlastní pískovnu je pry , z n kolika cihelen 

již také není žádná funk ní. Surovinová pot eba ORP po vy erpání ložiska ka-
mene Polni ka bude zcela závislá na jejich dovozu – v tší zatížení komunika ní 
sít , zvýšení náklad . 

 Po ukon ení t žby kamene nutno zajistit revitalizaci území dle p edem zpraco-
vaného plánu rekultivace.  

 žba v lomu Krásn ves byla ukon ena k 31. 12. 1990 z d vodu polohy v OP 
vodárenské nádrže Mostišt . D vod uzavírky lomu nepomine. 

 Využití CHLÚ stavebního lomu Sázava p edstavuje zábor p dního fondu a vý-
razný st et s ochranou p írody. 

2  Není výjime ným jevem, že dochází ke zm nám PRVKÚK Vyso ina (nap . 
Bohdalov, Pokojov, B ezí n. O.). Zm ny však nebývají pojaty komplexn , tzn. 
není jasn  specifikován dopad zm ny na širší okolí. 

 Na území ORP Ž ár nad Sázavou nejsou zkušenosti s odvod ováním urbanizo-
vaných území podle princip  udržitelného rozvoje, který znamená nový p ístup 
v hospoda ení s deš ovou vodu.  

  podíl vodních ploch je nad pr rem R, výstavba nových rybník  zvlášt  
v horních ástech povodí je nadále nesmírn  d ležitá. Tyto nádrže zásobují níže 
situované ásti povodí i nadlepšují minimální pr toky v povodí. 

 Trvat na zachování tzv. „nárazníkových“ pás  kolem vodote í pro jejich neza-
stupitelný význam v ochran  vod p ed p ípadným vstupem zne išt ní 
z hospodá sky využívaných pozemk . 

3  Budování silni ních obchvat  je výhodné p edevším z pohledu tranzitní dopra-
vy, avšak zejména ve Ž áru n. Sáz. m že dojít k jevu zvanému dopravní in-
dukce, což zjednodušen  znamená, že ím v tší kapacita silnic je k dispozici, 
tím je v tší objem dopravy. 

 Promyšlená státní koncepce rozvoje energetiky musí být základem pro vyhoto-
vení územní energetické koncepce obce, která zp esní sm ry rozvoje zásobení 
obcí energiemi a bude vodítkem nejen pro ob any, ale i podnikatelské subjekty 
pro rozhodování v oblasti paliv a energetiky. 

 Umis ování bioplynových stanic ešit alespo  z pohledu území ORP, lépe ješt  
širšího, z d vodu zdroj , p epravních vzdáleností, ochrany ve ejného zdraví a 
optimálním energetickým využitím biomasy (el. energie, teplo). 

 Ve ejn  dostupné informace z map radonového rizika nutno považovat pouze za 
orienta ní vodítko, nebo  skute ný rozm r radonového indexu je možno zjistit 
pouze a jen z m ení ke každé stavb . 
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4  Nedostate  využívané zastav né území (zastaralé areály zem lské výroby, 
vodní hospodá ské usedlosti tém  v každém sídle) vede k následné urbanizaci 

volné krajiny 
 Nedostatky spojené s ochranou p írody a vlastnickými vztahy k p íslušným po-

zemk m jsou leckde p innou nenapl ování zájm  ochrany p írody 
 Neudržované travnaté a bylinné patro doprovázející silnice, ú elové komunikace 

i železnice znamenají zaplevelení krajiny projevující se nedostatky v údržb  
vzrostlých strom , chyb jící náhrada za stromy dožilé. 

 Polní hony se vymykají m ítku krajiny, jsou uzp sobeny pot ebám zem lské 
velkovýroby. Sou asným t žkým mechaniza ním prost edk m, kterými jsou ze-

lci vybaveni, tento stav vyhovuje. 
5  ZPF nejvyšších t íd ochrany se asto nachází v p ímé vazb  na zastav ná území a 

na místech, která jsou z pohledu kompozice m sta, obce a krajinného rázu nej-
esv iv jší pro územní rozvoj. 

