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Hlavní zjištění 

Hodnocení dopadů nových technologií na společnost a její organizaci je v České republice dlouhodobě 

opomíjenou problematikou. Projekt „Vlivy nových technologií na sídelní strukturu, na strukturu sídel a na 

jejich spolupráci v sídelní struktuře“ si klade za cíl identifikovat takové technologické trendy, u kterých je 

možné předpokládat přímé či zprostředkované dopady na organizaci území, veřejnou infrastrukturu, 

strukturu sídel a na jejich úlohu v sídlení struktuře a poskytnout tak potřebné informace pro účelné územní 

plánování. 

Očekávané dopady identifikovaných technologií a souvisejících socioekonomických procesů na organizaci 

území, je možné generalizovat do následujících zjištění. 

 

Vývoj nových technologií 

 Vznik a implementace nových technologií je výrazně provázán s vývojovou dynamikou některých 

socioekonomických trendů, které působí na chování obyvatel. Tím nové technologie zprostředkovaně 

ovlivňují změnu hierarchie jednotlivých typů území a jejich vzájemné vztahy. Nelze jednoznačně rozlišit, 

zda je nová společenská změna vyvolána novou technologií, nebo je vytvářena technologie na základě 

nové poptávky ve společnosti.  

 Nové technologie budou posilovat převážně individualizaci autonomních uživatelů, lokální a regionální 

soběstačnost a snižování závislosti na centrálních zdrojích, podpůrných sítích, infrastrukturách a 

veřejných intervencích. Tímto způsobem nové technologie stimulují nové způsoby chování obyvatel a 

vyvolávají změnu organizace společnosti.  

 Charakter technologických změn naznačuje, že budoucí vývoj nebude založen na převažujícím 

dlouhodobém modernizačním megatrendu, ale spíše na souboru menších a variabilních změn, které 

budou průběžně a dlouhodobě měnit organizaci společnosti a způsoby využití prostoru. 

 Identifikované nové technologie budou mít ve všech stanovených časových horizontech významně větší 

dopad v oblastech  s větší dynamikou socioekonomických aktivit. Většina technologií tak bude přispívat ke 

zvyšování rozdílů mezi metropolitními oblastmi a periferními oblastmi.  

 V rámci metropolitních oblastí budou nové technologie působit na kvalitativní transformaci jednotlivých 

funkcí, které jsou lokalizovány ve vnitřním a vnějším městě a na okraji metropolitních oblastí. Převažující 

povaha nových technologií tak nebude nevyvolávat extenzivní přímé dopady na území, ale často působí 

zprostředkovaně právě prostřednictvím vlivu na socioekonomické vzorce jejich uživatelů. 

 

Působení nových technologií na organizaci území 

 Rychlý technologický vývoj a kontinuální aplikace nových technologií formují dlouhodobé struktury 

organizace území relativně omezeně. Z podstaty nových technologických trendů je zřejmé, že se nejedná 
o zásadní paradigmatické změny, které nekladou příliš vysoké nároky na změny využití funkčních ploch. 

 Nové technologie jsou nejčastěji vytvářeny se záměrem maximálního využití stávající infrastruktury, 

případně jejího kvalitativního vylepšení. Prostorové rozšíření nových technologií je tedy součástí 

systémově nadřazeného problému dostupné poptávky i vhodných fyzickogeografických podmínek. 

 Nové technologie jsou také implementovány v souvislosti s dalšími ekonomickými aktivitami a často 

vyžadují nebo zprostředkovávají kontinuální interakce v reálném čase. Tato charakteristika v zásadě 

odpovídá současnému trendu vytváření individualizovaných technologií s nižšími nároky na zdroje a 

prostor. 

 Technologické trendy budou mít v krátkodobém časovém horizontu minimální přímé územní projevy 

dopady. Ve velké míře jsou dané technologické trendy v určité fázi realizace, nevyžadují další 

infrastrukturní zásahy a v plánovacích dokumentech je s jejich praktickým využitím již počítáno. 

 Ve střednědobém časovém horizontu budou přímé územní vlivy nových technologií mít prokazatelně vyšší 

efekt na organizaci území i nároky na územní plánování. Implementace radikálnějších inovací však bude 

vyžadovat vytvoření nové infrastruktury s patřičnými nároky na prostor na všech uvažovaných úrovních. 
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 V dlouhodobém časovém horizontu (12 a více let) budou implementovány technologie s největším 

dopadem na organizaci území. Lze předpokládat, že přímý i zprostředkovaný územní dopad těchto 

technologií bude vyžadovat nové přístupy v územním plánování a důslednější kroky ve prospěch 

sledování, vyhodnocování a regulování směru a intenzity technologických trendů a souvisejících 

socioekonomických procesů. 

 Dopady nových technologií v různých typech území budou vždy do určité míry modifikovány 

socioekonomickými charakteristikami daného území. Rozdílná schopnost adopce nových technologií 

vzhledem k sociálněekonomickému statusu lokalit návazně přispěje k prohloubení diferenciace území. 

 

Krátkodobý horizont 

 Vzhledem k tomu, že podoba organizace území je do značné míry formována skrze převažující funkce 

jejích center, charakter nových technologií připouští v krátkodobém horizontu spíše okrajové dopady. Ty 

se soustředí spíše na drobné změny vnitřní organizace rozvojových oblastí, nikoliv na zásadní změny v 

hierarchii středisek a posun dlouhodobě historicky formované typologie území. V realitě se jedná 

převážně o kvalitativní transformaci lokalit uvnitř a při okraji střediskových sídel v souvislosti s preferenční 

roli při lokalizaci komerčních i sociálních funkcí. 

 Aplikací nových technologií nebude, vzhledem k obecné tendenci k replikaci prostorově-funkčních vzorců 

a vyvážené roli řady faktorů, v krátkodobém časovém horizontu narušena funkční provázanost 

v jednotlivých typech území, které přispívají k funkční diferenciaci území (ekonomická síla jádra vs. 

residenční atraktivita zázemí apod.). 

 Postupná aplikace nových technologií posiluje propojení se socioekonomickými procesy u řady z 

uvedených technologií, prvořadě v metropolitních oblastech a sídelních aglomeracích, kde jsou pro adopci 

nových technických řešení nejpříhodnější podmínky. 

 

Střednědobý horizont 

 Nové technologie budou ve střednědobém časovém horizontu významně působit na modernizaci veřejné 

infrastruktury a budou přinášet implementaci zcela nových prvků do území, jejichž technická podstata 

kombinuje dílčí inovace, které v současnosti nepředstavují plošně rozšířené fenomény. 

 Implementace technologií a s ní spojené změny budou v řadě případů silně ovlivněny nastavením 

regulatorního rámce a tedy i politickými rozhodnutími na úrovni ČR i na úrovni EU.  

 Hierarchická podstata šíření inovací a současně vysoká investiční náročnost budování nové infrastruktury 

povede k postupnému nástupu trendu nejprve v metropolitních oblastech s postupným rozšířením do 

regionálních center a lokalit sídelních aglomerací s vyšším statusem zde žijících obyvatel. 

 

Dlouhodobý horizont 

 Hodnocení souboru technologií s dominantním dopadem v dlouhodobém horizontu s sebou nese nejvyšší 

míru nejistoty. Ta se týká charakteru samotných technologií i podoby jejich dopadů na organizaci území. 

 Některé z identifikovaných technologií budou vyžadovat radikální technologické a infrastrukturní inovace a 
často budou vyvolávat nutnou adaptaci systému územního plánování. 

 Výrazně se také v tomto časovém horizontu projeví rozdíly v dopadech nových technologií v závislosti na 

převažujícím socioekonomickém statusu a kvalitě lidského kapitálu konkrétních typů území. Primárně 

budou v tomto časovém horizontu technologicky ovlivňovány metropolitní oblasti a sídelní aglomerace. 
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Změny v praxi územního plánování vyvolané působením nových technologií 

 V procesu územního plánování lze územní dopad jednotlivých technologických a socioekonomických 
procesů sledovat prostřednictvím indikátorů, při konkrétní územně plánovací činnosti individuálně 

vyhodnocovat anebo přímo regulovat v relevantních územně plánovacích dokumentech. 

 Na nejvyšší vymezené úrovni ČR a krajů bude docházet vlivem implementace nových technologií k 

potřebě doplňovat obsah zásad územního rozvoje i jejich obsah v regulativní části i jejím odůvodnění. 

 Na národní úrovni se dopady nových technologií a socioekonomických procesů promítnou do obsahu 

Politiky územního rozvoje. Z hlediska sledování územních dopadů na národní úrovni se jedná především o 

zpřesnění metodických pokynů a návrhu politiky územního rozvoje bez konkrétního dopadu do platné 

legislativy územního plánování.  

 Na druhé vymezené řádovostní úrovni, tj. ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (SO ORP) 

se promítnou dopady nových technologií do územního rozvoje především v podobě vymezení nově 

sledovaných ukazatelů v rámci územně analytických podkladů. 

 Na třetí vymezené řádovostní úrovni jednotlivých obcí nelze předpokládat rozsáhlé dopady do řešení 
územních plánů obcí. Vymezené dopady se mohou promítnout do regulatorní části územních plánů obcí i 

do jejich odůvodnění. 

