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Seznam použitých zkratek 
 
ÚA úplná aktualizace 
AOPK Agentura ochrany p írody a krajiny 
BPEJ bonitovaná p dn  ekologická jednotka 

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

DPS m s pe ovatelskou službou 
EAO ekonomicky aktivní obyvatelstvo 
EO ekvivalentních obyvatel 
EU Evropská Unie 
EVL evropsky významné lokality 
CHKO chrán ná krajinná oblast 
CHLÚ chrán né ložiskové území 
CHOPAV chrán ná oblast p irozené akumulace vod 
KES  koeficient ekologické stability 
LAPV lokality pro akumulaci povrchových vod 
LC lokální biocentrum 
LK lokální biokoridor 
KPÚ komplexní pozemkové úpravy 
KrV Kraj Vyso ina 
MMR R  Ministerstvo pro místní rozvoj eské republiky 
MŽP R Ministerstvo životního prost edí eské republiky 
NATURA 2000 soustava chrán ných území a stanoviš  evropského významu 
NC nadregionální biocentrum 
NK nadregionální biokoridor 
NN nízké nap tí 
NPR národní p írodní rezervace 
NTL nízkotlaký 
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 
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 
STL st edotlaký 
SURIS surovinový informa ní subsystém 
TKO tuhý komunální odpad 
TOB trvale obydlené byty 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(Organizace OSN pro výchovu, v du a kulturu) 
ÚAP územn  analytické podklady 
ÚP územní plán 
ÚPD  územn  plánovací dokumentace 
ÚPO územní plán obce 
URÚ udržitelný rozvoj území 



ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou  - 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE  |12/2020 

 

6 

ÚSES územní systém ekologické stability 
VD vodní dílo 
VP ve ejné prostranství 
VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany p dy 
VN vysoké nap tí 
VTL vysokotlaký 
VVN velmi vysoké nap tí 
VVTL velmi vysokotlaký 
ZoUÚP                                       zpráva o uplat ování územního plánu  
ZCHÚ zvlášt  chrán né území 
ZPF zem lský p dní fond 
ZVN zvláš  vysoké nap tí 
ZÚR zásady územního rozvoje 
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A .  O B E C N Á  Á S T  

 
A.1. Úvod 
K 1. lednu 2018 nabyla ú innosti novela . 225/2017 Sb., zákona . 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním ádu (stavební zákon - SZ). Vyhláška . 500/2006 Sb., o územn  
analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací 
innosti byla novelizovány s p ijatou zm nou stavebního zákona. 

Novela vyhlášky . 500/2006 Sb. zavádí p ehledn jší a p esn jší uspo ádání územn  
analytických podklad , které jsou povinn  po izovaným územn  plánovacím podkladem ve dvojí 
podrobnosti. Jedná se o úrove  obcí s rozší enou p sobností a na úrovni kraj . 

 

 

A.2. Vymezení analyzovaného území 

Územn  analytické podklady jsou vyhotoveny pro správní území obce s rozší enou p sobností 
ár nad Sázavou. Správní území obce s rozší enou p sobností Ž ár nad Sázavou se nachází v 

Kraji Vyso ina. 

Pro sídelní strukturu území je charakteristická její lenitost a rozdrobenost s dominací m sta 
ár nad Sázavou, které svými 20 717 obyvateli p edstavuje tém  50 % po tu obyvatel celého 

sledovaného území ORP Ž ár nad Sázavou, kde sou et po tu obyvatel za rok 2019 iní 42627 
obyvatel. 

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

stec výb žek Dlouhé meze tvo ený sedimenty eské k ídové tabule. 

Území ORP Ž ár nad Sázavou je odvod ováno p edevším ekou Oslavou, Sázavou 
a ekou Svratkou. 

Studované území je pozoruhodné pestrostí a rozmanitostí p írodních podmínek. Severní ást 
území pokrývá CHKO Ž árské vrchy s daleko viditelnými zalesn nými vrchy (Tis vka, Kamenný 
vrch aj.). Unikátní jsou rašeliništ  v oblasti Velkého Dá ka i rybni ní oblast Bohdalovska lemována 

ebenem Arnoleckých hor, které uzavírají jižní hranici ORP Ž ár 
nad Sázavou. 

Výrobní potenciál je dán p edevším existencí strojírenských obor , z nichž v tšina je 
soust ed na ve Ž áru nad Sázavou. Druhá nejv tší koncentrace (avšak výrazn  nižší) 
hospodá ského potenciálu je ve Svratce. Pro sledované území je charakteristický vysoký po et 
registrovaných podnikatelských subjekt  (v tšinou bez zam stnanc ), které však nevykazují 
žádnou innost. 

St ední školství je zastoupeno pouze st edními školami a vyššími st edními školami v jádrovém 
st . Na území ORP se nenacházejí nemocni ní za ízení (nejbližší je v Novém M st  na 

Morav ). Základní zdravotní pé e je zajiš ována poliklinikou ve Ž áru nad Sázavou a ordinacemi 
léka  ve Ž áru nad Sázavou a v tších sídlech. 
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Území ORP má velmi p íhodné podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu. Je to dáno 
jak p írodními podmínkami, tak i kulturním d dictvím. Zájmové území je protkáno hustou sítí 
zna ených turistických stezek a zna ených cyklotras, které jsou postupn  dopl ovány 
cyklostezkami. 

 

 

A.3. Historie prací na ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou 

Základní územn  analytické podklady pro správní území obce s rozší enou p sobností Ž ár 
nad Sázavou byly po ízeny v prosinci roku 2008. Po izovatelem ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou byl 

stský ú ad Ž ár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování. ÚAP byly v kone né fázi 
zpracovány dle "Datového modelu pro digitální zpracování sledovaných jev  analytických 
podklad  v GIS - DMG ÚAP verze 4.0", který vyhotovila firma Hydrosoft Veleslavín, s.r.o, U Sadu 
13, 162 00 Praha a Laborato  GIS (CIT - GIS) VUT, Fakulta architektury, Thákurova 7, 166 34 
Praha. 

 První úplná aktualizace ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou 

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

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

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

 Druhá úplná aktualizace ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou 

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

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

 etí úplná aktualizace ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou 

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

 tvrtá úplná aktualizace ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou 

Hlavní sb r dat pro IV. úplnou aktualizaci ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou byl ukon en 
k 30.09.2016. Do této doby mohli poskytovatelé údaj  zasílat aktuální data pracovník m na odboru 
rozvoje a územního plánování, M stský ú ad Ž ár nad Sázavou. Návrh IV. ÚA ÚAP pro ORP Ž ár 

http://www.zdarns.cz/
http://www.zdarns.cz/
http://www.zdarns.cz/
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nad Sázavou byl dne 23.11.2016 projednán se starosty obcí správního obvodu obce s rozší enou 
sobností Ž ár nad Sázavou na M stském ú adu ve Ž áru nad Sázavou. Kompletní IV. ÚA ÚAP 

pro ORP Ž ár nad Sázavou bude M stským ú adem Ž ár nad Sázavou, odbor rozvoje 
a územního plánování, vystavena na stránkách m sta Ž ár nad Sázavou (www.zdarns.cz) od 
ledna 2017. 

 Pátá úplná aktualizace ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou 

Pátá úplná aktualizace Územn  analytických podklad  je provedena na základ  novely 
stavebního zákona . 183/2006 Sb. jež nabyla platnosti 01.01.2018 a související provád cí 
vyhlášky . 500/2006 v platném zn ní. Pro grafickou ást je užito nových mapových podklad  
katastrálních map poskytnutých pro zpracování ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou ÚZK. Hlavní sb r 
dat pro 5. úplnou aktualizaci byl ukon en k 31.10.2020. Návrh 5. ÚA ÚAP pro ORP Ž ár nad 
Sázavou byl dne 21.12.2020 projednán se starosty obcí správního obvodu obce s rozší enou 

sobností Ž ár nad Sázavou na M stském ú adu ve Ž áru nad Sázavou. 

 

A.4. Zm na struktury a obsahu po komplexní novele SZ a vyhlášky  
  .500/2006 Sb. 

Oproti dosavadnímu zpracování ÚAP dochází k novému pojetí RURÚ (rozbor udržitelného 
rozvoje území). 

 Podklady pro RURÚ 
 zjišt ní a vyhodnocení (dle tématických okruh ) 

 stavu a vývoje území 
 stavu a vývoje hodnot a limit  využití území 

 RURÚ 
 zjišt ní a vyhodnocení pozitiv a negativ (dle tématických okruh ) 
 vyhodnocení územních podmínek a potenciálu udržitelného rozvoje  (v etn  vazeb a 

trend ) 
 ur ení problém  k ešení v územn  plánovací dokumentaci, p ípadn  územní studii 

 Tématické len ní RURÚ 
1. širší územní vazby 

2. prostorové a funk ní uspo ádání území 

3.  struktura osídlení 

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

5.  p íroda a krajina 

6. vodní režim a horninové prost edí 

7. kvalita životního prost edí 

8. ZPF a PUPFL 

9. ob anská vybavenost v etn  její dostupnosti a ve ejná prostranství 

10. dopravní a technická infrastruktura v etn  její dostupnosti 

11. ekonomické a hospodá ské podmínky 

12. rekreace a cestovní ruch 

13. bezpe nost a ochrana obyvatel 

http://www.zdarns.cz/
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A.5. Požadavky politiky územního rozvoje R 

Politik územního rozvoje eské republiky ve zn ní Aktualizace . 1, 2  a 3 (PÚR R 
nevymezuje ba správním území ORP Ž áru nad Sázavou žádnou rozvojovou oblast, žádnou 
rozvojovou osu ani žádnou specifickou oblast. 

Z ploch a koridor  technické infrastruktury republikového významu PÚR R na správním 
území ORP Ž áru nad Sázavou vymezen koridor dvojitého vedení 400 kV Mírovka - ebín (E21). 

 

 

A.6. Požadavky územn  plánovací dokumentace kraje 

Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina po aktualizaci . 1 - 6 a po rozsudku Krajského 
soudu v Brn  (ZÚR) na správním území ORP Ž ár nad Sázavou vymezují: 

 Rozvojovou oblast krajského významu (OBk4) zahrnující obce Hamry nad Sázavou (k.ú. 
Hamry nad Sázavou, k.ú. Najdek na Morav ) a m sto Ž ár nad Sázavou (k.ú. M sto Ž ár, k.ú. 
Zámek Ž ár, k.ú. Stržanov a k.ú. Veselí ko u Ž áru nad Sázavou). 

 Rozvojovou osu krajského významu (OSk4) zahrnující obec Nové Dvory (k.ú. Nové Dvory u 
Velké Losenice), obec Sázavu (k.ú. Sázava u Ž áru nad Sázavou, k.ú. eská Mez) obec 
Velkou Losenici (k.ú. Velká Losenice). 

 sto Ž ár nad Sázavou jako významné st ední centrum osídlení. 

 Koridor silnice I/19 v ší ce 150 m zahrnující koridor pro homogenizaci stávajícího tahu. 
Sou asn  stanovují pro územní plánování úkol prov it a stabilizovat na silnici I/19 umíst ní 
obchvatu obce Nové Dvory. 

 Koridor silnice I/37 v ší ce 150 m zahrnující: 

 koridor pro homogenizaci stávajícího tahu 

 koridor pro umíst ní nových staveb - obchvat I/37 Ž ár nad Sázavou 

 koridor pro umíst ní nových staveb - obchvat I/37 Sazomín 

 koridor pro umíst ní nových staveb - obchvat I/37 Ostrov nad Oslavou 

 Jako územní rezervu koridoru pro prov ení budoucího umíst ní stavby - p eložka silnice I/37 
Ždírec nad Doubravou - Vojn v M stec v ší ce 200 m. 

 Koridor silnice II/353 v ší ce 80 m 

  zahrnující koridor pro homogenizaci vybraného úseku stávajícího tahu a koridor pro umíst ní 
nové stavby p eložka silnice II/353 Ž ár nad Sázavou - Nové Veselí. Sou asn  stanovují pro 
územní plánování úkol prov it a stabilizovat na silnici II/353 umíst ní p eložky Rudolec. 

 Koridor v ší ce 300 m pro umíst ní stavby zdvojení vedení ZVN 400 kV Mírovka - Velká Bíteš - 
hranice Jihomoravského kraje. 

 Koridor v ší ce 400 m pro umíst ní stavby nadzemní vedení VVN 110 kV R Velké Mezi í - R 
Ostrov nad Oslavou. 

Na správním území ORP Ž ár nad Sázavou ZÚR vymezují tyto plochy a koridory pro biocentra 
a biokoridory nadregionálního a regionálního ÚSES anebo jejich ástí. 
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nadregionální biocentra nadregionální biokoridory 

NKOD název NKOD název 

81 Žákova Hora 76 Polom - Žákova Hora 

2009 Dá ko 124 Špi ák - Ras ve  

61 Ras ve  125 K124 - Žákova hora 

  126 Údolí Doubravy - K125 

  127 Žákova hora - Údolí Hodoníky 

 
regionální biocentra regionální biokoridory 

NKOD název NKOD název 

1565 Peperek 442 Údolí Doubravy - Ští í d l 

1566 Kamenný vrch 443 Ští í d l - Dá ko 

1741 Suchý vrch 444 Žákova hora - Dá ko 

312 Hudecká skála 445 Ransko - RK442 

704 V Bukách 446 Železné hory - Ransko 

714 Ští í d l 449 Peperek - Ronov 

715 Babín 1368 achnov - Milovské Perni ky 

900 Kameni ky 1371 Žákova hora - Hudecká skála 

703 Na horách 1372 Hudecká Skála - Pasecká skála 

Na správním území ORP Ž ár nad Sázavou ZÚR vymezují tyto typy krajin charakterizované 
evažujícím nebo ur ujícím cílovým využitím - krajina lesní, krajina rybni ní, krajina 

lesozem lská harmonická, krajina lesozem lská ostatní a krajina s p edpokládanou vyšší 
mírou urbanizace. 

ZÚR dále na správním území ORP Ž ár nad Sázavou vymezují následující oblasti krajinného 
rázu jako unikátní územní jednotky jedine nosti a neopakovatelnosti krajiny CZ0610-OB007 

ársko - Bohdalovsko a VZ0610-OB024 Ž árské vrchy, které jsou co do rozlohy p evažujícími 
oblastmi. Na východním okraji území ORP Ž ár nad Sázavou zasahuje oblast krajinného rázu 
CZ0610-OB08 Novom stsko - Byst icko, na západním okraji pak oblast krajinného rázu CZ0610-
OB001 Havlí kobrodsko. 

ZÚR vymezují na správním území ORP Ž ár nad Sázavou tyto ve ejn  prosp šné stavby: 
 Oblast dopravy 

VPS stavba dot ené obce 

DK02 silnice I/19 Hamry nad Sázavou, Nové Dvory, Sázava, Velká Losenice 

DK05 silnice I/37 Hamry nad Sázavou, Karlov, Ostrov nad Oslavou, Polni ka, 
Sazomín, Škrdlovice, Vatín, Vojn v M stec, Ž ár nad Sázavou 

DK19 silnice II/353 Bohdalov, Bude , Nové Veselí, Rudolec, Újezd, Ž ár nad 
Sázavou 

 Oblast energetiky 
VPS stavba dot ené obce 

E02 zdvojení vedení ZVN 400 kV Mírovka 
- Velká Bíteš - hranice JmK Bohdalov, Pavlov, Pod šín, Rudolec, Sirákov 

E15 
nadzemní vedení VVN 110 kV R 

Velké Mezi í - R Ostrov nad 
Oslavou 

Oby tov, Ostrov nad Oslavou 
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A.7. Územn  plánovací dokumentace obcí na území ORP Ž ár nad  
  Sázavou 

stav k datu 31.10.2020 
obec územn  plánovací dokumentace zpráva o uplat ování ÚP (ZoUÚP) 

Bohdalec ÚP - 18.12.2007 
Zm . 1 ÚP - 28.04.2013 

ZoUÚP - 22.11.2011 
ZoUÚP - 14.07.2016 

Bohdalov ÚP - 26.11.2015  
 

ezí nad Oslavou 
ÚP - 11.9.   2007 

Zm . 1 ÚP - 14.09. 2010 
Zm . 2 ÚP - 25.11. 2019 

ZoUÚP - 05.04.2013 
ZoUÚP - 29.03.2019 

Bude  ÚPO - 31.10.2005 
Zm . 1 ÚPO- 30.10.2010 ZoUÚP - 30.03.2017 

Cikháj ÚP - 29.8.2007 ZoUÚP - 04.08.2011 
ZoUÚP - 7.04.2016 

Hamry nad Sázavou 

ÚP - 16.8. 2007 
Zm na . 1 ÚP - 14.07. 2012 
Zm na . 2 ÚP - 10.11.2016 
Zm na . 3 ÚP - 28.12.2017 

ZoUÚP - 19.09.2011 
ZoUÚP - 15.06.2015 

Herálec 
ÚP - 12.03.2010 

Zm . 1  ÚP - 24.09.2016 
Zm . 2  ÚP - 05.12.2018 

ZoUÚP - 12.11. 2015 
ZoUÚP - 15.11.2017 

Hodíškov ÚP - 08.12.2007 
Zm . 1 ÚP - 03.10.2017 

ZoUÚP - 15.12.2011 
ZoUÚP - 19.05.2016 
ZoUÚP - 26.11.2019 

Chlum tín ÚP - 19.05.2019 ZoUÚP - 4.06.2014 

Jámy ÚP - 18.08.2007 
ZoUÚP - 16.06.2011 
ZoUÚP - 17.06.2015 
ZoUÚP - 17.07.2019 

Karlov ÚP - 07.01.2010 ZoUÚP - 02.07.2015 
ZoUÚP - 19.11.2019 

Kn ževes ÚP - 07.11.2009 
Zm na . 1 ÚP - 11.07.2015 ZoUÚP - 26.06.2014 

Kotlasy ÚP - 05.06.2010 
Zm na . 1 ÚP - 28.03.2014 

ZoUÚP - 13.05.2013 
ZoUÚP - 30.03.2019 

Krásn ves ÚP - 19.11.2009 
Zm na . 1 ÚP - 25.12. 2013 

ZoUÚP - 20.02.2013 
ZoUÚP - 7.10.2019 

Kyjov u erné Vymezené zastav né území obce                                     
04.12.2009  

Lhotka u Ž áru n.S. ÚP - 07.11.2012 
Zm na  . 1 ÚP - 07.08.2018 ZoUÚP - 20.04.2017 

Malá Losenice ÚP - 24.06.2008 
Zm . 1 ÚP - 13.06.2019 

ZoUÚP - 12.06.2012 
ZoUÚP - 15.09.2017 

Mat jov ÚP - 28.03.2008 ZoUÚP - 6.03.2012 
ZoUÚP - 7.02.2017 

Nížkov Nový ÚP - 20.01.2019 ZoUÚP - 22.1.2016 
 

Nové Dvory ÚP - 08.10.2020 ZoUÚP - 17.6.2014 

Nové Veselí 
ÚP - 07.11.2012 

Zm na . 1 ÚP - 27.08. 2014 
Zm na . 2 ÚP  - 20.04. 2019 

ZoUÚP - 6.12.2017 
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Oby tov ÚP - 13.06.2008 
Zm . 1  ÚP - 05.01.2010 ZoUÚP - 30.01.2015 

Ostrov nad Oslavou ÚP - 24.8.2007 
Zm na . 1 ÚP - 10.10.2014 

ZoUÚP - 26.09.2011 
ZoUÚP - 29.09.2016 

Pavlov 
ÚP -  04.09.2007 

Zm na . 1 ÚP - 30.09.2015 
Zm na . II ÚP - 18.12.2019 

ZoUÚP - 19.08 2011 
ZoUÚP - 30.10 2015 

Po ítky ÚP - 13.09.2008 
Zm na . 1 ÚP - 27.02.2020 

ZoUÚP - 20.03.2013 
ZoUÚP - 1.02.2017 

Pod šín 
ÚP - 16.09.2009 

Zm na . 1 ÚP - 02.08.2015 
Zm na . 2 ÚP - 16.05.2019 

ZoUÚP - 14.11.2014 
ZoUÚP - 20.12.2018 

Pokojov 
ÚP - 03.06.2010 

Zm na . 1 ÚP - 7.07. 2016 
Zm na . 2 ÚP - 22.02 2018 

ZoUÚP - 20.01.2015 
ZoUÚP - 28.08.2017 

Polni ka ÚP - 9.11.2017 
zm na . 1 ÚP - 13.05.2020 ZoUÚP - 23.06.2014 

Ra ín ÚP - 28.04.2009 
Zm na . 1 ÚP - 07.02.2017 ZoUÚP - 16.06. 2015 

Radostín ÚP - 11.01.2008 
Zm . 1 ÚP - 24.04.2013 

ZoUÚP - 04.12.2011 
ZoUÚP - 07.11.2016 

Radostín n. Oslavou ÚP  -  27.06.2017 
Zm na . 1 - 11.08.2019  

Rosi ka ÚP - 21.03.2009 Zpráva o upl. ÚP    12.06.2013 
Zpráva o upl. ÚP    26.07.2017 

Rudolec ÚP - 14.08.2015  

Sázava 

ÚP - 13.03.2008 
Zm . 1 ÚP - 02.02.2012 

Zm na . 2 ÚP - 18.07. 2014 
Zm na . 3 ÚP - 01.10.2015 

Zm . 4 ÚP  - 12.07.2018 

ZoUÚP - 25.03.2013 
ZoUÚP - 9.05.2016 

Sazomín 
ÚP - 13.09.2008 

Zm na . 1 ÚP - 08.02.2014 
Zm na . 2 ÚP - 09.05.2020 

ZoUÚP - 15.05.2013 
ZoUÚP - 27.03.2019 

Sirákov 
ÚP - 09.09.2009 

Zm na . 1 ÚP - 25.3.2017 
Zm na . 2 - 22.1.2019 

ZoUÚP - 6.04.2016 
ZoUÚP - 29.01.2020 

Sklené ÚP - 21.10.2009 
Zm na . I ÚP -  02.09.2016 

ZoUÚP - 15.09.2014 
ZoUÚP - 26.2.2018 

Sv tnov ÚP  -  08.01.2013 ZoUÚP - 4.09.2017 

Svratka ÚP - 18.08.2013 ZoUÚP - 28.05.2020 
 

Škrdlovice ÚP - 05.08.2020 ZoUÚP - 22.09.2015 

Újezd ÚP - 21.02.2009 
Zm na . I ÚP - 16.05.2015 

ZoUÚP - 23.01.2014 
ZoUÚP - 2.02.2018 

Vatín ÚP - 20.10.2014 
Zm na . 1 ÚP  - 28.12.2017  

Velká Losenice 
ÚP -  05.01.2011 

Zm na . 1 ÚP - 29.08. 2012 
Zm na . II a III ÚP  - 10.05.2016 

ZoUÚP - 26.06.2014 
ZoUÚP - 13.11.2019 

Vep ová 
ÚP -  27.01.2008 

Zm na . 1 ÚP - 24.11.2012 
Zm na . 2 ÚP  - 5.05.2018 

ZoUÚP - 20.12.2011 
ZoUÚP - 20.12.2016 
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Vojn v M stec ÚP - 20.12.2014 ZoUÚP - 16.04.2019 

Vysoké ÚP - 09.10.2015 
ZoUÚP - 27.06..2014 
ZoUÚP - 18.02.2020 

 

Zn tínek 
ÚP -  20.09.2008 

Zm na . 1 ÚP - 08.07.2010 
Zm na . 2 ÚP - 06.08.2016 

ZoUÚP - 01.07.2015 
ZoUÚP - 04.12.2019 

ár nad Sázavou 
 

ÚP -  4.10.2016 
Zm na . 1 ÚP - 22.09.2019 
Zm na . 3 ÚP - 25.02.2020 
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B. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 
 

 
B.1. Širší vztahy 

Správní obvod obce s rozší enou p sobností Ž ár nad Sázavou leží v SV ásti Kraje Vyso ina. 
ORP Ž ár n./S. sousedí v rámci Kraje Vyso ina se 5 ORP: ORP Nové M sto 
na Morav , ORP Velké Mezi í, ORP Jihlava, ORP Havlí v Brod a ORP Chot bo . Ze severu 
hrani í s ORP Hlinsko, která je již sou ástí Pardubického kraje. Území ORP Ž ár n./S. se svojí 
rozlohou 46 444 ha je 6. nejv tší obcí s rozší enou p sobností v Kraji Vyso ina a reprezentuje 6,8 
% rozlohy území Kraje Vyso ina. Správní území zahrnuje celkem 48 obcí (2 m sta – Svratka, Ž ár 
nad Sázavou, 4 m styse – Bohdalov, Nové Veselí, Ostrov nad Oslavou a Vojn v M stec a 42 
obcí), je tvo eno 65 katastrálními územími. Po et obyvatel k 31.12.2019 inil 42627 osob, což je 
plných 8,4 % z celkového po tu obyvatel Kraje Vyso ina (509813 obyvatel). Jedná se o 5. ORP 
s nejv tším po tem žijících obyvatel v rámci Kraje Vyso ina. Po et obyvatel ve m st  Ž ár nad 
Sázavou tvo í cca 50% obyvatel celého správního území (viz tabulka . 5 a 6). 

Správní obvod ORP Ž ár nad Sázavou je územím protáhlého tvaru ve sm ru sever - jih. 
Možno p ipustit, že m sto Ž ár nad Sázavou leží v t žišti tohoto území. Od nejv tších m st R je 

ár nad Sázavou vzdálen: Praha - 155 km, Brno - 85 km, Ostrava a Plze  - 250 km, Olomouc - 
160 km, eské Bud jovice - 165 km, Hradec Králové - 90 km. 

Z hlediska širších vztah  je z ejmý sv tový význam Ž áru nad Sázavou jako místa památky 
zapsané na seznam sv tového d dictví UNESCO - Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené ho e. Dv  nejv tší vodní plochy na ece Sázav  s p ilehlým okolím mají nadmístní až 
republikový význam v oblasti p evážn  individuální rekreace. P írodní hodnoty území ORP Ž ár 
nad Sázavou byly potvrzeny vyhlášením CHKO Ž árské vrchy na velké ásti správního území  a 
vyhlášením p írodního parku Bohdalovsko.  

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

stec výb žek Dlouhé meze tvo ený sedimenty eské k ídové tabule. 

Území ORP Ž ár nad Sázavou je odvod ováno p edevším ekou Oslavou, Sázavou 
a ekou Svratkou. 

Studované území je pozoruhodné pestrostí a rozmanitostí p írodních podmínek. Severní ást 
území pokrývá CHKO Ž árské vrchy s daleko viditelnými zalesn nými vrchy (Tis vka, Kamenný 
vrch aj.). Unikátní jsou rašeliništ  v oblasti Velkého Dá ka i rybni ní oblast Bohdalovska lemována 

ebenem Arnoleckých hor, které uzavírají jižní hranici ORP Ž ár nad Sázavou. 

Výrobní potenciál je dán p edevším existencí strojírenských obor , z nichž v tšina je 
soust ed na ve Ž áru nad Sázavou. Druhá nejv tší koncentrace (avšak výrazn  nižší) 
hospodá ského potenciálu je ve Svratce. Pro sledované území je charakteristický vysoký po et 
registrovaných podnikatelských subjekt  (v tšinou bez zam stnanc ), které však nevykazují 
žádnou innost. 

St ední školství je zastoupeno pouze st edními školami a vyššími st edními školami v jádrovém 
st . Na území ORP se nenacházejí nemocni ní za ízení (nejbližší je v Novém M st  na 

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

edm tné území protínají dv  silnice I. t ídy zajiš ující napojení území ve sm ru sever - jih 
(silnice I/37) a ve sm ru východ - západ (silnice I/19). Nadále se projevuje nedostate né napojení 
území ORP na dálnici. Nejvhodn jší napojení na dálnici D1 p es Radostín nad Oslavou dosud 
nebylo ucelenou koncep ní dokumentací i podklady prov ováno. Železni ní elektrifikovaná 
dvojkolejná tra . 250 Kolín - Havlí v Brod - Brno je územn  stabilizovaná. 

 

 

B.2. Prostorové a funk ní uspo ádání území 

a.  Stav a vývoj území 

Zásadní vliv  na prostorové a funk ní uspo ádání území ORP Ž ár nad Sázavou  (i výrazn  
širšího území) m la výstavba Ž árských strojíren a sléváren v polovin  50 let minulého století. 
Malé m sto se tak stává pr myslovým centrem vyso iny s bou livým rozvojem. Realizace 
ohromného výrobního podniku s mohutnými stavbami a technologickými objekty v ploché 
vrchovin  roz ezané údolími vodních tok  s mozaikou polí, luk a les  a vyvolanou pot ebou 
výstavby byt  na obvodu m sta v etn  pozd jší p estavby historického jádra výrazn  zm nily ráz 

sta a krajiny. Možno konstatovat, že jde o sociáln  pestrou skladbu obyvatel žijící v dob e 
vybaveném sídle s mnohotvárnými prostory m stské zástavby. M sto je schopno uspokojit nejen 
pot eby svých obyvatel, ale i pot eby obyvatel z blízkých i vzdálen jších míst - sídel. 

Prudký rozvoj m sta Ž áru nad Sázavou logicky vyvolal odliv obyvatelstva z venkova. Tato 
skute nost spolu se zavedením velkovýrobního zem lského hospoda ení se projevila 
nežádoucím zp sobem na funk ním i prostorovém uspo ádání venkovských sídel v regionu. 
Zem lské areály se stavbami m ítkem cizích venkovské zástavb  i krajin  byly zakládány 
mimo sídla, asto v dominantních pozicích. Do venkovského prost edí pronikají m stské a 

ím stské typy zástavby bez vazeb na asem ov ený charakter venkovských stavení. Pom rn  
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astým jevem jsou z ejmé nedostatky ve využívání zastav ného území (a  již stavby v havarijním 
stavebn  technickém stavu tak i nevhodné stavební zásahy), ale i chátrající zem lské stavby. V 
této souvislosti je na míst  p ipomenout asto neod vodn né požadavky na rozši ování 
zastav ného území pro výstavbu rodinných dom , která je charakterizována samostatn  stojícím 
rodinným domem na pravidelné parcele. V poslední dob  významný podíl nové zástavby tvo í 
bohužel domy typu "bungalov". P evažující funkcí venkovských sídel se stává funkce ubytovací. 

Druhým m stem na ORP Ž ár nad Sázavou je m sto Svratka, kde opodstatn nost za azení 
sídla mezi m sta  resp. malá m sta je dána nikoliv popula ní velikostí (cca 1400 obyvatel), ale 
urbanistickými znaky (charakter zástavby se dv mi nám stími, základní ve ejná vybavenost, 
pracovní p íležitosti v sekundárním i terciárním sektoru) i minimálním po tem pracujících v 
zem lství a výrazným potenciálem hromadné rekreace. 

b.  M sta a venkovská sídla 

Prostorové a svým zp sobem i funk ní uspo ádání sídel je p edevším dána umíst ním sídla 
v krajin , respektováním p írodních podmínek s dlouhodob  se rozvíjejícím utvá ením prostor , 
staveb i architektonických dominant. Na prostorovém uspo ádání se podstatnou m rou podílí i 
hospodá ské a materiální podmínky spole enského života. Tyto hodnoty byly zjiš ovány jednotliv  
na základ  terénního pr zkumu a rozboru území. 

 Bohdalec – Dochovaná p dorysná stopa zastav ní se selskými usedlostmi klasického 
dispozi ního uspo ádání kolem pozd ji zastav ného jádra sídla s vodní plochou. Na selská 
stavení navazuje dosud itelná záhumenicová plužina. Mimo historické jádro sídla v pohledov  
exponované poloze je situovaná škola pro tuto oblast neobvyklého ztvárn ní. 

 Bohdalov 

ást Bohdalov – Jádro sídla leží v rovinatém území nad hladinou Záhumenného rybníka. 
Zástavba kolem centrálního prostoru je sev ená vesm s jednopodlažní, stavby ob anské 
vybavenosti u kostela dvoupodlažní. Nejen centrální ásti, ale i širokému okolí, dominuje 35 
m vysoká kostelní v ž. Jedine ný pohled na ervenou st ešní hladinu sídla a zmín nou v ž 
je p es hladinu Záhumenného rybníka. Malebnost popsané kompozice je rušena 
novostavbami rodinných dom  na levém b ehu Záhumenního rybníka pod ú elovou 
komunikací do Újezdu. Jde o objekty nedodržující historicky danou výškovou hladinu 
zastav ní. 

ást Chroustov – itelné jádro sídla narušené mnohými stavebními úpravami. Pro jádro 
sídla byla charakteristická štítová orientace hlavního objektu na náves. 

 ezí nad Oslavou – Náves elipsovitého tvaru. Selská stavení obklopující centrální prostor jsou 
typické skladby s do ve ejného prostranství orientovanou obytnou ástí. Za obytnou sekcí 
následuje trakt hospodá ský. P sobivost zastav ní narušena asanacemi dom  i p ekro ením 
stavební áry p ístavbou do ve ejného prostoru a plošn  velkou na menší díly ne len nou 
zpevn nou plochou (asfaltovou). 

 Bude  u Ž áru nad Sázavou – Náves v etenovitého tvaru je lemována zem lskými 
usedlostmi orientovanými hospodá skou ástí do zem lské krajiny. Bez p ímé vazby a polní 
držbu vzniklo v pozd jší dob  zastav ní na výrazn  menších parcelách v jihovýchodní ásti 
jádra sídla. Školní budova v p ímé vazb  na historickou ást sídla reprezentuje charakteristický 
typ obecních škol v tomto regionu.  

 Cikháj – Pro sídlo je charakteristická rozvoln ná zástavba samostatných usedlostí i malých 
skupin dom , do kterých pronikají enklávy luk a pastvin se stromovím. Pouze ást sídla p i 
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bývalé rycht  je organizována kolem místní komunikace, nicmén  ani zde není stavební ára 
pevná. 

 Hamry nad Sázavou – Osídlení je úzce spjato se zpracováním železa, když jednotlivá osídlení 
povstala na míst  hamr . Postupem asu došlo ke stavebnímu propojení p vodn  
samostatných ástí. Jde o seskupení struktur osídlení s nejasn itelným p vodním 
zastav ním. Dosud zastav ní akceptuje p írodní podmínky místa. V zásad  dokon ená 
zástavba rodinných dom  sm rem ke Ž áru nad Sázavou již nese prvky m stského charakteru 
zastav ní. 