 Lp ní vlastník  nevyužívaných staveb a budov na nem nnosti funkce t chto ob-
jekt  vede k jejich chátrání. Jedná se p evážn  o atraktivní plochy uvnit  sídel i 
na jejich okrajích. Krom  estetických, ekologických, bezpe nostních i hygienic-
kých zásad pak dochází k nežádoucímu r stu zastav ného území, prodlužování 
dopravní a technické infrastruktury a zejména pak k nenahraditelným ztrátám 
ZPF. 

 Vymezování nefunk ních skladebních ástí ÚSES na ZPF a PUPFL, tj. navržená 
opat ení musí být funk ní, provozn  zvládnutelná a ekonomicky únosná. 

 Neda í se obnovit kdysi p irozenou vazbu mezi zem lcem a krajinou, ani sta-
rou lesnickou tradici, kdy lesníci setrvávali dlouho na jednou míst  a o sv ený 
les náležit  pe ovali. 
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6  Výhodná geografická poloha ORP z hlediska celé R dostate  nevyužitá 
z d vod  omezené dopravní dostupnosti. 

 Bariéra v propustnosti sil. I/37 zp sobená památkov  hodnotným a památkov  
chrán ným mostem na k. ú. Zámek Ž ár. 

 Z hlediska dot ení krajinného rázu a fragmentace krajiny náro né ešení silni ní-
ho obchvatu sídla Rudolec. 

 Nejv tších intenzit silni ní dopravy je dosahováno na území m sta Ž áru nad 
Sázavou, nejednozna ný názor na asový postup p i ešení dopravního skeletu 

sta. 
 Obecn  známé problémy zvl. ve m stech se zajišt ním dostatku vhodných ploch 

sloužících doprav  v klidu. 
 Zna ná vyjíž ka do zam stnání p edstavuje adu problém  spojenou s dopravní 

obslužností, využívání hromadných ve ejných prost edk . 
 Specifické problémy s dopravním zatížením, ešením dopravy jsou na území 

CHKO, které zaujímá více jak ½ rozlohy území ORP (viz. úprava páte ní silni ní 
sít  kraje – sil. II/353). 

 Rekonstrukce vodovodních systém  musí mimo zajišt ní dodávky kvalitní pitné 
vody zabezpe it dostatek požární vody. U mnoha obcí již nelze spoléhat na po-
žární nádrže i jiné vodní plochy. 

 Stále se zvyšující legislativní požadavky na technickou infrastrukturu, zvlášt  
problematiku odvád ní a išt ní odpadních vod vysoce p ekra ují možnosti fi-
nancování z obecních rozpo . 

 Zejména u venkovské p vodní zástavby se projevují problémy týkající se tepeln  
izola ních vlastností staveb. Jedním z cíl  by m la být tzv. energeticky v domá 
modernizace budov. 

7  Sociáln  demografické podmínky území jsou siln  ovlivn ny m stem Ž ár nad 
Sázavou, ve kterém žije necelých 55,4 % obyvatel území a je zde soust ed na 

evaha ob anského vybavení ve ejného i ostatního. 
 Správní obvod ORP Ž ár nad Sázavou nemá nemocnici. Ta je ale dob e dostup-

ná po silnici v blízkém Novém M st  na Morav . 
 i porovnání n kterých demografických ukazatel  za jednotlivé obce, nap . v -

ková struktura obyvatelstva je velmi asto rozhodující popula ní velikost obce, 
protože narozením i úmrtím 1 – 2 osob dochází k výrazným zm nám sledova-
ných hodnot u popula  malých obcí. 