 Některé identifikované technologie a v přeneseném významu i související socioekonomické trendy mohou 
mít bezprostřední dopad na způsoby budoucího potenciálního využití území. V takovém případě je nutné 

dopady těchto technologií a socioekonomických procesů vyhodnocovat a zapracovat je do struktury 

územně plánovacích dokumentů. 

 Technologické změny samy o sobě nemusí mít bezprostřední dopad do územně plánovacího procesu, ale 

mohou přinášet informace a zdroje dat, které je možné dále zpracovat a využívat. Pro účelné sledování 

dopadů nových technologických a sociálních trendů do území je nutné zajistit vhodné datové a další 

podklady, aby bylo možné kontinuálně aktualizovat jednotlivé územně plánovací podklady. Proto je nutné, 

aby v rámci přípravy územně analytických podkladů byly sledovány jevy a data, která umožňují 

jednotlivým zpracovatelům územně plánovací dokumentace následně zhodnotit dopady nastupujících 

technologických trendů.  

 Bezprostřední dopady nových technologií, případně socioekonomických trendů, na změnu ploch s 

rozdílným způsobem využití bude nutné pomocí nástrojů územního plánování regulovat. 
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Klíčové pojmy 

 Obnovitelné zdroje energie (OZE) - Obnovitelnými zdroji se dle zákona č. 180/2005 Sb. rozumí 

obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie 

 Organizace území - Uspořádání a struktura ploch s rozdílným způsobem využití, struktura osídlení a 

vnitřní struktura sídel (termín uveden v zadávací dokumentaci bez bližšího vysvětlení, interpretace autorů) 

 Plochy s rozdílným způsobem využití se vymezují s ohledem na specifické podmínky a charakter území 

zejména s ohledem na omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání území 

 Správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP) - SO ORP vymezila vyhláška ministerstva vnitra č. 

388/2002 Sb. - obecní úřady ORP jsou mezičlánkem přenesené působnosti samosprávy mezi krajskými 

úřady a obecními úřady 

 Stavební zákon - Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

 Územně plánovací dokumentace - zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán (pro 

zjednodušení textu zde zahrnuta rovněž politika územního rozvoje) 

 Územně analytické podklady - Obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, 

omezení změn v území z důvodu určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci 

 Veřejná infrastruktura - Dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanské vybavení včetně 

veřejných prostranství (chápání pojmu vychází z definice ve stavebním zákonu) 

 Změna v území - Změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umisťování staveb a jejich 

změn (chápání pojmu vychází z definice ve stavebním zákonu) 

U ostatních termínů vnímáme dostatečné obecné povědomí o jejich významu (např. suburbanizace), nebo 

jsou objasněny v textu, např. v rámci výchozí typologie území. 
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1 Úvod 

Současná sídelní struktura je výsledkem dynamického historického vývoje osidlování krajiny ČR, jehož 

jednotlivé etapy měly na její dnešní podobu různý dopad. Některé prvky sídelní struktury zanikly, mnohé 

změnily své funkce, jiné tvoří trvalou páteř současné organizace sídel. Sídelní struktura je tedy 

determinována mnoha přírodními i společenskými faktory, je diferencována územně i funkčně. Z hlediska 

územního plánování a urbanismu je tak důležité umět zhodnotit současnou funkci jednotlivých prvků sídelní 

struktury, případně umožnit jejich změnu ve prospěch nově požadovaných funkcí. 

Sídelní struktura ČR je integrální součástí sídelní struktury evropské, přirozeně zůstává ovlivněna vnějšími 

vztahy k okolním zemím, především z pohledu dopravní a technické infrastruktury. Z hlediska územního 

plánování je nezbytné vnější vlivy uvažovat, aby bylo možné správně a reálně odhadnout potenciál pro 

rozvoj a zároveň nepodcenit význam polohy na mezinárodních cestách a přirozeného potenciálu místa. 

Do změny organizace území a sídelní struktury stále více zasahují nové technologie, které umožňují sociální, 

ekonomický a environmentálně udržitelný růst a nabízejí vyšší kvalitu života obyvatelstvu – umožňují 

efektivněji využívat dostupnou infrastrukturu, pracovní dobu, volný čas i posilovat sociální vazby. 

Sociogeografické trendy naznačují, že stále větší podíl populace bude žít v městských oblastech. To bude 

znamenat vyšší nároky na inteligentní sídla, jejich organizaci a udržitelnost. Udržitelný růst se bude opírat o 

několik hlavních atributů - ekonomický růst, udržitelnou mobilitu, životní prostředí, uspokojení sociálních 

potřeb populace, kvalitní bydlení a výkonnou veřejnou správu. Územní plánování by mělo pomoci definovat 

vhodné prostředí pro takto popsaný budoucí vývoj a mělo by, společně s ostatními politikami, vytyčit hranice 

pro efektivní realizaci aktivit a umožnit udržitelný hospodářský růst. 

 

1.1 Cíle a přístupy k jejich naplnění 

Poptávka po zjišťování dopadů nových technologií na společnost a její organizaci je v České republice 

nedostatečná a souvisí s celkovým stavem hodnocení technologického pokroku a jeho budoucího vývoje. 

Sledování dopadů nových technologií tak neodpovídá jejich potenciálu pro efektivní organizaci společnosti a 

fungování sídel při současném stavu poznání. 

Projekt „Vlivy nových technologií na sídelní strukturu, na strukturu sídel a na jejich spolupráci v sídelní 

struktuře“ si klade za cíl identifikovat takové technologie, u kterých je možné předpokládat dopady na 

organizaci území, veřejnou infrastrukturu, strukturu sídel a na jejich úlohu v sídlení struktuře a poskytnout 

potřebné informace pro účelné územní plánování, které umožní zvýšit efektivitu vynakládaných veřejných 

prostředků. Současně napomůže lepší součinnosti soukromých a veřejných zájmů na změnách v území s 

ohledem na jeho hodnoty a podmínky. 

Projekt financovaný prostřednictvím programu BETA Technologické agentury ČR reaguje na výzkumnou 

poptávku Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které společně s obcemi a kraji odpovídá za územně 

plánovací činnost. Výsledná výzkumná zpráva vytváří podklad, který bude promítnut do postupů 

nelegislativní povahy v kompetenci MMR. Výstupy napomohou MMR identifikovat hlavní budoucí potřeby a 

priority pro naplnění funkce územního plánování jako nástroje pro usměrňování žádoucího vývoje území. 

Svou strukturou a obsahem zpráva odpovídá požadavkům stanoveným zadávací dokumentací. Nejprve 

identifikuje relevantní nové technologie a související socioekonomické procesy, poté hodnotí jejich 

předpokládané dopady na organizaci území ve třech časových horizontech (do 4 let, do 12 let a v horizontu 

12 a více let) společně se sumarizující částí věnovanou synergickým a kumulativním dopadům hlavních 

identifikovaných fenoménů. Závěrečný oddíl následně navrhuje úkoly pro územní plánování dělená vyvolané 

těmito dopady pro jednotlivé aktéry ve třech řádovostních úrovních (ČR a kraje, ORP, obce). Dokument je 

doplněn o sérii rozsáhlejších příloh. 

 

1.2 Metodika řešení 

Podstatou metodiky řešení projektu je expertní, na evidenci založené posouzení technologických trendů a 

vlivu nových technologií na organizaci území, dále identifikace potřeb, návrh věcných priorit, intervencí a 
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možných nástrojů pro lepší zacílení procesu územního plánování z hlediska vývoje sídelní struktury. K 

naplnění cílů projektu bude využita kombinace výzkumných metod. Jejich komplementarita a logika 

metodického postupu zajišťují synergie při zachycení vlivů technologií, hodnocení možných dopadů a 

doporučení pro účinné územní plánování. Využití metod odpovídá řešení dílčích cílů projektu (Tab. 1). 

Tab. 1: Metody využité při řešení projektu 

Analýza 
informační zdrojů 

Popis Provedení rešerše veřejně dostupných odborných publikací v oboru územního plánování a se 
vztahem k sídelní struktuře, regionálnímu rozvoji a vlivům nových technologií na socioekonomické 
aktivity a organizaci území. Součástí bylo provedení analýzy zahraničních dobrých praxí v oblasti 
vyhodnocování vlivů technologií a nových technologických trendů na územně plánovací praxi.  

Vstup Dostupné odborné publikace, internetové stránky. 

Cíl Cílem analýzy informačních zdrojů bylo zachytit aktuální vývoj v tématu a zúžení informační báze 
pro návazné kroky řešení projektu. V rámci analýzy byly kombinovány dva kroky k hodnocení 
informační databáze – první představoval vyhledávání relevantních zdrojů z oblasti technologií, 
územního plánování a sídlení struktury, druhý krok analýzy se věnoval hledání tematického 
průniku napříč jmenovanými oblastmi. 

Výstup Soubor klíčových informačních a datových zdrojů pro další fáze řešení projektu. 

Textová analýza Popis Textová analýza představuje metodu, která umožňuje analyzovat velké množství nestrukturovaných 
informací a signálů, jež mohou ve vzájemné interakci popisovat vývojové trendy. Textovou analýzu 
lze definovat jako získávání znalostí (klíčových slov, slovních spojení apod.) a formulaci vztahů mezi 
jednotlivými informacemi z textových souborů s cílem získání nových, dosud neznámých informací. 
Obdobně byla provedena textová analýza i v online prostředí (webcrawling). Textová analýza byla 
provedena pomocí sofistikovaných softwarových nástrojů. 