 Herálec 

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

ást Kocanda – Je tvo ena dv ma seskupeními staveb. Na jihu ást zvaná „Na place“ je 
tvo ena oboustrannou zástavbou s pevnou stavební arou a domy se štíty orientovanými 
kolmo na osu silnice. Druhá ást zastav ní je na volném p dorysu s dostavbou 
novodobých dom . 

 Hodíškov – Kompozice p vodního zastav ní nad rybníkem Pan ina je dnes zna  narušená. 
Návsi dominuje kaple nevšedního výrazu s otev enou zvonicí (arch. A. Linsbauer) a 
opravovaná rychta – d íve svobodný dvorec.  

 Chlum tín - Rozvoln né zastav ní jádra sídla se vzrostlými stromy p echází v ulicovou 
zástavbu p i silnici ve sm ru JV – SZ. Místní odlou ené ásti jsou tvo eny skupinami dom . 
Sídlu dominují vysoké listnaté stromy vysazené p i staveních. Nov  realizované rodinné domy 
situované p i vstupu do sídla od m sta Svratky mají charakter m stské i p ím stské zástavby. 

 Jámy – P vodní selské statky zpravidla uzav ené dispozice byly situovány po obvod  
prostorné návsi pod výraznou p írodní dominantou vrchem Vejdoch. Náves je ovládána 
skupinou objekt  tvo enou kostelem sv. Martina, farou a školou. Pozd jšímu zastav ní návsi 
se svojí architekturou a celkovým pozitivním dojmem vymykal kulturní d m (arch. ídký). 
Stavebními úpravami zpo átku 21. století došlo k set ení jedine ného výrazu stavby. Zástavbu 
v centrální ásti doprovází vysoké listná e. Rozestav n je obytný soubor rodinných dom  v 
jihozápadní ásti sídla. P evažuje výstavba samostatn  stojících rodinných dom . 

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

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

 Kotlasy – Návesní typ sídla. Náves je trojúhelníkového tvaru s výrazn  protaženými 
odv snami. V t žišti prostoru je situována kapli ka. P vodní zastav ní je typické skladby dob e 
znatelného p dorysu. Výstavbou garáže na míst  p edzahrádky došlo k trvalému zásahu do 
hodnotného prostoru obce.  

 Krásn ves – Urbaniza ní osou sídla je cesta, která pozd ji p evzala funkci silnice III. t ídy. 
Historické jádro se nachází na severním okraji sídla. Je tvo eno selskými staveními s d di nou 
rychtou, která obklopují ve ejné prostranství trojúhelníkového p dorysu s kaplí sv. Anny a 
pomníkem padlých. Spodní ást návsi byla pozd ji zastav na mén  výstavnými domy. Na 

vodní historické zastav ní navazují stopy záhumenicové plužiny. Na jižním okraji sídla je 
realizovány obytná skupina samostatn  stojících rodinných dom  v sou asnosti b žného 
zp sobu provedení. 

 Kyjov u erné – Harmonické zasazení voln  uspo ádaného zastav ní p vodn  selských 
usedlostí do krajinného prost edí. Rušivou dominantou je rodinný d m na východním okraji 
sídla. Obraz sídla v krajin  je vnímán z velkých vzdáleností. 

 Lhotka u Ž áru n. S. – Kolem centrálního prostoru s rybníkem a vodním tokem (zatrubn ným 
anebo v kamenném koryt ) v široce k JV rozev eném údolí byly vystav ny selské usedlosti 
typické dispozice. Náves zastav na v pozd jších dobách skupinami dom  na menších 
nepravidelných p dorysech s vysokým indexem zastav ní. Vedle výstavby garáží na ve ejném 
prostranství nelze kladn  hodnotit i asanaci objekt  selské usedlosti nad rybníkem bez 
adekvátní náhrady. Pozitivn  se nelze stav t ani k chátrajícímu objektu v jádru sídla, který byl 
v minulosti ješt  nedávné za azen mezi z stavší objekty hodnotné zástavby. V sídle probíhá 
pom rn  bou livá výstavba rodinných dom  v systému p ím stské až m stské zástavby. 

 Malá Losenice – Lineární zastav ní s p vodními selskými usedlostmi po obvodu ve ejného 
prostranství s vodote í, vodními plochami a silnicí v nejnižších ástech údolí. Ve ejný prostor 
dodate  zastav n objekty ob anského vybavení (kaple, prodejna) a objekty bydlení. Spodní 
ást ve ejného prostranství uzavírá rybník 

 Mat jov – P vodní zástavbu je t eba charakterizovat jako zástavbu návesní se soust ed ným 
zastav ním kolem návsi elipsovitého p dorysu. Náves je obklopena selskými usedlostmi, které 
jsou hospodá skými objekty orientovány do polností. St edu návsi s kvalitní zelení vévodí kaple 
Panny Marie s barevnými vitrážemi. V tuto chvíli je ukon ena zástavba rodinných dom  na 
severním okraji sídla. Op t se jedná o zástavbu samostatn  stojících rodinných dom  na 
pravidelné parcelaci bez promyšleného hospodá ského zázemí. 

 Nížkov 

ást Nížkov – Jádro vsi, nejstarší ást sídla bylo založeno na p vodn  opevn ném ostrohu 
nad Pod šínským potokem. Dominantu prostoru tvo í památkov  chrán ný kostel sv. 
Mikuláše. P iléhající objekty sloužící p evážn  bydlení d sledn  respektují terénní linii 
území nad potokem. Za plošn  rozlehlými usedlostmi na severním okraji sídla se zachovala 
kompaktní plužina se základním rozvržením komunikací, které obsluhují navazující p dní 
fond. Nová zástavba rodinnými domy ve vazb  na jihovýchodní okraj jádra sídla postrádá 
kompozi ní zám r. 
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ást Buková – Jedná se o typ vsi uli ní bez významných urbanistických hodnot. 

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

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

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

 Nové Veselí – M stys Nové Veselí má zajímavý p dorys, jehož základnou je komunika ní k íž, 
ve kterém stojí kostel sv. Václava s ohradní zdí. Západní pr elí kostela sm uje do nám stí 
pravidelného obdélníkového tvaru se sadovými úpravami a sochou T. G. Masaryka. Druhý 
ve ejný prostor má spíše charakter návsi výrazn  protáhlého tvaru zužujícího se až na ší i 
silnice s chodníkem. Na tyto prostory navazuje areál zámku s farou, mlýnem s doprovodnými 
stavbami pod hrází Novoveselského rybníku. Vhodné zastavitelné plochy pro bydlení jsou v 
podstat  využity. Projevují se snahy o využití proluk v zastav ném území. 

 Oby tov – Historické jádro tvo í náves trojúhelníkového p dorysu, které je na spodní (dolní) 
stran  zakon eno na sebe navazující adou stavení respektující pr h vrstevnic 
nad ekou Oslavou. Dolní ást návsi ovládá jedine ná architektura farního kostela Panny 
Marie. Kompozici jádrové ásti sídla dopl uje areál barokní rychty. D ležitou funkci 
v kompozici historického jádra mají též plochy navazujících zahrad a doprovodná zele  p í 
liniových prvcích v území 

 Ostrov nad Oslavou 

ást Ostrov n. O. – Náves je situována na levém b ehu eky Oslavy na rovinatém terénu. Je 
dorysu rovnoramenného trojúhelníku s krátkou základnou tvo enou farou s kostelem a 

dlouhými stranami s pevnou stavební arou. P vodní rychta se dvorem byla koncem 18. 
století rozparcelována na n kolik menších díl . Jde o ást obce zvaná Famílie. Stále 
rozpa itým (nedokon eným) dojmem p sobí prostor kolem víceú elového objektu ú adu 

styse. Zárove  se neda í uvést v ádný život bývalou zájezdní hospodu od J. B. 
Santiniho. 

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

 Pavlov 

ást Pavlov – Návesní prostor výrazn  protáhlého tvaru je vymezen selskými usedlostmi 
postupn  ztrácejícími sv j hospodá ský význam. Rovinatou a svažitou ást návsi rozd luje 
kostel sv. Jakuba a Filipa v místech k ížení silnic. Výšková hladina zastav ní – 1NP, objekt 
bývalé školy a blízké stavby ob anské vybavenosti jsou dvoupodlažní. V pohledov  
exponované poloze je realizována zástavba rodinných dom  na malých pozemcích, což se 
negativn  projevuje v charakteru obce. 

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

 Po ítky – Z p dorysné osnovy osídlení lze dovodit, že se jedná o sídlo návesního typu 
s dodnes z etelnou severovýchodní stranou zastav ní. Prot jší stopa zástavby je ztracena 
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pozd jšími stavebními po iny. Vyso inský charakter rozvoln ného zastav ní má samota 
tvrt .  

 Pod šín – Zastav ní se nachází v široce rozev eném údolí Pod šínského potoka. P vodní 
zastav ní (selských usedlostí) je situováno podél cest, z nichž ta, která je trasována po levém, 
strm jším b ehu p evzala funkci silnice. Zhruba ve st edu centrálního prostoru byla postavena 
hráz Mlýnského rybníka, který m l p vodn  v tší plochu než dnes. Pod hrází je mlýn a n kolik 
por znu stojících drobných stavení. Nad t mito staveními na mírné vyvýšenin  je postavena 
kaple a budova školy. 

 Pokojov – Dob e znatelný p dorys návesního prostoru na výrazn  obdélníkovém p dorysu, 
kratší stranou otev enou k severu. Klasická uspo ádání selského stavení s pozoruhodnou 
adou stodol ve východní ásti jádra. V t žišti návesního prostoru je umíst na spole ná stavba 

kaple a hasi ské zbrojnice. 

 Polni ka – Rozvoj obce je spjat s rozvojem železá ství na Vyso in , když k jeho zpracování 
bylo pot eba síly vody z rybník  na ece Sázav . Pece a hamry vznikaly voln  
na p íhodných místech, což ovliv ovalo celkovou organizaci sídla. P dorysná osnova je 
nepravidelná. Nad místem k ížení dnešních silnic byla tvrz s rozsáhlým dvorem, která byla po 
požáru roku 1926 p estav na, dnes po modernizaci resp. razantních úpravách slouží jako 
sklady. Nová výstavba p edevším v obou obytných souborech nese znaky m stské rodinné 
zástavby. 

 Ra ín – Centrum spole enského života tvo í prostor mezi bývalou školou a kostelem, 
na který p es cestu navazuje rybník. Komunikace po hrázi tohoto rybníka sm ující do lesního 
masivu, tvo í jednu kompozi ní osu kolem které je volné organizované zastav ní, druhá 
kompozi ní osa sm uje od bývalé školy na severozápad a komunikace je obestav na 
pom rn  kompaktn jší zástavbou rodinných dom , posléze voln jší – chatami. 

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

 Radostín nad Oslavou  

ást Radostín n. O. – Jasn  z etelné historické jádro, kdy kolem kostela obehnaného 
hradbami byly vystav ny usedlosti s obytným pr elím do ve ejného prostranství. Velmi 
pozitivn  se v obraze sídla uplat uje vzrostlá zele  na zahradách a p i vodním toku. 
Rozporupln  p sobí výstavba rodinných dom  tém  na vrcholu kopce na severním okraji 
sídla. 

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

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

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

 Sázava – Lineární tvar zastav ní mezi ekou Sázavu a starou železni ní tratí Ž ár 
nad Sázavou – P ibyslav. Zastav ní jakoby bez ú elného plánu je seskupeno v meandru eky 
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Sázavy a podél silnice do Nížkova. Sídlo bylo násiln  p ato t lesem sil. I/19, která mezi 
zmín nými ástmi sídla tvo í významnou bariéru prostupnosti. Územní rozvoj byl též významn  
omezován etnými vodními díly zajiš ující innost mlýn , pil apod. Sídlo nemá jasn  vymezený 
centrální prostor. Významná ást nové zástavba rodinných dom  je vymezena v pon kud 
odlehlé poloze v místech brownfield vojenského p vodu. Zástavba b žné uniformity s 
nedostate nou dostupností ob anské vybavenosti sídla. 

 Sazomín – z eteln  vymezený centrální prostor s vodním tokem Oslavy obklopený 
zem lskými usedlostmi, tradi ní zachované dispozice. Hodnotu prostoru snižuje pr tah sil. 
I/37 s nar stajícími intenzitami tranzitní dopravy a stavební zásahy uskute ované v duchu 
zvyšování standardu bydlení. Nová zástavba je reprezentována skupinou rodinných dom  na 
severozápadním okraji sídla. Charakter zástavby nesourodý potla ující p vodní zám r. 

 Sirákov – Sídlo založeno na svahu severozápadní expozice p i silnici jako poz statku p vodní 
cesty. Staré selské usedlosti obklopují náves oválného p dorysu. Na mén  hodnotných 
místech vznikly v 17. – 19. století shluky malých dom  na malých nepravidelných parcelách 
s drobnými hospodá skými p ístavky. Další výstavba vznikala bez výrazn jšího usm rn ní, 
zejména horní ást návsi má výsadbu kvalitními kosterními d evinami. 

 Sklené – P vodní zastav ní vzniklo v rozev ené údolnici orientované ve sm ru JV-SV, kterou 
probíhá sil. II. t ídy, kolem které pokra uje urbanizace sm rem ke Ž áru nad Sázavou. Jádro 
sídla na první pohled ne itelné, zajímavá kompozice staveb malé architektury – kapli ka a 
požární zbrojnice blízko sebe p es silnici. Mají stejný typ v ži ek. 

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

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

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

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

projevuje v intenzivní zástavb  rodinných dom  na severním a jižním okraji sídla. Za ízení 
služeb a drobné výroby je situováno severn  od erpací stanice pohonných hmot. Systém 
zástavby se nevymyká sou asným zp sob m realizace staveb. 

 Újezd – Tradi ní typ návesní vsi, kde jsou domy (selská stavení) vedle sebe situovány kolem 
centrálního prostoru ve tvaru elipsy. Na návesním prostoru je vodní nádrž pravidelného tvaru 
v kamenných b ezích a ob anské vybavení. Prostor vymezený silnicí a místními komunikacemi 
obsluhující do návsi orientované domy p sobí neuspo ádaným dojmem. 

 Vatín – Návesní typ vsi (okrouhlice) se zem lskými usedlostmi po obvod . Prostoru návsi 
dominuje kaple nad vodní plochou. Náves již postrádá jednotící prvek. Paprs itá 
záhumenicová plužina p ehledn  vystihuje podstatu p dorysné podstaty sídla 
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 Velká Losenice 

ást Velká Losenice – Historické jádro utvá í dv ady zem lských usedlostí. Každá ada 
je obsluhována p íslušnou komunikací. Komunikace p i jihozápadní ad  je silnicí. Prot jší 
strana je ukon ena kostelem sv. Jakuba s farou vystav ným na ostrohu nad Mlýnským 
potokem. Pro ob ady je typická pevná stavební ára a t sn  na sebe navazující usedlosti 
s n kolika málo památkov  chrán nými domy. P vodní zástavba je obklopena zástavbou 
izolovaných rodinných dom  postrádající venkovský charakter a nesoucí znak doby svého 
vzniku. 

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

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

Nepomucký, P. Marie). Prostor návsi je zastav n vesm s objekty nevalné architektonické 
hodnoty. Tyto nedostatky jsou zejména p i pr jezdu po silnici potla eny vzrostlou kvalitní 
zelení. Na jasn  vymezený centrální prostor na jihovýchod  navazuje zástavba rodinných 
dom  majících daleko k venkovské zástavb . Vn jší výraz zástavby odpovídá dob  vzniku 
staveb. 

 Vojn v M stec 

ást Vojn v M stec – Jádro m styse tvo í nám stí ko pravidelného obdélníkového 
dorysu velikosti 100 x 70 m, které je položeno na míst  k ižovatky sil. I/37 

a sil.III/03426. Nám stí ku vévodí stavba hostince a objekt radnice. SZ od nám stí ka 
sn  za historickým zastav ním na ve ejném prostranství trojúhelníkového tvaru je 

situován p vodn  gotický kostel sv. Ond eje. Pozoruhodnou kompozici tvo í zmín né jádro 
sídla, kostel a ve svahu umíst ný h bitov s kaplí. P írodní i technické podmínky siln  
omezují využití území m styse. M stys bez významných možností rozvoje. 

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

 Vysoké – Jednozna itelný p dorys sídla na svahu sm ujícímu k severu s uzav enou 
návsí ve tvaru trojúhelníka s jasnou strukturou p vodních selských usedlostí. Orientace 

evážné ásti usedlostí je štítem do ve ejného prostoru. Nová zástavba op t samostatn  
stojícími rodinnými domy m stského typu navazující logicky na zastav né území. 

 Zn tínek – Návesní typ vsi, kdy stavení obklopující oválnou náves jsou obsluhovány p ilehlou 
silnicí a místní komunikací. Prostor mezi t mito komunikacemi je vypln n stavbami ob anské 
vybavenosti v architektonické kvalit  odpovídající dob  jejich vzniku. 

 ár nad Sázavou 

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

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

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

estavovány na trvalé bydlení. Vážnou chybou bylo situování velkoplošné prodejny p ed 
polikliniku. Jedná se neuvážený po in degradující jedno z urbanisticky nejhodnotn jších 
míst ve m st . Nová obytná zóna navazující na první sídlišt  ve Ž e je tvo ena p evážn  
rodinnými domy a n kolika bytovými domy. Zástavba je asto individualistická, 
mnohotvárná bez jednotícího momentu. 

 výrobní zóna - p i ulici Jamská a Brn nská byla založena výrobní zóna se stavbami r zných 
architektonických kvalit. A  se jedná o plánovanou zónu, chybí zde zele . 

ást M lkovice – P vodní rozvoln ná zástavba pod B enkovým kopcem ctila p írodní 
podmínky. Nové zastav ní m stskými rodinnými domy je šablonovité, bez hlubšího 
urbanistického citu, dob e viditelné od kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené ho e.  

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

ást Stržanov – Návesní typ obce s kaplí a rybníkem ve st edu návsi. Pro sídlo typická 
štítová orientace západní strany zastav ní do návsi a okapová orientace staveb východní 
strany návsi. P es existenci územního plánu se neda í zachovat jedine nou urbanistiku 
jádra sídla a pokra uje asanace nejhodnotn jších objekt  na návsi – viz Šander v statek. 
Zásadní chybou p i koncipování zástavby nových rodinných dom  bylo umožn ní jejich 
realizace až k vodojemu. Zástavba se tak významn  negativn  projevuje v širším krajinném 
kontextu památky kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené ho e. Jedná se tak další 
hrubou závadu s narušením urbanistických a krajinných hodnot území. 

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

Nutno poznamenat, že ani obcí v území ORP Ž ár nad Sázavou resp. jejich historických ástí 
se nevyhnuly r zné úpravy, p estavby a nadstavby, kterými došlo (a dále dochází) k narušení 
urbanistické struktury sídel, hmotového len ní, k odstra ování kvalitních arch. detail  apod. 

Z p edložené analýzy vyplývá, že nejv tší rozvoj sídel zaznamenává oblast individuálního 
bydlení, konkrétn  samostatn  stojící rodinné domy. Pouze ve m st  Ž ár na Sázavou a áste  

stysi Nové Veselí dochází k realizaci výrobních ploch. 

c.  Vymezení zastav ných území 

obec ZÚ vymezené obec ZÚ vymezené 
 v ÚP dle § 59 SZ  v ÚP dle § 59 SZ 

Bohdalec 15.4.2007  Po ítky 15.11.2018  
Bohdalov 12.6.2015  Pod šín 31.12.2018  

ezí nad Oslavou 1.4.2019  Pokojov 18.8.2017  
Bude  1)   Polni ka 20.1.2020  
Cikháj 28.2.2007  Ra ín 31.3.2016  
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Hamry nad Sázavou 30.4.2017  Radostín 15.8.2007  

Herálec 1.2.2018  Radostín nad 
Oslavou 17.2.2017  

Hodíškov 31.1.2017  Rosi ka 31.1.2008  
Chlum tín 22.11.2018  Rudolec 15.4.2014  

Jámy únor 2007  Sázava 31.12.2016  
Karlov 22.2.2008  Sazomín 31.10.2019  

Kn ževes 30.9.2014  Sirákov 31.8.2018  
Kotlasy 14.6.2013  Sklené 1.12.2014  

Krásn ves 31.12.2012  Sv tnov 10.11.2011  
Kyjov  18.8.2009 Svratka 12.01.2012  
Lhotka 8.1.2018  Škrdlovice zá í 2018  

Malá Losenice 28.2.2019  Újezd 1.10.2014  
Mat jov 1.10.2007  Vatín 31.12.2016  
Nížkov 31.12.2017  Velká Losenice 19.1.2016  

Nové Dvory 19.2.2019  Vep ová 1.9.2017  
Nové Veselí 16.4.2018  Vojn v M stec 15.8.2013  

Oby tov 30.6.2009  Vysoké 23.2.2015  
Ostrov nad Oslavou 3.12.2013  Zn tínek 30.9.2015  

Pavlov 2.5.2019  ár nad Sázavou listopad 
20152)  

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

2) datum dle údaj  Úplného zn ní ÚP po vydání Zm ny . 3 

 
 
B.3. Struktura osídlení 
V Kraji Vyso ina se nachází 15 obcí s rozší enou p sobností.  Z hlediska po tu obyvatel je 

ORP Ž ár nad Sázavou 5. nejv tší obcí s rozší enou p sobností v kraji. Na velikosti populace 
Kraje Vyso ina se podílí 8,4 %.  Nejvíce obyvatel ve správním obvodu ORP Ž ár nad Sázavou je 
soust ed no v m st  Ž ár nad Sázavou (20 717 obyv.), nejmén  obyvatel se nachází v obci Kyjov 
(44 obyv.). V pr ru p ipadá na obec 888 obyvatel.  

Pokud není uvedeno jinak, použitá data jsou získána z eského statistického ú adu k roku 
2019. 

Hustota zalidn ní ORP Ž ár nad Sázavou (P íloha 25) s 91,78 obyvateli na km2 je pom rn  
vyšší v porovnání s Krajem Vyso ina (75,03 obyv./km2), avšak v kontextu eské republiky (135,59 
obyv./km2) je tato hodnota nízká. (Tab. 5.) Nejvyšší hustota obyvatel je zaznamenána v obcích 

ár nad Sázavou (558,96 obyv./km2), Hamry nad Sázavou (226,97 obyv./km2) a Nové Veselí 
(139,86 obyv./km2), naopak nejmenší hustota obyvatel je obci Cikháj (4,97 obyv./km2).  

Území ORP Ž ár nad Sázavou je administrativn len no na 48 obcí. Obce tvo í základní 
lánek území ORP Ž ár nad Sázavou. 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 katastrálním 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 rozdrobenost, 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 



ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou  - 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE  |12/2020 

 

28 

ed ly. Hierarchie sídel je od samot až po jádrové m sto s více jak 20 tis. obyvateli. Jádrové 
sto ORP Ž ár nad Sázavou zaznamenalo po II. sv tové válce prudký popula ní rozvoj spojený 

edevším s výstavbou Ž árských strojíren a sléváren, po roce 1961 pak vznikem nového okresu 
ár nad Sázavou. Na druhé stran  emigrace obyvatel z menších sídel za lepšími ekonomickými 

podmínkami zp sobila v t chto sídlech významné poklesy po tu obyvatel (nap . Karlov, Rosi ka, 
Sklené). 

První písemná zmínka o obci 

obec rok obec rok 

Cikháj 1662 Bude  1377 
Ra ín 1654 Kn ževes 1370 
Újezd 1526 Pavlov 1370 

Vep ová 1502 Zn tínek 1370 
Herálec 1496 Mat jov 1366 
Pokojov 1483 Sv tnov 1366 
Po ítky 1482 Krásn ves 1365 

Hamry nad Sázavou 1470 Ostrov nad Oslavou 1356 
Karlov 1457 Rosi ka 1356 

Radostín 1454 Bohdalov 1353 
Škrdlovice 1454 Vatín 1353 

ezí nad Oslavou 1447 Malá Losenice 1352 
Nové Dvory 1444 Velká Losenice 1352 
Hodíškov 1412 Svratka 1350 
Polni ka 1409 Kotlasy 1349 

Kyjov 1407 Rudolec 1343 
Lhotka 1407 Oby tov 1341 
Sklené 1407 Sirákov 1318 
Vysoké 1407 Sazomín 1317 
Sázava 1406 Vojn v M stec 1293 

Bohdalec 1393 ár nad Sázavou 1253 
Nové Veselí 1393 Jámy 1252 
Chlum tín 1392 Pod šín 1233 

Radostín nad Oslavou 1390 Nížkov 1232 

 
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 

ár 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 m sto 
ár nad Sázavou, které je také nejlidnat jší obcí v ORP Ž ár nad Sázavou. Jako jediné se svými 

20 717 obyvateli p esahuje hranici 20 tis. obyvatel, jak je z ejmé z velikostních skupin obcí. 
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Velikostní skupiny obcí ve SO ORP Ž ár nad Sázavou 

Po et obyvatel po et obcí v ORP Ž ár n./S 

0 - 199 13 
200 - 499 20 
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 anské 
vybavenosti. 

 

 

B.4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

a.  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. Vále né události zap inily znatelný pokles po tu obyvatel v 50. letech 
20. století. (Tab. 6.) 

Vývoj po tu obyvatel ORP Ž ár nad Sázavou v letech 1869 - 2001 

VÝVOJ PO TU OBYVATEL ORP Ž ÁR NAD SÁZAVOU 
v letech 1869 - 2001
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Po 50. letech 20. století dochází k nár stu populace p edevším díky zvolené politice podpory 
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. V roce 2011 dochází k 
výraznému poklesu po tu obyvatel ORP Ž ár nad Sázavou (43 244 obyv.), k poklesu dochází i 
v následujících letech, kdy v roce 2015 po et obyvatel klesnul pod hranici 43 000 obyvatel (42 943 
obyvatel) a nadále mírn  klesá. 

VÝVOJ PO TU OBYVATEL ORP Ž ÁR NAD SÁZAVOU 
v letech 2001 - 2019
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Vývoj po tu obyvatel ORP Ž ár nad Sázavou v letech 2001 - 2019 

b.  V ková struktura obyvatel 

Základní charakteristikou populace je v kové složení. A koli zastoupení obyvatel ve v ku 0 - 
14 (Tab. 7) ve správním obvodu ORP Ž ár nad Sázavou (15,70 %) je vyšší s porovnáním Krajem 
Vyso ina (15,55 %), avšak nedosahuje na hodnotu pro eskou republiku (15,99 %). Od roku 2001 
do roku 2015 kleslo pom rné zastoupení obyvatel v p edproduktivním v ku (0 – 14 let) o 2,1 %. 
Pokles po tu p edproduktivního obyvatelstva je z ejmý u v tšiny obcí s výjimkou 19 obcí, kde je 
sledován mírný nár st zastoupení obyvatel v p edproduktivním v ku (P íloha 26). Nejvíce je podíl 

edproduktivního obyvatelstva navýšen v obci Lhotka (+ 11,3 %), naopak nejv tší úbytek byl 
zjišt n v obci Bohdalec (- 9,49 %) a Bude  (- 8,36 %). Nejv tší zastoupení obyvatel 
v p edproduktivním v ku je v obci a Lhotka (26,32 %) a Vysoké (23,44 %), naopak nejmén  
obyvatel této kategorie je v obci Bohdalec se zastoupením 11,03 %. 

Procentuální zastoupení obyvatel ve v ku 65 a více (P íloha 27) je ve správním obvodu ORP 
ár nad Sázavou (20,42 %) mírn  nižší než v p ípad  Kraje Vyso ina (20,46 %), naopak mírn  

vyšší než v rámci eské republiky (19,93 %). U v tšiny obcí (81%) ORP Ž ár nad Sázavou 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 Mat jov (+ 14,41 %) 
a Cikháj (- 14,87 %). K roku 2019 se nejvíce poproduktivního obyvatelstva (32,68 %) nacházelo 
v obci Radostín, nejnižší zastoupení bylo evidováno v obci Cihkáj (9,43 %).(Tab. 8.) 
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c.  Index stá í obyvatelstva 

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  
130,05. (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 
(131,56), naopak v porovnání s hodnotou pro eskou republiku (124,64) je index stá í vyšší. 
V rámci Kraje Vyso ina lze tedy íci, že ORP má pomalejší trend demografického stárnutí. 
Nejvyšší hodnota byla registrována v obcích Radostín (238,10) a Bohdalec (206,45), nejnižší 
naopak v obci Cikháj (40,0) a Lhotka (46,67). 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 
trvalých obyvatel sídla.  

d.  P irozený p ír stek obyvatel a saldo migrace 

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 
ár nad Sázavou je evidována kladný p irozený p ír stek s hodnotou (0,09 %). V obci Kyjov byla 

zaznamenána nejvyšší hodnota 4,55 % p irozeného p ír stku, nejnižší hodnota byla zjišt na v obci 
Rosi ka (-2,17 %). Z tabulky . 10 je z ejmé, že v porovnání s rokem 2001 dochází ke 
snížení hodnoty p irozeného p ír stku o 0,09 % ve správním obvodu ORP Ž ár nad Sázavou 
(Tab. 10.).  

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 (Tab. 
11) bylo evidováno v obcích Hamry nad Sázavou (30), Polni ka (15) s Svratka (15) p ist hovalých 
osob. Nejv tší záporné saldo migrace bylo zjišt no ve m st  Ž ár nad Sázavou, odkud se 
vyst hovalo 152 obyvatel. Nejvyšší hodnota salda migrace v p epo tu na 1 000 obyvatel byla 
zjišt na v obci Karlov (43,86), naopak nejnižší hodnota byla zaznamenána v obci Kyjov (-68,18). 
Ve správním obvodu ORP Ž ár nad Sázavou je registrováno záporné migra ní saldo (-7,34 na 
1 000 obyv.) Pro Kraj Vyso ina  a eskou republiku je zaznamenáno kladné migra ní saldo - Kraj 
Vyso ina 1,33, eská republika 4,14 na 1000 obyvatel. Rozdíl absolutních hodnot salda migrace 
v letech 2011, 2013 ,2015 a 2019 je znázorn n v grafu . 2. 

e.  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 stnanosti 

je celá ada. K objektivním faktor m pat í restrukturalizace ekonomiky, útlumy n kterých odv 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 2014 dosahovala míra registrované nezam stnanosti ve správním obvodu ORP Ž ár 
nad Sázavou 6,21 %, v roce 2019 inil podíl nezam stnaných osob 2,53 %, tj. od roku 2014 došlo  
ke snížení o 3,68 % (Tab. 22). V porovnání s Krajem Vyso ina i eskou republikou jde o vyšší 
hodnotu, protože pro rok 2019 byla obecná míra nezam stnanosti pro Kraj Vyso ina 1,4 % a pro 
eskou republiku 2,0 %. K roku 2019 dosahovala nejvyšší míry registrované nezam stnanosti 

obec Cikháj (8,57 %) a Krásn ves (5,26 %). Nejnižší míra registrované nezam stnanosti byla 
evidována v obcích Pokojov a Radostín nad Oslavou s hodnotou 1,03 %. V obcích Kotlasy, Kyjov, 
Rosi ka a Sklené nebyl v údajích  roku 2019 žádný obyvatel bez zam stnání.  
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f.  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 uje 
mimo základního vzd lání i vyšší formy. Vyjíž ka zde iní 52,67 %. (Tab. 13.) 

g.  Obyvatelstvo podle nejvyššího ukon eného vzd lání 

Ve správním obvodu ORP Ž ár nad Sázavou bylo k roku 2011 evidováno 17,39 % obyvatel 
bez vzd lání a se vzd láním základní školy. Vysokoškolské a vyšší odborné vzd lání dosahovalo 
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 vyskytuje 
29,06 %. 

Nejvyšší podíl obyvatel se základním nebo nedokon eným základním vzd lání bylo 
registrováno v obci Kn ževes (33,33 %) a  Kotlasy (29,90 %). Nejnižší podíl obyvatel této 
kategorie se nachází ve Vaín (14,13)  a Nové Veselí (14,31). V jádrovém sídle Ž áru nad Sázavou 
tato kategorie dosahuje hodnoty 15,29%. 

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 
Radostín nad Oslavou (13,16 %). Naopak nejmenší zastoupení obyvatel s vysokoškolským i 
vyšším odborným vzd láním je v obci Kotlasy (3,09 %) a Vysoké (3,39 %). 

Nejv tší podíl obyvatelstva s ukon eným st edoškolským vzd láním maturitou se vyskytuje 
v obci Kyjov (32,43 %), m st  Ž ár nad Sázavou (31,96 %), obci Škrdlovice (31,51 %) a Nové 
Veselí (31,20 %).  

Obyvatelstvo SO ORP Ž ár nad Sázavou podle nejvyššího ukon eného vzd lání k roku 2011: 
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h. 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 rodinných 
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 %. 

i.  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 byt . 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 výstavba byla 
provád na ve m st  Ž ár nad Sázavou (206 byt ). Nejmén  se b hem desetiletí stav 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 do roku 2019 se nejvíce rozvíjí bytová výstavba ve m st  Ž ár 
nad Sázavou (112 byt ), obci Hamry nad Sázavou (77 byt ), Bohdalov (37 byt ), Herálec (33 
byt ), Nové Veselí (30 byt ), Velká Losenice (23 byt ) , Polni ka a Radostín nad Oslavou (shodn  
22 byt . (Tab. 15.) 

j.  Velikost obydlených byt  

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 

Ukazatele uvedené v tabulce 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 

edevším grafickým podílem byt  v rodinných domech s venkovským charakterem ORP Ž ár nad 
Sázavou. 

Porovnání základních ukazatel  ( R = 100 %) 
- rok 2001 

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

Územní celek 

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 
- rok 2011 

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

Územní celek 

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 
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k.  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 Ž 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.) 

l.  Obložnost byt  

Výrazným ukazatelem kvality bydlení je obložnost byt  (P íloha 31), která vyjad uje podíl 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 Sirákov (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).  

 

 

B.5. íroda a krajina 

a.  Krajinný ráz - oblast krajinného rázu 

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. Vále né události zap inily znatelný pokles po tu 

Na území ORP Ž ár nad Sázavou Strategie ochrany krajinného rázu vymezuje 4 oblasti 
krajinného rázu: 

 CZ0610-OB001 Havlí kobrodsko - zem lská intenzivn  obd lávaná krajina zarovnaných 
povrch  pod ízená výrazné p írodní ose eky Sázavy s drobnými údolími, p ekvapiv  
malebnými prostory a s mnoha sídly venkovského typu dochovanými v p vodní urbanistické 
struktu e. 