 Migra  ziskové obce jsou zejména ty, které v as reagovaly na územní nep i-
pravenost m sta Ž áru nad Sázavou na úseku bytové výstavby zvlášt  RD a ote-

ely nové obytné soubory RD. 
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8  Tém  všechna obecní zastupitelstva preferují extenzivní rozvoj sídel, tj. výstav-
bou na zelené louce. Zejména z d vod  náro ných a nejistých jednání týkajících 
se využívání opušt ných i nevhodn  využívaných ploch – brownfields tyto dis-
ponibilní plochy dál chátrají. 

 Výstavba jednoho druhu dom  pro bydlení (RD) nem že pokrýt požadavky širo-
kého spektra zájemc  o bydlení zvl. ve m stech. Praktické zastavení výstavby 
bytových dom  hromadného bydlení ve Ž áru nad Sázavou m že být i jednou 
z p in p emršt ných cen byt  v tomto sídle.  

 V obcích venkovského charakteru preferovat spíše formy bydlení individuálního 
s možností vhodných podnikatelských aktivit. 

 Stále se zvyšující podíl starého obyvatelstva m že vyvolat obtížn ešitelnou si-
tuaci v oblasti sociálních služeb, bydlení i zdravotnictví. 

9  Rozvoj turismu a rekreace není možné ešit izolovan  na jednom ORP, okresu i 
kraji. Nutno navázat spolupráci s r znými subjekty CR v daleko širším prost edí. 

 Na území ORP Ž ár nad Sázavou chybí v tší množství sportovních i rekrea -
ních a kulturních aktivit, které jsou typické svojí opakovatelností, ímž se dostá-
vají do podv domí široké ve ejnosti (nap . cyklistický závod Horem dolem, 
Slavnosti je abin, Horácký džbánek). 

 es n kolikaleté snažení podpo eným vyhotovením n kolika územn  plánova-
cích podklad  se nepoda ilo dosp t k všeobecn  akceptovatelnému využívání 
jedné z nejvýznamn jších rekrea ních oblastí eskomoravské vyso iny – Velké-
ho Dá ka. 

 Nevhodn  nastavené parametry týkající se finan ní podpory resp. dotací 
z vn jších zdroj  zap inily odklad (možná i nevratný) výstavby areálu letní re-
kreace u Pilské nádrže ve Ž áru nad Sázavou. Vážný negativní dopad na každo-
denní, víkendovou i dlouhodobou rekreaci. 

 Pro nedostatek finan ních prost edk  kon í provoz stará železni ní tra  Sázava – 
ibyslav. Plánovaná cyklostezka na t lesa trati zcela jist  nebude takovou mi-

mo ádností. 
 Chybí služby typu wellness. 

10  Z hlediska udržitelného rozvoje je t eba vyhotovit vyhledávací studii brown-
fields, která vytipuje a popíše tyto lokality ve vztahu k jejich využitelnosti a do-
stupnosti (vlastnické vztahy, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
aj.). 

 Hospodá ské problémy západní Evropy a USA jako míst hlavního exportu a lev-
né výrobky z východních trh  znamenají konec respektive vážný negativní zásah 
do tradi ních sklá ských obor  ru  tvarovaného skla. 

 Stále se prohlubující závislost zejména pr myslové výroby na zdrojích energie. 
Stále rostoucí ceny energií mohou nep ízniv  ovlivnit konkurenceschopnost 
podnik  v regionu. 

 Zna ná administrativní náro nost p i požadavku na erpání finan ních zdroj  na 
inova ní projekty se projevuje velmi asto nezájmem o tyto projekty. 
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5. ZÁKLADNÍ LIMITY A DLOUHODOBÉ CÍLE VYVÁŽENÉHO VÝVOJE ÚZEMÍ 

Z provedených SWOT analýz byly sestaveny základní limity pro formulování cíl  ve ej-
né politiky na území zkoumaného ORP. U identifikovaných cíl  není ešen asový horizont rea-
lizace. Pojem „limit“ se zde užívá v pon kud širším významu a ú elu použití. 