Vstup Soubor klíčových informačních a datových zdrojů pro další fáze řešení projektu. 

Cíl Identifikace technologických trendů s významným dopadem na organizaci území. 

Výstup Seznam technologických trendů s významným dopadem na organizaci území. 

Technology 
foresight 

Popis Foresight představuje systematický proces shromažďování relevantních informací o budoucím 
vývoji a vede k vytváření středně až dlouhodobých vizí pro formulaci strategických rozhodnutí. 
Foresight je především využíván v rámci aktivit, jejichž cílem je zlepšení rozhodovacího procesu a 
definování strategických cílů. Zahrnuje několik základních prvků: strukturované předvídání a 
odhadování dlouhodobého sociálního, ekonomického a technologického vývoje; interaktivní 
diskuzi vývoje potřeb za účasti zainteresovaných expertů; definování rozvojových cílů a 
strategických vizí; formulaci proveditelnosti a potřebnosti každého cíle či vize. K identifikaci 
dopadu nových technologií na organizaci území lze využít participativních metod foresightu 
(klíčové technologie, stromy relevance, vývojové scénáře, delphi). Dílčí metody foresightu byly 
využity zejména pro identifikaci a verifikaci technologií s nejvýznamnějším dopadem na organizaci 
území (první expertní workshop). 

Vstup Seznam technologií a technologických trendů s významným dopadem na organizaci území. 

Cíl Verifikace a rozšíření seznamu technologií s dopadem na organizaci území, identifikace 
předpokládaného dopadu nových technologií na organizaci území. 

Výstup Strukturované informace o budoucím dopadu nových technologií na organizaci území. 

Technology 
assessment 

Popis Technology assessment je interaktivním procesem, jehož cílem je formulace expertního názoru na 
aplikaci nových technologií a jejich dopadu na společenskou a územní organizaci. Technology 
assessment kombinuje řadu vědních disciplín (politických analýz, hodnocení technologických 
parametrů a společenských rizik, problematiku etiky atd.). Zároveň podporuje procesy 
demokratického rozhodování o tématech týkajících se vědy, technologií a inovací, a to pomocí 
kombinace analýz možných přínosů a společenských dopadů nových technologií s expertními 
znalostmi a celospolečenskou demokratickou diskuzí. 

Vstup Strukturované informace o nových technologiích a souvisejících socioekonomických trendech. 

Cíl Zhodnocení synergických dopadů nových technologií na organizaci území. 

Výstup Strukturované informace o kumulativních dopadech nových technologií na organizaci území. 

Desk research, 
reporting 

Popis Zpracování a analýza informací získaných v předchozích částech řešení projektu. Cílem bylo 
expertní posouzení možností promítnutí parciálních závěrů řešení projektu do definice úkolů pro 
proces územního plánování.  

Vstup Výstupy předchozích částí řešení projektu. 

Cíl Propojení výstupů předchozích částí řešení projektu. 

Výstup Návrh vhodných regulačních nástrojů územního plánování. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2 Technologické trendy 

Již samotné vymezení pojmu technologie naráží na neustálenost v jeho chápání. V tomto projektu pracujeme 

se širším vymezením technologií nikoliv pouze jako artefaktů (motor, počítač apod.), ale současně jako 

souboru znalostí a postupů, které vytváří nástroj, procesy či organizační praktiky (např. crowdfunding1). 

Technologie tedy v zásadě představuje určitou aplikaci dovedností a know-how pro řešení problémů. 

Přirozeně nejviditelnější a svými dopady nejvýznamnější jsou právě pokročilé materiální technologie v 

podobě přístrojů a technologických celků. 

Výběr vhodných technologií, se kterými se pracovalo v dalších fázích projektu, byl rozdělen do několika na 

sebe navazujících kroků. Ty jsou chronologicky popsány v tomto oddílu. Cílem bylo vybrat takové 

technologie, které mají významný potenciál ovlivnit funkční aspekty území z hlediska národní ekonomiky a 

kvality života obyvatel. Usměrňování dopadu takto definovaných technologií z titulu územního plánování a 

jeho cílů považujeme za klíčové. Nejdříve však cítíme potřebu upozornit na provázanost technologických a 

socioekonomických trendů, které primárně svým spolupůsobením (nikoliv odděleně) vytváří nové nároky na 

území. 

 

2.1 Provázanost technologických a socioekonomických trendů 

Nastupující technologické trendy stimulují nové způsoby chování obyvatel a vyvolávají změnu v celkové 

organizaci společnosti. Řada současných globálních technologických trendů paradoxně neposiluje kontinuální 

trend globalizace, ale spíše směřuje k procesu individualizace, zdůrazňujíce autonomii a soběstačnost 

uživatele technologie v lokálním i regionálním kontextu. Tím je následně ovlivňováno i prostředí, ve kterém 

se uživatelé pohybují. Nové technologie tedy snižují tradiční závislost na centralizovaných zdrojích, výlučných 

podpůrných sítích a infrastrukturách a veřejných intervencích. Setrvačnost řady tradičních technologií ale 

současně bude bránit zavádění alternativ.  

Za současných podmínek se jeví pro budoucí aplikaci jako nejslibnější ty technologie, které autonomizují 

uživatele, přináší mu vyšší míru nezávislosti a osvobozují jej od rostoucích nákladů na jejich provoz a 

degradaci prostředí v důsledku jejich využívání. Nové technologie současně s obecnou globalizací posilují 

lokální a regionální soběstačnost. Pravděpodobně nejvýznamnějším příkladem jsou technologie z oblasti 

informačních a komunikačních technologií (ICT), které přímo ovlivňují inovační byznys modely a otvírají 

prostor i pro jiné společenské využití s přímým dopadem na organizaci území i společnosti. Technologie 

internetu, výpočetní kapacity, digitálních komunikací, síťových organizačních struktur apod. již do praxe 

pronikly a radikálně mění chování celé společnosti.  

Vedle tempa, s jakým jsou technologie přijímány, je důležité chápat jejich komplexitu a vzájemnou 

provázanost. Postmateriální, postmoderní společnost směřuje k vysoké míře individualizace svých požadavků 

na využívání nových technologií, což bude mít i vliv na územní rozvoj a organizaci území. Charakter 

technologických změn naznačuje, že budoucí vývoj nebude založen na převažujícím dlouhodobém 

modernizačním megatrendu, ale spíše na souboru menších a variabilních změn, které budou průběžně a 

dlouhodobě měnit organizaci společnosti a způsoby využití prostoru. Schopnost reagovat na kvalitativní 

technologické transformace vyžaduje posun v organizaci rozvoje území. Nestačí tyto trendy jen pochopit, ale 

je nutné jejich předpokládaný vývoj integrovat do aktivit územního plánování, a to v různých časových 

horizontech a na odlišných územních úrovních. 

Technologické trendy jsou velmi úzce provázané se společenskými a ekonomickými změnami. V mnoha 

případech zůstává obtížné odlišit, která ze sfér představuje původce změny a která se na nové podmínky 

adaptuje, resp. zda nové technologie reagují na proměny společnosti, nebo je primárně vyvolávají. 

Převažující povaha nových technologií navíc obyčejně nevyvolává extenzivní přímé dopady na území, ale 

často působí zprostředkovaně právě prostřednictvím vlivu na socioekonomické vzorce jejich uživatelů. 

Zásadní je proto hledat průsečík obou domén - technologické i socioekonomické - a uvažovat jejich společné 

působení na území (schematicky na Obr. 1). 

 

1 Způsob financování projekt formou sbírky mezi individuálními podporovateli s využitím webu a sociálních sítí. 
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Obr. 1: Schéma průniku identifikovaných technologií a socioekonomických procesů 

 

Pozn.: Uvedené technologie a procesy jsou pouze ilustračním příkladem pro objasnění metodického přístupu. Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2.2 Charakteristické znaky technologických trendů 

Při uvažování dopadů technologií na organizaci území je nutné uvést hlavní charakteristiky jejich působení - 

přímého dopadu i zprostředkovaného efektu vyvolaného souvisejícími společenskými změnami. Stejnou 

úvahu je nutné provést i v případě vývoje socioekonomických trendů. Ty jsou předmětem následující 

kapitoly. Hlavní charakteristiky současných i budoucích technologických trendů je možné popsat následovně. 

 Rozptýlené (distribuované) vytváření nových technologií - Charakteristické je využívání dostupných ICT 

technologií, otevřených systémů (open source) a postupné navyšování přidané hodnoty výsledné 

technologie, nových produktů a služeb. Častým průvodním projevem je vznik samostatné komunity 

zákazníků, kteří radí a informují dalším potenciálním uživatelům. Systém „outsourcing to customer“ se 

stává jedním z dominantních trendů současné doby a bude posilovat i v budoucnu. 

 Síťová organizace - Současné systémy vytváření nových technologií jsou organizovány na základě sítí, ne 

na základě hierarchické produkční formy. Flexibilita produkčních sítí je patrná v řízení organizace, kde 

umožňuje větší prostupnost tradičních hranic izolujících podnik od prostředí. Technologie se tak může v 

prostoru snadněji šířit. 