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

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

Zbytek území tvo í CHKO Ž árské vrchy, které spadá pod správu dané oblasti a není tedy ve 
Strategii ochrany krajinného rázu ešeno. Ochrana krajiny v této oblasti krajinného rázu se ídí 
Plánem pé e o CHKO Ž árské vrchy. 

Vymezené oblasti krajinného rázu obsahují tyto náležitosti: 

-  vymezení oblasti a základní charakteristiku oblasti 
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- charakteristiku p írodního prost edí, p írodní rámce oblastí 

-  p írodní dominanty 

- identifikaci znak  p írodní povahy a jejich p ítomnost (p írodní charakteristika území) 

- identifikátory zvýšené p ítomnosti hodnoty krajinného rázu 

- p ítomnost území zvýšené p írodní hodnoty 

- kulturní a historická charakteristika oblasti 

-  prostorové vztahy, m ítko krajiny a vztahy v krajin  

- opat ení k ochran  pozitivních hodnot krajinného rázu, ochranné podmínky oblasti 
krajinného rázu 

b.  Krajinné okrsky 

V metodice pokynu Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozší enou 
sobností (MMR R a MŽP R 2016)" je krajinný okrsek definován jako základní skladebná 

relativn  homogenní ást krajiny, která se od sousedních krajinných okrsk  odlišuje svými 
írodními pop . jinými charakteristikami a zp sobem využití. 

V publikaci Krajinný ráz - identifikace a hodnocení autor  Ivana Vorla a Ji ího Kupky vydané 
VUT Praha, se v kapitole Hodnocení vlivu zám  na krajinný ráz v ásti Hodnocení, uvádí pojem 

místo krajinného rázu. Místo krajinného rázu p edstavuje nejmenší hodnocený celek, obvykle 
vymezený krajinný prostor, konvexní i konkávní, který bývá vizuáln  spojitý z v tšiny 
pozorovacích stanoviš , nebo jde o území typické díky své charakterové odlišnosti (nap . koridory 
vodote í se vzájemn  propojenými prostory, konkávní prostory horských údolí nebo soubory údolí 
a vymezujících svah  apod.). 

Lze p ipustit, že pojetí místa krajinného rázu podle autor  výše uvedené publikace je blízké 
definici krajinného okrsku i když vymezení místa krajinného rázu preferuje spíš ochranu krajiny než 
využití krajiny. 

Protože pro území obce s rozší enou p sobností Ž ár nad Sázavou dosud nebyla vyhotovena 
a ani se nezpracovává územní studie krajiny, je pro pot eby páté aktualizace ÚAP p evzato z 

edchozích ÚAP. 

Specifikace míst krajinného rázu byla pro oblast CHKO Ž árské vrchy získána 
od AOPK v m ítku 1:10 000. Ostatní území bylo hodnoceno na základn  pr zkumu v terénu. Pro 
lepší informaci stru ná charakteristika míst krajinného rázu - krajinné okrsky je uvedena níže. 
Rozsah je graficky vyzna en v p íloze . 9. 

 Hlinecko - Velmi r znorodý prostor utvá ený n kolika samostatn  vnímatelnými ástmi: 
Svratecko položené ve sníženin  pod Centrálním h betem Ž árských vrch  (Devítiskalské 
vrchoviny), okolí Vortové v odlesn né enkláv  na úpatí Vortovského vrchu, široce rozev ené 
údolí Chrudimky s údolní nádrží Hamry a pom rn  plochá krajina v okolí Zalíbeného a 
Košínova. V tšina sídel trpí etnými p estavbami tradi ních objekt  a nep íliš citlivými 
novostavbami v okrajích i uvnit  sídel. Prostor se nachází na rozhraní Ž árských vrch  a 
Železných hor, které zde tvo í místy neostré hranice. Rozsáhlá a lenitá krajina na severu 
CHKO navazující z J strany na urbanizovaný prostor Hlinska, p echázející mimo hranice území 
CHKO; výb žek Železných hor, který je reprezentován Kameni skou vrchovinou. lenitá 
vrchovina s povrchem sklon ným od JZ k SV, jejíž plochý povrch je roz ezán zpo átku velmi 

lkým a širokým údolím eky Chrudimky. V okolí Svratky a Herálce kotlinovitá sníženina se 
zbytky k ídových usazenin. Krajinu tvo í mozaika polí, luk a lesík  a les  (p evážn  smrkových 
porost , místy bory – Krejcarský les) s rybníky a vodními nádržemi v efektním rámování 
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ehových porost  dotvá ejících celkovou scenérii, s etnými mok ady v lesích i ve volné 
krajin  a doprovodnou zelení podél komunikací ( asto je áby dotvá ející efektní podzimní 
aspekt krajiny) a vzrostlou zelení v sídlech. Významnými vrcholy jsou p edevším P ední 
Hradišt  693 m, Zadní Hradišt  682 m.  Krajina Hlinecka se vyzna uje lenitostí krajinné scény 
a lze zde najít n kolik vylišitelných specifických míst: v JV ásti kotlinovitou sníženinu se 
dv ma vzájemn  se odlišujícími sídly orámovanou lesními porosty, v J ásti pak prostor 
odlesn né enklávy obce Vortová, kulturní harmonická krajina v okolí Kameni ek s etnými 
mok ady, efektní krajina údolí Chrudimky u Studnic a Hamr  u Hlinska a v neposlední ade 
rovinatá krajina s rašeliništi v okolí Košínova a Zalíbeného a krajina vyzna ující se rysy 
intenzifikace zem lské velkovýroby v okolí Chlumu a Kohoutova s výrazn  se uplat ujícími 
projevy technických úprav stírajícími p vodní krajinnou strukturu. 

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

(rosnatka okrouhlolistá aj.). Nejvyšší bod tvo í Spálený kopec 765 m jako nep íliš výrazná 
výšková dominanta. Východní ást celku se výrazn ji svažuje do za íznutého údolí eky 
Svratky a jejích p ítok . Pr rná nadmo ská výška celku je nižší oproti Centrálnímu h betu. 
Celek se vyzna uje uzav enou krajinnou scénou s výhledy do okolní krajiny. N kdy bývá 
nazývaný jako achnovský les. Borovský les pokra uje mimo hranice CHKO. Krajinným 
celkem prochází evropské rozvodí Labe - Dunaj. Turisticky navšt vovaná p edevším oblast 
Zkamen lého zámku a ty  palic. Podobn  jako u Centrálního h betu je interiér Borovského 
lesa složitý a zna  prom nlivý p edevším proto, že se jedná o lesní krajinu. Lesní krajina 
tvo ená smrkovými porosty s p evažujícím hospodá ským charakterem je dopln ná etnými 
drobnými, r zn  se odlišujícími prostory, které tvo í rozdílný efektní interiér lesa nebo n kolik 
drobných odlesn ných enkláv. Jako v p edchozím p ípad  se jedná p edevším o drobné vodní 
toky v p írodním koryt , kamenná mo e v okolí skal (p edevším v j. ásti celku), skalní útvary – 
mrazové sruby s kryoplana ními terasami, bukové porosty, olšiny, mok ady, znaky dokládající 
historické události, drobné odlesn né enklávy pasek s travními porosty. K nejvýznamn jším 
prostor m pat í okolí skal, zejména ty  palic, kde lze nalézt drobné porosty borovice. 
K zajímavým pat í též Milovské Perni ky, kde jsou dob e vyvinuté drobné útvary – prohlubn  
tzv. perni ky. Dopl ujícími znaky, které spole  dotvá í celkový výraz interiéru lesa, jsou: 
lišejníky na kmenech a v tvích stromu, padlé d evo v partiích p ipomínajících „p írodní prales“, 
vyvinuté travino-bylinné a mechové patro v n kterých partiích lesa. 

 Centrální h bet Ž árských vrch  - Výrazný dominantní kompaktní celek, který tvo í zalesn né 
jádro CHKO a nejvyšší ást Ž árských vrch , utvá ený plochou vrchovinou s vyklenutým 
povrchem, tvo enou krystalinickými horninami, s pr rnou nadmo skou výškou cca 660 m s 
mnoha vrcholy nad 800 m, na jihozápadní stran  omezena složeným zlomovým svahem 
v pokra ování Dlouhé meze. P ízna né jsou protáhlé úzké h bety se skalními útvary odd lené 
hlubokými, ale široce rozev enými údolími. Nejvyšším bodem je vrchol Dev t skal 836 m, 
tvo ený skalním „m stem“. Celek je p evážn  zalesn n smrkovými porosty s p ím sí buku, 
jedle, mod ínu a borovice. Na úzkých h betech jsou etné skalní útvary - izolované skály, 
skaliska, mrazové sruby, kryoplana ní terasy, skalní hradby, místy ostr vky k ídových hornin. 

vodní lesy byly bukové s jedlí, na podmá ených stanovištích olšové nebo smrkové, v 
extrémních místech pak borové i smrkové (kamenná mo e, skalní výchozy apod.). Turisticky 
navšt vovaný prostor, zejm. jeho centrální ást. Krajinným celkem prochází evropské rozvodí 
Labe - Dunaj. Interiér krajinného celku je složitý a zna  prom nlivý p edevším proto, že se 
jedná o lesní krajinu. Na první pohled se zdá, že jde o fádní krajinu tvo enou smrkovými 
porosty 
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s p evažujícím hospodá ským charakterem. Krajina však v sob  skrývá mnoho míst, které tvo í 
rozdílný efektní interiér lesa nebo odlesn ných enkláv. P edevším se jedná o drobné vodní 
toky v p írodním koryt , kamenná mo e v okolí skal, skalní útvary - mrazové sruby s 
kryoplana ními terasami, bukové porosty, olšiny, mok ady, znaky dokládající historické 
události, odlesn né enklávy zastavených území obcí. K nejvýznamn jším prostor m pat í okolí 
skal, pralesovitý porost na Žákov  ho e, partie v okolí vodních toku Svratky, Brušovce, 
kamenné mo e pod Drátení ky. V neposlední ad  je nutné uvést dopl ující znaky, které 
spole  dotvá í celkový výraz interiéru lesa: lišejníky na kmenech a v tvích stromu, padlé 

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

 Fryšava – Sklené - Z ásti intenzivn  využívaná zem lská krajina dvou odlesn ných enkláv 
obklopená lesy, navazující na Centrální h bet s výrazným uplatn ním a celkovou p evahou 
orné p dy o velkých vým rách m nících m ítko krajiny i celkový vzhled krajiny. Krajina vyniká 

kolika odlišnými obcemi, zejména: Fryšavou, která je položena v údolí podél vodního toku 
horní Fryšávky a podél komunikace a udává i základní chápání rozm ru celého prostoru, s 
mnoha pr hledy do okolní krajiny a obcí Sklené, položené do SZ orientovaného svahu. 
Charakter celku dotvá í p edevším lesní porosty v okrajích, které celý prostor KC vymezují, 
vyjma zalesn né Medlovské sníženiny a p echodového pásu mezi Skleným a Fryšavou. K 
diskusi z stává, zda tento KC by nem l být sou ástí Centrálního h betu, na který 
bezprost edn  navazuje. Interiér krajiny KC je utvá en dv ma dominantními složkami: ornou 

dou o velkých plochách, která nahradila p vodní len ní krajiny a lesy, jenž vymezují z ásti 
prostor KC 
a z ásti jej vypl ují. Volná krajina jednotlivých enkláv je dopln na fragmenty p ipomínajícími 

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

vodním koryt  s doprovodnými prvky luk, mezí a vzrostlou zelení. Celý prostor p ipomíná 
vodní strukturu krajiny Fryšavska. Na ece Fryšávce i v prostoru Medlova jsou patrná vodní 

díla bývalých mlýn , ale i dochované stavby nebo jejich zbytky. Specifickým prostorem je 
soustava dvou v tších rybník  ve sníženin  Medlov a Sykovec, v jejichž okolí jsou etné 
rekrea ní areály (mnohdy p edimenzované) s hotely, chatkami a tábo išti. Oba rybníky jsou 
chovné a v lét  slouží ke koupání. V prostoru lze nalézt reliktní hadcový bor. Na tento prostor 
navazuje výrazný rekrea ní komplex z podnikových chat a chatové kolonie na T ech Studních, 
jenž se výrazn  uplat ují v rámci sídla T i Studn , které je tvo eno dv ma ástmi centrální obcí 
se shlukovou zástavbou a odd lenou rozptýlenou zástavbou v samostatném prostoru. 
Rozptýlená zástavba T ech Studní pat í vzhledem ke své dochovanosti k velmi cenným partiím 
obce a je minimáln  zasažena rekrea ními areály. Okolí obce Sklené pat í ke krajiná sky 
hodnotn jším ástem KC. Jsou zde dochované fragmenty podmá ených luk a olšin, louky a 
pole s fragmenty mezí a remízk  se vzrostlou zelení. Obec je položena do svahu a rámována 
ze všech stran lesy. Vrchní ást navazuje na velké plochy orné. Hlavní komunikace jsou v KC 
vedeny v p vodní historické stop  a jsou asto lemovány d evinami, místy v kovitými. V 
prostoru T ech Studní je výrazná absence zelen  v okolí komunikace. Obce se obecn  
vyzna ují etnými dochovanými objekty tradi ní lidové architektury, které jsou mnohdy 
neš astn  p estav ny nebo kontrovány nevhodnými novostavbami. etné novostavby (Sklené, 
Fryšava, T i Studn ) snižují estetický dojem. Sklené se vyzna uje v n kterých ástech 
zanedbaným vzhledem. V krajin  se místy dochovaly úvozové cesty, z nichž n které byly 
zpevn ny asfaltovým povrchem. V n kterých ástech se výrazn  uplat uje rekrea ní charakter 
krajiny. Sakrální architektura je zastoupena v obcích p edevším drobnými kapli kami, vyjma 
Fryšavy, kde je kostel. V obcích i ve volné krajin  lze nalézt etná boží muka, asto z litiny, 
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pravd podobn  vyrobené v místních železárnách v dob  rozmachu t žby a zpracování 
železné rudy. 

 ársko - P evážn  otev ená zem lská krajina s drobnými lesy m lkými údolími, mnoha 
rybníky a vodními nádržemi a drobnými fragmenty p írod  blízkých spole enstev s výraznou 
um lou osou silnice I. t ídy, která pomysln  d lí krajinu Ž árska na dv ásti. Prostor vymezují 
okolní lesy a na J stran  navazující agresivní m stská zástavba m sta Ž áru n. S. Krajinu tvo í 
plochá vrchovina, plochý povrch je roz ezaný údolími vodních tok ; mozaika polí, luk a 
drobných lesík . Území je odvod ováno Sázavou a jejími p ítoky. Krajina áste  pod ízená 
urbanizovanému prostoru m sta Ž áru nad Sázavou a vyzna uje se mnoha typizujícími znaky. 

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

s kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené ho e. Tato ást m sta se vyzna uje vysokými 
historickými hodnotami, které kontrastují s nevhodn  umíst nou obytnou zástavbou na Zelené 
ho e a industriální výstavbou na S stran . Celý prostor lze rozd lit do dvou ástí: údolí 
Stržského potoka a jeho drobných p ítoku a údolí Sázavy. Ob ásti se od sebe liší konfigurací 
prvku a složek nikoliv obsahem. Údolí Stržského potoka je rozsáhlé široce rozev ené údolí 
s velmi efektními partiemi v tzv. Sv tnovské sníženin  s cennými biotopy podmá ených luk 
(PP Sv tnovské údolí), s drobnými rybníky, nádrží Strž s pokra ováním malebného drobného 
prostoru Pod Strží. Stržský potok je místy technicky upraven a narovnán a p sobí tak spíše 
jako odvod ovací strouha; na okraji m stské zástavby (klášter) však vytvá í velmi efektní a 

írodn  cenné podmá ené území pod strání (PP Louky u erného lesa). Celý prostor je 
dopln n drobnými lesy a p edevším tvo en intenzivn  využívanými plochami orné s drobnými 
fragmenty luk. Údolí Sázavy je charakterov  velmi podobné, dominuje mu však rybni ní 
soustava zakon ená m ítkov  odlišnou Pilskou nádrží u m sta Ž áru n. S. V okolí rybníku 
jsou asto vyvinuta a zachována cenná p írodní spole enstva podmá ených luk (PP Pod 
Kamenným vrchem). Rozsáhlé plochy orné s fragmenty mezí a místy dochovanými alejemi 
podél cest, drobnými remízky, rybníky a nádržemi dává celkový charakter krajin  Ž árska. Lze 
zde najít etné malebné kouty v okolí Polni ky, Hamr  nad Sázavou, ale i v blízkosti m sta 

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

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

Sázava, která pramení nedaleko v rybníku Velké Dá ko. Krajina je jakoby rozd lena výraznou 
um lou osou státní silnice I. t ídy, která se významn  uplat uje v krajinné scén . V J ásti je 
významná železni ní tra  s doprovodnými technickými prvky. Ob  komunikace jsou zárove  
výraznou hlukovou bariérou. Komunikace se obvykle paprskovit  rozbíhají od obcí. Obec 
Karlov byla zahrnuta do tohoto KC i pres svou charakterovou p íslušnost k Dá ské brázd . 
Hodnotitele k tomuto za len ní a vymezení KC Ž ársko vedla ur itá odlišnost karlovské 
krajiny, jejíž osou je áste  upravený tok Karlovského potoka, bezprost edn  navazující na 
Škrdlovice i rybník Dá ko s okolními lesy. Konfigurace krajinných složek i prvku více 
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koresponduje se Ž árskem, reliéf i charakter obce naopak více s Dá skou brázdou. Jedná se 
tedy spíše o p ekrývání obou celk  s neostrou hranicí a doporu ením je pracovat v posuzování 
zám ru s ob ma. 

 ár nad Sázavou - Urbanizovaná krajina sídla m stského typu s áste  zachovalými 
architektonickými prvky a zásadn  narušenou urbanistickou strukturou s výrazn  narušeným 
nám stím v centrální ásti s mnoha architektonicky nevhodnými objekty a hradbou panelových 
sídliš , dominantou továrních komín  a hal Ž ASu. M stská zástavba v okolí výrazn  

estav ného nám stí s cenným souborem staveb v okolí Tvrze a s n kolika dochovanými 
anskými domy, s etnými panelovými sídlišti a nevhodnými novostavbami vytvá ejícími 

celé tvrte. Nejcenn jší soubor staveb se nachází v ásti Zámek Ž ár, klášter p estav ný na 
zámek s kostelem a konventní budovou, a dominantou významné památky poutního kostela 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené ho e. M stská krajina Ž áru s narušenou p vodní 
urbanistickou strukturou s vysokým podílem architektonicky nevhodných staveb p sobí na 
okolní krajinu jako technicistní dominantní komplex. Ten je vytvá en p edevším výškovými 
budovami panelové zástavby, pr myslovými závody s vysokými komíny (Ž AS, Tokoz apod.) 
a obytnými tvrt mi nevhodn  situovaných adových dom  na obzoru. Severní okraj m sta 
utvá í historický areál bývalého kláštera spolu s kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
ho e. Tato ást m sta se vyzna uje vysokými historickými hodnotami, které kontrastují 
s nevhodn  umíst nou obytnou zástavbou na Zelené ho e a industriální výstavbou na S 
stran . M sto je situováno do pom rn  malebné krajiny, která je dalším kontrastem oproti 
celkovému výrazu m sta, které není p íliš dob e zapojeno do krajinného rámce. Krajina je 
utvá ena lesními komplexy a menšími lesy, pastvinami a loukami, polními hony umíst nými do 
zvln ného reliéfu a v neposlední ade rybníky. S rybni ními soustavami je hospodá sky spjata i 
historie kláštera a sou asného zámku. Nad krajinou se zvedá zalesn ný masiv centrálního 

betu Ž árských vrch  spolu s Tis vkou, která se v krajin  Ž árska projevuje jako p írodní 
dominanta. V okolí m sta, p edevším V sm rem, jsou rozsáhlé intenzivn  využívané 
zem lské plochy o vým e nerespektující až m nící m ítko krajiny s mnoha segmenty 

írod  blízkých spole enstev. P írodní osu krajiny vytvá í eka Sázava, um lými osami jsou 
edevším paprskovit  se rozbíhající komunikace a železni ní koridor, který je zárove  

výraznou hlukovou bariérou. Sázava tvo í specifickou a doposud dochovanou p írodní osu 
sta. Kulturní osou m sta je státní silnice procházející m stem. 

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

vodních tok . Lesní porosty tvo í p edevším smrkové monokultury s p ím sí borovice, borové 
porosty, místy bu iny ve svazích. Obce mají v sou asné dob  p evážn  vzhled typických 
venkovských sídel s mnoha p estavbami p vodních tradi ních objekt  a zem lskými areály 
na okrajích (Bohdalov, Rudolec, Nové Veselí, Bude ). Urbanistická formace p evážné ásti 
obcí je návesní a uli ní a místy jsou dochované vysoce hodnotné okrouhlice (Mat jov, 
Rosi ka). Veselská sníženina zasahuje severní ástí do okraje CHKO v okolí obce Nové 
Veselí, Bude , Mat jov až po vrchol Št nice. Rozlehlá sníženina utvá ená zem lskou, místy 
intenzivn  obd lávanou krajinou, kterou reprezentují velké plochy orné p dy nerespektující 

ítko krajiny, etné drobné lesy s pravidelnými okraji a lesní komplexy v okrajích se 
specifickými prostory rybni ních soustav a samostatných rybník  s etnými mok ady a 
rákosinami. Krajina má místy až rybni ní charakter a zasahuje až do Ž árska, se kterým se 
mírn  prolíná v okolí m sta Ž áru nad Sázavou. Známou dominantou krajiny je v ž 
bohdalovského kostela, která spolu s rybníkem vytvá í velmi malebnou krajiná skou scenérii. V 
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CHKO zasahuje dv ma rozlehlými rybníky Veselský a Mat jovský, který je obklopen lesy v 
okolí Babína. V oblasti Babína, který navazuje p ímo na m sto Ž ár nad Sázavou, jsou etné 
mok ady a rašeliništ  vrchovištního typu ( ást byla v minulosti odt žena a krajina pak 
rekultivována). Rybníky vytvá í kolem sebe specifický prostor a jsou bohaté na výskyt vodního 
ptactva. Krajina díky intenzifikaci zem lství v 70. letech min. stol. p išla o typické drobné 

lení pozemku nepravidelných plužin patrné již jen ve fragmentech a etnou vzrostlou 
mimolesní zele . Zvláštní scenérii poskytuje p vodní veselská silni ka p ed Bud í, d íve 
spojující m sto Ž ár n. S. s obcí Nové Veselí, která byla násiln  p erušena továrnou Ž AS 
(tvo í dominantu prostoru) a ztratila sv j význam. V sou asné dob  poskytuje zvláštní výraz 
opušt nosti a „nepot ebnosti“ (genius loci), je doprovázena d evinnou vegetací a postupn  
zar stá. 

 Údolí Sázavy - Za íznuté údolí tvo ené ekou Sázavou, které se místy otevírá do okolní krajiny, 
s vysokým podílem d evinné vegetace, skalními výchozy, s relativn  vysokým zastoupením 
orné p dy st ídající se s loukami a pastvinami a p írod  blízkými stanovišti. Údolí vytvá í 

irozenou osu krajiny. Celek zasahuje okrajov  do CHKO, sm rem západním pak vypl uje 
prostor až k hranicím ORP. Nep íliš hluboké, místy mírn  ka onovité údolí, se skalními 
výchozy a skalami a strmými svahy, lemováno smíšenými porosty a drobnými smrkovými lesy, 
loukami a v širších ástech plochami orné p dy. N které ásti údolí p sobí velmi malebn , v 
kontrastu k nim jsou pak ásti širší nivy s uplat ující se zem lskou krajinou. išt  je 
tvo eno balvany a drobnými kameny a je lemováno etnými b ehovými porosty vrb, olší nebo 
jasanu. Údolí p edstavuje horní tok Sázavy sm ující k Havlí kovu Brodu. Interiér údolí 
poskytuje p ekvapivé scenérie a pr hledy do okolní krajiny, zejména v okolí P ibyslavi 
(historické jádro m sta s kostelní v ží). V CHKO p edstavuje krajina Údolí Sázavy n kolik 
ástí: zastavený prostor uspo ádaný podél reky s etnými nepravideln  zaplavovanými loukami 

v Hamrech nad Sázavou, kde jsou doposud patrny mlýny a vodní díla (náhony, jezy), lesy 
obehnaný intimní prostor s efektní p írodní scenérií Rozštípené skály a otev ené území v okolí 
obce Sázava s etnými poli a kulturními loukami. Zajímavým, dnes již romantickým prvkem je 
dochovaná klikatící se stará železni ní tra  vedoucí do Ž áru nad Sázavou. 

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

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

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

írod  blízkých stanoviš , vázaných zejména na vodní prvky (drobné rybníky, vodote e, 
mok ady) s velkým podílem d evinné vegetace doprovázející komunikace, vodote e, vodní 
nádrže (rybníky a menší rybni ní soustavy). D ležitým prvkem je mimolesní vzrostlá zele  
zjem ující rastr celé krajiny. Do CHKO Ž árské vrchy zasahuje jen okrajov . Sídla v CHKO 
jsou obecn  bez výrazných vertikálních dominant (vyjma Havlí kovy Borové). P evážn  
zem lská krajina vyzna ující se intenzivním využíváním s vysokým podílem ucelených 
polních hon , které svými rozm ry nerespektují m ítko krajiny, s hospodá skými 
monokulturními lesními porosty, drobnými selskými lesy p evážn  smrkovými a fragmenty 

írod  blízkých stanoviš , vázaných zejména na vodní prvky (drobné rybníky, vodote e, 
mok ady) s velkým podílem d evinné vegetace doprovázející komunikace, vodote e, vodní 
nádrže (rybníky a menší rybni ní soustavy). V CHKO reprezentuje celek okolí Velké a Malé 
Losenice a Havlí kovy Borové. Krajina v okolí Havlí kovy Borové pat í k impozantním 
scenériím díky gradaci sídla ke gotickému kostelu na návrší v komponované krajin  s 
dochovanými (nebo alespo  p ipomínajícími) prvky barokní krajiny. Krajina v okolí Malé 
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Losenice je z velké ásti narušena intenzivn  využívanými zem lskými plochami orné p dy, 
i p esto si zachovává specifické p ekvapivé pr hledy do líbivých scenérií s etnými loukami a 
zelení v okolí potoka Loseni ka s drobnými rybní ky. Krajina Velké Losenice pat í k intenzivn  
využívaným krajinám typickým pro P ibyslavsko, poskytuje však etné drobné prostory v okolí 
drobných rybník . Nezanedbatelné jsou prvky dokládající t žbu rud (Peperek).  

 Peperek-Henzli ka-Ransko - Nevýrazné h bety utvá ené lenitou pahorkatinou, v S ásti gabry 
ranského masívu a v J ásti migmatickými rulami a ortorulami. Vyšší okraj lemuje Dá skou 
brázdu na Z. Jeden z rozlehlých, výrazných lesních celk , který tvo í Z ást CHKO Ž árské 
vrchy navazující na zem lskou krajinu P ibyslavska a Dá ské brázdy. V okolí Velkého Dá ka 
tvo í neostrou hranici se zalesn ným záv rem Dá ské brázdy. Krajina celku je pom rn  pestrá 
a bohatá na drobné odlišující se prostory utvá ené zejména „lesními“ rybníky s 
charakteristickými b ehovými spole enstvy a zpevn nými hrázemi, etnými vodními toky s 
mok ady a drobnými lomy, i tzv. hliníky; chudá však na specifické skalní útvary typické pro 
Centrální h bet, Borovský les a Pohledecký les (výjimku tvo í Peperek, vrcholové partie a S 
svahy Ranska), jsou zde zastoupena etná balvanová pole. P evážná ást celku je zalesn na 
smrkem s p ím sí buku, mod ínu, jedle a borovice, místy vetší bukové porosty (Ransko, 
Kamenný vrch, Peperek). P evážná ást celku se vyzna uje až na výjimky pravidelnými 
lesními okraji. Okraje celku v p echodových pásmech utvá í pastviny a louky s vlhkomilnými a 
rašeliništními druhy. Krajinu celku lze rozd lit na dv ásti: S ást tvo enou ranským masívem 
a vrchem Henzlicka, J ást v okolí Adamova kopce a Vápenice. Ob ásti se liší p edevším 
geologickou stavbou, jejíž specifika se projevují i jako znaky p írodní charakteristiky krajinného 
rázu. Toto rozd lení nemá pro hodnocení krajinného rázu však zásadní význam a nejsou proto 
hodnoceny samostatn  jako prostory. Nejvyšší bod tvo í Henzli ka 692 m jako nep íliš výrazná 
výšková dominanta. Celek se vyzna uje uzav enou krajinnou scénou s velmi sporadickými 
výhledy do okolní krajiny. KC pokra uje mimo hranice CHKO až ke hranicím ORP. Na rozdíl od 
ostatních t í lesních KC není Peperek–Henzli ka–Ransko charakterizován typickými a etnými 
skalními útvary s kryoplana ními terasami a balvanovými proudy, ale tvo í jej etné r znorodé 
drobné prostory, jejichž vznik je dán p vodním i sou asným využitím krajiny (rybníky, lomy, 
hliníky, odlišné formy lesního hospoda ení, m nící se podrost, k ižovatky cest). Interiér lesa je 
díky tomu složitý a zna  prom nlivý, což zesiluje uzav ená krajinná scéna lesa. Teoreticky je 
možné krajinu celku rozd lit na dva samostatné prostory S a J, které se od sebe odlišují 

edevším geologickou stavbou území. Interiér obou ástí se liší p edevším v zastoupení 
evin. Pro Ransko jsou charakteristické rozsáhlé bu iny a etné porosty podmá ených 

jasanových olšin s výskytem bledule jarní. Specifický lenitý prostor v lesním porostu ranského 
masivu vytvá í lokalita zvaná Ranská jezírka. Místo charakterizované etnými drobnými 
zatopenými lomy, mnohdy již z ásti zazemn nými mok ady s vysokými haldami hlušiny v 
efektní lesní scenérii. Pro J ást pak jsou charakteristické podmá ené partie v okolí p írodních 
vodních tok , rybník  a v odlesn ných enklávách s hlubokými smrkovými lesy 
s drobnými skalkami. P evážnou ást obou prostoru však tvo í monotónní smrkové lesy s 
vtroušenými ostatními d evinami (mod ín, jedle, borovice, buk). P ibližn  uprost ed KC se 
nachází v drobné odlesn né enkláv  jediný urbanizovaný prostor obce Ra ín. Mezi 
nejhodnotn jší partie pat í území len ná mladými a staršími porosty (ty kovina, kmenovina) s 
bohatými porosty t tin, ost ic, metli ky k ivolaké, ostružin, bor vek (nad Losenicemi). Krajina 
poskytuje díl í málo obvyklé efektní pr hledy z lesa do okolní krajiny ze svahu a n kolika 
skalních výchoz  (Ransko, Peperek). Místy jsou patrné stopy dobývání rud a t žby kamene. 
Území je len no etnými zpevn nými cestami a silnicemi s asfaltovým povrchem. Ojedin le 
upravené udržované studánky. V J ásti jsou historicky cenné partie v okolí Peperku, kde jsou 
doposud patrné prvky dokládající dobývání st íbra a železné rudy. 

 Dá ská brázda (Dlouhá mez) - Protáhlá sníženina orientovaná v SZ-JV sm ru, kterou nap  
probíhá evropské rozvodí – bifurkace u rybníku Dá ko, z JZ ohrani ena mohutným zalesn ným 
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masivem Ranska a na opa né stran  pak zlomem kon ícím zalesn ným Centrálním h betem. 
Charakteristické jsou terénní zlomy v okolí Radostína a Hluboké vytvá ející vysoké strán , pod 
nimiž vznikly p ekvapiv  efektní prostory (Radostínská mez, U strán , strá  nad 
Doubravníkem). Zvln nou krajinu mezi Radostínem a Vojnovým M stcem roz ezává Štírový 
potok, který zde vytvá í strž v opukách s fragmenty p vodního porostu. P evážn  intenzivn  
využívaná zem lská krajina, ve které p evládají pole o velkých vým rách s absencí vzrostlé 
zelen  na okrajích i uvnit  a etné, p evážn  kulturní louky ve svazích a na okrajích celku. 
Mozaiku krajiny tvo í p edevším st ídání velkých ploch orné p dy s ostatními plochami luk a 
pastvin, rybník  a les . J ást KC v okolí rybníka Dá ko je p evážn  zalesn ná a zna  se 
odlišuje jako specifický krajinný prostor utvá ený mírn  zvln ným p evážn  zalesn ným 
terénem s rašelinnými bory v okolí Velkého Dá ka (rozlohou nejv tší rybník na eskomoravské 
vrchovin ). Podobn  je tomu v okolí rybníku eka a Doubravník. Výraznou um lou osu vytvá í 
silnice I. t . Ž ár n.S. - Ždírec n.D. Interiér celku tvo í výrazn  se projevující zem lská krajina 
s efektními krajiná sky i p írodn  velmi hodnotnými prostory p edevším v okrajích celku. Vzniká 
tím velmi ostrý kontrast zem lské krajiny, která p sobí neut šeným dojmem zejména v 
jarním a podzimním období, kdy se siln  uplat uje orná p da, a krajiná sky a p írodn  cenných 
partií v rámování vysokými strán mi nebo ve strži i v široké sníženin  spolu s rybníky. Krajinu 
lze tak definovat jako zem lskou, intenzivn  obd lávanou krajinu s výrazným projevem 
razantního odvodn ní, s absencí zelen  a ztrátou p vodní struktury rámovanou krajiná sky 
cennými scenériemi luk, mok ad  rybník  a rašeliniš  a vysokými strán mi. Hospodá ské 
využití krajiny je patrné až na výjimky ze všech kout  KC. Reliéf je p evážn  mírn  zvln ný, v 
okrajích se zvedá k sousedním ástem krajiny a na J okraji vytvá í efektní vysoké strán , které 
mnohdy odd lují velmi specifické prostory. J až JV ást Dá ské brázdy tvo í specifický prostor 
rybníku Velkého Dá ka obklopeného lesy s tzv. Dá skými rašeliništi (Padrtiny, Radostínské 
rašeliništ , Ostrov, rašeliništ  u Nového rybníku). Velké Dá ko je s 205 ha vodní hladiny 
nejv tším rybníkem na Vyso in . V jeho okolí jsou rašeliništ  vrchovištního typu s borovicí 
lesní a smrkem a s efektními interiéry porostu borovice blatky na Padrtinách. Rašeliništ  pat í k 
nejcenn jším p írodním segment m v CHKO ŽV. Drastické se potom zdají být etné hluboké 
odvod ovací kanály, které mnohdy byly obnovovány v pol. 90. let. min. století. J strana 
prostoru je siln  rekrea  využívána (chatová kolonie, tábo išt , pláže, p ovna lodí). Prostor 
je zakon en na S stran  menším rybníkem zvaným Malé Dá ko, které je lemováno ost icovými 
okrajovými porosty a ukon ením Radostínského rašeliništ . Mezi ob ma rybníky jsou bifurkace 
vod na hlavním evropském rozvodí. Pramení zde dv  reky: Sázava a Doubrava; krajina je 
odvod ována severním i jižním sm rem. SV ást odvod uje M stecký potok s drobnými 
rybníky asto rámovanými vzrostlými stromy. 