Základní limity Dlouhodobé cíle 
 DP Polni ka, CHLÚ Sázava  Po vyt žení DP Polni ka rekultivovat prostor. 

Ponechat územní ochranu CHLÚ Sázava. 
V exploataci ešit zajišt ním souladu mezi t žeb-
ními zájmy s ochranou p írody. 

 CHOPAV Ž árské vrchy, povrchové a 
podzemní zdroje vod, existence zrani-
telných oblastí 

 Zajistit odpovídající ochranu p ed všemi druhy 
zne išt ní (urbanizace, zem lská, pr myslová 
výroba apod.). Snížit procentuální podíl území se 
znaky zranitelných oblastí. 

 Záplavová území Stržského potoka, 
toku Sázava, Oslava a Svratka 

 i ochran  proti velké vod  preferovat ekologická 
opat ení v širším povodí tok . 

 Limitní hladiny hluku  Širokým spektrem opat ení chránit obyvatelstvo 
ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací. 

 Ochrana ovzduší p ed NOx  Zajistit d slednou evidenci stacionárních zdroj  
tepla zvl. u malých zdroj  v d sledku r stu cen 
ušlechtilých paliv. Vyhotovit územn  energetic-
kou koncepci území ORP Ž ár nad Sázavou, ná-
sledn  obcí s uvedením do provozu nejlepších 
dostupných technologií. 

 Zákonná opat ení o odpadech  Vyšší míra separace a následné využití zvl. 
komunálního odpadu je v budoucnu nezbytností 

 Zvlášt  chrán ná území Natura 2000  I p i rozdílnosti p írodních podmínek uplatnit 
v soustav  chrán ných území funk ní manage-
ment. 

 Keoficient ekologické stability, ÚSES  Postupnými opat eními zvyšovat ekologickou 
stabilitu u obcí s KES nižší jak 1,0. U p irozených 
ekosystém  udržet ekologickou stabilitu racionál-
ním využíváním krajiny. Realizovat ÚSES jako 
ucelený systém. 

 Ochrana ZPF  Promyšlen  vymezovat zastavitelné plochy. 
Analyzovat „podbízivé“ územní plány a hledat 
možnosti neefektivního využívání vymezených 
zastavitelných ploch. 

 Negativní d sledky zem lské výroby  Minimalizaci d sledk  bude znamenat podporu 
krajinotvorná a ekologické funkce zem lské 
výroby, podporu agroturistiky  i ekologického 
zem lství. 

 Ochrana lesa  Nezmenšovat plošný podíl lesa, vytvá et p edpo-
klady pro zlepšení druhové a prostorové skladby 
lesa, jeho zdravotního stavu a odolnosti. Zlepšit 
prostorové rozd lení lesa na území ORP Ž ár nad 
Sázavou. 
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Základní limity Dlouhodobé cíle 
 Dopravní systémy  Dopravní obslužnost území silni ní a železni ní 

dopravou považovat za ned litelný dopravní sys-
tém. Snadná dopravní dostupnost území nad azené 
dopravní sít  je podmínkou udržitelného rozvoje 
území. 

 Komunikace pro p ší provoz  Zajistit bezbariérový pohyb osob s omezenou 
pohyblivostí v území 

 Systémy technické infrastruktury  Funk ní a prostorové využití území musí vycházet 
z kapacity a p enosu jednotlivých medií. Vytvá e-
ny budou ucelené soustavy systém  technické 
infrastruktury. 

 Kvalita demografického potenciálu  Stabilizovat resp. vytvá et p edpoklady pro rozvoj 
lidského potenciálu podporou výstavby nájemních 
i rodinných dom , zlepšením služeb sociální pé e 
o seniory, podporovat volno asové aktivity. 