 Kvalifikovaní pracovníci a organizační kapitál - Znalostní pracovníci jsou klíčovou hodnotou podniků, jejich 

fyzická účast ale může být nahrazena moderními komunikačními technologiemi. Otevřená spolupráce na 

realizaci nových technologiích zvyšuje jejich inovativnost. Schopnosti, kapacity a možnosti spolupráce na 

vytváření nových technologií představují organizační kapitál, který se stále rozvíjí. 

 Udržitelnost technologií (self-sustainability) - Dlouhodobá udržitelnost se rychle stává další z metrik 

technologické kvality. Míra přímého dopadu technologie na okolní prostředí je postupně v co největší míře 

integrována do hodnocení její přínosnosti. I když je technologie zdrojem škodlivých emisí a konzumentem 

energie (zvláště elektrické), může zároveň jiné škodlivé dopady snižovat využíváním ICT, chytrých 

energetických sítí, nebo při efektivní logistice. Inteligentní technologie jsou dnes velmi propojené a často 

využívají recyklaci starších produktů. 

 Technologie jako služba - Tvůrci inovačních technologií mohou jejich přijímání monitorovat s vysokou 

přesností a dále je upravovat. Mohou tak vytvářet službu navázanou na všechny dřívější produkty daného 

výrobce. Spolupráce na bázi sítí B2B2 upřednostňuje vysoce flexibilní nabídku doprovodných služeb, což 

umožňuje technologii nakoupit jako službu a vyhnout se jednorázovým kapitálovým investicím3. 

  

 

2 Business-to-business (B2B) je označení pro vztahy mezi obchodními společnostmi, které neobsluhují konečné spotřebitele. 
3 Příkladem může být cloud computing umožňující přístup k potřebným zdrojům skrz sítě, bez nutnosti ukládat software a data v 
lokálním počítači. Následné cloud services transformují z produktu na službu bez kapitálových investic. 
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 Veřejné služby a statky - Vzhledem k rostoucí urbanizaci bude třeba vytvořit řadu nových a dostupných 

veřejných služeb, které nelze produkovat bez pomoci nových technologií a účasti veřejné správy. 

Obzvláště zvládnutí a koordinace dopravního přetížení, spotřeby energií a recyklace zdrojů bude využívat 

chytré objekty pro automatické řízení. Na významu budou také posilovat služby bezpečnosti a veřejné 

ochrany, například u složek integrovaného záchranného systému.  

Nových technologických trendů je samozřejmě celá řada, přičemž jejich územní dopady nejsou zdaleka 

jednoznačné, ani z pohledu primární administrativní úrovně. Výše byly popsány pouze jejich obecné 

charakteristiky, na kterých byla snaha demonstrovat vysokou míru individualismu, komplexity a variability 

dopadů současných i budoucích technologií. 

 

2.3 Sestavení výchozího seznamu technologií 

Výchozím bodem pro výběr relevantních technologií bylo provedení rešerše informačních zdrojů primárně v 

oblasti nových technologií, ale také sídelní struktury a územního plánování (viz Příloha 4) s cílem identifikovat 

průnik těchto tří domén, tj. technologie, které jsou spojeny se změnami v sídelní struktuře a jejich vývoj by 

proto měl být sledován při územním plánování. Rešerše se soustředila dvěma směry - jednak na výběr 

vhodného souboru informačních zdrojů pro návazné textové analýzy, jednak na inspiraci v podobě řešení 

obdobných úkolů na příkladech zahraničních dobrých praxí a dalších relevantních projektů. 

Vybrané informační zdroje byly podrobeny textové analýze. Jejím cílem bylo pomocí dataminigových nástrojů 

zhodnotit nestrukturované informace, identifikovat klíčová slova a slovní spojení a zároveň analyzovat vztahy 

mezi nimi. Využitím textové analýzy na předem definovaných informačních zdrojích bylo možné analyzovat a 

strukturovat nové nebo dosud skryté informace o klíčových technologiích s potenciálním vlivem na organizaci 

území. Seznam vybraných technologií uvádí Příloha 1. 

Obdobným způsobem byly identifikovány i dominantní socioekonomické procesy (Příloha 2), které jsou úzce 

svázané s prostorovou organizací sídelní struktury, ovlivňují hierarchickou pozici sídel a vztahy mezi nimi. 

Zároveň z analýz vyplynulo, že realizace technologií bude probíhat v těch lokalitách, které vykazují největší 

dynamiku socioekonomických aktivit. 

 

2.4 Ověření a doplnění seznamu technologií 

Pro ověření a doplnění výběru technologií byl uspořádán expertní workshop. Jeho cílem bylo na základě 

brainstormingu a diskuze v expertních panelech doplnit vybrané technologie s přímým vlivem na vývoj 

organizace sídelní struktury. Stejný proces byl aplikován i na identifikované socioekonomické procesy. 

Při výběru vhodných expertů bylo přistoupeno k užšímu konzultačnímu schématu a workshopu se účastnilo 

21 zástupců různých odvětví či oborů. Možná nevýhoda v podobě převážení argumentů některé ze skupin 

byla potlačena rovnovážným zastoupením různých oborů a aktivním moderováním diskuze. Na workshopu 

byli účastníci rozřazeni do dvou komunit. První složená z expertů v jednotlivých tematických oblastech, se 

zaměřila na verifikaci a doplnění technologií s potenciálním vlivem na organizaci území. Výstupem práce byla 

tabulka s popisem dané technologie, odhadem časového horizontu její aplikace, určení typického území 

aplikace technologie a očekávané změny, která bude aplikací technologie vyvolána. Druhá část expertů, 

tvořená převážně sociálními geografy a sociology, se zaměřila na doplnění socioekonomických procesů, které 

formují nebo budou formovat organizaci území. Výstupem jejich práce pak byl stručný popis identifikovaných 

procesů, časový horizont jejich průběhu a popis typického území, které bude jejich působením ovlivněno. 

Průnikem výsledků práce obou skupin byl připraven základní rámec pro vytvoření scénářů dopadu nových 

technologií na organizaci území. Ty následně představovaly materiál pro prioritizaci výběru nejvýznamnějších 

technologií z hlediska významnosti jejich vlivů a pravděpodobnosti praktického užití technologie v daných 

časových horizontech. Příklad technologického scénáře je uveden níže. Celkový seznam identifikovaných 

technologických scénářů obsahuje Příloha 3. 
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Kritéria i postup výběru relevantních technologií společně s širším chápáním samotného pojmu technologie 

daly základ vyváženému a ucelenému seznamu klíčových technologických trendů. Ten stavěl na textových 

analýzách informačních zdrojů, revizi výsledků v rámci zpracovatelského týmu a následné širší diskuzi na 

expertním workshopu. Snahou bylo pokrýt systematicky různá odvětví lidské činnosti stejně jako výzkumné 

obory, jejich výsledky vytváří předpoklady pro vznik nových technologií. Otevřená diskuze diverzifikovaného 

okruhu expertů podložená předchozími analýzami tak vytváří hlavní předpoklad pro ucelený výběr 

relevantních technologií. Ten byl navíc vnitřně uspořádán s využitím matematických metod v procesu 

prioritizace. 

Tab. 2: Příklad popisu technologického scénáře 

Technologie Malé jaderné zdroje 

Časový horizont 2 

Územní dopad 1 

Územní průmět 
Vybudování prostoru pro zdroj (uloženo pod zemí), ochranné pásmo, napojení na síť. Přeneseně částečné 
nahrazení konvenčních zdrojů energie 

Související proces 
Deindustrializace, prostorová koncentrace ekonomických aktivit, příklon k alternativním zdrojům energie, 
energetická nezávislost 

Pozn.: Vysvětlení hodnot v Tab. 3. Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. 3: Hodnoty časového horizontu a územního dopadu technologických scénářů 

Hodnota Časový horizont 
(Realizace dané technologie v praxi) 

Územní dopad 
(Míra dopadu dané technologie v území) 

0 Do 4 let Nevýznamný 

1 4-12 let Významný 

2 12 a více let Velmi významný 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 2: Schéma interakce technologických a sociálních trendů 

 

Pozn.: Příklady interakce nabídky a poptávky po nových technologiích, nikoliv úplný výčet. Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.5 Prioritizace výběru technologií 

K prioritizaci identifikovaných scénářů bylo přistoupeno ve snaze označit ty scénáře, ke kterým by mělo 

územní plánování přistupovat nejdříve - vzhledem k jejich významu a pravděpodobnosti realizace. Expertní 

hodnocení prováděli účastníci prvního pracovního workshopu. Prioritizační procedura probíhala v online 

prostředí vytvořeném zpracovatelem4 s cíle posoudit individuálně jednotlivé technologické scénáře podle 

předem definovaných výběrových kritérií, která byla sdružena do významově příbuzných skupin. Na základě 

výběrových kritérií byly formulovány dva hlavní parametry technologických scénářů – významnost a 

pravděpodobnost. Oba parametry mají komplexní charakter a byly vypočítávány z hodnot, které byly 

přiřazeny experty při hlasování (schéma procesu uvádí Obr. 3). Obsah kritérií ekonomický, sociální a 

environmentální význam uvádí Tab. 4. Hodnocení pravděpodobnosti bylo směřováno na zjištění míry 

pravděpodobnosti, s jakou se daný scénář projeví v ČR v takové podobě, ve které je definován (časový 

horizont, typické územní dopady apod.). Toto kritérium zohledňuje faktory jako investiční náročnost, 

politická průchodnost aj. 