 Novom stsko - Rozsáhlá intenzivn  obd lávaná zem lská krajina v pahorkatin  okolo 
urbanizovaného prostoru Nového M sta na Morav  (Novom stská pahorkatina) s p evahou 
orné p dy, v širším okolí urbanizovaného prostoru m sta (v ORP Ž ár n. S. západní ást 
krajinného celku) se specifickými drobnými i v tšími prostory s fragmenty dochovaných p írod  
blízkých spole enstev podmá ených luk i sušších stanoviš , skal a poto ních niv s náznaky 

vodní struktury krajiny a pravideln  ohrani ených drobných p evážn  hospodá sky 
využívaných smrkových les  (selské lesy). P vodní charakter krajiny, podobn  jako u ostatních 
zem lských krajin CHKO a okolí, byl v období intenzifikace zem lské velkovýroby 

edevším v 70. letech minulého století zna  set en scelením orné p dy do velkých 
edimenzovaných ploch bez jakéhokoliv len ní. Zem lská krajina tak dostala neut šený 

vzhled, který zesiluje otev enost krajinné scény s mnoha pr hledy. Reliéf Novom stska je na 
rozdíl od krajiny Ž árska mírn lenit jší. I p es dominanci základní složky krajiny uplat ující 
se ve všech pohledech do krajinné scény poskytuje krajina Novom stska p ekvapivé 
krajiná sky cenné prostory s etnými fragmenty p írod  blízkých stanoviš , kosenými loukami a 
pastevními areály. Krajinný celek je vymezen zejména dominancí ploch orné p dy a ostatních 
zem lských ploch a z velké ásti (zejména na S, SV, SZ a Z stran ) je ost e ohrani en 
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porosty navazujících lesních komplex . Novom stsko oplývá n kolika velkými prostory, které 
se zna  odlišují od v tšiny krajiny, kde p evažuje zem lský „intenzifika ní ráz“. Krajina na 
rozdíl od sousedního prostoru Ž árska není bohatá na rybníky a vodní nádrže a je 
odvod ována drobnými toky. Ojedin le se vyskytují balvany a drobné skalky, (Na skále 749 m, 
izolovaná skála Vávrovka – mimo ORP Ž ár n. S.), místy fragmenty p írod  blízkých biotop . 
Jedním z d ležitých prvk  krajiny je mimolesní zele  a její uplatn ní v sídlech, podél 
komunikací i ve volné krajin . Interiér krajiny Novom stska se vyzna uje zem lským 
charakterem p evážn  intenzivn  obd lávané krajiny, kde p evládají plochy orné p dy s 
absencí vzrostlé mimolesní zelen  dopln né lesy s p evahou smrku a pravidelnými okraji, 
kulturními pravideln  se enými loukami i pastvinami. Zna ná ást krajiny se vyzna uje silnou 
geometrizací složek, kterou mírn  potla uje reliéf. Urbanizované prostory jsou položeny 

evážn  podél komunikací, v místy v h e itelné urbanistické formaci uli ní zástavby a díky 
vysokému procentu novostaveb a p estaveb p vodních tradi ních objekt  lidové architektury 
se uplat ují jako nesourodé a heterogenní zástavby s nep íliš vysokým estetickým projevem. V 
okrajových ástech KC je nemalý podíl výrazn  se odlišujících prostor , které se vyzna ují 

ekvapiv  vysokou krajiná skou hodnotou. V tšina luk je pravideln  se ena, upravený 
charakter krajiny. Pastviny s voln  se pasoucími zví aty p sobí malebným dojmem a zjem ují 

sobení intenzifikovaného území. Typické jsou též komunikace s vysokými stromy (jasany a 
javory) a travnatými okraji. Komunikace jsou p evážn  zpevn né asfaltovým povrchem, ve 
volné krajin  jsou mnohdy necitliv  vedené zem lské cesty, fragmenty úvozových cest a 
polních cest zpevn ných št továním nebo udusáním. etné jsou nesourodé do asné cesty 
vytvo ené zem lskými stroji v polích. V okrajích sídel jsou patrné rozsáhlé p edimenzované 
a objemov  i propor  nevhodné zem lské areály s typickými ocelokolnami. Interiér je z 
ásti pod ízen mnohdy dominantn  se projevující m stské zástavb  Nového M sta n. M., která 

vytvá í místy razantn  se uplat ující kulisu krajiny. 

 Arnolecké hory - H eben Arnolecké hory se táhne v délce cca 20 km od obce Netín okolo 
Bohdalova k obci Sirákov v jižní ásti okresu Ž ár nad Sázavou. T sn  pod h ebenem dále 
leží obce Kyjov, Chroustov a Rudolec. Nachází se zde významná oblast spodních vod, odkud 
okolní m sta a obce erpají pitnou vodu. H eben geomorfologicky náleží do Hornosvratecké 
pahorkatiny. Celý krajinný celek je tvo en vysokým podílem d evinné vegetace, skalními 
výchozy a balvanovými mo i s relativn  nízkým zastoupením orné p dy st ídající se s loukami 
a pastvinami a p írod  blízkými stanovišti. H eben Arnoleckých hor vytvá í p irozenou osu 
krajiny. Celek vypl uje prostor až k hranicím ORP. Nep íliš výrazné vrchy, místy mírn  
ka onovitá údolí, se skalními výchozy a skalami a strmými svahy, lemováno smíšenými 
porosty a drobnými smrkovými lesy, loukami a mén  pak plochami orné p dy. N které ásti 

ebenu p sobí velmi malebn  zejména ve spojení s p írod  blízkými jedlobukovými porosty 
na kyselém podloží metamorfovaných hornin (PR Baba-V bukách). 

c.  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. Místní (lokální) územní systém ekologické stability zahrnuje i celý rozsah 
systém  regionálních a nadregionálních.  

Nadmístní systém ekologické stability byl v 5. ÚA aktualizován dle údaj  KrÚ Kraje Vyso ina, 
OŽP, který poskytnul data schválená v rámci Úplného zn ní Zásad územního rozvoje Kraje 
Vyso ina po aktualizaci A1 - A6. Místní systém ekologické stability je p evzat z platných územních 
plán  obcí, které byly zpracovateli ÚAP poskytnuty ve strojov itelném formátu ve standartu 
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MINIS. K datu ukon ení sb ru dat pro 5. úplnou aktualizaci byly v tomto strojov itelném formátu 
dodána dat ÚSES pro území 21 obcí. Na území ostatních obcí nejsou prvky lokálního ÚSES 
zapracovány a budou dopln na v rámci pr žných aktualizací dle p edaných územních plán i 
jejich zm n ve strojov itelném formátu. 

d.  Velkoplošná a maloplošná chrán ná území 

 Velkoplošná zvlášt  chrán ná území 

Chrán ná krajinná oblast Ž árské vrchy byla vyhlášena výnosem Ministerstva kultury SR .j. 
8908/70-II/2 ze dne 25.5.1970 na území okres  Ž ár nad Sázavou, Havlí v Brod, Chrudim a 
Svitavy. Posláním CHKO je zachování harmonicky vyvážené kulturní krajiny s významným 
zastoupením p irozených ekosystém . V jejím krajinném rázu, formovaném od st edov ké 
kolonizace n kdejšího pomezního hvozdu, se pod zalesn nými h bety Ž árských vrch  
prolínají pole a louky s osnovou d evinné vegetace, malebn  za len nými rybníky i 
venkovským osídlením s prvky horácké lidové architektury. K nejcenn jším segment m náleží 
zejména rašeliništ  a mok adní spole enstva. Typickým krajinným prvkem jsou rovn ž rulové 
skalní útvary na zalesn ných h betech Ž árských vrch . 

 Maloplošná zvlášt  chrán ná území v . ochranných pásem 

 národní p írodní rezervace 

NPR Dá ko – k.ú. Radostín u Vojnova M stce – nejrozsáhlejší rašeliništ eskomoravské 
vrchoviny typu p echodového rašeliništ , v n mž se ojedin le zachovala rašeliništní 
spole enstva s porostem borovice blatky (Pinus rotundata) a ada chrán ných 
a ohrožených druh  rostlin a živo ich . 

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

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

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

 p írodní rezervace 

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

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

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

PR Pod Kamenným vrchem – k.ú. Polni ka – komplex vlhkých prameništích 
a rašelinných luk navazujících na mok ady a terestrické rákosiny nad rybníkem je výjime  
rozsáhlým zachovalým biotopem s bohatstvím chrán ných a ohrožených druh  rostlin a 
živo ich . 
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PR Ští í d l – k.ú. Vojn v M stec – fragmenty p írod  blízkých lesních a lu ních spole enstev 
v opukách za íznutého údolí Ští ího potoka s výskytem chrán ných a ohrožených druh  rostlin 
a živo ich , zejména ho ku mnohotvarého eského (Gentianella praecox, S SP. Bohemica) 
a mloka skvrnitého (Salamandra salamandra). 

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

 p írodní památky 

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

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

PP Díly u Lhotky – k.ú. Lhotka u Ž áru nad Sázavou – spole enstva vlhkých 
a zrašelin ných luk s výskytem ohrožených druh  rostlin a živo ich . 

PP  Hodíškovský rybník - k.ú. Hodíškov - rybník s výskytem vegetace letn ných rybník  a s 
výskytem významných druh  rostlin a živo ich , vlhké louky s výskytem významných druh  
rostlin, typy p írodních stanoviš  a rostlinný druh puchý ka útlá. 

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

žb  cihlá ské hlíny 

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

PP Mlýnský potok a Uhlí ky – k.ú. Ra ín u Polni ky, Velká Losenice, Vep ová – p irozen  
meandrující potok s b ehovými porosty olšin a lu ními spole enstvy zrašelin né nivy je jedním 
z mála zachovalých biotop  drobných vodních tok  v CHKO ŽV s výskytem chrán ných a 
ohrožených druh  rostlin a živo ich . 

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

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

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

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

PP Sv tnovské údolí – k.ú. Sv tnov – údolní niva meandrujícího Sklenského potoka je bohatou 
lokalitou ohrožené bledule jarní – Leucojum vernum. 
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PP Šafranice - k.ú. Veselí ko u Ž áru n./S. - p írodní biotopy mok ad  a lu ních rašeliniš  s 
populacemi zvlášt  chrán ných druh , zejména rostlin, mech , obojživelník  a hmyzu. 

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

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

 Zvlášt  chrán ná území - zhodnocení 

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.  (P íloha 8) 

Porovnáním s rozlohou ZCHÚ v Kraji Vyso ina (9,41 % rozlohy kraje) i v eské republice 
(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 

e.  Velkoplošná a maloplošná chrán ná území 

 Evropsky významné lokality 

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

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

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

CZ0614053 – Dá ská rašeliništ  – V centrální ásti vymezeného území (NPR Velké Dá ko) 
evládají blatkové bory L10.4, které jsou obklopeny rašelinnými a podmá enými smr inami 

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

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

CZ0612134 – Dolní rybník u Újezda – Vegetace letn ných rybník  M2.1 s výskytem 
Coleanthus subtilis byla nalezena v roce 2000. Jinak se jedná o rybník v p ír. stavu bez 
vodních makrofyt, využívaný k chovu kachen (2003). Rybník je lemován úzkou rákosinou M1.1 
s dominantní Phalaris arundinacea a kulturními loukami. Po etná populace C. subtilis, 
významná lokalita p i okraji centra rozší ení na eskomoravské vrchovin . 

CZ0610514 - Doubravní ek - k.ú. Radostín, významná lokalita kvalitních smilkových trávník . 
V istém rybníku Doubravní ek se nacházejí relativn  rozsáhlé porosty parožnatek s druhem 
Nitella flexilis, v kombinaci s vegetací vodních makrofyt. Zbývající plochu lokality tvo í p evážn  
kvalitní p írodní biotopy, v etn  naturových. V území se vyskytuje ada ohrožených a zvlášt  
chrán ných druh  rostlin a živo ich  

CZ0613319 – Fick  rybník – Oligotrofní rybník na okraji lesa má dob e vyvinuté litorály (M1.7) 
s p esli kou po ní (Equisetum fluviatile) a ost icovými porosty s dominující ost icí 
mechý katou (Carex vesicaria). Místy jsou litorály zrašelin lé (R2.3) a nacházejí se zde 
ost icovo-rašeliníková spole enstva se záb lníkem bahenním (Potentilla palustris), 
suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium), violkou bahenní (Viola palustris) aj. Okolí 
rybníka tvo í p ípoto ní olšina (L2.2) na drobném p ítoku a jehli naté monokultury, p i hrázi se 
nachází fragment st ídav  vlhké louky. Významná lokalita výskytu Triturus cristatus pro oblast 
Vyso iny. 

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

CZ0614136 - Chotáry - V okolí Volákova kopce se zachoval krajiná sky hodnotný komplex 
spole enstev s p evahou rašelinných luk a s výskytem chrán ných a ohrožených druh  rostlin 
a živo ich . Jedná se o p írod  blízká lu ních spole enstva s vlhkomilnými a rašeliništními 
druhy rostlin, nap . prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), rosnatka okrouhlolistá (Drosera 
rotundifolia), suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum), mochna bahenní (Potentilla 
palustris), klikva bahenní (Vaccinium oxycoccos), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), ost ice 
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blešní (Carex pulicaris), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), tolije bahenní (Parnassia 
palustris), hadí mord nízký (Scorzonera humilis). 

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

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

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

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

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

CZ0613333 – Stavišt  – A/ Základní charakteristika: Regulovaný tok Stavišt  
nad Lhotkou protéká kulturními loukami, b ehy potoka jsou porostlé hust  zapojeným náletem 
olší a b íz. T sn  nad obcí se nachází ást p irozeného toku vedoucího p es áste  
udržované vlhké nivní louky typu vlhkých pchá ových luk - T1.5 a tužebníkových lad - T1.6, 
áste  i malou olšinou (L2.2). Pod Lhotkou op t pokra ují vlhké louky (T1.5), dosti 

degradované s dominantní chrasticí rákosovitou, kosené v místech kam dosáhne t žká 
mechanizace. B ehy potoka lemují v tomto úseku jednotliv  stromové vrby. V lesním úseku se 
áste  zachovaly porosty olšin (L2.2), které jsou dopln ny ve vlhku špatn  prosperujícími 

výsadbami smrk  a borovic (X9A). Další nelesní úsek je op t p edstavován vlhkými nivními 
loukami s dominantní chrasticí rákosovitou. Louky jsou nekosené, b ehy lemují olše a vrby. 
Nejde však o zapojené porosty, nýbrž o jednotlivé stromy v linii podél toku.  B/ Charakteristika 
ve vztahu k chrán nému fenoménu: Horní ást toku je siln  zastín na náletovými d evinami, v 
dolním úseku dochází k áste nému zastín ní nekosenou vegetací vysokých trav – chrastice 
rákosovité. Jedna ze dvou nejvýznamn jších lokalit výskytu vranky obecné v CHKO Ž árské 
vrchy. V n kterých ástech toku byla populace vranky obecné srovnatelná s populací pstruha 
obecného, který je do toku um le dosazován rybá i. 

CZ0610513 Suché kopce - Ploché údolí s etnými prameništi nad obcí Vojn v M stec hostí 
lu ní vegetaci s výskytem chrán ných a vzácných druh  organism , nap . prstnatec májový 
(Dactylorhiza majalis), prstnatec Fuchs v (Dactylorhiza fuchsii), vemeník dvoulistý (Platanthera 
bifolia), všivec lesní (Pedicularis sylvatica) nebo mravenec rašelinný (Formica picea), olek 
horský (Triturus alpestris), olek obecný (Triturus vulgaris), ješt rka živorodá (Zootoca 
vivipara), zmije obecná (Vipera berus), k epelka polní (Coturnix coturnix). Rašelinné, pchá ové 
a smilkové louky jsou zde doprovázeny rozptýlenými d evinami. 

CZ0614059 – Ští í d l- eka – Bezlesá enkláva na stráních údolí Štírového (též Ští ího) potoka 
pod hrází Malého Dá ka. Jižn  orientované svahy údolí hostící populaci ho ku jsou zarostlé 
mozaikou porost  svazu Arrhenatherion (T1.1 Mezofilní ovsíkové louky) a Violion caninae 
(T2.3 Podhorské a horské smilkové trávníky). Vzhledem k opukovému podkladu (vápnité 
slínovce) a orientaci strán  jsou ve vegetaci hojn ji zastoupeny i n které druhy svazu Bromion 
erecti. Strán  byly v minulosti využívány jako pastviny, poté byly mnoho let bez 
obhospoda ování. V sou asné dob  je snaha strán  vypásat ovcemi a následn  kosit 
nedopasky. P esn jší údaje o historii ochraná ského managementu viz publikované práce 
(R ži ka et Zabloudil 1996, Zabloudil 1997) a V. Zabloudil – správa CHKO Ž árské vrchy. V 
roce 2003 prob hla na p elomu kv tna a ervna na lokalit  pastva ovcí s ru ním pokosením 
nedopask . Na po átek listopadu 2003 (po p emrznutí) je plánováno vyhrabání sta iny. Z 
dalších významných druh  se na lokalit  vzácn  vyskytuje Gymnadenia conopsea a 
Platanthera bifolia. Dále se jedná o nevápnitá mechová slatiništ  tvo ící p evážn  as. Sphagno 
warnsdorfiani- Eriophoretum latifolii, v p echodech ojedin le vytvá í vyhran né spole enstvo 
as.Valeriano dioicae-Caricetum davalianae. B ehy rybníka eka lemují rozsáhlé porosty 
vysokých ost ic a mok adní vrbiny. Kolem meandrujícího toku Doubravy jsou vytvo eny 

ehové porosty, p echázející v roztroušené d evinné nálety na loukách, inklinující ke svazu 
Salicion cinereae. Slatiništ  p echází v st ídav  vlhké bezkolencové louky, místy ve vlhké 
pchá ové louky i tužebníková lada. Na stráni navazující na vlhké louky p evažují mezofilní 
ovsíkové louky a smilkové trávníky, které vykazují tendence p echodu k ovsíkovým loukám a 
mezofilním bylinným lem m. Vysoké mezofilní a xerofilní d eviny se vyskytují pouze 
maloplošn  na mezích na opukových stráních. Na stanovišti lesního typu bohaté jedlové 
bu iny žindavové p evažují zm né smrkové porosty (X9A) - (asi 80-letá smrková 
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monokultura) s lokáln  r znou p ím sí jedle b lokoré (Abies alba) a s nepatrným zastoupením 
javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a buku lesního (Fagus sylvatica). V ásti území jsou 
áste  zachovány kv tnaté bu iny (L5.1) až roklinové javo iny svazu Tilio-Acerion (su ové 

lesy (L4)). V úžlabin  potoka se vyskytuje fragment podsvazu Alnenion glutinoso-incanae 
(údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2)) a v t sné blízkosti Štírového potoku pob ežní vegetace 
potok  (M1.5). Na skalnatém poloostr vku u rybníka je vytvo en drobný lesík s r znov kým 
porostem s p evahou b ízy b lokoré, borovicí lesní a smrkem. V rybní ku ve spodní ásti 
území se rozmnožuje ku ka obecná (Bombina bombina). Druh Drepanocladus (Hamatocaulis) 
vernicosus byl nalezen v oblasti zrašelin lé slatinné louky v údolní niv  Doubravy (R2.1, R2.2, 
R2.3) v bultech Carex panicea a C. flava, kde vytvá í populaci mnoha kolonií o celkové 
velikosti asi 10m2, kde byl zaznamenán i výskyt dalších cenných mechorost : Calliergon 
giganteum, Sphagnum contortum, Amblystegium radicale, Campylium stellatum, Dicranum 
bonjeanii, Drepanocladus polygamus, Fissidens adianthoides, Plagiomnium elatum, 
Plagiomnium ellipticum, Plagiothecium ruthei, Scorpidium cossonii a Tomentypnum nitens. 
Druh Buxbaumia viridis se vyskytuje ve fragmentu údolního jasanovo-olšového luhu (L2.2) v 
niv  Štírového potoka, která je netipycká rovnocenným zastoupením Alnus glutinosa, Acer 
pseudoplatanus, Fraxinus excelsior a Picea abies. Na lokalit  je zachován (v rámci CHKO 

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

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

výskyt na severní hranici rozší ení v této oblasti. 

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

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

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

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

 Evropsky významná lokalita - zhodnocení 

Rozloha EVL iní 1,74% rozlohy území ORP Ž ár nad Sázavou. Tato hodnota se pohybuje 
pod pr rem R, která je 13,3% území R (údaj roku 2005). 

 Pta í oblast 

Na území ORP Ž ár nad Sázavou nebyla vymezena. 

f.  P írodní park 

írodní park Bohdalovsko se rozkládá na území 15 obcí (n kde jen ásti) jižn  od Ž áru nad 
Sázavou. P írodní park leží mimo území CHKO Ž árské vrchy. P írodní park byl z ízen na ízením 
Okresního ú adu Ž ár nad Sázavou  . 2/01 s datem vyhlášení 20.07.2001. P írodní park byl 

ízen pro ochranu krajinného rázu kulturní krajiny eskomoravské vrchoviny s vysokými 
biologickými a ekologickými hodnotami. Pro vymezené území je p ízna ná velký po et rybník  s 
výskytem na n  vázaných druh  organism . Nejvýznamn jší rostliny: puchý ka útlá (Coleanthus 
subtilis), masnice vodní (Tillaea aquatica), blat nka vodní (Limosella aquatica) atd.. Z 
nejvýznamn jších živo ich  zde nalezneme: olka velkého (Triturus cristatus), ku ku ohnivou 
(Bombina bombina). Na h bet  zalesn ného svahu Baba se nachází p írodní rezervace Baba - V 
bukách vyzna ující se p irozenou druhovou skladbou. 

g.  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 1,33 (Tab. 2.) 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 Rosi ka. P írodní a 

írodn  blízká krajina, která má výraznou p evahu ekologicky stabilních struktur 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 

írodní hodnotu. Data byla získána z eského statistického ú adu, stav k roku 2019. (P íloha 7) 

h.  Biosférické rezervace UNESCO, geoparky, mok ady dle Ramsarské úmluvy 

Na území ORP Ž ár nad Sázavou se nevyskytují. 
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B.6. Vodní režim a horninové prost edí 
 

B.6.1. Vodní režim 

a.  Vodní toky a vodní plochy 

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 evropské 
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 %. 

Oblast ORP Ž ár nad Sázavou se vyzna uje velkým množstvím p edevším menších vodních 
ploch. Tato místa vytvá í významné krajinné prvky krajiny s hodnotnými vodními spole enstvy. 
Podíl vodních ploch na celkové území ORP dosahuje  v roce 2019 5,6 %, což je výrazn  vyšší 
hodnota než v Kraji Vyso ina, která k roku 2019 inila 1,8 % rozlohy. Pom rné zastoupení vodních 
ploch na celém území R k roku 2019 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 dosahovala 
11,0 % 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.  

b.  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 pozemk . 
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. 

c.  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 vody, 
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 tšina území ORP 
se nachází ve zranitelné oblasti. Pouze 24,6 % rozlohy je evidováno jako nezranitelná oblast. 
Jedná se p edevším o obce v severní ásti území ORP Ž ár nad Sázavou.  

d.  Záplavová území, území ohrožená zvláštní povodní 

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 k omezení 

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. 
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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. Losenický potok m že p i povodních ohrozit území 
obce Vep ová, Ra ín, Velká Losenice a Nové Dvory. Tyto údaje odpovídají záplavám p i stoleté 
vod .   

Zvláštní povode  je povode  zp sobená poruchou i havárií vodního díla. Na základ  Analýzy 
možné ho ohrožení zvláštní povodní v Kraji Vyso ina, kterou vypracoval Krajský ú ad Kraje 
Vyso ina bylo vytipováno na území kraje 51 vodních d l, kde m že zvláštní povode  p edstavovat 
ohrožení pro obyvatel. Pro území ORP Ž ár nad Sázavou se jedná o vodní díla  VD Pilská nádrž, 
VD Strž, VD Stavišt , VD Podvesník, VD Zn tínský rybník, VD Mat jovský rybník, VD Veselský 
rybník, VD Ostrov nad Oslavou. 

K 30.09.2020 bylo vypracováno 26 plán  ochrany území pod vodním dílem p ed zvláštní 
povodní pro 33 vodních d l. 

e.  Povrchové a podzemní vody 

Na území ORP Ž ár nad Sázavou se nachází akumula ní nádrž Stavišt  na potoku Stavišt . 
Základním úkolem bylo zajišt ní dostate ného množství surové vody pro úpravnu vody Ž 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 ovateli jsou 
obce, které nemají zajišt né ú inné išt ní splaškových vod. Na zne išt ní vod se významnou 

rou podílí i zem lská výroba. K nadm rnému rozvoji sinic a as p ispívá i intenzivní 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 kvartérním 
pokryvu, pop . v puklinovém systému. Takto jímaná voda pro pitné ú ely však vyžaduje úpravu 
(odradonování, odželezování apod.). Dle vlastního šet ení tyto vody využívá 81 % území obce 
ORP Ž ár nad Sázavou. 

f.  Území chrán ná pro akumulaci povrchových vod 

Aktualizovaný Generel LAPV z roku 2020 uvádí 86 hájených lokalit, které jsou z morfologicky, 
geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchové vody. P i výb ru lokalit byla 
zohledn na další hlediska nap . dopady na stávající osídlení, dopady na zájmy ochrany p írody a 
krajiny, dopady na kulturní hodnoty území, ložisková území. 

Generel LAPV je strategickým dokumentem vytvá ejícím podmínky v území, pro znemožn ní i 
podstatné snížení jeho p ípadného budoucího využití pro akumulaci povrchových vod. 

 Tento dokument na území ORP Ž ár nad Sázavou nevymezuje žádnou lokalitu pro akumulaci 
povrchových vod. 

 

B.6.2. Horninové prost edí 

a.  Rozbor geologie území 



ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou  - 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE  |12/2020 

 

54 

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 p 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 geologickým 
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 ortorul, 
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 hranice 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 Sázavou 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 p 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) 
 

b.  Dobývací prostory, chrán ná ložisková území, ložiska nerostných surovin 

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 Krásn 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 subsystém). 

Chrán né ložiskové území (CHLÚ) dle horního zákona slouží k ochran  výhradního ložiska 
proti znemožn ní nebo ztížení jeho dobývání vlivem staveb, které nesouvisí s jeho využitím. Ve 
správním obvodu ORP Ž ár nad Sázavou se nachází chrán né ložiskové území stavebního 
kamene, které je lokalizováno na území obce Sázava o rozloze 0,27 km2. Data byla získána od 

GS – Geofond. (P íloha 1) 
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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 atraktivním 
místem rekreace, p edevším se jedná o pískovny a št rkovny. N které se v pr hu let stávají 
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 aktivní 

žba, se nachází na území obce Polni ka na rozloze 0,10 km2.  Využívá jej organizace Kámen 
Brno, spol. s r. o. pro povrchovou t žbu ruly jako stavebního kamene. Údaje byly poskytnuty GS 
– Geofond. 

c.  Poddolovaná území 

Poddolovaná území reprezentují plochy s evidovanými nebo p edpokládanými hlubinnými 
lními díly. Na území SO ORP Ž ár nad Sázavou se jedná v tšinou o ojedin lá díla vytvo ená p i 

žb  nerostných surovin v d ív jších dobách, 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 t žb  jíl  se nachází na území obce Svratka. N která PÚ na území 
ORP Ž ár nad Sázavou (P íloha 1) zasahují pouze okrajov  z území obcí sousedního ORP.  
Jedná se nap íklad o PÚ Moravské K ižánky a Staré Ransko II. Nejv tší systém PÚ o rozloze 1,1 
km2 je Veselí ko u Ž áru nad Sázavou. 

d.  Sesuvná území a území jiných geologických rizik 

Sesuvná území jsou oblasti se zjišt nými sesuvy a jinými nebezpe nými svahovými 
deformacemi. Tyto objekty jsou azeny mezi tzv. území se zvláštními podmínkami geologické 
stavby, které mohou mít vliv na vypracování územn  plánovací dokumentace a na životní 
prost edí. Na území ORP Ž ár nad Sázavou jsou evidována dv  sesuvná území. Ob  místa 
potenciálního 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.  

Území ORP Ž ár nad Sázavou leží mimo dosah nebezpe ných zem esení, kde není nutno 
zabezpe ovat stavby proti ú ink m seizmických sil.  

e.  Inženýrsko geologické 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, únosnosti Rdt 
0,2 – 0,4 MPa. Hladina podzemní vody není souvislá, prameny nemají velkou vydatnost. Voda 

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. Poskytují 
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 odlétá. 
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ídové pískovce a neogenní št rky a písky jsou pro zakládání vhodné, dostate  únosné 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 

objemovým 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 
nevhodné. 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. 

 

 

B.7. Kvalita životního prost edí 

a.  Klimatické regiony 

Klimatické regiony zahrnují území s p ibližn  shodnými klimatickými podmínkami. Dle 
klimatických region  (dle Quitt 1971) jsou nejvyšší polohy ORP Ž ár nad Sázavou do typu chladná 
klimatická oblast (CH), klimatické jednotky CH7, kterou charakterizuje: Dlouhé mírné chladné jaro, 
dlouhé mírné chladné léto, dlouhý mírný podzim a dlouhá, mírná , mírn  vlhká zima s 
dlouhotrvající sn hovou pokrývkou. 

Na v tší ásti ORP Ž ár nad Sázavou p evládá mírn  teplá klimatická oblast (MT) , klimatické 
jednotky MT3, kterou charakterizují: Mírné, normáln  dlouhé až delší jaro, krátké, mírné až mírn  
chladné, suché až mírn  suché léto, mírný normáln  dlouhý až delší podzim, mírná až mírn  
chladná, suchá až mírn  suchá normáln  dlouhá zima. 

Klimatická charakteristika oblastí dle Quitt 1971 

klimatická charakteristika CH7 MT3 

po et letních dn  10 - 30 20 -30 

po et dn  s pr rnou teplotou 10°C a více 120 - 140 120 - 140 

po et dní s mrazem 140 - 160 40 - 50 

po et ledových dn  50 - 60 40 - 50 

pr rná lednová teplota °C -3 až -4 -3 až -4 

pr rná ervencová teplota °C 15 - 16 16 - 17 

pr rná dubnová teplota °C 4 - 6 6 - 7 

pr rná íjnová teplota °C 6 - 7 6 - 7 

pr rný po et dní se srážkami 1mm a více 120 - 130 110 - 120 

srážkový úhrn ve vegeta ním období 500 - 600 350 - 450 

srážkový úhrn v zimním období 350 - 400 250 - 300 

po et dní se sn hovou pokrývkou 100 - 120 60 - 100 

po et zatažených dní 150 - 160 120 - 150 

po et jasných dní 40 - 50 40 - 50 



ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou  - 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE  |12/2020 

 

59 

Dle lenitosti terénu se mikroklimatické podmínky zna  r zní. V zimním období dochází v 
nižších polohách k astým teplotním inverzím. 

b. Staré ekologické zát že 

Dle eské inspekce životního prost edí jsou pod pojmem staré ekologické zát že zahrnuta 
kontaminovaná místa (podzemní vody, zeminy, skládky, stavební konstrukce) kde byl závadný 
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 48 starých ekologických zát ží. (P íloha 1) Krom  evidence 
starých zát ží životního prost edí, data zahrnují také informace o lokalizaci skládek a obaloven. 
Nejv tší podíl výskytu starých ekologických zát ží se nachází na území obcí Svratka a Ž 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. 

c.  Nakládání s odpady 

 Sm sný komunální odpad 

Sm sný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která vznikla po vyt íd ní odpad . 
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 
domácností 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 2019 
dle údaj  firmy AVE Ž ár n./S. odpovídala 180,55 kg/obyv. (Tab. 1.) Pro obce Chlum tín a Kyjov 
nebyla data zjišt na, proto nemohla být zahrnuta do pr rné produkce SKO v ORP Ž ár nad 
Sázavou (P íloha 3). Pr rná produkce SKO pro Kraj Vyso inu i eskou republiku nebyla pro 
rok 2019 poskytnuta. Poslední získaná hodnota pr rné produkce SKO pro eskou republiku je 
z roku 2011 (192 kg/obyv.). Tato pr rná produkce SKO v rámci R se od roku 2006 výrazn  
snížila až o 28 %. K roku 2015 je nejv tší množství vyprodukovaného SKO v ORP Ž ár nad 
Sázavou evidováno v obci Pokojov (381,23 kg/obyv.) a Karlov (330,70 kg/obyv.). Nejmén  SKO je 
zaznamenán v obci Bude  (52,80 kg/obyv.) a Ra ín (127,85 kg/obyv.). Od roku 2015 se množství 
vyprodukovaného sm sného komunálního odpadu v ORP Ž ár nad Sázavou zvýšilo o 0,05 % za 

edpokladu porovnání všech obcí, pro která jsou v obou letech k dispozici data což je 
zanedbatelná zm na. Za celé sledované období od r. 2007 se množství komunálního odpadu 
snížilo z 227,83 kg/obyv. na 181,55 kg/obyv., což je snížení o  46,28 kg/obyv. . 