 Flexibilita hospodá ství  Podporovat rozvoj malých a st edních podnik , 
pro které je charakteristická vyšší p izp sobivost 

i vn jším finan ním a ekonomickým vliv m. 
 Na úseku cestovního ruchu budovat základní 

turistickou infrastrukturu v etn  modernizace in-
frastruktury stávající. 
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UR ENÍ PROBLÉM  K EŠENÍ NÁSTROJI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

6.1. Problémy k ešení v politice územního rozvoje 

Na zkoumaném území nejsou známy problémové jevy, které by bylo t eba ešit tímto nástro-
jem územního plánování.  

 Nebyly zde nalezeny zvýšené požadavky na zm ny v území v d sledku soust ed ní akti-
vit mezinárodního, republikového i území kraje p esahujícího významu.  

 Z poskytnutých dat nevyplývá, že na správní území ORP Ž ár nad Sázavou zasáhnou 
plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního, republikového i 
území kraje p esahujícího významu. 

 Na správním území ORP Ž ár nad Sázavou nebyly shledány jiné faktory (rizika, ohrože-
ní), které by zásadním zp sobem ovliv ovaly rozvoj území ORP Ž ár nad Sázavou. 

6.2. Problémy k ešení v zásadách územního rozvoje 

Na zkoumaném území byly nalezeny t i zásadní problémy i st ety, které je žádoucí resp. 
nutné ov it v ZÚR Kraje Vyso ina.  

 Analyzovat možnosti druhého komfortního napojení na dálnici D1 p es k. ú. Radostín 
nad Oslavou s dopadem na ešení ÚP obcí na území ORP Ž ár nad Sázavou i na ÚP obcí 
mimo území ORP Ž ár nad Sázavou. 
 vod: Silnice I/37 s odbo ením v Ostrov  nad Oslavou na silnici II/354 je pro severní a 
severozápadní ást okresu Ž ár n./S. a jižní ást Pardubického kraje nejbližším a nejkrat-
ším spojením s dálnicí D1 ve sm ru na Brno. Silnice II/354 je využívána i dopravní do-
stupnost T ebí e. 

 Prov it pot ebu rozší ení rozvojové oblasti OBk4 vymezenou v ZÚR Kraje Vyso ina o 
území obce Bud e, zvl. však Nového Veselí.  

vod: Nové Veselí je hospodá sky druhým nejvýznamn jším centrem ORP Ž ár n./S. 
s významným sídelním potenciálem, kdy je cílem urychlit výstavbu p eložky silnice 
II/353 a stanovit sm ry rozvoje zvl. ekonomických aktivit. 

 Uvést do souladu koridor pro homogenizaci sil. II/353 se skute ností na území obce Boh-
dalov.  

 Upravit koridor pro umíst ní nové stavby p eložka silnice II/353 Ž ár nad Sázavou -
Nové Veselí dle vykoupených pozemk  obcí Nové Veselí ur ených pro tento ú el (sou-
lad s platným ÚP Nové Veselí). 

 Problematické vymezování regionálních prvk  na orné p . 
 

6.3. Problémy k ešení v územních plánech 

Územní plán obce má schváleno 6 obcí. Vydaný i ve vysokém stupni rozpracovaný územní 
plán má 41 obcí. Obec Rudolec disponuje neprojednaným konceptem ÚP (vyhotoven ješt  za 

sobnosti zák. . 50/1976 Sb.), avšak v sou asnosti probíhají práce na územním plánu, obec 
Kyjov má pouze urbanistickou studii.  