Obr. 3: Schéma prioritizace technologických scénářů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. 4: Individuální kritéria pro hodnocení významnosti při procesu prioritizace technologických scénářů 

Ekonomický význam Sociální význam Environmentální význam 

Dopad na ekonomiku Dopad na zdraví Dopad na životní prostředí 

Zatížení veřejných rozpočtů Dopad na bezpečnost Prostorová náročnost, dopad na krajinný 
ráz 

Dopad na trh práce Dopad na sociální kohezi a rovné příležitosti Energetická stopa 

Selektivita dopadů (jak výrazně bude 
zvyšovat ekonomické rozdíly v území) 

Selektivita dopadů (jak výrazně bude 
zvyšovat sociální rozdíly v území) 

Selektivita dopadů (jak výrazně bude 
zvyšovat environmentální rozdíly v území) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Při samotné hodnotící proceduře posuzovali experti každý identifikovaný technologický scénář proti každému 

individuálnímu kritériu přiřazením známky ze stupnice 1 (nejméně významné/pravděpodobné) až 5 (nejvíce 

významné/pravděpodobné). Jednotlivé známky byly umístěny do pozičního grafu, čímž bylo možné 

prezentovat postavení jednotlivých scénářů v rovině obou parametrů v podobě pozičního grafu (viz Obr. 4). 

Body v pozičním grafu odpovídají posuzovaným technologickým scénářům. Plné body v pravém horním rohu 

představují nejvýznamnější a nejpravděpodobnější technologické scénáře, prázdné body v levém dolním 

rohu pak odpovídají méně významným technologickým scénářům. Pozornost byla věnována také bodům v 

levém horním rohu – vysoká významnost, ale nízká pravděpodobnost. Relevantní technologické scénáře byly 

podrobněji rozpracovány na druhém workshopu, včetně definování návazných úkolů pro územní plánování. 

Výsledný seznam technologických scénářů (sestavené z technologických a socioekonomických trendů) 

vychází z výsledků prvního pracovního workshopu a online hlasování. Cílem hlasování byla technologická 

prioritizace z hlediska následujících kroků řešení projektu. Přehled technologických scénářů uvádí Příloha 3. 

 

 

4 dostupné na http://votingmachine.tc.cz 
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Obr. 4: Schéma postavení technologických scénářů v rovině parametrů významnost a proveditelnost 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 5: Výsledky hlasování o významnosti a pravděpodobnosti naplnění technologických scénářů 

 

Pozn.: Čísla jednotlivých scénářů viz Příloha 3. Zelené = prioritní, modré = sekundární, červené = neprioritní. Kulatý znak = s územním 
dopadem, čtvercový znak = bez územního dopadu. Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Významnost 

Pravděpodobnost 
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 Technologické scénáře významné a pravděpodobné - Podle hodnocení jsou technologické scénáře v této 

skupině dostatečně významné. Jejich působení na organizaci území a jejich pravděpodobnost naplnění je 

relativně vysoká. Proto by k nim v rámci územně plánovací činnosti mělo být přistupováno prioritně v 

podobě formulace úkolů pro územní plánování v ČR. 

 Technologické scénáře sekundární - Pokud technologický scénář naplňoval kritérium významnosti a/nebo 

pravděpodobnosti pouze částečně, byl zařazen do skupiny sekundárních scénářů, které byly posuzovány 

individuálně. Doplnění technologických scénářů reflektovalo jednak významné problémy spojené s 

organizací území, jednak reprezentovalo širší tematickou oblast, která by v případě jejich nezahrnutí do 

výběru zůstala opomenuta. V tomto procesu byly zohledňovány především hodnoty dosažené v rámci 

hodnocení kritéria významnosti. Na druhém expertním workshopu mohla být navržena doplňující 

opatření, která budou s realizací scénáře počítat. 

 Technologické scénáře nevýznamné - Technologické scénáře, které se při hodnocení ukázaly jako 

nevýznamné a/nebo málo pravděpodobné, nebyly v konečném návrhu opatření pro činnosti v územním 

plánování zohledněny. 
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3 Socioekonomické procesy 

Probíhající socioekonomické procesy naznačují stále vyšší potřebu inteligentního a udržitelného územního 

rozvoje. Ten bude vycházet z několika základních úrovní – výkonného hospodářství, vysoké mobility obyvatel 

a zboží, kvalitního životního prostředí. K takto definovanému rozvoji mimo jiné přispívá stále intenzivnější 

využití nových technologií, které pomohou k růstu sociálního kapitálu, efektivnímu řízení přírodních zdrojů, 

zvyšování kvality života a zároveň si vyžádají zvyšování výkonnosti veřejné správy. Sociální či ekonomická 

nerovnováha v území se může projevit nárůstem, stagnací či poklesem potřeb ploch pro určité funkce v 

území, zejména ploch zastavitelných pro průmysl, služby či bydlení a dále potřeb budování dopravní a 

technické infrastruktury. Socioekonomické procesy tvoří společně s technologickými trendy základní faktory 

vyvolávající změny požadavků na organizaci území. 

 

3.1 Výchozí stav sídelní struktury 

V současné době dosahuje míra urbanizace v ČR téměř 75 % a podle vývojových projekcí lze předpokládat 

její další růst. Obdobně lze předpokládat sílící proces metropolizace venkovských oblastí. Při vymezení 

rozvojových oblastí a os v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, byla zohledněna typologie 

území ČR uvedená ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (dále SRR). SRR popisuje strukturu 

osídlení ČR a vytváří základní typologii území5, z nichž vycházíme při hodnocení vlivu technologických a 

socioekonomických trendů. Snahou je posoudit očekávané vlivy na vzájemné vztahy sídel (postavení v sídelní 

struktuře) i jejich vnitřní organizaci (zejména u metropolitních areálů). 

Strukturu osídlení ČR lze charakterizovat velkou rozdrobeností. Ve velikostní hierarchii 6 251 obcí početně 

výrazně převažují malé obce do 500 obyvatel, v kontrastu k pouze šesti velkoměstům. Do poloviny 

devadesátých let 20. století se významně zvýšil podíl městského obyvatelstva. Naopak rychle pokračovalo 

především vylidňování nejmenších sídel. Od poloviny devadesátých let se však začaly objevovat nové trendy, 

především suburbanizační procesy. Největší úbytky obyvatelstva následně zaznamenala velká města nad 50 

tis. obyvatel. Střední a větší města představují potenciál ekonomického růstu. Značná část intenzivních 

ekonomických aktivit se odehrává v prostoru městských aglomerací, zahrnujících jádrové území města a jeho 

zázemí. Současně se ale řada měst potýká s nevyhovující technickou a dopravní infrastrukturou a občanskou 

vybaveností. Dalšími problémy spočívají v nevhodném funkčním uspořádání území, které nedostatečně 

reaguje na současné technologické a společenské trendy. Některé procesy, například extenzivní 

suburbanizace, nežádoucí důsledky dále zesilují. 

Vývoj v jednotlivých oblastech je diferencovaný v závislosti na dynamice a výchozích podmínkách - ty obecně 

vykazují velkou setrvačnost. Typologie regionů užívaná SRR porovnává rozvojové znaky obcí resp. ORP i ve 

vazbě na podmínky osídlení a prostorovou strukturu sociálně ekonomických jevů. Za pozitivní rozvojové 

znaky území označuje situaci, kdy územní jednotka vykazuje znaky příznivého rozvoje nebo nadstandardní 

dynamiku (balancuje socioekonomický a polohový potenciál se zaznamenanou dynamikou vývoje). S 

využitím této metody je území ČR rozděleno na tři základní typy - i) rozvojová území, ii) stabilizovaná území, 

iii) periferní území6.  

 Rozvojová území lze shodně charakterizovat jako vysoce urbanizovaná území, v nichž prioritně budou 

převažovat problémy a předpoklady spojené s urbánním rozvojem. Dále jsou uvedeny tři jeho podtypy. 

 Metropolitní oblasti s koncentrací nad 300 tis. obyvatel jsou tvořeny největšími městy (Praha, Brno, 

Ostrava, Plzeň). Jsou zde koncentrovány funkce nejvyššího řádu. Výrazným trendem ve vývoji jejich 

prostorové struktury je intenzivní suburbanizace. Z hlediska počtu obyvatel lze přes určité odlišnosti k 

těmto centrům přiřadit i oblasti Ústecko-Chomutovské aglomerace a Hradecko-Pardubické aglomerace. 

V těchto metropolitních oblastech se tvoří více než 55 % HDP ČR, žije zde více než 45 % obyvatel a 

mají klíčový význam z hlediska ekonomického růstu. 

 

5 Problematikou městského rozvoje se podrobněji zabývají Zásady urbánní politiky schválené vládou ČR usnesením ze dne 10. května 
2010 č. 342. 
6 Z hlediska objektivity podkladu nebylo přihlíženo k vysloveně politickým definicím strukturálně postiženého území, které jsou rovněž 
obsaženy v SSR. 
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 Sídelní aglomerace se 100-300 tis. obyvateli tvoří zbývající krajská města. Tato centra jsou se svým 

zázemím poměrně intenzivně propojena hospodářsky, infrastrukturně, dojížďkou za prací a službami. 

Některé aglomerace patří mezi významná růstová centra, jiné se naopak vyznačují koncentrací 

problémových charakteristik. 

 Regionální centra a jejich zázemí s koncentrací nižší než 100 tis. obyvatel představují hospodářská 

střediska regionálního významu. 