 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 k roku 
2019 odpovídá 52,17 kg t íd ného odpadu na obyvatele. Nejv tší separace odpadu (P íloha 4) je 

ejmá v obcích Bude  (255,32 kg/obyv.) a Cikháj (119,34 kg/obyv.). V obci Pod šín (32,91 
kg/obyv.) a Sirákov (33,71 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 ORP Ž ár nad Sázavou. V porovnání s rokem 2015 se množství separovaného 
komunálního odpadu zvýšil o 24 %. V roce 2015 inilo množství t íd ného komunálního odpadu 
v ORP Ž ár nad Sázavou 1 793,7 t. a v roce 2019 pak 2224,0 t (Tab. 1.). Údaje byly poskytnuty 
firmou AVE Ž ár nad Sáz. Ve strategii udržitelného rozvoje R požadovaná míra materiálového 
využití komunálního odpadu 50 % není dosažena. 
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 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. Významnou 
spole ností poskytující rozsáhlé služby v odpadovém hospodá ství na území ORP je spole nost 
AVE Ž ár nad Sázavou s provozovnou ve Ž e nad Sázavou a sb rnými dvory ve Svratce a 
Herálci. Biologicky rozložitelný komunální odpad je separovan  shromaž ován a je maximáln  
omezováno jeho ukládání na skládky. T íd ní biologicky rozložitelného odpadu má  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. Cílem odpadového hospodá ství je 
maximum odpadu p edat k dalšímu využití. 

d. 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).  

Dle aktualizovaného Plánu rozvoje vodovod  a kanalizací na území Kraje Vyso ina mají 
zabezpe eno išt ní odpadních vod  ve vlastní OV, anebo splaškové vody odvádí na OV jiných 
obcí, sídla: Bohdalov, Bude , Hamry nad Sázavou ( ást), Herálec, Jámy, Lhotka, Nížkov, Nové 
Veselí, Oby tov, Ostrov nad Oslavou, Polni ka, Ra ín, Radostín nad Oslavou, Sázava, Sazomín, 
Sklené, Svratka v . místních ástí, Škrdlovice, Vatín, Velká Losenice, Vojn v M stec, Ž ár nad 
Sázavou v etn  Stržanova (P íloha 5). OV pro 42 EO je vystav na pro obytný soubor rodinných 
dom  Újezd.  

e. Ovzduší 

 Polétavý prach 

Polétavý prach jsou malé ástice r zných látek, které jsou tak lehké, že trvá velmi dlouhou 
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 milimetru). 

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 polyaromatické 
uhlovodíky. Dlouhodobé vystavení vysokým koncentracím polétavého prachu poškozuje dýchací a 
srde ní ústrojí, zkracuje délku života a zvyšuje kojeneckou úmrtnost. 

Na území správního obvodu ORP Ž ár nad Sázavou stejn  jako na v tšin  území eské 
republiky k roku 2005 dosahovala koncentrace zne išt ní prachovými ásticemi PM10 pr rných 
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 Sázavou 
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“. 
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Obr. 4.: Pr rná 24hodinová úrove  zne išt ní ovzduší prachovými ásticemi PM10 v roce 2005 

 

  
Obr. 5.: Ro ní emise oxid  dusíku NOx v okrese Ž ár nad Sázavou 
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 Oxidy dusíku 

Na p elomu roku 1999/2000 byla pro území okresu Ž ár nad Sázavou zpracována rozptylová 
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. – K 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.). 

 

 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. 

f.  Jiné hygienické závady 

Vzdušný prostor nad severní, severovýchodní a jihovýchodní ástí území ORP (viz. P íloha 18) 
slouží jako cvi ný prostor pro letectvo Armády R. Jedná se o lety v nízkých a p ízemních 
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 . 

g.  Radonové riziko 

Vyso ina pat í z hlediska výskytu radonu k rizikovým lokalitám. Rn222 p i rozpadu 
na dce iné prvky m že p i vdechování p i dlouhodobé expozici zp sobit rakovinu plícních sklípk .  

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 zdroji zá ení 
alfa, beta a gama., avšak k jejich zastoupení v horninách a intenzit  emise jsou podstatné pouze 
U, Th a K.  

U a Th vytvá í radioaktivní rozpadové ady, jejímiž leny jsou izotopy radioaktivního lenu 
radonu Rn222 – emanace.  Rn222 p í rozpadu na dce iné prvky m že p i vdechování p 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. 
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 Horniny metamorfované – radioaktivita odpovídá vlastnostem výchozího materiálu, injek 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 nachází 
v podloží zájmového území, náleží oblast svrateckého krystalinika a strážeckého moldanubika 
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. 

V geologickém len ní K ídy Dlouhé meze v okolí Vojnova M stce se nachází sedimentární 
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 .  

 

B.8. Zem lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa 

a.  Zem lská p da 

U zem lské p dy byl sledován její podíl na celkové vým e obce.  Dle eského statistického 
adu k roku 2019 iní rozloha zem lské p dy 49,4 % rozlohy území ORP Ž ár nad Sázavou. 

(Tab. 2.) V porovnání s hodnotou pro R (53,28 %) z roku 2019 je hodnota o 3,9 % nižší, také 
zastoupení zem lské p dy v Kraji Vyso ina nabývá vyšších hodnot (60,0 %). Nejv tší podíl 
zem lské p dy mají obce Rosi ka (84,7 %) a Po ítky (81,0 %), nejnižší zastoupení zem lské 

dy o hodnot  4,8 % se vyskytuje v obci Cikháj a Ra ín (11,5 %). U v tšiny obcí (64,58 %) tvo í 
ZPF nadpolovi ní vým ru. (P íloha 11) Porovnání struktury p dního fondu mezi obcemi je možné 
nahlédnutím do p ílohy (Graf 1). 

b.  BPEJ a t ídy ochrany 

Pro ú ely bonitace zem lských p d byla za základní mapovací a oce ovací jednotku 
stanovena bonitovaná p dn  ekologická jednotka (BPEJ). BPEJ je definována na základ  
agronomicky zvlášt  vybraných charakteristik klimatu, p dy a konfigurace terénu a je možné k  ní 

adit údaje o produk ním potenciálu zem lských plodin i údaje o ekonomickém efektu , který 
za daných vn jších podmínek a v ur itém asovém úseku p ináší. 

BPEJ byly vy len ny na základ  podrobného vyhodnocení vlastností klimatu, 
morfogenetických vlastností p d, charakteristických p dotvorných substrát  a jejich skupin, 
svažitosti pozemk , jejich expozice ke sv tovým stranám, skeletovitosti a hloubky p dního profilu. 

i vy le ování BPEJ byla dodržena zásada, že všechny složky prost edí jsou rovnocenné. 

Konkrétní vlastnosti BPEJ jsou v databázi vyjád eny p timístným íselným kódem, kde: 

1. íslice zna í p íslušnost ke klimatickému regionu 

2. a 3. íslice ur uje p íslušnost k ur ité hlavní p dní jednotce 

4. íslice stanovuje kombinaci svažitosti a expozice ke sv tovým stranám 

5. íslice vyjad uje kombinaci hloubky skeletovitosti p dního profilu 
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Metodický pokyn MŽP R ze dne 21.10.1996 .j. OOLP/1067/96 pro jednotlivé BPEJ stanovil 
tzv. t ídy ochrany ZPF. Za azení jednotlivých BPEJ do t íd ochrany bylo aktualizováno vyhláškou . 
48/2001 Sb., o stanovení t íd ochrany ze dne 22.2.2011. Stanoveno je p t t íd ochrany s 
následující charakteristikou. 

Charakteristika t íd ochrany ZPF: 
1. Do I. t ídy ochrany zem lské p dy jsou za azeny bonitn  nejcenn jší p dy v jednotlivých 

klimatických regionech, p evážn  v plochách rovinných nebo jen mírn  sklonitých, které je 
možné odejmout ze zem lského p dního fondu pouze výjime , a to p evážn  na 
zám ry související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn  pro liniové stavby 
zásadního významu. 

2. Do II. t ídy ochrany jsou situovány zem lské p dy, které mají v rámci jednotlivých 
klimatických region  nadpr rné produk ní schopnosti. Ve vztahu k ochran  ZPF je o 

dy vysoce chrán né, jen podmín  odnímatelné a s ohledem na územní plánování také 
jen podmín  zastavitelné. 

3. Do III. t ídy ochrany jsou slou eny p dy v jednotlivých klimatických regionech s pr rnou 
produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je možné územním plánováním 
využít pro eventuální výstavbu. 

4. Do IV. t ídy ochrany jsou sdruženy p dy s p evážn  podpr rnou produk ní schopností v 
rámci p íslušných klimatických region , s jen omezenou ochranou, využitelné i pro 
výstavbu. 

5. Do V. t ídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které p edstavují zejména p dy s velmi 
nízkou produk ní schopností v etn  p d m lkých, velmi svažitých, hydromorfních, 
št rkovitých až kamenitých a erozn  nejvíce ohrožených. V tšinou jde o zem lské p dy 
pro zem lské ú ely postradatelné. U t chto p d lze p edpokládat efektivn jší 
nezem lské využití. Jde v tšinou po p dy s nižším stupn m ochrany, s výjimkou 
vymezených ochranných pásem a chrán ných území a dalších zájm  ochrany životního 
prost edí. 

 
Rozložení zem lských p d za azených do dvou nejvyšších t íd ochrany ve SO ORP Ž ár 

nad Sázavou je znázorn no v p íloze 13. 

c.  P 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, hlavn  
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 zvýšenou 
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).  
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d.  Sklonité orné p dy 

ležitým aspektem ochrany p dního fondu je sklonitost. Špatné hospoda ení na sklonité orné 
 vede ke zhoršování p irozeného vodního režimu v krajin . D sledkem je zvýšené riziko 

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, Hodíškov, 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) 

e.  Komplexní pozemkové úpravy 

Vyhotovené komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) umož ují správné využití pozemk  ve vztahu 
k ochran  životního prost edí a krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny a protierozních 
opat ení. 

Komplexní pozemkové úpravy byly zpracovány pro obce Mat jov, Nové Dvory, Nové Veselí, 
Pod šín, Sirákov, Újezd, Velká Losenice (k.ú. Velká Losenice). Zahájené komplexní pozemkové 
úpravy jsou na území obcí B ezí nad Oslavou, Bude , Herálec (k.ú. eský Herálec, k.ú. Moravský 
Herálec), Oby tov, Velká Losenice (k.ú. Po ežín), Sv tnov a Vep ová. K zahájení jsou komplexní 
pozemkové úpravy na území obce Nížkov (k.ú. Nížkov, k.ú. Buková u Nížkova). (P íloha 10) 

f.  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 
zastoupení les  na celkové vým e území.  K roku 2019 dle eského statistického ú adu lesnatost 
na území ORP Ž ár nad Sázavou dosahuje procentuálního zastoupení 41,0 % (Tab. 2.), což je o 
7,07 % více než vým ra lesních ploch pro R p edstavující 33,93 % rozlohy republiky. Vým ra 
lesních ploch v Kraji Vyso ina tvo í k roku 2019 30,54 % 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 (76,8 %). Nejmenší lesnatost je 
v obci Rosi ka (10,3 %), Po ítky (12,6 %) a Ostrov nad Oslavou (12,7 %). Lesnatost p esahuje u 
16,67 % obcí nadpolovi ní rozlohu území obce. (P íloha 15) 

g.  Pásmo ohrožení emisemi 

Pásmo ohrožení imisemi je chápáno jako území, kde synergické p sobení imisí 
a orografickoklimatických faktor  vyvolává poškození smrkových porost  p ibližn  stejné 
dynamiky. 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 azené 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, Radostín, Sklené a 
Svratku, Škrdlovice, Vojn v M stec. (P íloha 17) 
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h.  Lesy, jejich kategorizace  

Lesy se lení podle p evažujících funkcí do t í kategorií: 

 Lesy ochranné do kterých se za azují lesy 

 lesy na mimo ádn  nep íznivých stanovištích (sut ,  kamenná mo e, prudké svahy, strže, 
nestabilizované náplavy a písky, rašeliništ , odvaly a výsypky apod.) 

 vysokohorské lesy pod hranici stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na 
exponovaných h ebenech 

 lesy v kle ovém a lesním vegeta ním stupni 

 Lesy zvláštního ur ení jsou podle § 8 odst. 1 zákona . 289/1995 Sb., o lesích a zm  
kterých zákon  (lesní zákon) ty lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se: 

  v pásmech hygienické ochrany vodních zdroj  I. stupn  

 v ochranných pásmech zdroj  p írodních lé ivých a stolních minerálních vod 

 na území národních park  a národních p írodních rezervací 

Dále lze do les  zvláštního ur ení dle § 8 odst. 2 lesního zákona, u kterých je ve ejný zájem na 
zlepšení a ochran  životního prost edí nebo jiný oprávn ný zájem na pln ní mimoproduk ních 
funkcí lesa nad azen funkcím produk ním. Jde o lesy: 

 v prvních zónách chrán ných krajinných oblastí a lesy v p írodních rezervacích a p írodních 
památkách 

 láze ské 

 p ím stské a další lesy se zvýšenou rekrea ní funkcí 

 sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce 

 se zvýšenou funkcí p doochranou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou 

 pot ebné pro zachování biologické r znorodosti 

 v uznaných oborách a samostatných bažantnicích 

 v nichž jiný d ležitý ve ejný zájem vyžaduje odlišný zp sob hospoda ení 

 Lesy hospodá ské jsou lesy, které nejsou za azeny v kategorii les  ochranných nebo les  
zvláštního ur ení. Jedná se o tzv. "zbytkovou" kategorii les .  

N území SO ORP Ž ár nad Sázavou se nachází všechny t i kategorie využití les . Lesy 
hospodá ské se nacházení na území všech 48 obcí SO ORP Ž ár nad Sázavou. Lesy zvláštního 
ur ení se pak nachází na územích obcí 16 obcí a lesy ochranné na území 2 obcí.  

 

 

B.9. Ob anská vybavenost v etn  její dostupností a ve ejná   
  prostranství 

 
B.9.1. Ob anská vybavenost 

Ucelený p ehled týkající se za ízení ob anské vybavenosti na území ORP Ž ár nad Sázavou 
udává tabulka . 24. 
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a.  Školství 

V oblasti p edškolní výchovy je území ORP Ž ár nad Sázavou pokryto celkem rovnom rn  i 
když i zde se projevilo rušení n kterých za ízení jako d sledku nep íznivých demografických 
trend  v druhé polovin  90. let minulého století. 

Na území ORP Ž ár nad Sázavou se nachází dev t základních malot ídních škol. Úplné 
základní školy se v sou asnosti nachází v devíti sídlech, z toho v samotném Ž e nad Sázavou 
jsou ty i školy. Fungování základní školy na území obce je považováno obecn  za d ležitou 
prioritu rozvoje obce. Tento fakt vede k tomu, že školy jsou udržovány i tam, kde nenapl ují 
stanovené ukazatele Ministerstva školství R. 

Základní um lecká škola jako samostatn  p sobící subjekt má dlouholeté sídlo ve Ž e nad 
Sázavou. 

Ve Ž e nad Sázavou se nachází i všechna st edoškolská za ízení, v . vyšších odborných 
škol. 

b.  Zdravotnictví 

Na správním území ORP Ž ár nad Sázavou není nemocnice. Ta se nachází v blízkém Novém 
st  na Morav  a poskytuje zdravotní služby obyvatel m podstatn  širšího spádového okruhu 

než je ORP Nové M sto na Morav  a ORP Ž ár nad Sázavou. Základem sít  zdravotní pé e na 
území ORP je Poliklinika Ž ár nad Sázavou, která je p ísp vkovou organizací m sta Ž áru nad 
Sázavou. Jedná se o dob e vybavené za ízení s ordinacemi praktických léka , odborných léka  
stomatolog  i d tských léka . Rozsáhlé odborné služby zajiš ují zdravotní provozy (nap . 
laborato , rehabilitace, radiologické odd lení, lékárna apod.). V nezbytném rozsahu je poskytována 
léka ská pohotovostní služba. Samostatné ordinace praktických, p ípadn  ordinaci gynekologa i 

tského léka e mají obce Bohdalov, Herálec, Nížkov, Nové Veselí, Ostrov nad Oslavou, Radostín 
nad Oslavou, Svratka a Velká Losenice. 

c.  Sociální 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 každodenních 
innostech b žného života. Cílovou skupinou jsou osoby starší 60 let vyžadující pravidelnou 

pomoc z d vodu zhoršení zdravotního stavu nebo vysokého v ku. Domov pro seniory nabízí 54 
žek. 

Na území ORP Ž ár nad Sázavou se nacházejí v 5 obcích domy s pe ovatelskou službou, z 
nichž je v tšina lokalizována ve Ž áru nad Sázavou. Zbývající 4 DPS se vyskytují v obci Herálec, 
Nížkov, Nové Veselí 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 
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 
senior m ve 12 bytech. 

Za ízení se zvláštním režimem Senior penzion Fit ve Ž áru nad Sázavou poskytuje pobytovou 
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 
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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 Ž 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 využívat 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 lávání, 
rozvoj sportovních a spole enských aktivit. Denní pobyt pro postižené d ti a mládež poskytuje pé i 
a pomoc osobám s mentálním postižením s p idruženými vadami t lesnými nebo smyslovými, 
která podporuje rozvoj a uchovávání získaných psychických a fyzických schopností, dovedností a 
návyk , rozvoj samostatnosti a sob sta nosti s p ihlédnutím k intelektuálním možnostem 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 snížené 
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 . 

d.  Dostupnost ob anské vybavenosti 

Pro sídelní strukturu území ORP Ž ár nad Sázavou je charakteristická její lenitost a 
rozdrobenost s dominancí m sta Ž áru nad Sázavou v n mž žije cca 50% obyvatel celého území 
ORP. M sto je velmi dob e vybaveno ve ejnou i komer ní ob anskou vybaveností. Dobré dopravní 
napojení Ž áru nad Sázavou na železni ní a silni ní sí , zajiš uje pro v tšinu obyvatel ORP 
(krom  malých sídel a samot v periferních ástech ORP) p im enou dostupnost jeho ob anské 
vybavenosti a to jak základní tak i vyšší. 

Z provedeného rozboru ob anské vybavenosti je z ejmé, že ob anskou vybavenost p evážn  
základního významu (školy, léka ská pracovišt ) mají sídla, která byla ve St ediskové soustav  
osídlení R zahrnuta do sídel místního významu (Nové Veselí, Herálec atd.). Zde se setkáváme s 
jevem, že s rozvojem individuální dopravy rodi e své d ti umis ují do škol v míst  svého 
zam stnání. 

sto Svratka a obec Chlum tín jsou obcemi, které leží v nejsevern jší ásti správního území 
ORP Ž ár nad Sázavou. Lze zde vysledovat jistou odlišnost v chování obyvatel, kte í využívají 
ob anskou vybavenost v dob e dostupných m stech Nové M sto na Morav , p ípadn  Hlinsko. 

Dopravní dostupností a dopravní obslužností se též zabývá následující kapitola B.10. Dopravní 
a technická infrastruktura a její dostupnost. 

 
 
B.9.2. Ve ejná prostranství 

V položce jsou zahrnuty plochy ve ejných prostranství, které jsou charakteristické pro sídlo, 
resp. sídlo charakterizují svojí identitou a jedine ností. Hodnotové spektrum charakteristik 
ve ejných prostranství v jednotlivých sídlech nelze vzájemn  porovnávat. Nejsou popisována VP 
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i komunikacích, ulicích, pokud tyto nedisponují n jakou zvláštností, mimo ádností. Data byla 
získána z ÚPD obcí i z pr zkum  území. 

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

 Bohdalov  

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

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

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

 Bude  u Ž áru nad Sázavou – Nejvýznamn jším VP je bezesporu prostor návsi s nov  
provád nými úpravami v souvislosti s dokon enou výstavbou kaple. Výstavbou obchvatu 
silnice II. t ídy došlo ke zklidn ní jádra sídla. 

 Cikháj – V rozvoln ném zastav ní není identifikováno významn jších VP. 

 Hamry nad Sázavou – VP jsou tvo ena p edevším uli ními prostory bez zvláštních hodnot, 
prostor p ed bývalým obecním ú adem je pro funkci VP nedostate  vybaven. Úprava 
vybraných ve ejných prostranství je postupn  realizována. 

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

 Hodíškov – Po zapo atých sadových úpravách kolem kaple za íná mít tento centrální prostor 
novou vlídn jší tvá .  

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

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

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

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

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

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

 Kyjov u erné – VP je vymezeno plochami p i komunikacích. 

 Lhotka – P i bližším pohledu je možno v sídle identifikovat dv  d ležit jší ve ejná prostranství. 
Jde o území kolem obecního ú adu, kam se postupn  p esouvá spole enský život, a pak 
náves, která r znými stavebními aktivitami sv j význam ztrácí. 

 Malá Losenice – Jako VP je využívaná nezastav ná jádrová ást sídla. Kompozici prostoru 
chybí jasný zám r. 
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 Mat jov – Nejvýznamn jším VP z stává nadále náves. Upravené komunikace jsou bohužel jen 
s živi ným povrchem. VP je ovládán kaplí a komponovanou zelení. 

 Nížkov 

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

ást Buková – VP je rozdrobeno do menších ploch zelen  v jádru sídla.  

ást Špinov – Upravený návesní prostor s vodní plochou v pevných b ezích s kaplí. 

 Nové Dvory – VP je tvo en plochami zelen  p i místních komunikacích a p edprostory bývalých 
zem lských usedlostí. Stejné provedení asfaltových cest p sobí problémy v orientaci. 

 Nové Veselí – Nejvýznamn jší VP se ztotož ují se dv mi hlavními ve ejnými prostory m styse. 
Nám stí se snahou po dopravním zklidn ní se vzr stnými stromy a sochou T. G. Masaryka. 
VP druhé ásti m styse nese typické znaky sou asné vesnické návsi s p edprostory tvo ené 
trávníkovou plochou, ke i s minimem vzrostlých strom  a zpevn nými sjezdy. Ke zklidn ní a 
provázání obou prostor  p isp lo vybudování obchvatu silnice II. t ídy Ž ár nad Sázavou - 
Jihlava. 

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

 Ostrov nad Oslavou 

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

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

ešení následn  i ešení sadovnických úprav. 

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

 Pavlov  

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

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

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

v organizaci obce s nutnou úpravou. 

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

 Pokojov – Nejvýznamn jší VP je a nadále bude náves s nep íliš asto se vyskytující stavbou 
kaple a hasi ské zbrojnice (jedna budova). 
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 Polni ka – V míst  k ižovatky silnic II. a III. t ídy vyžaduje VP do ešení základních funk ních a 
prostorových vazeb. VP p ed školami je postupn  upravován. Nové VP je sou ástí obytného 
souboru RD v severozápadní ásti sídla. 

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

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

 Radostín nad Oslavou  

ást Radostín n. O. – Pro sídlo z významn jších VP lze vymezit dv  plochy, VP p i hlavní 
kompozi ní ose sídla se zahrnutím plochy nám stí a navazující plochy VP mezi rodinnými 
domy s vodní plochou uprost ed zastav ní a ve ejné prostranství p i Zn tinském potoce. 
Ob  VP budou polyfunk  využívána s požadavkem na do ešení p íslušných pot eb. 

 Rosi ka – VP je jednozna  ur eno na návsi. Nekoncep  pojatá výstavba ob anské 
vybavenosti v etn  úprav b ehu rybníku p sobí negativním dojmem. 

 Rudolec – Plochy VP jsou nevýrazné a jsou tvo eny p edevším plochami p i komunika ní síti 
s rozší ením ploch nad a pod zámkem, kolem kaple a p ed nov  postaveným polyfunk ním 
objektem. Zejména pro plochy VP p i zámku najít jednotící prvek. 

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

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

 Sirákov – VP je protkáno náhodn  vedenými pojízdnými komunikacemi. Kosterními d evinami 
jsou javory, jasany a lípy. Zele , která tvo í a bude nadále tvo it významnou podstatu VP nutno 
zinventarizovat, posoudit její zdravotní stav a nalézt optimální ešení úprav. 

 Sklené – Systém zastav ní respektující zvl. terénní podmínky neumožnil vznik návsi. Nov  se 
ipravuje výstavba víceú elového objektu, p ed kterým vznikne ve ejn  p ístupná plocha. Do 

nov  vzniklého VP zakomponovat objekt klasické zbrojnice a kaple. 

 Sv tnov – Bezesporu nejvýznamn jším VP byla náves v horní ásti sídla. Náves postupn  
ztrácí sv j význam zejména neuváženými stavebními aktivitami i zm nou spole enských 
podmínek. 

 Svratka – jednozna  nejd ležit jšími VP jsou plochy obou nám stí v etn  jejich zatím 
urbanisticky nedo ešeného propojení. Z pohledu m sta je za územn  perspektivní považovat 
VP p i sokolovn  s pot ebným p ekro ením potoka ivná . 

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

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

 Vatín – Náves pravidelného tvaru byla v roce 1989 rekonstruována. 

 Velká Losenice   

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

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

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

 Vojn v M stec – VP jsou reprezentována zejména ty mi prostranstvími: 
a) nám stí pravidelného tvaru vyžaduje úpravu sil. I. a III. t ídy. Posoudit zdravotní stav 

strom  s návrhem na provedení odborného zásahu 
b) prostranství u kostela, kde je t eba navrhnout celkovou úpravu se zd razn ním jedine nosti 

místa 
c)  prostranství p ed h bitovem. Celková koncepce úprav sm uje k zapojení této plochy do 

bitovního areálu s pot ebnou pietou místa 
d)  prostranství u rybníku pod sídelním útvarem. Neupravená plocha, kde je t eba nalézt 

vhodný vztah mezi vodní plochou a zelení se zachováním alespo ásti litorálního pásma. 

 Vysoké – Udržovaná náves je nejd ležit jším VP v obci. Nevhodným prvkem návsi je vodní 
nádrž sev ená v betonových b ezích a vysoký podíl ploch místních komunikací.  

 Zn tínek – I u tohoto sídelního útvaru je nejcenn jším VP náves se vzrostlou zelení a kaplí sv. 
Josefa z roku 1875. 

 ár nad Sázavou  

ást Ž ár n. S., zámek – Jedine ným VP je prostor p i kompozi ní ose S-J s nezbytnou 
nutností dotvo ení „otev eného“ prostoru p ed dnešní cukrárnou (i za použití 
architektonických prost edk ) a úpravami u Dolního h bitova. V kone né fázi se bude 
jednat o dva na sebe navazující samostatná VP. 

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

ednádraží i Libušín mají charakter zelen  sídelní obytné. Výrobní zóna p i Brn nské a 
Jamské ulici vznikala bez d kladné územn  technické rozvahy a je prosta ve ejných 
prostranství. Pr myslová zóna Jamská II má stanoveny podmínky pro rozvoj a udržitelnost 
území, které dávají nad ji vytvo ení ploch zelen  ve ejn  p ístupné, snad i ve ejných 
prostranství. 

ást M lkovice – Osídlení bez jasn  vymezeného VP 

ást Radonín – Pravidelný návesní prostor oživit plochami zelen , usm rnit dopravní 
provoz 
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ást Stržanov – Náves je vymezena p vodn  selskými staveními. Sou ástí návesního 
prostoru je mohutná lípa velkolistá, vodní plocha a kaple. Pro zachování charakteru 
prostoru nutno urychlen  p ijmout závazné regula ní prvky 

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

 

 

B.10. Dopravní a technická infrastruktura v etn  její dostupnosti 
 
B.10.1. Ob anská vybavenost 

a.  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 

sta na Morav , dále Sebranic na silnici I/43. 
Seznam silnic I. a II. t ídy na území ORP 

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. 

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. 
 

Nejzatížen jší úseky silni ní sít  mimo zastav ná území dle celostátního s ítání dopravy r. 1995, 2005 a 
2016 

 všech motor. vozidel za 24 hod. íslo 
silnice 

íslo 
úseku úsek 

rok 1995 rok 2005 rok 2016 

I/19 6-1150 Ž ár n./S. - Sázava 2083 5385 4711 
I/19 6-1160 Ž ár n./S. – Nové M sto na Morav  3457 7703 8030 
I/37 6-1580 Ž ár n./S. – Ostrov n./O. 3610 6226 6009 
I/37 6-1590 Ž ár n./S. – k ižovatka se sil. II/350 4094 6527 7355 

II/353 6-3370 Ž ár n./S. – Nové Veselí 2880 5180 6791 
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Z p edložené tabulky je z ejmý dramatický nár st silni ní dopravy u silnice I/19 mezi Ž árem 
nad Sázavou a Novým M stem na Morav  a u silnice I/37 ze Ž áru nad Sázavou sm r Škrdlovice. 
Výrazné je zvýšení intenzity dopravy též na silnici II/353 v úseku Ž ár nad Sázavou - Stáj 
(Jihlava). Z podrobných údaj  za jednotlivé druhy vozidel je patrný výrazný nár st osobních 
vozidel. 

b.  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 – Brno, 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. 

c.  Letecká a vodní 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 
sledovaným územím ORP jsou vymezeny prostory pro létání v malých a p ízemních výškách. 
(P íloha 18) 

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

d.  Logistická centra 

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

e.  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 
zastávce 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 dopravní 
dostupnost mají obce ležící na silnice I. t ídy (sil. I/19 a I/37) a v blízkosti železni ní trati ( . tra . 
úseku 250). Výborná dopravní dostupnost byla zjišt na u obcí Hamry nad Sázavou, Nové Dvory, 
Ostrov nad Oslavou, Sázava, Vatín, Velká Losenice a Ž ár nad Sázavou, u kterých p 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 
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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) 

f.  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 spokojena, 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, službami). 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. 

 

 

B.10.2. Technická infrastruktura 

a.  Zásobení pitnou vodou 

Základní úpravárenské 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 skupinové 
vodovody, 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 – viz P íloha 21. 

Ve ejný vodovod nemá obec Kyjov, místní ást obce Pavlov - Starý Tele kov a obec Rosi ka. 

Podíl obyvatel v trvale obydlených domech (TOB) zásobovaných pitnou vodou z vodovodu 

Dle SLDB z roku 2011 bylo 99,90 % obyvatel ORP Ž ár nad Sázavou zásobováno pitnou 
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. Nejmenší 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 samostatnými 
vodovody. Výjimkou je 9 obcí zásobených pitnou vodou z Víru a vodní nádrže Mostišt . Na 

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 Oslavou 
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získávají pitnou vodu z Mostišt . Bylo využito údaj  z Technické infrastruktury obcí okr. Ž ár nad 
Sázavou 1:100 000. 

b.  Kanalizace a išt ní odpadních vod 

Kanalizace se vesm s za ala budovat až po zavedení pitné vody do obce, kdy za ínají vznikat 
obtíže s vypoušt ním odpadních vod na ve ejná prostranství a do místních vodote í. Postupn  je 
však samo istící schopnost vodote í vy erpána a istota vody se stává jedním ze závažných, 
naprosto neopomenutelných problém  nejen rozvoje, ale i existence spole nosti. Pokrytí území 
kanaliza ními istírnami uvádí P íloha 5. 
 Bohdalov - vlastní OV, místní ást Chroustov není na OV napojena 
 Hamry nad Sázavou - pouze ást zástavy v Horních Hamrech je napojena na OV Ž ár nad 

Sázavou 
 Herálec - vlastní OV, nejsou napojeny pouze samoty (nap . Brušovec, Kuchyn ) 
 Jámy - vlastní OV 
 Lhotka - vlastní OV 
 Nížkov - jádrové sídlo nížkov má vlastní OV, místní ásti Buková a Špinov nejsou p ipojeny 

na OV 
 Nové Veselí - vlastní OV, která slouží i sousední obci Bude  
 Oby tov - vlastní OV 
 Ostrov nad Oslavou - jádrové sídlo má vlastní OV, místní ást Suky není napojena na OV 
 Sázava - jádrové sídlo má vlastní OV, místní ást eská Mez není napojena na OV 
 Sazomín - vlastní OV 
 Sklené - vlastní OV 
 Sv tnov - vlastní OV, která slouží i pro sousední obec Škrdlovice 
 Svratka - vlastní OV 
 Vatín - vlastní OV 
 Velká Losenice - jádrové sídlo Velká Losenice má vlastní OV, místní ást Po ežín není na 

OV napojena 
 Vojn v M stec - jádrové sídlo Vojn v M stec má vlastní OV, místní ást Nová Hu , 

Radostínské Borky nejsou na OV napojeny 
 ár nad Sázavou - vlastní OV, na OV je napojena místní ást Stržanov, obec Polni ka a 

ást zástavby Horních Hamr  

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

c.  Energetické zdroje 

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

d.  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 trafostanice 
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. 

e.  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 plynu. 
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 .  

Dle informací získaných od poskytovatele dat a vlastním terénním šet ením bylo zjišt no, že 
k roku 2015 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  realizována plynofikace obce. 
Tento stav nadále trvá. (P íloha 24) V tšina obcí je zásobena zemním plynem Jihomoravskou 
plynárenskou spole ností (JMP). 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. 

f.  Teplárenství 

Systém centrálního zásobení teplem existuje v sou asnosti pouze ve m st  Ž ár nad 
Sázavou. Zdrojem tepla jsou: 

 teplárna Ž as, která slouží jako základní zdroj soustavy centrálního zásobení teplem. 
Instalovaný výkon je cca 110 MW 

 výtopna Libušín, sloužící zejména pro odb ratele v severní ásti sít  s instalovaným výkonem 
14,5 MW 

  4 blokové kotelny v sídlišti Pod Vodojemem s instalovaným výkonem 4x 375 kW 

Všechny kotelny jsou plynofikovány, v teplárn  Ž as se používá jako palivo hn dé uhlí.  
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B.11. Ekonomické a hospodá ské podmínky 

Vypracování této ásti je provázeno nedostatkem dostupných údaj . Údaj s nejvyšší 
vypovídající 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. 

a.  Trh práce 

Hospodá ská problémovost nebo i stabilita území je mimo jiné dána i situací na trhu práce 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 
nezam 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 stnanosti byla zjišt na v obci Kyjov (0,0 %), dále v obci Mat jov (2,8 %) a Malé Losenici 
(3,0 %). (Tab. 12. a Graf 3)  

V roce 2011registrovaná míra nezam stnanosti - dosažitelní v ORP Ž ár nad Sázavou inila 
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 stnanosti v ORP 

ár nad Sázavou (8,4 %) uvedeno 25 obcí, tj. více jak 52,1 %. 

b.  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 Karlov 
(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.). 

c.  Podnikatelská aktivita 

Podnikatelská aktivita je uvažována jako po et podnikatelských subjekt  vyjád ený na tisíc 
obyvatel. Podnikatelství je vnímáno jako klí ový element pro ekonomickou konkurenceschopnost. 
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 2019 vyskytovalo 230 
podnikatel /1 000 obyvatel. (Tab. 19.) Nejv tší podnikatelská aktivita byla zjišt na v obcích Karlov 
(333 podnikatel /1000 obyv.) a Chlum tín (328 podnikatel /1000 obyv.). Naopak v obci Sazomín 
(117 podnikatel /1000 obyv.) a Kyjov (159 podnikatel /1000 obyv.) bylo evidováno nejmén  
podnikatelských subjekt . (P íloha 37)  

Zde je nutno upozornit, že mnohý z registrovaných subjekt  nevykonává žádnou 
podnikatelskou aktivitu. Jedná se tedy o subjekty, které jsou jen zaregistrovány, tzn. váha tohoto 
elementu je zkreslující. 