Problémy, které byly v území identifikovány a lze je ešit v územním plánu, jsou len ny dle 



ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

 72 

ORP Ž ÁR NAD SÁZAVOU 

abecedního po adí obcí (Tab.E ). Jsou zde tedy vymezeny obce s dopravními, urbanistickými i 
hygienickými závadami v území, se st ety zám  na provedení zm n v území, s ohroženími 
v území a ostatními problémy. Podrobný popis problém  v obcích je sou ástí p ílohy . 26. Jed-
notlivé typy problém  jsou ve výkrese zobrazeny barevn . Problémy k ešení v územních plá-
nech vyplývající pro jednotlivé obce jsou uvedeny v následující tabulce (Tab.E) a p íloze . 26: 

Tab. E.: Problémy k ešení v ÚPD dle obcí 

Kód 
obce Název obce 

Závady St ety zám  na pro-
vedení zm n v území Ohrožení Ostatní 

dopravní urbanistické hygienické vzájemné s limity 

595284 Bohdalec             OS-5 
595292 Bohdalov   ZU-7     SL-6     
595365 ezí nad Oslavou   ZU-8         OS-4 
595390 Bude  ZD-2             
588016 Cikháj           OH-3 OS-5 
595586 Hamry nad Sázavou ZD-5   ZH-6         
595594 Herálec   ZU-6         OS-4 
595624 Hodíškov   ZU-11           
595721 Chlum tín             OS-1, OS-5 
595756 Jámy             OS-4 
595845 Karlov   ZU-5 ZH-3       OS-4, OS-5 
595853 Kn ževes   ZU-10         OS-5 
595870 Kotlasy     ZH-1         
595900 Krásn ves             OS-5 
596001 Kyjov               
596035 Lhotka   ZU-8         OS-4 
596086 Malá Losenice               
596108 Mat jov     ZH-2       OS-5 
596205 Nížkov   ZU-12           
587974 Nové Dvory ZD-1 ZU-6, ZU-7         OS-5 
596256 Nové Veselí ZD-2 ZU-13         OS-5 
596281 Oby tov               
596361 Ostrov nad Oslavou ZD-1, ZD-2       SL-1     
596396 Pavlov             OS-4, OS-5 
596442 Po ítky     ZH-5       OS-4 
596451 Pod šín             OS-5 
596477 Pokojov               
596485 Polni ka           OH-1 OS-4, OS-5 
588059 Ra ín             OS-4, OS-5 
596566 Radostín             OS-5 
596574 Radostín nad Oslavou ZD-2   ZH-7   SL-5 OH-2 OS-4, OS-5 
549941 Rosi ka   ZU-8           
596671 Rudolec ZD-2       SL-4     
596701 Sázava ZD-1           OS-5 
588237 Sazomín ZD-1           
596728 Sirákov             OS-5 
596736 Sklené             OS-4, OS-5 
596841 Sv tnov ZD-3 ZU-8       OH-2 OS-4, OS-5 

596868 Svratka ZD-4 
ZU-1, ZU-2, 

ZU-3 ZH-4       OS-4, OS-5 
596876 Škrdlovice   ZU-5         OS-4, OS-5 
596922 Újezd   ZU-8         OS-4 
596949 Vatín ZD-1             
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Kód 
obce Název obce 

Závady St ety zám  na pro-
vedení zm n v území Ohrožení Ostatní 

dopravní urbanistické hygienické vzájemné s limity 

596981 Velká Losenice             OS-2, OS-5 
597015 Vep ová   ZU-8         OS-4, OS-5 
597091 Vojn v M stec ZD-1 ZU-4     SL-3   OS-3 
588334 Vysoké   ZU-7 ZH-5       OS-4 
597139 Zn tínek               

595209 ár nad Sázavou 
ZD-1, ZD-2, 
ZD-3, ZD-4 ZU-8, ZU-9     SL-2 OH-3 OS-4 

 

Obecným problémem území ORP je problematika zejména extravilánových vod p i p ívalo-
vých deštích. V konkrétních p ípadech ochranu p ed p ívalovými dešti lze ešit v rámci koncepce 
územního plánu. Zárove  lze v od vodn ných p ípadech využít institutu ve ejn  prosp šná opat-
ení ke snižování ohrožení v území povodn mi a jinými p írodními katastrofami.    



ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

 74 

ORP Ž ÁR NAD SÁZAVOU 

6. VARIANTY ROZVOJE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ A POTENCIÁLNÍHO RIZIKA 

Území ORP Ž ár nad Sázavou je možno za adit do periferního typu venkovské oblasti. 
Oporou rozvoje oblasti nadále bude m sto Ž ár nad Sázavou poskytující v m ítku území široké 
spektrum služeb a ekonomických aktivit nejen obyvatel m správního území, ale i širšímu okolí. 
Dnes již jde o p irozené centrum území s pot ebou dobudování vazeb na hlavní rozvojová centra 
a dosažení vyváženého polycentrického rozvoje. Postavení jádrového m sta je natolik dominant-
ní, že se nep edpokládají variantní zm ny ve struktu e osídlení ani v socioekonomických tren-
dech rozvoje území ORP Ž ár nad Sázavou. 

Z provedených analýz nebyla na území ORP Ž ár nad Sázavou zjišt na vážná rizika ani 
deficity mající charakter havárií i ohrožení zdraví a život  ob an  vyžadujících bezodkladná 
ešení. 

ehled n kterých potencionálních rizik: 

Rizikový jev lokalizace následky 
Povode  osídlení v záplavových 

územích 
zran ní ev. usmrcení osob, poškození 
staveb a majetku, poškození dopravní 
a technické infrastruktury, kontamina-
ce vod 

istota ovzduší území ORP  synergie p sobících látek zne iš ují-
cích ovzduší na zdraví osob a ekosys-
témy 

trná pohroma lesy poškození lesních porost , polomy, 
podkorní hmyz 

Sn hová kalamita území ORP narušení nadzemní technické infra-
struktury, škody na objektech, ohrože-
ní osob 

Epizootie st ediska živo išné výroby nákaza chov  zví at ev. jejich úmrt-
nost 

Zrychlená eroze p dy zvlášt  orná p da vznik extremních odtokových pom  
se zanášením vodních tok  a ploch, 
vznik záplav 

Antropogenní nebezpe í území ORP kontaminace povrchových a podzem-
ních vod, havárie v doprav  p i p e-
prav  nebezpe ných v cí a produkt , 
požáry, p ípadn  výbuchy 

Migrace obyvatel území ORP emigrace zvlášt  mladé kvalifikované 
generace za bydlením a pracovními 

íležitostmi 
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Rizikový jev lokalizace následky 
Dominantní zam stnava-
tel 

území ORP  ípadná nestabilita takového podniku 
v náro ných ekonomických podmín-
kách p edstavuje ztrátu pracovních 

íležitostí, dopad na sociální jistoty 
skupin i jednotlivc , významná ztráta 
na hospodá ské základn  regionu 

Stárnutí obyvatelstva území ORP  zvýšené náklady na sociální infra-
strukturu, rostoucí po et osob závis-
lých na sociální a zdravotní pé i 

Technicistní prvky v 
krajin  

zejména neurbanizované 
území 

nevhodn  zasahující do krajinného 
rázu (nap . stavby stožár  GSM, stožá-
ry el. vedení ZVN, výrobní a sklado-
vací haly, nové v trné a fotovoltanické 
elektrárny) 

Znehodnocená území území ORP opušt né, nevyužívané anebo spora-
dicky využívané areály zem lské 
výroby, bývalá hospodá ská stavení 
v jádrech sídel vážn  narušují obraz 
venkova, mohou se stát zdrojem hygi-
enických bezpe nostních závad. Situa-
ce ve m stech ORP Ž ár nad Sázavou 
není tak výrazná, ale vyskytuje se 
(nap . hotel Bílý lev) 
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7. 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 ži-

votní prost edí) 
EU Evropská Unie 
EVL evropsky významné lokality 
FVE fotovoltaická elektrárna 
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 kraje 
PÚ  poddolované území 
PUPFL pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa 
PURÚ podklady udržitelného rozvoje území 
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RC regionální biocentrum 
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 Organizati-

on (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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