 Stabilizovaná území jsou představována částmi ČR, které se nacházejí mimo aglomerace a regionální 

centra a zároveň netvoří periferní území. Jde spíše o mikroregionální centra tvořící se svým zázemím 

relativně funkční oblasti. U těchto území z dlouhodobého pohledu významně nepřevažují ani negativní ani 

pozitivní charakteristiky. 

 Periferní území soustřeďují geograficky odlehlé oblasti a dlouhodobě se potýkající s kumulací negativních 

charakteristik, například nedostatečné vybavenosti, špatné dopravní dostupnosti a nezřídka i s 

pokračujícím vylidňováním. 

Podle hustoty zalidnění se území dále rozděluje na urbanizované oblasti a venkov (dle SRR představuje 

mezní hodnotu 100 obyvatel na km2). Podle obdobné metodiky Evropské unie jsou dále vymezeny tři typy 

venkovských oblastí, ve kterých se prosazují odlišné trendy. i) Venkovské oblasti v zázemí velkých měst 

(příměstský venkov) jsou ovlivněny převážně suburbanizací, obyvatelstvo pracuje především ve spádových 

městech. ii) Průměrně rozvinuté venkovské oblasti ve větší vzdálenosti od velkých center (mezilehlý venkov), 

ale s dobrým dopravním spojením. iii) Periferní venkovské oblasti (odlehlý venkov), řídce obydlené, izolované 

od spádových měst a hlavních dopravních sítí. Toto odlišení v zásadě kopíruje výše uvedenou typologii SRR. 

Obr. 6: Typologie území České republiky dle SSR ČR 2014-2020 

 

Zdroj: Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 
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3.2 Charakteristické znaky socioekonomické trendů 

Podobně jako technologické trendy je možné sledovat vývojové tendence ve společnosti, které mají přímý 

dopad na organizaci území. Sociogeografické trendy odráží postmateriální a postmoderní tendence růstu a 

změn v chování současné populace. Hlavní vývojové charakteristiky je možné shrnout do následujících bodů. 

Nastíněné socioekonomické trendy včetně jejich hlavních znaků byly formulovány v rámci diskuze expertů z 

oblasti sociální geografie a sociologie během prvního workshopu a stručně tak shrnují mínění odborné 

veřejnosti. Naznačují, že současné změny ve společnosti nereprezentují jednotný modernizační megatrend, 

ale naopak zakládají dílčí vývojové směry stavící na individualismu a pluralitě názorů. 

 

Vývoj systému osídlení 

Sídelní struktura ČR se vyznačuje několika specifickými charakteristikami – vysokým stupněm rozdrobenosti 

venkovských sídel, relativně nízkým zastoupením velkoměst a naopak významnou rolí malých a středních 

měst v celkovém systému osídlení. Míra urbanizace v ČR dosahuje přibližně 75 %. Venkovské prostředí je 

poměrně hustě osídlené. Historická rozdrobenost sídelní struktury přispěla k vytvoření polycentrického 

sídelního systému s dominancí regionálních center. Síť velkých, středních a menších měst tvoří v ČR základ 

urbanizované prostorové struktury i ve venkovských (zemědělských) oblastech. Technologické, politické, 

sociální a ekonomické trendy se projevují nejprve v rámci městského systému, ze kterého se šíří dále. V 

návaznosti na postupující koncentraci pracovních příležitostí a soustředění elementárních služeb do větších 

středisek osídlení způsobuje oslabování role menších center a posilování největších. Díky tomu rostou nároky 

na mobilitu a zvyšují se regionální rozdíly. Dále se proto stupňují odlišnosti (rozvojové či negativní 

charakteristiky), na kterých je vystavěna výše popsaná typologie území. Nové nároky na území lze proto 

očekávat primárně v metropolitních oblastech, sídelních aglomeracích a regionálních centrech. 

 

Vznik sítí spolupráce 

V rámci ČR není pravděpodobná žádná zásadní změna struktury osídlení (ani v dlouhodobém horizontu). 

Nové specializované funkce jednotlivých sídel a jejich sítí však mohou mít v budoucnu velký vliv na rozvoj 

dotčených měst a regionů. Vlivem finanční náročnosti implementace některých nových technologií, které 

budou předně zaváděny v hlavních ekonomických centrech ČR, dojde patrně k prohloubení rozdílů mezi 

metropolitními oblastmi a zbytku území státu, návazně k prohloubení rozdílů mezi centrem a jeho zázemím i 

v ostatních rozvojových a stabilizovaných územích. Se zvyšující se specializací jednotlivých sídel bude 

docházet k prohlubování jejich spolupráce, budou propojovat zdroje a vzájemně doplňovat své funkční 

vymezení a vzájemně sdílet služby a infrastrukturu. Tato spolupráce může být hybatelem nové formy 

regionálního rozvoje. Nutnou podmínkou pro růst spolupráce mezi městy a dosažení synergických efektů této 

spolupráce je infrastrukturní propojenost jednotlivých sídel.  

 

Změny ekonomických funkcí sídel 

Ekonomický potenciál sídel a regionů byl v novodobé historii nastartován zejména zahraničními investicemi a 

investicemi do hospodářských odvětví s vyšší přidanou hodnotou. Investiční aktivita je jedním z hlavních 

faktorů růstu konkurenceschopnosti. To se týká zejména regionů se zastaralou hospodářskou základnou, 

které hledají východisko v modernizačním procesu. Města a regiony, které jsou závislé na jednom 

hospodářském odvětví, jako je veřejná správa, cestovní ruch nebo některé z výrobních odvětví, se snaží 

rozšířit svou ekonomickou základnu. Pro sídla ve venkovských a periferních oblastech je obyčejně obtížné 

rozvíjet svou hospodářskou základnu a rozhodující pro ně zůstává residenční či rekreační funkce, kdy může 

jejich periferní poloha představovat i pozitivní faktor. Atraktivita pro residenční bydlení a cestovní ruch může 

vyvažovat jinak spíše pákový efekt periferní polohy a bránit vylidňování lokalit vzdálenějších od regionálních 

center. To platí především pro oblasti příměstského venkova, neboť potřeba infrastrukturního napojení 

představuje limitující faktor i pro nevýrobní funkce a může být překonána moderními technologiemi 

(převážně ICT) pouze částečně. Sídla a regiony, které systematicky udržují diverzifikovaný ekonomický 

potenciál, mají vyšší předpoklad udržení pozice centra regionálního nebo národního významu. V tomto 

smyslu je konkurence mezi sídly i mezi různými zájmy o využití území spíše stimulující. 
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Pokračující růst městských regionů 

Vzhledem k rostoucímu počtu domácností a průměrné obytné plochy na jednoho obyvatele, poptávka po 

nových bytech, obytných domech a zastavitelných pozemcích i nadále poroste. V mnoha sídlech byly pro 

nové bydlení poskytnuty plochy v jejich okrajových oblastech. V některých případech však vznikly suburbánní 

oblasti nekontrolovaně, resp. zvýšení počtu obytných ploch neodpovídala výstavba doplňující infrastruktury. 

Tyto oblasti v současné době trpí zvýšenou intenzitou soukromé dopravy, vyšší spotřebou energií, nízkou 

koncentrací služeb a způsobují výrazné zásahy do životního prostředí. Ekonomická síla obyvatel 

metropolitních oblastí navíc nastartovala poptávku po vyšší kvalitě bydlení, které se však realizuje relativně 

daleko od místa pracoviště. V reakci na pokračující rozšiřování měst je nezbytné nalézt nové formy 

udržitelného řešení pro plánování a řízení prostorového rozrůstání urbanizovaných oblastí, a to zejména v 

místech, kde již existují problémy či konflikty s využíváním stávajících volných ploch. V Nizozemsku je 

například využíván koncept kompaktního města (compact city approach), v Německu a Velké Británii je 

realizován koncept územní recyklace (land recycling approach), ve Skandinávii je využíván koncept cílové 

skupiny (target group approach) pro maximalizaci využití dostupných ploch při plnění poptávky konkrétních 

sociálních skupin po bydlení7. Růst poptávky po rezidenčních plochách se přirozeně týká především 

rozvojových území a bezprostředního zázemí měst (příměstského venkova). V regionálních centrech a 

stabilizovaném území povětšinou existují dostatečné rozvojové plochy nebo krátká dojížďková vzdálenost 

dovoluje využít pro rezidenční funkci okolní obce. 

 

Rostoucí sociální segregace  

Rostoucí rozdíly v příjmech a životní styl určitých sociálních skupin populace se odráží v odlišných potřebách 

v oblasti kvality bydlení a v požadavcích na jeho lokalizaci. Důsledkem těchto trendů je zvyšující se sociální 

segregace patrná zejména ve větších sídlech. Rodiny s vyššími příjmy často upřednostňují bydlení ve 

vlastních domech v suburbánních oblastech s kvalitnějším životním prostředím, čímž se vytváří 

homogenizovaná struktura populace v některých oblastech měst. Naopak sociální skupiny s nižšími příjmy se 

soustředí v sektoru vnějších sídlišť. Sociální segregace vyžaduje v rozdílných částech měst rozdílné veřejné 

služby. Toto není samo o sobě problémem, spíše přirozenou součástí vývoje. Problémy ale může způsobit v 

oblastech koncentrace populace s nižšími příjmy, ekonomickým znevýhodněním, vysokou nezaměstnaností, s 

kulturními a etnickými rozdíly a jinými sociálními riziky. Obecně je proto vhodnější udržovat diverzifikovanou 

strukturu obyvatel v jednotlivých částech vnitřního města. Tento trend představuje na rozdíl od předchozí 

významnější element při přetváření vnitřní struktury sídel, zejména v oblastech s vysokou dynamikou a/nebo 

značnou příjmovou nerovností. Sledování charakteru sociální segregace proto vyžadují především 

metropolitní areály a pak další typy městského prostředí s tendencí vzniku vyloučených lokalit. 