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

d.  Vyjíž ka za prací 

i porovnání pracujících vyjížd jících za prací mimo své bydlišt  lze zaznamenat, že tato 
vyjíž ka ve správním území ORP Ž ár nad Sázavou je o poznání nižší než za územní jednotky 
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, naopak 
nejvyšší míru vyjíž ky má obec Bohdalec (66,67 % pracujících) a Rosi ka (63,16 % pracujících). 
(Tab. 13.) 

e.  Ekonomicky aktivní obyvatelstvo dle odv tví 

O hospodá ském rozvoji oblasti do zna né míry vypovídá zastoupení jednotlivých odv tví. Dle 
eského statistického ú adu k roku 2011 pracovalo v primárním sektoru 13,07 % ekonomicky 

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 terciérním sektoru 
zam stnáno 44,81 % pracujících a jedná se o sektor s nejv tším podílem ekonomicky aktivních 
obyvatel. Do této kategorie byly zahrnuty také odv tví kvartéru, které zahrnují nepatrný podíl 
ekonomicko aktivních obyvatel.  

Významným ukazatelem rozvoje oblasti je podíl ekonomicky aktivních obyvatel zam stnaných 
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 obyvatel 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 zam 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.) 

f.  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 pro rok 2019 na obyvatele 18 420 K  z da ových p íjm . 
Nejv tší da ové p íjmy jsou zaznamenány v obci Cikháj (23 710 K /obyv.), Sklené (20 560 

/obyv.) a Radostín (20 250 K /obyv.). M sto Ž ár nad Sázavou udává 18 420 K /obyv. (Tab. 
21.) Naopak nejnižší da ové p íjmy jsou evidovány v obci Hamry nad Sázavou (13 980 K /obyv.) a 
Oby tov (14 830 K /obyv.). (P íloha 39) Údaje byly zjišt ny prost ednictvím Monitoru informa ního 
portálu Ministerstva financí eské republiky. 

g.  Plochy pro výrobu 

Výrobní proces probíhá na k tomu ur ených plochách. V p íloze . 40 jsou vyzna eny výrobní 
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 Ž 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 evážn  
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o výrobní a skladové areály ur ené pro zem lskou výrobu. V tší zem lské areály vznikaly 
edevším v místech, kde m lo sídlo koopera ní seskupení zem lské výrobn  organiza 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 podniky 
preferovaly výstavbu na plochách nových (na „zelené louce“), které jsou preferovány investory 
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 z ejmé, že 
takovýchto disponibilních ploch je mnohem více. 

h.  Místní pracovištní systémy a funk ní urbanizovaná území 

Jedním z dalších ukazatel  obslužnosti obcí je za azení obce v místním pracovištním systému. 
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 vyskytují 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 Ž 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) 
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B.12. Rekreace a cestovní ruch 

a.  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 rozmanitostí 
územního zám ru. Podle metodiky RNDr. Jana Bína, CSc. lze potenciál cestovního ruchu chápat 
jako formalizovaný výsledek zhodnocení co možná nejvíce komplexního okruhu lokaliza 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 cestovního ruchu. 
Lokaliza ní podmínky vytvá ející multidisciplinární systém jsou roz len ny na jednotlivé p irozené 
segmenty, které lze v zásad  považovat za homogenní aktivity cestovního ruchu – 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 konkrétních 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 kulturního 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 cestovního ruchu. Podle 
typologie potenciálu cestovního ruchu pat í celé ORP vyjma m sta Ž ár nad Sázavou do typu 

írodního vyhran ného. Do tohoto typu pat í obce, v jejichž potenciálu cestovního ruchu mají 100 
% zastoupení složky p írodního subsystému. M sto Ž ár nad Sázavou spadá do typu smíšeného, 
kam spadají obce s nenulovou hodnotou celkového potenciálu cestovního ruchu. Typologická 
klasifikace byla vyhodnocována náhledem do mapy.  

b.  Turistické atraktivity 

Nejvýznamn jší atraktivitou na území ORP Ž ár nad Sázavou je jednozna  areál kláštera 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 sobiv  
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 architektury  - 
obec Herálec, Svratka. 

Pro své p írodní hodnoty je v tšina území sou ástí CHKO Ž árské vrchy, dále je zde ada 
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 um lci. 
Jde zvlášt  o krajinu Svratecka a rybni ní oblast pod Rudolcem. 
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Za východišt  i cíle turistických cest do blízkého i vzdálen jšího okolí je t eba považovat m sto 
ár nad Sázavou, Svratku, Herálec, Cikháj i Sklené. 

c.  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 
cyklotrasy 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 

ibyslav a ve Ž áru nad Sázavou u Pilské nádrže do Stržanova a k Radonínu. Cyklistická 
stezka v zásad  p i silnici I/19 je realizována v Hamrech nad Sázavou a v Sázav . (P íloha 33) 

 Hippoturistika – a  se na území ORP Ž ár nad Sázavou nachází n kolik subjekt  zabývající 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. Nelze opomenout vlastníky 
sousedních pozemk , tak aby se p edcházelo škodám na p dním fondu. 

 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 vedly k pot eb  výstavby rekrea ního centra Ve 

e nad Sázavou. Skv lé možnosti trávení volného asu nabízí Rekrea ní areál Pilák. 
Postupn  se da í obnovovat v hlas letní rekreace u Velkého Dá ka. Pro koupání a související 
rekraci je z dalších vodních ploch využíván rybník Rendlí ek. 

 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.  

 Lyžování – základ tradice lyžování byl na Ž árských vrších položen již p ed sto lety. Jedná se 
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 evýšení sjezdovky je 82 m, nadmo ská výška 660 - 742 m. 
Na svahu je um lé osv tlení a technické 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. 
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d.  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 neobydlené 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 

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 sloužící 
k rekreaci. Do neobydlených dom  pat í všechny p ípady, které nespadají do trvale obydlených 
dom . Pro porovnání je po et byt  sloužící k rekreaci v neobydlených domech uvád n na 1000 
obyvatel. K roku 2001 dle eského statistického ú adu bylo na území ORP Ž ár nad Sázavou 
evidováno 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 
neobydlených 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 žádné 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 rekreaci. 
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 domech 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 objekty 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) 

e.  Rekreace hromadná - ubytování 

Do t chto za ízení lze adit tyto základní typy ubytovacích kapacit: hotel, penzion, ubytovna 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 nachází ve Ž áru 
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nad Sázavou (873 l žek) a ve Svratce (244 l žek).  Pro možné porovnání jednotlivých 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 l 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 hromadného 
ubytování. 

 

 

B.13. Bezpe nost a ochrana obyvatel 

a.  Povodn , záplavová území 

Podle zákona o vodách . 254/2001 Sb., odst. 1 a odst. 2 jsou záplavová území 
administrativn  ur ené území, která mohou být p i výskytu p irozené povodn  zaplavena vodou. 
Rozsah záplavového území stanoví ur ený správce vodního toku a na základ  jeho návrhu je 

íslušný vodoprávní ú ad povinen stanovit tento rozsah. V zastav ných územích a zastavitelných 
plochách ur ených územn  plánovací dokumentací, p ípadn  dalších územích, vymezí vodoprávní 

ad na návrh správce toku aktivní zónu záplavového území. Na území ORP Ž ár nad Sázavou 
jsou záplavová území ur ena u vodních tok : 

- Sázava - v etn  p ítoku Stržského potoka a potoka Stavišt  
- Oslava - v etn  p ítoku bohdalovského potoka 
- Svratka 
- Losenický potok 

Zásadní d ležitost v protipovod ové ochran  je zajišt ní zpomalení povrchového odtoku v 
povodí a zpomalení odtoku vody v korytech a nivách vodních tok . Zpomalení odtoku vody v 
krajin  lez ešit technickými opat eními avšak v poslední dob  se více uplat ují p írod  blízká 
protipovod ová opat ení s cílem extrémní srážkovou vodu zpomalit a zadržet tam, kde nep sobí 
škody. V zastav ných územích se protipovod ového ú inku dosahuje zejména úpravou koryta 
toku, který je spojen s revitaliza ní úpravou okolí toku. 

Nutno však mít na z eteli, že ochrana p ed povodn mi nebude nikdy absolutní a stále je nutno 
respektovat princip p edb žné opatrnosti. 

b.  Zvláštní povode  

Jedná se o povode  ne zp sobenou p írodními vlivy, ale poruchou vodního díla, která m že 
vést až k havárii vodního díla. U zvláštní povodn  se rozeznávají 3 základní typy podle charakteru 
situace, která m že nastat p i stavb  nebo provozu vodního díla. Zvláštní povode  m že vzniknout 
i jako d sledek teroristické nebo vojenské innosti. 

O zvláštní povodní též pojednává kapitola B.6.1.d. Informace v této kapitole erpají z Analýzy 
možného ohrožení zvláštní povodní v Kraji Vyso ina, která vytipovala na území Kraje Vyso ina 51 
vodních d l, pod kterými by mohla nastat zvláštní povode . Mezi t mito vodními díly není uvedeno 
vodní dílo Velké Dá ko s celkovým objemem 4,875 mil. m3.Vodní nádrž Velké Dá ko je však 
zahrnuta v Povod ovém plánu m sta Ž áru nad Sázavou. 

Konkrétní informace o vodních dílech jsou uvedeny v manipula ních ádech vodních d l, které 
jsou p ístupné u vlastník  vodních d l. 
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c.  Poddolovaná území, sesuvná území 

Na území ORP Ž ár nad Sázavou se nenachází žádné evidované plochy s ov eným nebo 
edpokládaným výskytem hlubinných d lních d l vzniklých za ú elem t žby anebo pr zkumu 

nerostných surovin, které by ve svém d sledku omezovaly územní rozvoj m st a obcí na území 
ORP. Sesuvné území limituje rozvoj ploch bydlení ve Vojnov  M stci. 

d.  Jaderná za ízení 

Na území ORP Ž ár nad Sázavou se nenachází ani neplánuje vybudování žádného jaderného 
za ízení (jadrné elektrárny, skladu radioaktivního odpadu, závodu na výrobu jaderného paliva 
apod.). 

e. Objekty a za ízení za azené do skupiny A nebo B s umíst nými nebezpe nými 
látkami 

Na území ORP Ž ár nad Sázavou se nenachází ani neplánuje výstavba t chto objekt  a 
za ízení. 

f. Objekty d ležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území 

Na území ORP Ž ár nad Sázavou je evidován 1 objekt d ležitý pro obranu státu. 

g. Objekty civilní a požární ochrany 

Stálé úkryty civilní ochrany poskytnul Hasi ský záchranný sbor Kraje Vyso ina. Z p vodní 
tabelární podoby byla zpracovatelem ÚAP na základ  sou adnic vytvo ena data prostorová. Tyto 
objekty jsou evidovány pouze na území m sta Ž áru nad Sázavou. Pokud se týká vybudovaných 
improvizovaných úkryt  v doru ených pasportech, byla uvedena jejich neexistence na územích 

íslušných obcí.  

Ve Ž e nad Sázavou se nachází požární stanice s opera ním st ediskem Hasi ského 
záchranného sboru Kraje Vyso ina zapojená do Integrovaného záchranného systému.  

Z poskytnutých údaj  KrÚ Kraje Vyso ina je na území evidováno 54 objekt  požárních zbrojnic 
sbor  dobrovolných hasi  a 2 požární stanice podnikových dobrovolných hasi   (Ž ár nad 
Sázavou a Zeras Radostín nad Oslavou). Znamená to tak, že v každé obci p ípadn  i její místní 
ásti je k dispozici požární stanice dobrovolných hasi . 

 

 

B.14. Hodnoty území 

a.  P írodní hodnoty 

 Krajinný ráz - Na území ORP jsou dle Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vyso ina 
vymezeny ty i oblasti krajinného rázu: CZ0610-OB001 Havlí kobrodsko, CZ0610-OB07 

ársko - Bohdalovsko, CZ0610-OB008 Novom stsko - Byst icko a velkou ást území tvo í 
CZ0610-OB024 Ž árské vrchy. len ní území dle Strategie ochrany krajinného rázu Kraje 
Vyso ina, p evzaly ZÚR Kraje Vyso ina. 

 Územní systém ekologické stability - Na území ORP je vymezen na všech t ech úrovních . 
nadregionální, regionální a lokální ÚSES. 
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 Významné krajinné prvky - Zákonem . 114/1992 Sb.,o ochran  p írody, jdou lesy, rašeliništ , 
vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy za len ny do významných krajinných prvk . 

 Velkoplošná chrán ná území a jejich zóny - Významnou ást území ORP zaujímá CHKO 
árské vrchy se svojí jádrovou ástí. Území CHKO je len no do 4 zón odstup ované 

ochrany p írody. 

 Maloplošná zvlášt  chrán né území - Z maloplošných zvlášt  chrán ných území se na území 
ORP nachází 3 národní p írodní rezervace, 6p írodních rezervací a 15 p írodních památek. 

 írodní parky - V jihozápadní ásti území byl z ízen p írodní park Bohdalovsko. 

 Památné stromy - Na území ORP se nacházelo 24 památných strom , v etn  silni ní aleje 
Herálec - Brušovec a lipového stromo adí zámku ve Ž e nad Sázavou. Ochrana javoru 
mlé e v Chlum tín  i ochrana lipové aleje v zámku Ž e nad Sázavou byla zrušena. 

 Natura 2000 - evropsky významné lokality  - Na území ORP je vymezeno 14 EVL. asto jsou 
vymezena na maloplošných zvlášt  chrán ných územích. 

 Migra ní koridory vybraných zvlášt  chrán ných druh  velkých savc  - Koridory prochází 
územím ORP mimo zastav ná území . 

 Lesy - pat í mezi významné krajinné prvky ze zákona. Na území ORP se vyskytují kategorie 
les  ochranných, les  zvláštního ur ení a kategorie les  hospodá ských. 

 Bonitované p dní ekologické jednotky a t ídy ochrany ZPF - BPEJ jsou výchozím podkladem 
pro ešení problematiky racionálního uspo ádání a využívání ZPF. 

 Chrán ná oblast p irozené akumulace vod - území, které pro své p írodní podmínky tvo í 
významnou p irozenou akumulaci vod, je shodné s území CHKO Ž árské vrchy. 

 Horizonty - p irozenou linii v krajin  tvo í horizont Arnoleckých hor, zalesn né kopce Ž árských 
vrch  a zvednutá krajina Novom stska. 

b.  Hodnoty kulturní v . hodnot urbanistických a architektonických 

 Nemovitá národní kulturní památka v etn  ochranného pásma - na území ORP se nachází 
národní kulturní památka kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené ho e. Tato národní kulturní 
památka má vymezené ochranné pásmo. 

 Statky zapsané do sv tového d dictví - viz nemovitá národní kulturní památka. 

 Nemovité kulturní památky - v ÚAP jsou uplatn na data poskytnutá Národním památkovým 
ústavem. 

 Památková rezervace a památková zóna - se na území ORP nevyskytují. 

 Urbanistické a krajinné hodnoty - region lidové architektury  se na území ORP nenachází. Do 
historické komponované krajiny pat í krajiná sky komponovaný prostor kláštera v Zámku 

áru.Mezi významné stavební dominanty pozitivn  ovliv ující vizuální charakter krajiny a 
místa pat í: 
 Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené ho e 
 Zámek Ž ár nad Sázavou 
 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Ž e nad Sázavou 
 V ž kostela sv. Prokopa ve Ž e nad Sázavou 
 V ž kostela sv. Vav ince v Bohdalov  
 Zámek v Rudolci 
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Mezi negativní stavební dominanty na území ORP nap . pat í: t lesa komín  firmy Tokoz, 
as, Satt, hydroglobus v Bohdalov , halové objekty velkých m ítek zem lské a 

pr myslové výroby, el. vedení ZVN, VVN i stožáry vysíla . 

 Významná vyhlídková ve ejn  p ístupná místa jsou na území ORP dv  - V ž kostela sv. 
Prokopa ve Ž áru nad Sázavou  a rozhledna na vrchu Rosi ka. Na území se dále nachází 
místa v krajin  na úbo í i vrcholech kopc  umož ující vyhlídku do krajiny, nap . vrch Vejdoch, 
kapli ka nad Rudolcem apod.. 

 Struktura a výška zástavby  - funk ní a prostorové uspo ádání jednotlivých sídel byla 
edm tem analýzy viz. kap. B.2. Prostorové a funk ní uspo ádání území. 

 Území s archeologickými nálezy (ÚAN) jsou rozd lena do ty  kategorií od kategorie ÚAN I - 
území s pozitivn  prokázaným výskytem archeologických nález  až po ÚAN IV - kde je 
nereálná pravd podobnost výskytu archeologických nález . 

 Ve ejná prostranství - charakteristika ve ejných prostranství v jednotlivých sídlech byla 
edm tem analýzy viz. kapitola B.9.2. 

c.  Hodnoty civiliza ní 

Hodnoty civiliza ní mají v území p evážn  užitný charakter. Sledována jsou zejména: 

 za ízení ve ejné ob anské vybavenosti pro vzd lávání, výchovu, sociální pé i, zdravotnictví, 
kulturu, sport, p ípadn  ve ejnou správu 

 za ízení komer ní ob anské vybavenosti - obchody, restaurace, ubytovaní a jiné služby 

 dostupnost za ízení ob anské vybavenosti 

 technologické objekty zásobování pitnou vodou , vodovodní ády 

 technologické objekty odvád ní a išt ní odpadních vod, kanaliza ní stoky 

 výrobny elekt iny, rozvodny, trafostanice 

 nadzemní vedení ZVN, VVN, VN a NN, podzemní vedení VN a NN 

 technologické objekty zásobování plynem, vedení plynovod  

 technologické objekty zásobování teplem,  teplovody 

 elektronické komunikace 

 silnice I., II. a III. t ídy, místní a ú elové komunikace (místní komunikace I. a II. t ídy se na 
území ORP nenachází) 

 železni ní dráhy - celostátní dráha, dráha regionální, vle ky 

 stezky pro cyklisty, cyklotrasy, turistické trasy, b žka ské trasy, p ípadn  i nau né stezky 

 

 

B.15. Limity využití území 

Stanovení limit  využití území pat í mezi základní úkoly územního plánování. Limity využití 
území jsou v zásad  nep ekro itelnou hranicí pro využití území, mají omezující ú el  a mají vliv na 
rozvojové trendy obcí a m st. Existují dv  základní skupiny limit  využití území: Limity vyplývající z 



ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou  - 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE  |12/2020 

 

88 

právních p edpis  a Limity vyplývající z vlastností území, které vycházejí z konkrétních podmínek 
toho kterého území. 

a.  Limity využití území vyplývající z právních p edpis  

 Dopravní infrastruktura, uspo ádání dopravy 

 Pozemní komunikace -  nap . ochranná pásma silnic I., II. a III. t ídy, prostorové požadavky 
pozemních komunikací v etn  souvisejících návrhových parametr  pozemních komunikací, 
kapacity odstavných a parkovacích stíní na plochách bydlení rekreace, plochách 
ob anského vybavení  a dalších plochách s rozdílným zp sobem využití 

 Železni ní dráhy - nap . prostorové uspo ádání celostátních regionálních drah a vle ek v ., 
ochranných pásem, návrhové parametry a technické podmínky staveb drah  

 Letecká doprava - nap . ochranná pásma leteckých staveb 

 Stavby vedení a za ízení technické infrastruktury 

 Zásobování elektrickou energií - nap . ochranná pásma el. vedení ZVN, VVN, VN, 
ochranná pásma transforma ních stanic a rozvoden elektrické energie 

 Zásobování teplem - nap . ochranná pásma tepelného vedení centrálního zásobení teplem, 
ochranné pásmo primárního rozvodu tepla, ochranné pásmo p edávacích stanic 

 Zásobování plynem -  nap . ochranná pásma plynárenských za ízení a sítí VVTL, VTL, 
STL, podmínky umíst ní regula ních stanic, bezpe nostní pásma VVTL a VTL plynovod  

 Zásobování vodou - nap . ochranná pásma vodovodních ád , ochranná pásma a umíst ní 
vodojemu, úpraven vody 

 Odvád ní a išt ní odpadních vod - nap . ochranné pásmo kanaliza ních stok, ochranné 
pásmo istíren odpadních vod 

 Elektronická za ízení - nap . ochranná pásma komunika ního vedení elektronických 
komunikací, ochranná pásma radiových sm rových spoj  

 Vodní toky - nap . zajišt ní údržby vodního toku, správcem vodního toku, ochrana vodního 
toku a jeho koryta 

 Ochrana podzemních a povrchových vod - nap . p ípustná míra zne išt ní odpadních vod 
vypoušt ných do povrchových nebo podzemních vod, ochranná pásma vodních zdroj , 
využití území v chrán ných oblastech p irozené akumulace vod, záplavová území v etn  
aktivních zón, zvláštní povode   

 Ochrana p dního fondu - zachování lesa pro pln ní jeho funkcí, vzdálenost 50 m od okraje 
lesa, ochrana zem lského p dního fondu p edevším v I. a II. t íd  ochrany ZPF 

 Zvlášt  chrán ná území - nap . chrán ná krajinná oblast, národní p írodní rezervace, 
írodní rezervace, p írodní památka, ochranné pásmo zvlášt  chrán ných území 

 Obecná ochrana p írody - nap . významný krajinný prvek, d eviny rostoucí mimo les, 
írodní park, památné stromy, evropsky významná lokalita 

 Geologie - nap . chrán ná ložisková území, dobývací prostor 

 Ochrana památek - nap . nemovitá národní kulturní památka a nemovitá kulturní památka a 
jejich ochranná pásma, stavby zapsané v Seznamu sv tového d dictví 
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b.  Limity vyplývající z vlastností území 

 Limity vyplývající z územn  plánovací dokumentace nap . 

 plochy s rozdílným zp sobem využití 

 zastavitelné plochy, plochy p estavby, plochy zm n v krajin  

 vymezení ve ejných prostranství 

 významné stavební dominanty 

 významná vyhlídková místa 

 struktura a výška zástavby 

 identita sídla, památky místního významu, drobné artefakty v sídle i krajin  

 konkrétní vymezení a ur ení prvk  ÚSES 

 limitní hranice negativních vliv  v území z vliv  lidské innosti (zvlášt  plochy výroby a 
plochy smíšené) 

Poznámka:  V kapitole B.15, nejsou uvedeny limity využití území, které se na území ORP Ž ár 
nad Sázavou nevyskytují (nap . pta í oblast, památková rezervace i zóna). 
Zárove  p edložené p íklady limit  nepostihují veškeré limity využití území které se 
na území obce nalézají. 

 

 

B.16. Zjišt ní a vyhodnocení zám  

a.  Zjišt ní zám  na zm ny v území 

Rozvojové zám ry nadmístního významu jsou komplexn ešeny v Zásadách územního 
rozvoje Kraje Vyso ina. Tyto zám ry jsou dále zp esn ny v územních plánech jednotlivých obcí na 
území ORP Ž ár nad Sázavou (nap . regionální a nadregionální ÚSES, dopravní infrastruktura). 
Ze 48 obcí ve správním obvodu ORP Ž ár nad Sázavou má územní plán k dispozici 47 obcí. 
Územn  plánovací dokumentací nedisponuje obec Kyjov, která je velmi malou obcí v periferní 
oblasti ORP Ž ár nad Sázavou. Rozvojové pot eby se zde d jí v zastav ném území, které bylo 
vymezeno dle §59 stavebního zákona. 

b.  Vyhodnocení zám  

 Nejv tší podíl zastavitelných ploch je vymezen pro pot eby bydlení. Krom  Ž áru nad Sázavou 
jde vesm s o plochy bydlení v rodinných domech. 

 Zástavba rodinných dom  je navržena na zastavitelných plochách, které zpravidla navazují na 
zastav né území. Využití proluk i ploch po asanaci stávající zástavby v jádrech venkovských 
sídel vyznívá v neprosp ch charakteru prost edí sídel. 

 Rozvojové zám ry v oblasti bydlení v rodinných domech jsou asto nadhodnoceny, respektive 
se jedná spíše o nenapln ná p ání zástupc  daných obcí. 

 Zám ry na jiných plochách rozdílného zp sobu využití jsou vymezeny p edevším v ÚP Ž ár 
nad Sázavou a dvou nejv tších sídlech p i silnici Ž ár nad Sázavou - Jihlava (Nové veselí, 
Bohdalov). 
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 Dosud nejsou patrné zm ny krajinné struktury ani v katastrálních územích, které mají 
vyhotoven plán spole ných za ízení završený komplexní pozemkovou úpravou. 

 Situování n kterých výrobních i skladových staveb ve venkovském prostoru je svým m ítkem 
cizí danému ve ejnému prostoru ( nap . dostavba zem lského areálu Bohdalov) a asto 
vyžaduje velké zábory zem lského p dního fondu. 

 Stále se neda í úsp šn ešit problém brownfield zejména zem lského p vodu, kdy jsou 
astými d vody nep im en  vysoké finan ní požadavky sou asných majitel  p i prodeji. 
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C. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 
 

C.1. Zjišt ní vyhodnocení pozitiv a negativ v tématickém len ní 

a.  Širší územní vztahy 

Pozitiva Negativa 
 výhodná poloha v centrální ásti R 
 železni ní tra . 250 je sou ástí 

transevropské sít  železnic 
 nadmístní význam CHKO Ž árské vrchy a 

CHOPAV Ž árské vrchy 

 nedostate né napojení území na dálni ní 
sí R 

 ochranné podmínky CHKO Ž árské vrchy 
a CHOPAV Ž árské vrchy vytvá í bariéry 
pro hospodá ské aktivity 

 nedostate ná dostupnost m sta Ž áru 
nad Sázavou ze severní ásti území ORP 

Vyhodnocení 
Pokra ovat ve zlepšování dostupnosti krajského m sta Jihlavy po silnici II/353. Zajistit podmínky 
pro vhodné napojení území ORP na dálnici D1 ve sm ru do Brna. 

b.  Prostorové a funk ní uspo ádání území 

Pozitiva Negativa 
 rozvojová oblast krajského významu 

OBk4, rozvojová osa p i silnici I/19 
krajského významu OSk4 

 na území ORP není vymezena specifická 
oblast 

 identifikovatelný p dorys u v tšiny sídel 

 nedostatky ve využívání ploch 
zastav ného území 

Vyhodnocení 
Nastaveny jsou p edpoklady pro rozvoj hospodá ských aktivit v rozvojové oblasti a rozvojové ose. 
Vytvo ení nových pracovních p íležitostí m že ovlivnit i migra ní aktivitu. 

c.  Struktura osídlení 

Pozitiva Negativa 
 stabilizovaná struktura osídlení s jasn  

ur eným jádrovým sídlem 
 krajinné p ed ly mezi sídly (krom  m st a 

Herálce) 
 nízká hustota zalidn ní v porovnání s 

hustotou zalidn ní R 

 rozdrobená sídelní struktura 
 velmi vysoký podíl malých obcí - tém  

70% 
 vyklid ování malých sídel 
 výstavba na okrajích sídel s p vodní 

zástavbou 
Vyhodnocení 

Zvyšující se po ty popula  malých obcí. Postavení obcí v sídelní struktu e je stabilizované, 
nep edpokládají se zm ny. 

d.  Sociodemografické podmínky a bydlení 

Pozitiva Negativa 
 vyšší zastoupení p edproduktivního 

obyvatelstva v porovnání s R 
 zatím stabilizovaná dostate ná sí  

 stárnutí populace, rostoucí podíl 
poproduktivního obyvatelstva 

 nízké migra ní saldo m že znamenat 
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za ízení ob anské vybavenosti 
 nadpr rn  vysoký podíl bydlení v 

rodinných domech 
 nadpr rná velikost byt  
 nastoupený trend u modernizací bytového 

fondu 
 vysoký podíl byt  v soukromém vlastnictví 

nízkou ekonomickou atraktivitu území 
ORP 

 nedostate ná kapacita sociálních za ízení 
pro seniory 

 rostoucí po et jednobytových domácností 
 vysoký podíl neobydlených dom  

edevším ve venkovských sídlech 
 nedostate ná druhovost dom  v sou asné 

bytové výstavb  
 odliv mladých lidí s vyšší vzd laností do 

velkých m st vesm s mimo kraj Vyso ina 
Vyhodnocení 

Nevyhnutelný nár st poproduktivní v kové skupiny obyvatel bude p inášet další požadavky a 
pot eby v oblasti sociální pé e. Nabídka dobrého bydlení spojeného se vznikem nových 
pracovních p íležitostí v odv tvích s vyšší p idanou hodnotou m že znamenat p íliv vzd laných 
lidí v produktivním v ku. U velmi malých obcí v periferních územích lze o ekávat transformaci 
obytné funkce na funkci rekrea ní. 

e.  P íroda a krajina 

Pozitiva Negativa 
 velkoplošné ZCHÚ – Chrán ná krajinná 

oblast Ž árské vrchy 
 24 maloplošných ZCHÚ 
 20 evropsky významných lokalit soustavy 

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 lokální 
úrovn  územního systému ekologické 
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 

intenzivn  zem lsky využívána 
 v astých 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, 
stožáry elktronické komunikace aj.) 

 chyb jící smluvní ochrana území 
s vlastníky pozemk  chrán ných území 
s kompenzací ekonomické újmy 

Vyhodnocení 
Území ORP Ž ár nad Sázavou je jako celek dosud území s kvalitním p írodním prost edím a 
hodnotnou krajinou. P írodní hodnoty jsou reprezentovány vymezením CHKO Ž árské vrchy a 
po etným zastoupením maloplošných zvlášt  chrán ných území. Sou ástí p írodního prostoru je 

írodní park Bohdalovsko, ada památných strom  v etn  stromových alejí. Území mimo ádných 
írodních hodnot je nutno chránit  a pe ovat o n . Nezbytné je zachovat harmonizující vztahy v 

krajin  s kulturní charakteristikou krajinného rázu. Zamezit výstavb  výškových staveb a dalších 
ítkem krajin  cizích staveb, jež se budou vizuáln  uplat ovat ve vymezených prostorech 

CHKO Ž árské vrchy, p írodního parku Bohdalovsko a ve zvýšených prostorech Arnoleckých hor, 
nebo budou v kontrastu se stávajícími dominantami kostelních v ží. Krajinnými prvky, r znými 
formami rozptýlené zelen  je nutno doplnit intenzivn  zem lsky využívanou krajinu kolem velké 
Losenice, u Vojnova M stce i Po ítek. 

f.  Vodní režim a horninové prost edí 

Pozitiva Negativa 
 CHOPAV zaujímá významnou ást území  malá vodnatost vodních tok , v tšina 



ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou  - 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE  |12/2020 

 

93 

ORP 
 vysoký podíl vodních ploch v území 
 územní p edpoklady pro výstavbu nových 

malých vodních nádrží v etn  obnovy 
zrušených 

 vesm s dochované nivy vodních tok  
s pob ežními ekotony 

 istá až velmi istá voda v pramenné 
oblasti 

 bezproblémové zásobení území kvalitní 
pitnou vodou. Území ORP není závislé na 
jednom zdroji 

 v p ípad  nutnosti lze pro zásobení vodou 
využít VD Stavišt  

 existence komplexn  pojatého dokumentu 
PRVKÚK Vyso ina 

 vymezení záplavových území v etn  
aktivních zón záplavového území 

 existence Analýzy možného ohrožení 
zvláštní povodní v Kraj Vyso ina. 

 
 
 
 aktivní lom drceného kamene Polni ka 
 existence chrán ného ložiskového území 

stavebního kamene Sázava 
 perspektivní plocha nálezu ložisek Cu rud 

(proniká z ložiska Staré Ransko) 
 net žené ložisko Fe rud u Bud e u Ž áru 

nad Sázavou 
 práce spojené s vyhledáváním uranových 

rud p inesly dobrou geologickou znalost 
území 

 poddolovaná území neovliv ují územní 
rozvoj obcí. 

 pouze jedno evidované sesuvné území 

vodních tok  zde má svoji pramennou 
oblast 

 úbytek zásob podzemních vod vlivem 
úprav tok  a provedených odvodn ní 

 znehodnocení p irozených odtokových 
pom  rozsáhlými odvod ovacími 
stavbami 

 stování nevhodných plodin na erozn  
náchylných p dách 

 vysoký podíl zem lských ploch 
s provedeným odvodn ním 

 zvýšený obsah živin v rybnících 
(eutrofizace) 

 transport a depozice materiálu do vodních 
tok  snižuje jejich kapacitu – zvýšení 
rizika povodí 

 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 

 
 nízká vydatnost ložisek nerostných 

surovin 
 existence pouze jednoho kamenolomu se 

stále se zvyšujícími požadavky na t 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 

 
 
 
 

Vyhodnocení 
Území ORP má relativn  dostate né množství povrchových vod. Nezbytn  se jeví ochrana území 

ed zvýšenými odtoky srážkových vod zadržení na míst  jejich vzniku. Reten ní schopnost 
krajiny zvyšovat p írod  blízkými zp soby. Rovn ž pot ebná protipovod ová opat ení p edevším 
na zvlášt  chrán ných územích provád t p írod  blízkými zp soby. Vylou it zásahy, která by 

nily dosud dochovaná p irozená koryta vodních tok . Zabezpe it další ochranu povrchových i 
podzemích vod realizací nových OV a modernizací stávajících. 
Projevy z p edchozích d lních inností na území ORP neomezují rozvojové zám ry obcí. 
Zvyšovat se bude závislost území na dovozu p edevším stavebních surovin. 

g.  Kvalita životního prost edí 

Pozitiva Negativa 
 území CHKO Ž árské vrchy shodné s 

územím CHOPAV, zaujímají výraznou 
ást území ORP 

 plošná vým ra les  na území ORP je nad 
pr rem Kraje Vyso ina i R 

 nízká míra imisního zne išt ní ovzduší 
 existence separovaného sb ru pro 

základní druhy odpad  
 na území ORP se nenachází 

provozovaná skládka komunálního 
odpadu 

 zvýšení produkce sm sného komunálního 
odpadu    

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

 rostoucí požadavky na zvyšování kapacit 
ustájených dobyt ích jednotek 
v zem lských areálech i farmách 
soukromých zem lc  v zastav ném 
území 

 i hlavních silni ních tazích p ekra ování 
limitní hranice hluku z dopravy 
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 dostate né pokrytí území sb rnými dvory 
 obecn  nedochází k nelegálnímu ukládání 

odpadu 
 Vesm s celé území je zásobeno pitnou 

vodou požadované kvality a množství 
 výstavba istíren odpadních vod a 

modernizace stávajících vytvá í podmínky 
pro rozvoj obce 

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

 zpracováním bioodpadu dojde ke snížení 
množství odpadu ukládaného na skládku 
TKO v Ronov  nad Sázavou 

 stálý rozvoj automobilové dopravy p sobí 
negativn  na pohodu bydlení a 
bezpe nost obyvatel 

 astý výskyt zvýšeného a vysokého 
radonového rizika 

 nízký podíl domácností v plynofikovaných 
obcích používajících ZP k vytáp ní 

 lokální topeništ  na tuhá paliva s 
nedostate nou technologií spalování 

Vyhodnocení 
Území ORP je územím s dobrým životním prost edím. Realizací dopravní , technické 
infrastruktury a dalšími postupy snižovat enviromentální rizika a škodlivé dopady lidské innosti 
na životní prost edí a ve ejné zdraví obyvatel území ORP. Jedná se nap . o zvyšování kvality 
ovzduší, snižování množství odpadních vod, ochranu vodních zdroj , snižování množství 
net íd ného komunálního odpadu, sanace starých ekologických zát ží, odstra ování vzájemného 
negativního ovliv ování funkcí v území, protipovod ová opat ení. 
Na území ORP se nenachází za ízení (pr myslového, zem lského ani t žebního charakteru) s 
výrazn  negativním dopadem na životní prost edí. 

h.  Zem lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkce lesa 

Pozitiva Negativa 
 vysoký podíl 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 PUPFL 

 omezení hospoda ení na území CHKO i v 
ochranných vodárenských pásmech 

 na 53 % území se nachází zem lské 
dy se zvýšenou infiltrací 

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

 degradace p dy a krajiny erozními 
procesy 

 používání stále t žší mechanizace vede k 
devastaci p dní struktury 

 vznik druhotné cestní sít  vlivem 
nedostate ných parametr  i zanedbanosti 
cest p vodních a nekázní uživatel  

 úbytek ploch ZPF zejména z d vodu 
extenzivního r stu zastav ných území 
obcí a m st 

 nevyhovující druhová skladba les  – 
evaha smr i 

 tém  vymizení buku a jedle a ostatní 
irozené d eviny 

Vyhodnocení 
Území ORP se nachází výrazném rozhraní, tzn.  podmínky pro zem lskou výrobu jsou výrazn  
odlišné zejména mezi severní ástí území ORP (podhorský charakter území) s pom rn  
nevhodnými podmínkami pro intenzivn jší formy zem lského hospoda ení. Jižní ást území 
oRP má naopak vhodné podmínky pro polointenzivní zem lskou výrobu. Nevratné ztráty ZPF 
investi ní výstavbou. 
V sou asném druhovém složení les  p evažují smr iny s borovicí, bukem a mod ínem. Ší í se 
javor horský. Potencionáln  by na Ž ársku m ly p evládat bikové bu iny. 

 

 



ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou  - 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE  |12/2020 

 

95 

i.  Ob anská vybavenost v etn  její dostupnosti a ve ejná prostranství 

Pozitiva Negativa 
 ár nad Sázavou jako významné st ední 

centrum osídlení (dle ZÚR KrV) disponuje 
širokou dob e dostupnou ob anskou 
vybaveností 

 obyvatelé severní ásti území ORP s 
výhodou využívají za ízení ob anské 
vybavenosti v dob e dostupných m stech 
Hlinsko a Nové M sto na Morav  

 existence základní školy v míst  je 
prioritou velkého po tu obcí 

 více jak 70% obcí je vybaveno kulturním 
za ízením (zpravidla spole enským 
sálem) 

 utvá ení ve ejných prostor  v d ležitých 
ástech sídel, za ínají obce v novat 

pat nou pozornost 

 léka ská pohotovostní služba je 
zajiš ována pouze v omezeném ase 
poliklinikou Ž ár nad Sázavou 

 absence hotelu ve Ž e nad Sázavou s 
vyšší náro ností poskytovaných služeb 

 stále trvají nevhodné úpravy návsí a 
ležitých uli ních prostor  ve ejného 

charakteru a navazující zástavby 

Vyhodnocení 
Nebyly zjišt ny žádné vn jší ani vnit ní vlivy, které by m ly zásadní dopad na organizaci 
ob anského vybavení  na území ORP. Dominace m sta Ž áru nad Sázavou v rozsahu a 
pestrosti ob anské vybavenosti bude nadále trvat. Nemocni ní služby budou nadále poskytovány 

edevším v dob e dosažitelném Novém M st  na Morav . 

j.  Dopravní a technická infrastruktura v etn  její dostupnosti 

Pozitiva Negativa 
 propojení území silnicemi I. t ídy v obou 

hlavních osách území ORP 
 železni ní tra . 250 – sou ást 

transevropské sít  železnic 
 postupující práce na zlepšení dostupnosti 

krajského m sta, potažmo hlavního m sta 
 existence krajského dokumentu zabývající 

se páte ní sítí silnic 
 aktualizace pasportu místních komunikací 

v mnoha obcích 
 výhodné propojení Ž áru nad Sázavou 

s Novým M stem na Morav  regionální 
dráhou (tra . 251) a silnicí I/19 

 vcelku komfortní železni ní spojení 
s Brnem a Prahou 

 
 
 
 
 dostate ná kapacita vodovodních 

ivad  z úpravny vod Vír a Mostišt  i 
podzemních vod 

 rezerva povrchové vody vodní nádrže 
Stavišt  

 srovnatelný podíl obyvatel v obydlených 
bytech napojených na vodovod jako za 

R i Kraj Vyso ina 
 existence Plánu rozvoje vodovod  a 

kanalizací Kraje Vyso ina 
 nejsou problémy v zásobení ORP el. 

energií 

 omezená dostupnost dálni ní sít  
 asté jsou p ípady, kdy silnice nespl ují 

požadované parametry 
 tranzitní silni ní doprava vedena p es 

jádra sídel 
 ani u dopravn  zatížených úsek  silnic 

v zastav ném území nejsou dostate  
ešeny pot eby nemotorizovaných 

astník  dopravy 
 nedostate né uplat ování zásad 

dopravního zklidn ní pr jezdních úsek  
silnic 

 nár st individuální automobilové dopravy 
 nedostatky na úseku dopravy v klidu - 

zvlášt  kapacitní 
 omezené kapacitní a rychlostní možnosti 

žel. trati . 250 
 snížená dopravní dostupnost u cca 43% 

obcí ORP 
 
 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 

využívajících zemní plyn (hlavn  
venkovská sídla) 

 pomalé využívání alternativních - 
obnovitelných zdroj  energie z ploch v 
urbanizovaném území 
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 vysoký podíl plynofikovaných obcí 
Vyhodnocení 

V oblasti dopravní a technické infrastruktury existují pro území ORP (resp. celého kraje) 
pravideln  aktualizované koncep ní podklady, zabývající se postupy k dosažení cílového stavu v 
oblasti t chto infrastruktur. Rozdrobená sídlení struktura znamená vyšší naklad na dopravní a 
technickou infrastrukturu. 
Dopravní a technická vybavenost zejména místního významu náleží mezi d ležité limity dalšího 
územního rozvoje sídel. Stále rostoucí je dopravní zát ž na silni ní síti. 

k.  Ekonomické a hospodá ské podmínky 

Pozitiva Negativa 
 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 významu  

 zvyšující se podíl zam stnanc  
v terciérním sektoru 

 preference rozvoje výroby s vyšší 
idanou hodnotou 

 zlepšující se dopravní dostupnost 
krajského m sta resp. dálnice D1 

 dvoukolejná železni ní tra  Brno – H. 
Brod - Praha 

 vhodné podmínky pro rozvoj cestovního 
ruchu v území 

 nízká míra registrované nezam stnanosti  
 vysoký podíl obcí s platnou nebo 

rozpracovanou územn  plánovací 
dokumentací 

 stabilizovaná sí  zem lských podnik  

 Nízká diverzifikace pr myslové výroby v 
ORP. 

 tšina výroby soust ed na do Ž áru nad 
Sázavou 

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

 nedostatek pracovních sil v posledních 
letech ešen náborem zahrani ních 
zam stnanc  

 malý podíl ekologického zem lství 
 nízká výkonnost cestovního ruchu, 

nevyužitý potenciál území ORP 
 relativn asto se vyskytující nekoncep ní 

rozvoj rodinných farem v zastav ném 
území, zvlášt  však do volné krajiny 

 vysoký podíl zaevidovaných 
podnikatelských subjekt  s pasivní 
inností 

Vyhodnocení 
Z provedené analýzy rozvoje ekonomických a hospodá ských podmínek jednozna  vyplývá 
preference výstavby nových areál  výroby na nových plochách "na zelené louce". Využití 
vhodných ploch k p estavb  je okrajové. Pozitivní je p íklon k rozvoji ekonomických odv tví s 
vyšší p idanou hodnotou (znalostní ekonomika) což m že p inést do území mladou vzd lanou 
populaci. Rozvoj ekonomických aktivit v odlehlých - periferních oblastech je a nadále bude 
limitován p edevším dopravní dostupností. 

l.  Rekreace a cestovní ruch 

Pozitiva Negativa 
 geograficky výhodná poloha území ORP 

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 
rekreace 

 významná regulace výstavby nových 
chatových a zahrádká ských osad 

 krajina s nespo tem vynikajících 
vyhlídkových míst v etn  rozhledny 
Rosi ka 

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

 narušení rekrea ní podstaty území 
individuelní chatovou výstavbou (Velké 
Dá ko, Rendlí ek) 

 velké hony ZPF v jižní ásti území ORP a 
u v tších osídlení - narušení rekrea ních 
kvalit území 

 bezpe nost cyklist  využívajících 
zna ených tras, které jsou vymezeny 
zejména po silni ní síti 

 nedostate ná sí  cyklostezek a 
hippostezek 

 nekoordinované a nekoncep ní využívání 
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 široká škála sportovních a rekrea ních 
možností 

 pravideln  po ádané a hojn  
navšt vované kulturní akce (nap . 
Horácký džbánek, Slavnosti je abin) 

rekrea ního potenciálu Velkého Dá ka 

Vyhodnocení 
Výborná dostupnost území ORP z Brn nské a Hradeckopardubické sídlení aglomerace, dobrá 
dostupnost území ORP pak z Pražské aglomerace. Území ORP má dobré p edpoklady k dalšímu 
zhodnocení kvality rekrea ního a p írodního potenciálu, Žádoucí je oživit "pam " krajiny alespo  
s áste nou obnovou prostupnosti krajiny. P i návrhu turistických tras, cyklotras, cyklostezek a 
hipostezek, nelze opomenout vlastníky sousedních pozemk , nebo  rekrea  sportovním 
využíváním krajiny m že docházet ke škodám na úrod  i v lese. 

m.  Bezpe nost a ochrana obyvatel 

Pozitiva Negativa 
 vodoprávními ú ady jsou stanovena 

záplavová území v etn  aktivních zón 
 existence Analýzy možného ohrožení 

zvláštní povodní v Kraji Vyso ina 
 vyhlášená ochranná pásma vodních 

zdroj  garantují kvalitu surových vod 
 poddolovaná území nelimitují územní 

rozvoj obcí 
 na území ORP se nenachází objekty 

skupiny A nebo B s nebezpe nými látkami 

 vodní dílo Velké Dá ko není zahrnuto do 
Analýzy možného ohrožené zvláštní 
povodní v Kraji Vyso ina 

 dopravn  siln  zatížené silnice vesm s 
prochází zastav ným územím obcí 

 morální a technické zastarání úkryt  CO, 
které jako víceú elové byly budovány v 
druhé polovin  20. století (pouze ve Ž e 
nad Sázavou) 

 i úrov ová k ížení železni ní trati . 251 
se silnicí III. t ídy 

Vyhodnocení 
Ochrana a bezpe nost obyvatel se ídí krizovým plánem kraje a krizovým plánem ORP a 
Havarijním plánem Kraje Vyso ina. 

 

 

C.2. Vyhodnocení územních podmínek a potenciál  URÚ 

Cílem udržitelného rozvoje území je vytvo ení harmonického území, v n mž jsou v souladu 3 
základní pilí e: pro p íznivé životní prost edí (environmentální), pro hospodá ský rozvoj 
(ekonomický) a pro soudržnost spole enství obyvatel (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 identifikátoru, 
dále m že být ozna eno znaménkem -, které vyjad uje omezení nebo nevhodné podmínky 
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 
negativní dopad na udržitelný rozvoj. Avšak úprava byla provedena tak, že pro danou obec bylo 
možné zohlednit známku p tením i ode tením pouze jednoho znaménka v jednotlivém pilí i. 

U uvedených obcí byly zohledn ny následující hodnoty: 

 Bude   
 obec situovaná v p íhodné poloze mezi Novým Veselím a Ž árem nad Sázavou 
 obec s vybudovanou technickou infrastrukturou na vysoké úrovni 
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 komfortní dopravní spojení se Ž árem nad Sázavou 

 Cikháj 
 vyhlášené stravovací za ízení s tradicí pod vrcholem Tis vky, astý cíl a místo oddechu 

turist  
etná sí  cest pro p ší turistiku a cykloturistiku 

 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 ipravenost 
 jen malá ást obce napojena na OV 

 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 památkovou 
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 

 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), m sty 

s dostate ným ekonomickým potenciálem 

 Nové Veselí 
 významné hospodá ské centrum na území ORP 
 nadpr rné zastoupení ob anské vybavenosti v sídle 
 - komfortní dopravní spojení se Ž árem nad Sázavou 

 Oby tov 
 jedine ná urbanistická kompozice jádra sídla gradující hmotou kostela od J. A. Santiniho 

 Ostrov n./O.  
 v obci probíhá velký po et spole enských akcí 
 k ižovatka cest - dobrá dopravní dostupnost Ž áru n./S. a dálnice D1. Železni ní doprava 

zp ístup ující Brno, Havlí v Brod 
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 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 
 omezená dopravní dostupnost silni ní dopravou 
 velmi vysoký podíl objekt  tzv. druhého bydlení 

 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 
 stará ekologická zát ž v návaznosti na zastav né území a v blízkosti eky 
 realizována je výstavba rodinných dom  v novém obytném souboru Slunný vrch 

 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 bitovní kaplí 
 problémy se získáváním pozemk  ur ených p edevším pro výstavbu rodinných dom  do 

vlastnictví obce 

 Vysoké 
 úsp šná realizace obytného souboru rodinných dom  se p edpokládá zvýšení po tu 

obyvatel v obci 
 územní plán prov il možnost rozší ení obytného souboru rodinných dom  na pozemích, 

které jsou ve vlastnictví obce 

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

trati H. Brod – Brno 
 spádovost za vybranými subjekty výrobní a nevýrobní sféry p esahuje hranice ORP 
 vybudovaná sociální infrastruktura s do asnými problémy na úseku p edškolní výchovy 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 
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Každá obec byla na základ  vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj 
území za azena do osmi kategorií dle metodiky stanovené Ministerstvem pro místní rozvoj R:  

vyváženost vztahu územních podmínek kategorie 
za azení obce dobrý stav špatný stav 

udržitelnost 

1 Z, H, S žádné stabilní 
2a Z, H S 
2b Z, S H 
2c H, S Z 

ohrožení udržitelného rozvoje 

3a Z H, S 
3b H Z, S 
3c S Z, H 

narušení udržitelného rozvoje 

4 žádné Z, H, S rozpad udržitelného rozvoje 
Poznámka: Ozna ení územních podmínek: Z…pro p íznivé životní prost edí 
      H…pro hospodá ský rozvoj 
      S…pro soudržnost spole enství obyvatel území 

Ze 48 obcí ORP Ž ár nad Sázavou je 8 obcí (17 %) za azeno v nejlepší kategorii stanovené 
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 vybudování 
soudržnosti spole enství obyvatel byl vyhodnocen u 5 obcí, pro hospodá ský rozvoj byl zjišt n u 4 
obcí a pro vytvo ení p íznivého životního prost edí byl zaznamenán u 6 obcí. Nedostatky ve dvou 
pilí ích trvale udržitelného rozvoje jsou zaznamenány u 16 obcí (33 %). Dalších 9 obcí spadá do 
kategorie s nedostate nými územními podmínkami v oblasti environmentální, ekonomické i 
sociodemografické. (Tab. 25 a P íloha 41) Centrální obec Ž ár nad Sázavou byla za azena do 
kategorii 1.  

Podle jednotlivých pilí  pro trvale udržitelný rozvoj byla z hlediska vhodnosti územních 
podmínek pro vytvo ení p íznivého životního prost edí nejlépe ohodnoceny obce Herálec, 
Chlum tín, Polni ka, Ra ín, Sklené, Sv tnov, Svratka, Vojn v M stec, naopak nejh e pak obce 
Pod šín, Pokojov a Zn tínek. 

 V oblasti ekonomické získala nejvyšší ohodnocení m sto Ž ár nad Sázavou a obce Nové 
Veselí, Radostín nad Oslavou a Svratka. Nejhorší podmínky pro hospodá ský rozvoj byl 
zaznamenán v obci Hodíškov a  Kyjov.  

Zvolené indikátory pro sociodemografický pilí  vykazují nejvyšší hodnoty u obce Karlov, 
Polni ka a Velká Losenice. U obce Bude  a Mat jov bylo naopak zjišt no nejvíce negativních 
hodnot u jednotlivých indikátor .  

 

 

C.3. Zjišt ní pozitiv a negativ dle pilí  udržitelného rozvoje 

 
Pro p íznivé životní prost edí 

Pozitiva Negativa 
 nízká hustota zalidn ní v porovnání s R 
 velkoplošné ZCHÚ – Chrán ná krajinná 

oblast Ž árské vrchy 
 24 maloplošných ZCHÚ 
 20 evropsky významných lokalit soustavy 

Natura 2000 
 vyhlášené památné stromy 
 írodní park Bohdalovsko 
 vysoká estetická hodnota krajiny 

 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 intenzivn  
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 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 lokální 
úrovn  územního systému ekologické stability 

 vyšší podíl lesní p dy 
 vysoký podíl vodních ploch v území 
 územní p edpoklady pro výstavbu malých 

vodních nádrží v etn  obnovy zrušených 
 vesm s dochované nivy vodních tok  s 

pob ežními ekotony 
 istá až velmi istá voda v pramenné oblasti 
 nízká míra zne išt ní ovzduší 
 na území ORP se nenachází provozovaná 

skládka komunálního odpadu 
 významná regulace výstavby nových 

chatových a zahrádká ských osad 
 

zem lsky využívána 
 v astých 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, stožáry 
GSM aj.) 

 chyb jící smluvní ochrana území s vlastníky 
pozemk  chrán ných území s kompenzací 
ekonomické újmy 

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

 úbytek zásob podzemní vody vlivem úprav 
tok  a provedených odvodn ní 

 znehodnocení p íznivých odtokových pom  
rozsáhlými odvod ovacími stavbami 

 zvýšený obsah živin v rybnících - eutrofizace 
 nedostatky v išt ní odpadních vod v obcích 

bez kanalizace a OV 
 degradace p dy a krajiny erozními procesy 
 používání stále t žší mechanizace vede k 

devastaci p dní struktury 
 nevyhovující druhová skladba les  – p evaha 

smr i 
 tém  vymizení buku a jedle a ostatní 

irozené d eviny 
 narušení rekrea ní podstaty území 

individuelní chatovou výstavbou (Velké 
Dá ko, Rendlí ek) 

 velké hony ZPF v jižní ásti území ORP a u 
tších osídlení - narušení rekrea ních kvalit 

území 
 nekoordinované a nekoncep ní využívání 

rekrea ního potenciálu Velkého Dá ka 

 
Pro hospodá ský rozvoj 

Pozitiva Negativa 
 rozvojová oblast krajského významu OBK4, 

rozvojová osa p i silnici I/19 krajského 
významu OSK4 

 bezproblémové zásobení území kvalitní 
pitnou vodou, území není závisle na jednom 
zdroji 

 dostate ná kapacita vodovodních p ivad  z 
úpraven vody Vír a Mostišt  

 v p ípad  nutnosti lze pro zásobení vodou 
využít vodní nádrž Stavišt  

 aktivní lom drceného kamene v Polni ce 
 existence CHLÚ stavebního kamene Sázava 
 perspektivní plocha nálezu ložisek Cu rud 
 net žené ložisko Fe u Bud e 
 vysoký podíl p d ZPF I. a II. t ídy ochrany 
 významné zastoupení rybník  s chovem ryb 
 relativn  malá ást území je ohrožena 

imisemi 
 propojení území silnicemi I. t ídy v obou 

hlavních osách 
 železni ní tra . 250 – sou ást transevropské 

sít  železnic 

 nedostate né napojení území na dálni ní sít 
 velmi vysoký podíl malých obcí - tém  70% 
 možná postupná ztráta surové vody z 

vodárenských nádrží 
 nízká vydatnost ložisek nerostných surovin 
 z d ív jších pískoven pro místní pot ebu není 

v provozu ani jedna 
 neprozkoumanost údolní nivy mezi 

Bohdalovem a Pokojovem kde byly zjišt ny 
písky a št rkopísky 

 omezená dostupnost dálni ní sít  
 asté jsou p ípady, kdy silnice nespl ují 

požadované parametry 
 tranzitní silni ní doprava vedena p es jádra 

sídel 
 omezené kapacitní a rychlostní možnosti 

železni ní trati . 250 
 Nízká diverzifikace pr myslové výroby v 

ORP. 
 tšina výroby soust ed na do Ž áru nad 

Sázavou 
 nedostate né pokrytí zvýšené poptávky po 
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 postupující práce na zlepšení dostupnosti 
krajského m sta, potažmo hlavního m sta 

 nejsou problémy v zásobení ORP el. energií 
 dlouholetá tradice ve strojírenském pr myslu.  
 kvalitní odborná vzd lávací základna (Vyšší 

odborná škola a St ední pr myslová škola 
ár n. Sáz.) regionálního až nadregionálního 

významu  
 preference rozvoje výroby s vyšší p idanou 

hodnotou 
 stabilizovaná sí  zem lských podnik  
 vhodné podmínky pro zimní i letní rekreace 
 významná regulace výstavby nových 

chatových a zahrádká ských osad 
 široká škála sportovních a rekrea ních 

možností 
 pravideln  po ádané a hojn  navšt vované 

kulturní akce (nap . Horácký džbánek, 
Slavnosti je abin 

odborn  vzd laných pracovnících technických 
sm  

 nedostatek pracovních sil v posledních letech 
ešen náborem zahrani ních zam stnanc  

 malý podíl ekologického zem lství 
 nízká výkonnost cestovního ruchu, nevyužitý 

potenciál území ORP 
 relativn asto se vyskytující nekoncep ní 

rozvoj rodinných farem v zastav ném území, 
zvlášt  však do volné krajiny 

 vysoký podíl zaevidovaných podnikatelských 
subjekt  s pasivní inností 

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

 nedostate ná sí  cyklostezek a hippostezek 
 

 
Pro soudržnost spole enství obyvatel 

Pozitiva Negativa 
 na území ORP není vymezena specifická 

oblast 
 vyšší zastoupení p edproduktivního 

obyvatelstva v porovnání s R 
 zatím stabilizovaná dostate ná sí  za ízení 

ob anské vybavenosti 
 nadpr rn  vysoký podíl bydlení v 

rodinných domech 
 nadpr rná velikost byt  
 nastoupený trend u modernizací bytového 

fondu 
 vysoký podíl byt  v soukromém vlastnictví 
 .bezproblémové zásobení území kvalitní 

pitnou vodou, území není závisle na jednom 
zdroji 

 v p ípad  nutnosti lze pro zásobení vodou 
využít vodní nádrž Stavišt  

 nízká míra imisního zne išt ní ovzduší 
 existence separovaného sb ru pro základní 

druhy odpad  
 na území ORP se nenachází provozovaná 

skládka komunálního odpadu 
 dostate né pokrytí území sb rnými dvory 
 obecn  nedochází k nelegálnímu ukládání 

odpadu 
 ár nad Sázavou jako významné st ední 

centrum osídlení (dle ZÚR KrV) disponuje 
širokou dob e dostupnou ob anskou 
vybaveností 

 obyvatelé severní ásti území orp s výhodou 
využívají za ízení ob anské vybavenosti v 
dob e dostupných m stech Hlinsko a Nové 

sto na Morav  
 existence základní školy v míst  je prioritou 

velkého po tu obcí 
 více jak 70% obcí je vybaveno kulturním 

za ízením (zpravidla spole enským sálem) 

 rozdrobená sídelní struktura 
 stárnutí populace, rostoucí podíl 

poproduktivního obyvatelstva 
 nízké migra ní saldo m že znamenat nízkou 

ekonomickou atraktivitu území ORP 
 nedostate ná kapacita sociálních za ízení pro 

seniory 
 rostoucí po et jednobytových domácností 
 vysoký podíl neobydlených dom  p edevším 

ve venkovských sídlech 
 nedostate ná druhovost dom  v sou asné 

bytové výstavb  
 odliv mladých lidí s vyšší vzd laností do 

velkých m st vesm s mimo kraj Vyso ina 
 zvýšená produkce sm sného komunálního 

odpadu 
 i hlavních silni ních tazích p ekra ování 

limitní hranice hluku z dopravy 
 stálý rozvoj automobilové dopravy p sobí 

negativn  na pohodu bydlení a bezpe nost 
obyvatel 

 astý výskyt zvýšeného a vysokého 
radonového rizika 

 nízký podíl domácností v plynofikovaných 
obcích používajících ZP k vytáp ní 

 lokální topeništ  na tuhá paliva s 
nedostate nou technologií spalování 

 léka ská pohotovostní služba je zajiš ována 
pouze v omezeném ase poliklinikou Ž ár 
nad Sázavou 

 absence hotelu ve Ž e nad Sázavou s 
vyšší náro ností poskytovaných služeb 

 stále trvají nevhodné úpravy návsí a 
ležitých uli ních prostor  ve ejného 

charakteru a navazující zástavby 
 omezená dostupnost dálni ní sít  
 tranzitní silni ní doprava vedena p es jádra 
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 utvá ení ve ejných prostor  v d ležitých 
ástech sídel, za ínají obce v novat 

pat nou pozornost 
 propojení území silnicemi I. t ídy v obou 

hlavních osách 
 postupující práce na zlepšení dostupnosti 

krajského m sta, potažmo hlavního m sta 
 výhodné propojení Ž áru nad Sázavou 

s Novým M stem na Morav  regionální 
dráhou (tra . 251) a silnicí I/19 

 vcelku komfortní železni ní spojení s Brnem a 
Prahou 

 kvalitní odborná vzd lávací základna (Vyšší 
odborná škola a St ední pr myslová škola 

ár n. Sáz.) regionálního až nadregionálního 
významu  

 zvyšující se podíl zam stnanc  v terciérním 
sektoru 

 nízká míra registrované nezam stnanosti  
 vhodné podmínky pro zimní i letní rekreace 
 významná regulace výstavby nových 

chatových a zahrádká ských osad 
 vodoprávními ú ady jsou stanovena 

záplavová území v etn  aktivních zón 
 existence Analýzy možného ohrožení zvláštní 

povodní v Kraji Vyso ina 
 vyhlášená ochranná pásma vodních zdroj  

garantují kvalitu surových vod 

sídel 
 ani u dopravn  zatížených úsek  silnic 

v zastav ném území nejsou dostate  
ešeny pot eby nemotorizovaných ú astník  

dopravy 
 nedostate né uplat ování zásad dopravního 

zklidn ní pr jezdních úsek  silnic 
 snížená dopravní dostupnost u cca 43% obcí 

ORP 
 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 využívajících 

ZP (hlavn  venkovská sídla) 
 pomalé využívání alternativních - 

obnovitelných zdroj  energie z ploch v 
urbanizovaném území 

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

 nedostatek pracovních sil v posledních letech 
ešen náborem zahrani ních zam stnanc  

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

 narušení rekrea ní podstaty území 
individuelní chatovou výstavbou (Velké 
Dá ko, Rendlí ek) 

 dopravn  siln  zatížené silnice vesm s 
prochází zastav ným územím obcí 

 morální a technické zastarání úkryt  CO, 
které jako víceú elové byly budovány v druhé 
polovin  20. století (pouze ve Ž e nad 
Sázavou) 

 i úrov ová k ížení železni ní trati . 251 se 
silnicí III. t ídy 

 

 

C.4. Ur ení problém  k ešení v územn  plánovací dokumentaci 

a.  Problémy k ešení v politice územního rozvoje 

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

 Nebyly zde nalezeny zvýšené požadavky na zm ny v území v d sledku soust ed ní aktivit 
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 

esahujícího významu. 

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

b.  Problémy k ešení v zásadách územního rozvoje 
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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 nejkratším 
spojením s dálnicí D1 ve sm ru na Brno. Silnice II/354 je využívána i dopravní dostupnost T ebí e. 

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

vod: Nové Veselí je hospodá sky druhým nejvýznamn jším centrem ORP Ž ár n./S. 
s významným sídelním potenciálem, kvalitním dopravním napojením a potenciálem rozvoje zvl. 
ekonomických aktivit. 

c.  Problémy k ešení v územních plánech 

Krom  obce Kyjov u erné má každá obec (m sto) ORP Ž ár nad Sázavou vydaný územní 
plán, p ípadn  zm nu územního plánu nebo je zm na územního plánu ve fázi zpracování anebo 
projednávání. Obec Kyjov u erné je malou obcí, rozvojové požadavky eší uvnit  zastav ného 
území, které bylo stanoveno samostatným postupem dle §59 ást . 183/2006 v platném zn ní, k 
datu 04.12.2009. 

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

Problémy, které byly v území identifikovány a lze je ešit v územním plánu, jsou len ny dle 
abecedního po adí obcí. 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. Jednotlivé typy problém  jsou ve výkrese zobrazeny barevn . 
Problémy k ešení v územních plánech vyplývající pro jednotlivé obce jsou uvedeny v následující 
tabulce: 

Závady 
St ety zám  na 
provedení zm n v 

území Kód obce Název obce 

dopravní urbanistické hygienické vzájemné s limity 

Ohrožení Ostatní 

595284 Bohdalec              
595292 Bohdalov             

595365 ezí nad Oslavou   
ZU-8, ZU-

15           
595390 Bude   ZU-15           
588016 Cikháj  ZU-15         
595586 Hamry nad Sázavou ZD-5   ZH-6         
595594 Herálec            
595624 Hodíškov              
595721 Chlum tín             OS-1 
595756 Jámy              
595845 Karlov   ZH-3     OH-5  
595853 Kn ževes   ZU-10          
595870 Kotlasy              
595900 Krásn ves              
596001 Kyjov               
596035 Lhotka   ZU-8           
596086 Malá Losenice   ZU-15           



ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou  - 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE  |12/2020 

 

105 

Závady 
St ety zám  na 
provedení zm n v 

území Kód obce Název obce 

dopravní urbanistické hygienické vzájemné s limity 

Ohrožení Ostatní 

596108 Mat jov             
596205 Nížkov   ZU-15           
587974 Nové Dvory   ZH-8         
596256 Nové Veselí            
596281 Oby tov   ZU-14           

596361 Ostrov nad Oslavou 
ZD-1, 
ZD-2       SL-1     

596396 Pavlov              
596442 Po ítky     ZH-5        
596451 Pod šín              
596477 Pokojov             

596485 Polni ka          
OH-1, 
OH-5  

588059 Ra ín              
596566 Radostín          OH-5  
596574 Radostín nad Osl.    ZH-7   SL-5   
549941 Rosi ka   ZU-8           
596671 Rudolec ZD-2           
596701 Sázava ZD-1            
588237 Sazomín ZD-1            
596728 Sirákov              
596736 Sklené              

596841 Sv tnov  
ZU-8, ZU-

15         

596868 Svratka ZD-4 ZU-2, ZU-3 ZH-4     OH-4  
596876 Škrdlovice         OH-5  
596922 Újezd   ZU-8           
596949 Vatín ZD-1           OS-4 
596981 Velká Losenice             OS-2 
597015 Vep ová   ZU-8          
597091 Vojn v M stec ZD-1      SL-3   OS-3 
588334 Vysoké     ZH-5         
597139 Zn tínek               

595209 ár nad Sázavou 

ZD-1, 
ZD-2,  
ZD-4 ZU-8, ZU-9     SL-2   

 

Podrobný popis problém   k ešení v ÚPD: 
 
Ozna ení 
problému: 

ZD-1 

Problém: 
Pr tah silnice I. t ídy zastav ným územím 

Lokalizace: 
Ostrov n./O., Sázava, 

Sazomín, Vatín, Vojn v 
stec, Ž ár n./S. 

Popis:   
Pr chod silnice I. t ídy p es sídlo zpomaluje tranzitní dopravu a spolehlivost dopravy v bec. 
Zvýšená intenzita dopravy na silnici ohrožuje bezpe nost a zdraví všech ú astník  silni ního 
provozu.  

Druh problému:    dopravní závada Úrove ešení:     nadmístní, místní 
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ešení: 
V územním plánu p íslušné obce zp esnit zám ry ZÚR Kraje Vyso ina s ohledem na konkrétní 
podmínky místa. P ihlédnout k vypracovaným vyhledávacím studiím silni ních tah . 
Od vodn ní/poznámka:  
Odvedením rozhodující ásti tranzitní dopravy mimo sídlo p i správném návrhu obchvatu dojde ke 
snížení intenzit dopravy v p vodní trase silnice. Na druhou stranu je t eba uvážit i negativní 
stránky t chto ešení. 

Zdroj:    vlastní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 
ešeno v ÚPD:  ano 

 
Ozna ení 
problému: 

ZD-2 

Problém: 
Pr tah silnice II. t ídy zastav ným územím 

Lokalizace: 
Ostrov n./O., Radostín n./O., 

Rudolec, Ž ár n./S. 
Popis:   
Pr chod silnic II. t íd (II/353, II/354) p es sídla zpomaluje tranzitní dopravu, zvýšená intenzita 
dopravy na silnici ohrožuje obyvatele obce. Tyto silnice zajiš ují nejrychlejší spojení velké ásti 
okresu Ž ár nad Sázavou s krajským m stem (II/353) a dálnicí D1 (II/354). 