 

Změna kvality městského prostředí 

Kvalita městského prostředí je přímo ovlivňována kvalitou jednotlivých složek životního prostředí ve městě, 

jako je hluk, znečištění vzduchu a vody. Dále kvalitu městského prostředí negativně ovlivňují především 

faktory spotřeby, jako jsou dopravní zácpy nebo produkce odpadů. Tyto negativní faktory mají přímý dopad 

na kvalitu života místní populace a její zdraví. Dále mohou mít dopad na ekonomické ztráty jednotlivých sídel 

v důsledku snížení atraktivity sídel z hlediska cestovního ruchu, nižších investic apod. Ovšem díky koncentraci 

služeb a pokračujícím úspěšným regulacím ve městech se zde obecně kvalita života zvyšuje a opětovně 

narůstá také atraktivita bydlení v centru měst. Do budoucna tak lze předpokládat ukončení procesu 

rozšiřování městských regionů a oživení městských center, primárně v lokalitách s bohatou nabídkou 

volnočasových aktivit. K tomuto také hojně přispívají nové technologie zaměřené na omezování negativních 

vlivů na bydlení ve městě (nízkoemisní a bezemisní dopravní prostředky, nové technologie ve stavebnictví 

apod.). Tento trend posiluje primárně jádra metropolitních oblastí s širším suburbánním zázemím. Nová 

technická řešení pro zkvalitnění městského prostředí jdou obyčejně ruku v ruce se změnou regulatorního 

rámce a pouze omezenými nároky na změnu funkčního využití ploch (obyčejně formou revitalizace). 

 

7 http://www.future-cities.eu/final-report 
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Rostoucí vzájemná závislost městských a venkovských oblastí 

Budoucí rozvoj venkovských oblastí bude stále více souviset s rozvojem městských sídel a metropolitních 

areálů. Zvláště větší sídla lokalizovaná v převážně venkovských oblastech budou hrát hlavní roli v rozvoji 

venkova a budou jeho nedílnou součástí a rozvoj všech sídel by měl probíhat pokud možno ve vzájemné 

spolupráci. To platí zejména ve vztahu mezi venkovskými sídly a městy v hustě osídlených oblastech, ve 

kterých je vztah mezi jednotlivými sídly intenzivnější a je často doprovázen (negativními) prostorovými 

efekty. Úkolem územního plánování je proto dosáhnout rovnováhy mezi rozvojem a ochranou otevřené 

venkovské krajiny v okolí urbanizovaných oblastí a vytvářet partnerské vazby mezi jednotlivými oblastmi, 

zejména ve vzájemném využívání jejich funkcí. V řídčeji osídlených oblastech dále od metropolitních areálů 

je právě přírodní prostředí hlavním faktorem, který může tvořit základ pro nové formy hospodářského a 

sociálního růstu (na základě udržitelného cestovního ruchu, rekreace apod.). 

 

Různé směry rozvoje venkovských oblastí 

Venkov netvoří pouze zdrojovou základu pro urbanizované oblasti, ale venkovské oblasti plní vedle 

zemědělské produkční funkce svou úlohu při zachování kulturního a přírodního rázu krajiny. Jedná se 

zejména o posilování decentralizované a polycentrické sídelní struktury a rovnoměrné naplnění a stabilizaci 

socioekonomických funkcí venkovských oblastí, zlepšení přístupu k novým infrastrukturám a novým 

znalostem. Díky podpoře těchto faktorů a jejich propojení s moderním zemědělstvím (které zde zůstává 

významným ekonomickým odvětvím) může být dlouhodobě stabilizován potenciál venkovských oblastí s 

horšími strukturálními podmínkami. V této úloze hraje významnou roli komunitní rozvoj stejně jako 

dohledová funkce vyšších územních celků (vzhledem k často limitovaným kapacitám malých obcí). Tento 

trend je specifický zejména pro venkovské oblasti vzdálené od hlavních metropolí a rozvojových os, ať už v 

příhraničních oblastech mimo intenzivně turisticky využívaná území, nebo v tzv. vnitřních periferiích. 

 

Intenzita dopravy a dopravní dostupnost 

Jedním z hlavních problémů rozvoje území je pokračující nárůst intenzity osobní i nákladní dopravy, a to 

zejména silniční realizované na krátké vzdálenosti. Intenzita dopravy narůstá v těch oblastech, které jsou 

dlouhodobě dopravně zatížené, tedy zejména v metropolitních územích. Zvyšování intenzity dopravy 

společně s absencí inteligentního dopravního systému ve městech způsobuje zejména zhoršení životního 

prostředí a ekonomické ztráty. Kromě metropolitních oblastí je růst dopravní intenzity nejpatrnější na 

hlavních dopravních koridorech (postiženy mohou být i periferní oblasti okolo významných tranzitních os). Z 

hlediska území je třeba vyvíjet nové dopravní systémy, hledat vhodné kombinace konvenčních doprav a nové 

alternativní možnosti dopravy realizované na dlouhou vzdálenost. Nová dopravní schémata současně 

vyžadují plochy pro terminály (ve vnitřním městě i na jeho okraji), kde dochází k jejich efektivnímu 

propojení. Osobní doprava bude nadále vyžadovat rozvoj další infrastruktury. Jedná se zejména o zkvalitnění 

železničních spojení, které mohou alternovat silniční dopravě a výrazně snižovat náklady na člověkokilometr. 

Kvalitní železniční spojení by mělo pokrývat co největší počet sídel (hustota železnic nevyžaduje stavbu 

nových, ale úpravu současných koridorů). Kvalita dopravní dostupnosti regionů z hlavních center je v ČR 

poměrně dobrá. O poznání horší je však spojení mezi sídly nižších řádů, které jsou však v rámci sídelní 

struktury ČR početně nejvíce zastoupené (stabilizovaná území, periferní území). Z hlediska územního 

plánování je nutné identifikovat sekundární dopravní sítě, které budou tvořit doplňkovou soustavu hlavním 

dopravním tepnám, a které budou tvořit jeden z faktorů socioekonomického růstu.  

 

Budování dopravních koridorů 

Dopravní koridory posilují v rámci území stávající metropolitní oblasti a přinášejí další koncentraci veřejných 

služeb, ekonomických funkcí a investic do velkých sídel, čímž oslabují potenciál území špatně napojených na 

tyto sítě. Dopravní koridory mají často nadnárodní nebo přeshraniční dopad a proto vyžadují integrovaný 

přístup územního plánování, který přesahuje národní politiky (vytváří hierarchii metropolí na mezinárodní 

úrovni). Konsekvence vymezení mezinárodních koridorů se nevztahuje pouze na silnici a železnici, ale i na 

leteckou dopravu a vzdušný prostor. Přestože těmito sítěmi jsou obslouženy primárně metropolitní oblasti a 

sídelní přilehlé sídelní aglomerace, jejich bezprostřední dopad se týká všech typů území, kterými prochází. 
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Rozdíly při šíření inovací a znalostní 

Současné trendy v oblasti inovací a jejich šíření v území představují fenomén s potenciálně obrovským 

dopadem. Kombinace nových technologií a liberalizace politických a sociálních podmínek pro jejich využívání 

nabízí nové potenciální služby, jako je e-medicína, e-vzdělávání, tele-práce a tele-konference. Nové formy 

služeb teoreticky umožní lidem a podnikům distanční aktivitu, čímž vytváří nové a velmi významné rozvojové 

příležitosti pro oblasti více vzdálené od metropolitních území (mezilehlý a odlehlý venkov). Další vývoj těchto 

způsobů práce je potenciálně významným faktorem pro užší integraci sídelní struktury, přičemž zvýhodňuje 

sídla s kvalitním přístupem k ICT infrastruktuře a k tradiční dopravní infrastruktuře. Dochází tedy mj. k vnitřní 

diferenciaci venkovského prostoru. Oblasti a sídla s omezeným přístupem k informační a dopravní 

infrastruktuře mohou mít výrazné problémy v udržení populace s vyšším vzděláním a kvalifikovaných 

odborníků. Z tohoto důvodu je třeba uvažovat o posilování infrastruktury zejména v oblastech, které jinak 

vykazují všechny předpoklady pro naplnění svých ekonomických a residenčních funkcí (primárně tedy ve 

stabilizovaných územích). Rychlost zavádění inovací a ekonomického využití znalostí v metropolitních 

oblastech pak představuje důležitý faktor při vytváření mezinárodní hierarchie. V mezích ČR pravděpodobně 

výraznější tlak na změnu sídelní struktury vytvářet nebude. 