Druh problému:    dopravní závada Úrove ešení:     nadmístní, místní 
ešení: 

 Koncepce Územního plánu Rudolec vymezila koridor územní rezervy pro p eložku sil.II/353. Po 
prov ení trasy silnice v dopravní studii trasu stabilizovat v ÚP.  V dopravní studii obce Ostrov 
n./O. analyzovat dopravní ešení uplatn né ve vydaném ÚP. V rámci návrhu ÚP Radostín n./O. 

ipravit optimální možnost ešení problematiky sil. II/354 se zohledn ním výsledku dopravní 
studie Ostrova nad Oslavou.  
Od vodn ní/poznámka:  
Silnice II/353 je sou ástí Páte ní silni ní sít  Kraje Vyso ina umož ující nejvhodn jší spojení velké 
ásti území okresu Ž ár n./S. s krajským m stem a dálnicí D1 ve sm ru do Prahy. 

Silnice II/354 není sou ástí Páte ní silni ní sít  Kraje Vyso ina, avšak je dlouhodob  využívána 
velkou ástí území okresu Ž ár nad Sázavou jako nejvhodn jší spojení s dálnicí D1 ve sm ru do 
Brna.  

ešení silnice II/353 v ÚP Ž ár n./S. nelze považovat za optimální. 
Zdroj:    vlastní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   áste  

 
 
Ozna ení 
problému: 

ZD-4 

Problém: 
Doprava v klidu 

Lokalizace: 
Svratka, Ž ár n./S. 

Popis:   
Prudký nár st individuální automobilové dopravy zp sobil nedostatek parkovacích míst p edevším 
u kapacitních za ízení ob anské vybavenosti, stezek a dalších cíl  dopravy p edevším v jádrových 
ástech obou sídel. Schodek v po tu odstavných stání se projevuje p edevším v obytných 

souborech hromadné bytové výstavby (Palackého ulice, Libušín apod.). 

Druh problému:    dopravní závada Úrove ešení:     místní 
ešení: 

 Nároky na po et parkovacích a odstavných stání jsou dány normovými ukazateli, které je t eba 
v mí e p im ené uplatnit v ešení územního plánu. 
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Od vodn ní/poznámka:  
Plochy dopravy v klidu mají významnou roli v prostorovém uspo ádání sídel, ovliv ují kvalitu 
bydlení, dostupnost pracovišt , rekrea ního území, ob anské vybavenosti apod. Vytvá í 

edpoklady pro sociální soudržnost obyvatel daného místa. 

Zdroj:    vlastní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 
ešeno v ÚPD:   ano 

 
Ozna ení 
problému: 

ZD-5 

Problém: 
Nebezpe ný úsek silnice 

Lokalizace: 
Hamry n./S. 

Popis:   
Pr jezd sil. I/19 zastav ným územím. P ímé úseky silnice v obytných zónách se sm rov  i 
výškov  komplikovaným p echodem eky Sázavy. 

Druh problému:    dopravní závada Úrove ešení:     místní 
ešení: 

Pokra ovat v d sledném odd lení motorové a nemotorové dopravy, prov it možnosti zlepšení 
rozhledových a prostorových podmínek v úzkém profilu p vodní zástavby. 
Od vodn ní/poznámka:  
Bezpe nost ú astník  silni ního provozu a plynulost dopravy pat í mezi základní kameny 
koncepce územního plánu. Nalézt optimální ešení v rámci homogenizace sil. tahu I/19. 

Zdroj:    vlastní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 
ešeno v ÚPD:   ano 

 
 
Ozna ení 
problému: 

SL-1 

Problém: 
Obchvat sídla 

Lokalizace: 
Ostrov n./O. 

Popis:   
Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina preferují obchvat sil. I/37 odvád jící tranzitní dopravu 
mimo jádro sídla v technicky náro né poloze v áste ném soub hu se železni ní tratí. Situování 
obchvatu (soulad s vyhledávací studií Aktualizace studie tahu silnice I/37 Ždírec n./D. – V. Bíteš) 
znesnad uje do ešení dopravního systému obce v žádoucí kvalit . Jedná se o st et mezi funkcí 
plánovaného obchvatu a stávajícím dopravním systémem obce. 

Druh problému:    St et zám ru na provedení 
zm n v území s limity 

Úrove ešení:     nadmístní, místní 

ešení: 
i zm . II ÚP akceptovat dopravní ešení platného ÚP v etn  územní rezervy pro novou sil. 

II/354. Následn ešit dopravní studii obce se zohledn ním výsled  S ítání dopravy na dálni ní a 
silni ní síti R v roce 2016.  
Od vodn ní/poznámka:  
Preferování obchvatu sil. I/37 z hlediska širších souvislostí není jednozna né zejména p i 
rozd lení dopravní zát že na k ižovatce sil. I/37 a II/354 v jádru sídla. Intenzity dopravy na sil. I/37 
u obce Jívoví jsou 2 267 (2010), 2527 (2016) vozidel na sil. II/354 u obce Netín 2 119 (2010), 3276 
(2016) - tzn. o cca 30% vyšší intenzita dopravy na sil. II/354. 

Zdroj:   Celostátní s ítání dopravy v roce                    
2010, 2016 
            Územní plán Ostrov n./O. 

Vývoj v ase:         etrvávající 
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            Zásady územního rozvoje Kraje 
Vyso ina 

ešeno v ÚPD:   áste  

 
Ozna ení 
problému: 

SL-2 

Problém: 
Obchvat sídla 

Lokalizace: 
ár nad Sázavou 

Popis:   
Zám r na odvedení tranzitní dopravy mimo sídlo obchvatem sil. I/37 západn  od zastav ného 
území a dále v soub hu s železni ní tratí trvá již od 70. let minulého století. Jedná se o st et mezi 
realizovatelností zám ru a velikostí tranzitní dopravy. 

Druh problému:    St et zám ru na provedení 
zm n v území s limity 

Úrove ešení:     nadmístní, místní 

ešení: 
Analyzovat situaci, stanovit podíl tranzitní dopravy a z toho plynoucí snížení intenzity dopravy na 
stávajícím pr tahu. Výsledky zohlednit se Studií aktualizace sil. tahu I/37 Ždírec n./D. – V. Bíteš a 
Aktualizace tahu silnice I/19 v úseku Pohled – Rozse  n./K. Nov  získaný materiál bude 
podkladem pro aktualizaci ZÚR Kraje Vyso ina i územn  plánovací innosti m sta. Zohlednit 
výsledky Generelu dopravy m sta Ž áru nad Sázavou, který se v sou asnosti zpracovává. 
Od vodn ní/poznámka:  
Výstavba ochvatu je náro ná na finan ní prost edky, p írodní a urbanizované prost edí. Ž ár nad 
Sázavou má vysoké procento cílové dopravy. Získat ádné argumenty pro ešení dopravní 
problematiky m sta.  

Zdroj:   Zásady územního rozvoje Kraje 
Vyso ina 

Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   áste  

 
Ozna ení 
problému: 

SL-3 

Problém: 
Obchvat sídla 

Lokalizace: 
Vojn v M stec 

Popis:   
Aktualizace ZÚR Kraje Vyso ina ruší p vodn  vymezenou územní rezervu pro prov ení 
budoucího umíst ní stavby p eložky sil. I/37 Ždírec n./D. - V. M stec a stejný zám r navrhuje blíže 
zastav nému území. Problém úzce souvisí se sousední obcí Krucemburk. Dochází ke st etu mezi 
vlivy silni ní dopravy, bydlením a ob anskou vybaveností.  

Druh problému:    St et zám ru na provedení 
zm n v území s limity 

Úrove ešení:     nadmístní, místní 

ešení: 
V ešení ÚP je využito podkladu Studie aktualizace sil. tahu I/37 Ždírec n./D. – V. Bíteš. 

Od vodn ní/poznámka:  
ešení p eložky je v komplikovaném terénu s výrazným dopadem na krajinný ráz. P iblížení 
eložky k citlivým funkcím sídla m že snížit (potla it) výhodnost p eložky i rozvojové možnosti 
styse. 

Zdroj:   Zásady územního rozvoje Kraje 
Vyso ina 

Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ne 
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Ozna ení 
problému: 

SL-5 

Problém: 
Obytný soubor rodinných dom  

Lokalizace: 
Radostín n./O. 

Popis:   
Rozší ení obytného souboru v severní ásti sídla se nachází na vyvýšené poloze a na 
zem lských p dách I. t ídy ochrany (lokalita Na záhonech). Obytnou soubor RD m že mít 
dopad na krajinný ráz a ochranu ZPF. 

Druh problému:    St et zám ru na provedení 
zm n v území s limity 

Úrove ešení:     místní 

ešení: 
Aktualizovat d íve  zpracovanou dokumentaci celkového ešení obytného souboru zejména 
s ohledem na dopad ešení výše uvedených st et  k zapracování do územního plánu. 
Od vodn ní/poznámka:  
Na problematiku je upozorn no v aktuálním územního plánu. 

Zdroj:   terénní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 
ešeno v ÚPD: ano 

 
 
Ozna ení 
problému: 

OS-1 

Problém: 
istírna odpadních vod 

Lokalizace: 
Chlum tín 

Popis:   
Jádrové sídlo má vybudovanou jednotnou kanalizaci. Kanalizace je jednou vyústí zaúst na do 
Chlum tínského potoka. V rámci revitalizace Chlum tínského potoka byly pod sídlem realizovány 

i rybníky. Již n kolik let jsou provád ny odb ry a rozbory kvality vypoušt ných vod. 

Druh problému:    ostatní Úrove ešení:     místní 
ešení: 

Na základ  kontrolních vzork  a jednání se správcem povodí (Povodí Labe) stanovit ú inný a 
ekonomický zp sob odvád ní a likvidace odpadních vod a ve zm . I ÚP anebo novém ÚP 
upravit ešení upravit ešení zp sobu nakládání s vodami. 
Od vodn ní/poznámka:  
Dobrý stav a funk nost stávajících kanaliza ních stok byl d vodem zm ny koncepce Plánu rozvoje 
vodovod  a kanalizací Kraje Vyso ina a po ítá se s využitím stávající kanalizace a s jejím 
dobudováním. Kanalizace bude zaúst na do t í stabiliza ních nádrží. 

Zdroj:   Plán rozvoje vodovod  a kanalizací 
Kraje Vyso ina, Územní plán 
Chlum tín 

Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ano 

 
Ozna ení 
problému: 

OS-2 

Problém: 
Velká obec mimo silnice I. a II. t ídy 

Lokalizace: 
Velká Losenice 

Popis:   
Obec Velká Losenice je popula  i plošnou rozlohou jedna z nejv tších obcí ORP Ž ár n./S. 
Obec leží mimo sí  silnic I. a II. t ídy. 

Druh problému:    ostatní Úrove ešení:     místní 
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ešení: 
ipravit územn  technické podmínky pro zkapacitn ní sil. III/35018, která spojuje sídlo V. 

Losenice se sil. I/19. 
Od vodn ní/poznámka:  
Zlepšením parametr  sil. III/35018 bude zvýšen komfort dopravní obsluhy sídla s rozvíjející se 
výrobní zónou. 

Zdroj:   Územní plán Velká Losenice 
               terénní šet ení 

Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ano   
 
Ozna ení 
problému: 

OS-3 

Problém: 
Ve ejná zele  nám stí 

Lokalizace: 
Vojn v M stec 

Popis:   
Ve ejná zele  se vzr stnými stromy na nám stí pat í mezi základní pozitivní hodnoty m styse. 
Zachovat tuto hodnotu m styse. 

Druh problému:    ostatní Úrove ešení:     místní 
ešení: 

Rekonstrukci zelen  bude p edcházet hodnocení zdravotního stavu a vitality strom  s návrhem 
stebních opat ení sm ující k zachování vzrostlých strom . 

Od vodn ní/poznámka:  
Zdravotní stav vzrostlých strom  je základním prvkem pro rekonstrukci ve ejné zelen  s cílem 
zachování autenti nosti ve ejného prostranství. 

Zdroj:   Územní plán obce Vojn v M stec 
               terénní šet ení 

Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ano   
 
 
Ozna ení 
problému: 

ZH-3 

Problém: 
Ve ejná kanalizace 

Lokalizace: 
Karlov 

Popis:   
V územním plánu je uvažováno s velmi vysokým nár stem po tu obyvatel (z 65 obyv. v r. 2007 na 
188 ve výhledu). Krom  jiných pot eb je d ležité zabezpe ení kvalitního odvád ní a išt ní 
splaškových vod. V sou asné dob  je ukon ena realizace kanaliza ního systému pouze v obci 
Škrdlovice a Sv tnov, do kterého dle koncep ních materiál  (PRVKUK Vyso ina, ÚP zmín ných 
obcí) sídlo Karlov pat í. 

Druh problému:    hygienická závada Úrove ešení:     nadmístní 
ešení: 

Proklamovanou investi ní i finan ní náro nost koncepce PRVKUK Vyso ina prov it studií 
s ekonomickou rozvahou stavebních a provozních náklad  (tj. OV Sv tnov a vlastní OV) se 
zohledn ním p írodních a urbanistických hodnot obce Karlov. Výhodn jší ešení promítnout do 
zm ny ÚP nebo ponechat ešení ÚP. 
Od vodn ní/poznámka:  

ed zapracováním do zm ny ÚP musí následovat zm na PRVKUK Vyso ina. 

Zdroj:   terénní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 
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ešeno v ÚPD:   ne 

 
Ozna ení 
problému: 

ZH-4 

Problém: 
Stará ekologická zát ž (kontaminované 

místo) 

Lokalizace: 
Svratka 

Popis:   
 Na územích se nachází skládky nebezpe ného odpadu, které nejsou již využívány, nicmén  jsou 
stále potencionáln  nebezpe né. 

Druh problému:    hygienická závada Úrove ešení:     místní 
ešení: 

Ekologickou zát ž ešit sanací skládek a následnou rekultivací. Pr sakové vody monitorovat. 

Od vodn ní/poznámka:  
Sanace kontaminovaného horninového prost edí je finan  i asov  náro né, nehrozí 
bezprost ední ohrožení života. 

Zdroj:   Systém evidence kontaminovaných 
míst 

Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ano 

 
Ozna ení 
problému: 

ZH-5 

Problém: 
Technické ešení kanalizace 

Lokalizace: 
Po ítky, Vysoké 

Popis:   
Nevyhovující stav kanaliza ní sít  v obou obcích ležících na území jednoho hydrologického po adí 
- .h.p. 1-09-01-004. V souvislosti se zrušením lokality pro akumulaci povrchových vod na 
Stržském potoce zvážit odchylné ešení, než které uvádí PRVKUK Vyso ina ( erpání na OV 

ár n./S.). 

Druh problému:    hygienická závada Úrove ešení:    nadmístní 
ešení: 

V rámci aktualizace PRVKUK Vyso ina prov it možnost výstavby splaškové OV pro ob  obce 
ležící v jednom povodí. 
Od vodn ní/poznámka:  
Nalézt efektivní a udržitelný zp sob odvád ní a likvidace splaškových vod pro ob  obce. 

Zdroj:     Plán rozvoje vodovod  a kanalizací 
Kraje Vyso ina, terénní šet ení 

Vývoj v ase:         nový 

ešeno v ÚPD:   ano  (dle PRVKUK) 
 
Ozna ení 
problému: 

ZH-6 

Problém: 
Ve ejná kanalizace 

Lokalizace: 
Hamry nad Sázavou 

Popis:   
Obec Hamry n./S. pat í mezi nejdynami ji se rozvíjející obce ORP Ž ár nad Sázavou. Obec 
Hamry nad Sázavou nemá ucelenou kanaliza ní sí . 

Druh problému:    hygienická závada Úrove ešení:    místní 
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ešení: 
Výstavba oddílné kanalizace ukon ené OV, kdy stávající stoky mohou plnit funkci deš ové 
kanalizace. 
Od vodn ní/poznámka:  
Koncep ní ešení uplatn né v Plánu rozvoje vodovod  a kanalizací uvažuje s erpáním 
splaškových vod na OV Ž ár nad Sázavou. 

Zdroj:   Plán rozvoje vodovod  a kanalizací 
Kraje Vyso ina 

Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ano 
 
Ozna ení 
problému: 

ZH-7 

Problém: 
Intenzifikace zem lského areálu 

Lokalizace: 
Radostín n./O. 

Popis:   
Rostoucí nároky na využívání areálu p edevším pro pot eby živo išné výroby. 

Druh problému:    hygienická závada Úrove ešení:    místní 
ešení: 

Respektovat intenzity využití území stanovené v ÚPO. Pot ebné kejdové hospodá ství ešit 
v odsunuté poloze od obytné zóny sídla. 
Od vodn ní/poznámka:  
Je d vodná obava obyvatel sídla, že dojde k p ekro ení hygienické únosnosti prost edí p edevším 
zvyšováním kapacity kejdového hospodá ství. Zám r by m l být posuzován komplexn  za celý 
areál. 

Zdroj:   Územní plán obce Radostín n./O., 
       terénní šet ení 

Vývoj v ase:  p etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ne 
 
 
Ozna ení 
problému: 

ZH-8 

Problém: 
istírna odpadních vod 

Lokalizace: 
Nové Dvory 

Popis:   
 Plán rozvoje vodovod  a kanalizací uvažuje s realizací OV na území obce Nové Dvory. Platný 
ÚP tuto koncepci akceptuje. Prov it oborovou dokumentací ekonomickou a provozní výhodnost 
ešení erpání splašk  na OV P ibyslav. 

Druh problému:    hygienická závada Úrove ešení:    místní (nadmístní) 
ešení: 

Výsledné ešení uplatnit v ÚPD obce Nové Dvory. 

Od vodn ní/poznámka:  
asová, ekonomická (realiza ní i provozní) výhodnost ešení a realizovatelnost stavby, budou 

rozhodující kritéria výb ru. 

Zdroj:   PRVKÚK KrV, ÚP Nové Dvory, vlastní 
pr zkum 

Vývoj v ase:  nový 

ešeno v ÚPD:   ne 
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Ozna ení 
problému: 

OH-1 

Problém: 
žba a související aktivity 

Lokalizace: 
Polni ka 

Popis:   
Realizován byl ochranný val mezi dobývacím prostorem lomu a obytnou zónou sídla. Nyní 
obdobný val vyr stá na prot jší stran  lom  ve sm ru do volné krajiny v pohledov  
exponovaném míst .  

Druh problému:    ohrožení území Úrove ešení:     místní 
ešení: 

Vymezit dot enou plochu na základ  analýzy viditelnosti plochy. Kultivaci území pak prosadit 
nástroji územního plánování. 
Od vodn ní/poznámka:  
Budováním valu dochází k zesílení negativního vizuálního p sobení celého dot eného prostoru. 

Zdroj:   terénní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 
ešeno v ÚPD:  ano 

 
Ozna ení 
problému: 

OH-4 

Problém: 
Udržitelnost ekonomického a sociálního 

prost edí 

Lokalizace: 
Svratka 

Popis:   
 sto Svratka je druhým nejvýzna jším hospodá ským centrem v hranicích správního 
obvodu obce s rozší enou p sobností Ž ár nad Sázavou. Jedná se o region, kde lidé cht jí 
pracovat a žít. Dobrá celoro ní dopravní dostupnost (zde silni ní) m sta je podmínkou 
udržitelného rozvoje m sta a p ilehlého okolí. 

Druh problému:    ohrožení území Úrove ešení:     nadmístní 
ešení: 

V rámci aktualizace . 2 Páte ní silni ní sít  Kraje Vyso ina prov it možnosti p ímého napojení 
sta na vybudovanou silni ní sí  Kraje Vyso ina. 

Od vodn ní/poznámka:  
Páte ní silni ní sí  Kraje Vyso ina tvo í základní a rozhodující komunika ní spojení významných 
center osídlení regionu, zabezpe ují propojení mezi okresy a sousedními kraji (konec citace). 
Z výše uvedeného lze dovodit, že t mto „vybraným“ silnicím bude v nována zvýšená pozornost 
v oblasti investi ních aktivit, údržby a oprav. 

Zdroj:   Páte ní silni ní sí  Kraje Vyso ina Vývoj v ase:         etrvávající 
ešeno v ÚPD:   ne 

 
Ozna ení 
problému: 

OH-5 

Problém: 
Rekrea ní oblast Velké Dá ko 

Lokalizace: 
Karlov, Polni ka, 

Radostín, Škrdlovice 
Popis:   
 Oblast kolem rybníka Velké Dá ko pat ila mezi tradi ní a vyhlášené místo p edevším letní 
rekreace republikového významu. Sou asná neut šená situace volá po náprav  a navrácení 
vážnosti a dobré pov sti tomuto místu. 

Druh problému:    ohrožení území Úrove ešení:     nadmístní 
ešení: 

Území kolem rybníka Velké Dá ko je nezbytné využívat polyfunk  v udržitelném prost edí na 
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základ  vzájemné dohody pro usm ování inností v území. Nabídnout je t eba dokument, 
který zú astn ným stranám (vlastníci nemovitostí, obce i pot ebným podnikatel m) nabídne 
jistotu pro realizaci i uplat ování svých zám  a pot eb. 
Od vodn ní/poznámka:  
Zpracované i zpracovávané územní plány p íslušných obcí v rámci zákonem daných možností 
se územím Velkého Dá ka zabývají. P edložit je t eba dokumentaci (regula ní plán?) ešící 
podrobn  nejen otázky rekreace a související infrastruktury, ale i problematiku dopadu na životní 
prost edí v jádrové ásti CHKO Ž árské vrchy. 

Zdroj:    územní plány dot ených obcí 
Urbanistická studie s regula ními 
prvky rekrea ní oblasti Velké Dá ko 

Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ne 

 
Ozna ení 
problému: 

ZU-2 

Problém: 
Obraz m sta 

Lokalizace: 
Svratka 

Popis:   
adové rodinné domy z II. poloviny 20. století byly založeny na kót , která leží o 10 m výše, než 

byl založen blízký památkov  chrán ný kostel sv. Jana K titele. 

Druh problému:    závada urbanistická Úrove ešení:     místní 
ešení: 

Územním plánem nep ipustit další rozvoj t chto forem bydlení v této pohledov  exponované 
poloze. 
Od vodn ní/poznámka:  
Jedná se o vážné narušení obrazu m sta s nežádoucím dopadem na krajinný ráz. Mimo tyto 
závady dochází k problém m s dopravní obložností území a problémy s dodávkou pitné vody. 
Logika a harmonie uspo ádání území hraje zásadní úlohu, jak m sto vnímáme, jak se v n m 
cítíme. 

Zdroj:   terénní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 
ešeno v ÚPD:   ano 

 
Ozna ení 
problému: 

ZU-3 

Problém: 
Pr myslová zóna p i vstupu do m sta 

Lokalizace: 
Svratka 

Popis:   
Bezkoncep  založená výrobní zóna p i vstup do m sta od Herálce se „zbytkovými“ plochami 
bez daného využití. Mimo komplikovanou obsluhu území dopravní a technickou infrastrukturou 
dochází k neefektivnímu využití území. 

Druh problému:    závada urbanistická Úrove ešení:     místní 
ešení: 

V územním plánu ešit možnosti využití volných ploch pro výrobní aktivity i sídelní zele . 
Akceptovat blízkost obytné zóny a p írodn  hodnotného území. 
Od vodn ní/poznámka:  
Pro extenzivní rozvoj výrobních ploch má m sto Svratka velmi omezené podmínky, proto je 
nezbytné efektivn  využívat stávající výrobní plochy a p ilehlé disponibilní plochy. 

Zdroj:   terénní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 
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ešeno v ÚPD:   ano 

 
Ozna ení 
problému: 

ZU-8 

Problém: 
Celistvost návesního prostoru 

Lokalizace: 
ezí n./O., Lhotka, 

Rosi ka, Sv tnov, Újezd, 
Vep ová, Ž ár n./S. (místní 

ást: Stržanov) 
Popis:   
Neuvážené p estavby, nástavby, p ístavby a nová výstavba na uvoln ných plochách po 
asanacích p vodních vesm s selských usedlostí hrub  narušují hodnoty t chto d íve 
nejvýstavn jších ástí sídel. 

Druh problému:    závada urbanistická Úrove ešení:     místní 
ešení: 

V mí e podrobnosti územního plánu je provedeno pro všechna sídla. Nalézt ú inn jší nástroj 
nejlépe regula ní plán nebo alespo  územní studii, která bude zastupitelstvem obce a ve ejností 

ijata jako dohoda o využívání území. 
Od vodn ní/poznámka:  
I p es existenci územních plán  stále dochází k nežádoucím zásah m do stavebního fondu, 
který ur uje obraz návsi (viz. prob hlá asanace jednoho z nejhodnotn jšího statku v sídle 
Stržanov s následnou stavbou rodinného domu, který naprosto ignoruje prost edí místa). 

Zdroj:   terénní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 
ešeno v ÚPD:   ano 

 
Ozna ení 
problému: 

ZU-9 

Problém: 
Obraz m sta 

Lokalizace: 
ár nad Sázavou 

Popis:   
V obraze m sta se projevují nežádoucím zp sobem technicistní prvky (komíny, silo) i bodové 
domy na ulici Palacké. 

Druh problému:    závada urbanistická Úrove ešení:     místní 
ešení: 

V územním plánu stanovit opat ení, která by zastavila další narušování panoramatu m sta. U 
objekt  a za ízení, kde lze p edpovídat zásah do obrazu m sta, nutno p edem prokázat, že 
nedojde k porušení panoramatu m sta i dot ení krajinného rázu. 
Od vodn ní/poznámka:  
Prostorové uspo ádání m sta významným zp sobem ovliv uje, jak m sto vnímáme. Prostorové 
hodnoty místa jsou nedílnou sou ástí krajinného rázu. 

Zdroj:   terénní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 
ešeno v ÚPD:   ne 

 
Ozna ení 
problému: 

ZU-10 

Problém: 
Rozr stání sídla do krajiny 

Lokalizace: 
Kn ževes 

Popis:   
Zp sob rozvoje obce nerespektuje tradici vesnice. Plochy smíšené obytné expandují do 
samostatné polohy p i silnici do Radostína nad Oslavou. 
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Druh problému:    závada urbanistická Úrove ešení:     místní 
ešení: 

Navržený rozvoj považovat za kone ný. V rámci další územn  plánovací innosti vymezit 
v zastavitelné ploše ve ejné prostranství. 
Od vodn ní/poznámka:  
Volba místa k zástavb  nemá žádná kritéria krom  ú elových, chyb jí znaky urbanistické. 

Zdroj:   terénní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 
ešeno v ÚPD:   ano 

 
Ozna ení 
problému: 

ZU-14 

Problém: 
Harmonické prost edí sídla  

Lokalizace: 
Oby tov 

Popis:   
evažující soukromý zájem nad zájmy ve ejnými (kulturní, civiliza ní i p írodní hodnoty) ve 

využívání zastavitelných ploch pro bydlení má nežádoucí dopad na vnímání sídla a krajiny. 

Druh problému:    závada urbanistická Úrove ešení:     místní 
ešení: 

Pro podrobn jší ešení zastavitelných ploch v sídlech s hodnotnou strukturou a pozitivn  se 
uplat ujících v krajinném prost edí užít místo „nezávazn “ územní studie dokument se siln jší 
právní oporou - tj. regula ní plán. 
Od vodn ní/poznámka:  
Využití zastavitelných ploch ur ených ÚP pro bydlení v severní ásti sídla bylo prov eno 
územní studií, která krom  jiného obsahovala podmínky pro umíst ní a prostorové uspo ádání 
staveb rodinných dom . V roce 2012 na základ  požadavk  n kolika budoucích stavebník  byla 
iniciována aktualizace studie za ú elem „zm ení“ podmínek prostorového uspo ádání staveb. 
Tato aktualizace vedla k nevratnému narušení siluety sídla i harmonickému vztahu sídla a 
krajiny. 

Zdroj:   Územní studie obytného souboru 
Jamská - Oby tov 

           vlastní šet ení 

Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ne   
 
Ozna ení 
problému: 

ZU-15 

Problém: 
Ne ízený rozvoj zem lských výrobních a 

skladovacích ploch zem lských 
fyzických podnikatel   

Lokalizace: 
ezí n./O., Bude , Cikháj, 

Malá Losenice, Nížkov, 
Sv tnov 

Popis:   
V souvislosti s privatizací zem lského majetku dochází k restrukturalizaci forem podnikání na 
venkov . Mimo jiné vznikají i rodinná hospodá ství využívající v tší statky a usedlosti. Ty jsou 
sou ástí p vodního historického zastav ní sídla a jsou málo p izp sobivé sou asným pot ebám 
zem lského hospoda ení. 

Druh problému:    závada urbanistická Úrove ešení:     místní 
ešení: 

Mnohá rodinná hospodá ství p es nep íznivé makroekonomické prost edí slibují oprávn né 
možnosti svého rozvoje. Je proto nezbytné, aby se tato rodinná hospodá ství stala p i tvorb  
rozvojových koncepcí (tedy i ÚP) pozitivním initelem v život  obce. 
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Od vodn ní/poznámka:  
vodní zem lské usedlosti, které využívají zem lští podnikatelé, vesm s svými parametry 

nevyhovují pot ebám sou asné zem lské výroby. Obecn  lze konstatovat, že se jedná o 
kapitálov  slabší hospodá ství, která své pot eby rozvíjí do volné krajiny bez hlubších rozvah 
formou p ístaveb, zpevn ných i nezpevn ných skladovacích ploch provizorního charakteru. 

asto tak dochází k potla ení urbanistické skladby sídla, zapojení sídla do krajiny, v ojedin lých 
ípadech i k problém m s hygienou prost edí. 

Zdroj:   vlastní šet ení 
 

Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   V ÚP Sv tnov prov eno i zpracováním ÚS. Zem lský podnikatel v zásad  
spoléhá na § 18 odst. 5 zák. . 183/2006 Sb. v platném zn ní. 

Poznámka:  Problémy ZD-3, ZD-6, ZD-7, SL-4, SL-6, OS-4, OS-5, ZH-2, OH-2, OH-3, ZU-1, ZU-4, 
ZU-5, ZU-6, ZU-7, ZU-11, ZU-12, ZU-13 byly v rámci Aktualizace . 5 ÚAP ORP Ž ár 
nad Sázavou byly z d vodu neaktuálnosti vy azeny.  

Obecným problémem území ORP je problematika zejména extravilánových vod p i p ívalových 
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. 
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D. P ÍLOHY 
 

D.1. Mapové p ílohy 

Seznam mapových p íloh: 

1. Horninové prost edí, geologie 
2. Vodní plochy 
3. Sm sný komunální odpad 
4. T íd ný komunální odpad 
5. išt ní odpadních vod 
6. Hustota zvlášt  chrán ných území 
7. Koeficient ekologické stability 
8. Zvlášt  chrán ná území, územní systém ekologické stability 
9. Místo krajinného rázu 
10. Komplexní pozemkové úpravy 
11. Zem lská p da 
12. P dy se zvýšenou infiltrací 
13. Zem lská p da v I. a II. t íd  ochrany 
14. Sklonité orné p dy 
15. Lesnatost 
16. Kategorie využití les  
17. Pásmo ohrožení imisemi 
18. Doprava 
19. Dopravní dostupnost 
20. Dopravní obslužnost 
21. Zásobení pitnou vodou 
22. Podíl obyvatel napojených na kanalizaci 
23. Energetika, elektronické komunikace 
24. Plynofikace obcí 
25. Hustota obyvatel 
26. P edproduktivní obyvatelstvo  
27. Poproduktivní obyvatelstvo  
28. Index stá í obyvatel 
29. P irozený p ír stek/úbytek obyvatel 
30. Míra registrované nezam stnanosti 
31. Obložnost byt  
32. Celkový potenciál cestovního ruchu 
33. Turistické a cykloturistické trasy, cyklostezky 
34. Chatové objekty sloužící k rekreaci 
35. Byty sloužící k rekreaci v neobydlených domech 
36. Objekty sloužící k rekreaci 
37. Podnikatelské subjekty 
38. Pracovníci v terciéru 
39. Da ová výt žnost  
40. Výrobní plochy 
41. Kategorie obcí 
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D.2. Tabulkové p ílohy 

Seznam tabulkových p íloh: 
Tab. 1.:  Sm sný a t íd ný komunální odpad 
Tab. 2.:  Struktura p dního fondu 
Tab. 3.:  Doprava 
Tab. 4.:  Technická infrastruktura obcí 
Tab. 5.:  Základní údaje o obcích 
Tab. 6.:  Retrospektivní vývoj obyvatel (1869 – 2019) 
Tab. 7.:  Obyvatelstvo v p edproduktivním v ku (0 – 14 let) v letech 1991, 2001, 2011 a 2019 
Tab. 8.:  Obyvatelstvo v poproduktivním v ku (65 let a více) v letech 1991, 2001, 2011 a 2019 
Tab. 9.:  Index stá í obyvatelstva v letech 1991, 2001, 2011 a 2019 
Tab. 10.:  P irozený p ír stek/úbytek obyvatel v letech 1991, 2001, 2011 a 2019 
Tab. 11.:  Migrace obyvatel 
Tab. 12.:  Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (EAO) 
Tab. 13.:  Vyjíž ka pracujících za prací a vyjíž ka do škol a u iliš  
Tab. 14.:  Struktura domovního fondu 
Tab. 15.:  Dokon ené byty 
Tab. 16.:  Charakteristiky úrovn  bydlení bytového fondu v obcích okresu 
Tab. 17.:  Obydlené byty podle právního d vodu užívání 
Tab. 18.:  Objekty individuální a hromadné rekreace 
Tab. 19.:  Podnikatelské subjekty  
Tab. 20.:  Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva podle odv tví 
Tab. 21.:  Da ová výt žnost 
Tab. 22.:  Nezam stnanost 
Tab. 23.:  Obyvatelstvo 15-ti leté a starší podle nejvyššího ukon eného vzd lání 
Tab. 24.:  Ob anská vybavenost 
Tab. 25.:  Celkové hodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek v obcích 
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D.3. Grafy 

Seznam graf : 

Graf 1: Struktura p dního fondu  
Graf 2:  Saldo migrace 
Graf 3:  Míra registrované nezam stnanosti 

 

 