 

V celkovém pohledu mezi socioekonomickými trendy převažují procesy, které svými důsledky dopadají 

primárně na rozvojová území. Synergické projevy tedy v zásadě směřují k posílení aglomeračních tendencí, 

kdy se klíčové funkce v území soustředí do menšího počtu středisek. Tato rozvojová území pak vyžadují 

inteligentní přístupy k využití prostoru, aby dokázala plnit svou ekonomickou roli společně se zachováním 

rezidenční a environmentální atraktivity (viz, pokračující růst městských regionů, změna kvality městského 

prostředí, sociální segregace). Zmíněný pákový efekt aglomeračních tendencí vyvažují (do značné míry 

přirozené) procesy podtrhující vzájemnou provázanost městských a venkovských oblastí posílené vznikem sítí 

spolupráce, šířením inovací především v oblasti ICT a posunem preferencí společnosti k zdravému životnímu 

stylu. Negativní zpětnou vazbu vůči další koncentraci pak očividně vyvolávají komplikace v dopravně 

přetížených metropolích a přilehlých suburbánních zónách. Především lokální dopady na bezprostředně 

dotčená území (včetně periferních) vytváří dopravní koridory, které obsluhují aglomerace nadregionálního 

významu. 
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4 Předpokládané dopady na organizaci území 

Rychlý technologický vývoj a kontinuální aplikace nových technologií formují dlouhodobé struktury 

organizace území relativně omezeně. Z podstaty nových technologických trendů je zřejmé, že se nejedná o 

zásadní paradigmatické změny, které nekladou příliš vysoké nároky na změny ploch s rozdílným způsobem 

využití. Je zřejmé, že nové technologie jsou nejčastěji vytvářeny se záměrem maximálního využití stávající 

infrastruktury, případně jejího kvalitativního vylepšení. Prostorové rozšíření nových technologií je tedy 

součástí systémově nadřazeného problému dostupné poptávky (resp. socioekonomických kapacit v území a 

koncentrací uživatelů nové technologie) i vhodných fyzickogeografických podmínek (v případě technologií 

založených na přítomnosti přírodních nebo energetických zdrojů). Tyto podmínky pro rozšíření jsou obyčejně 

častěji splnitelné v hustě zabydlených oblastech, zejména metropolích a sídelních aglomeracích s významnou 

dynamikou změn. Nejedná se pouze o modernizaci dopravní a technické infrastruktury, ale obecnější 

modernizaci veřejné infrastruktury včetně občanské vybavenosti. 

Nové technologie jsou také implementovány v souvislosti s dalšími ekonomickými aktivitami a často vyžadují 

nebo zprostředkovávají kontinuální interakce v reálném čase (dopravní senzory, chytré spotřebiče elektrické 

energie, chytré sítě). Tato charakteristika v zásadě odpovídá současnému trendu vytváření 

individualizovaných technologií s nižšími nároky na zdroje a prostor, které budou moci být v co největší míře 

ovládány vzdáleným přístupem, což je zásadní kvalitativní posun. Dřívější technologické inovace však měly v 

porovnání s identifikovanými technologickými trendy významnější kvantitativní dopad na hospodářství i 

organizaci společnosti. Vzhledem k tomu, že podoba organizace území je do značné míry formována skrze 

převažující funkce jejích center, charakter nových technologií připouští v krátkodobém horizontu spíše 

okrajové dopady. Ty se soustředí spíše na drobné změny vnitřní organizace rozvojových oblastí, nikoliv na 

zásadní změny v hierarchii středisek a posun dlouhodobě historicky formované typologie území. V realitě se 

jedná převážně o kvalitativní transformaci lokalit uvnitř a při okraji střediskových sídel v souvislosti s 

preferenční roli při lokalizaci komerčních i sociálních funkcí. 

Uvedené technologické trendy, jejich popis i expertní diskuze naznačují minimální přímé územní projevy 

dopady, a to zejména ve vymezeném krátkodobém horizontu (do 4 let). Ve velké míře jsou dané 

technologické trendy v určité fázi realizace, nevyžadují další infrastrukturní zásahy (primárně modernizují 

stávající infrastrukturu bez zvýšených nároků na území) a v plánovacích dokumentech (strategických i 

technických) je s jejich praktickým využitím již počítáno, s ohledem na potřebný mix vstupů – práce, 

materiály, energie, pozemky, informace a další. Lze říci, že budoucí technologie budou využívat převážně 

současné kapacity, které budou v případě potřeby modernizovány a dimenzovány na nové požadavky, 

ovšem bez významnějších nároků změny ploch s rozdílným způsobem využití. Ve střednědobém časovém 

horizontu (do 12 let), budou přímé územní vlivy vybraných technologií mít podle expertního mínění 

prokazatelně vyšší efekt na organizaci území i nároky na územní plánování. Většina zaváděných technologií 

bude stále využívat převážně současnou veřejnou infrastrukturu. Implementace radikálnějších inovací však 

bude vyžadovat vytvoření nové infrastruktury s patřičnými nároky na prostor na všech uvažovaných 

úrovních. V dlouhodobém časovém horizontu (12 a více let) budou implementovány technologie s největším 

dopadem na organizaci území. Lze předpokládat, že přímý i zprostředkovaný územní dopad těchto 

technologií bude vyžadovat nové přístupy v územním plánování a důslednější kroky ve prospěch sledování, 

vyhodnocování a regulování směru a intenzity technologických trendů a souvisejících socioekonomických 

procesů. 

Bezprostřední vlivy nových technologií v různých typech území jsou vždy do určité míry modifikovány jeho 

socioekonomickými charakteristikami. Technologie identifikované v kapitole 2 představují převážně 

ekonomicky náročné inovace, které budou realizovány v oblastech s dostatečným kapitálem a s vysokou 

pravděpodobností návratnosti investic, tedy v rozvojových územích, prvořadě v metropolitních oblastech s 

vysokou dynamikou. Rozdílná schopnost adopce nových technologií vzhledem k sociálněekonomickému 

statusu lokalit návazně přispěje k prohloubení diferenciace území, a to i v případě regionálních center. 

Funkční provázanost v rámci stabilizovaných území ale přímo narušena nebude, vzhledem k obecné tendenci 

k replikaci prostorově-funkčních vzorců a vyvážené roli řady faktorů, které přispívají k funkční diferenciaci 

území (ekonomická síla jádra versus residenční atraktivita zázemí apod.). Rovněž uvažované časové 

horizonty představují poměrně krátký interval v poměru k postupnému historickému utváření sídelní 

struktury v ČR.  
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4.1 V krátkodobém horizontu (0-4 roky)  

Předpokládané dopady na územní strukturu jsou v krátkodobém horizontu minimální. Jde převážně o další 

rozvoj již existujících a v určité míře využívaných technologií. Jejich výčet uvádí Tab. 5, společně se 

zachycením současného kontextu a trendů ve vývoji dané technologie, především pak s odhadem 

očekávaných dopadů a vyvolaných změn v organizaci území. Hodnocení dopadu ve vztahu ke konkrétním 

technologiím a třem definovaným časovým horizontům je komplikované, neboť v realitě dochází ke 

kontinuálním technologickým změnám. Přiřazení technologie ke třem časovým horizontům tedy bylo 

provedeno na základě prvních významnějších projevů. Tab. 5 uvádí očekávané dopady v relevantních 

časových horizontech. 

Tab. 5: Technologie s převážně krátkodobým dopadem na organizaci území 

Fotovoltaika a fototermální kolektory (primárně součást staveb, nikoliv v podobě samostatně budovaných kolektorových polí) 

Trendy 

 Lokální a střešní fotovoltaické systémy (v současnosti nákladnější, ovšem s vyšší užitnou hodnotou) dosáhnou 
polovičního podílu na globálním trhu 

 Zabudované tepelné zásobníky budou přinášet výhody oproti rozšířenějším fotovoltaickým článkům, technologie jsou 
však vzájemně komplementární  

 Vývoj kompaktních zásobníků tepla umožní zmírnit nesoulad mezi výrobní kapacitou a požadavky spotřeby (časově i 
místně) 

 Fotovoltaika bude stále více sloužit k samozásobení, snížení nároků na přenosovou soustavu z pohledu průměrných 
toků  

 Solární zdroje budou v roce 2050 zajišťovat 14 % celkového ohřevu vody a výroby tepla, dosažení této hodnoty si 
vyžádá rapidní aplikaci solárních systémů ve stavebnictví a v průmyslových provozech  

 Rapidní rozvoj fotovoltaiky bude vyžadovat investice do rozvodné sítě, ty vykazují časové zpoždění oproti instalaci 
nových kapacit  

 Očekávána konvergence cen elektřiny z fotovoltaických elektráren, s redukcí ceny v průměru o 25 % do roku 2020 
 Posílení trendu krátkodobých drobných (soukromých) aplikací technologie, které se vymykají legislativním omezením 
 Fotovoltaické panely budou integrovány do budov (aplikace v obvodových stropech či střechách, vizuálně nebude 

patrná aplikace fotovoltaických panelů) 
 Pravděpodobná výstavba silnic z fotovoltaických panelů, které budou umožňovat nabíjet elektromobily, případně 

vyrobenou elektřinu akumulovat 
 Vývoj a aplikace nátěrových hmot, které na bázi fotovoltaické reakce umožní po dopadu slunečního záření vyrábět 

elektrický proud 

Dopady 

 Propojování jednoduchých systémových aplikací na síťové systémy, případně ostrovní systémy s přímým napájením, 
akumulací elektrické energie či hybridní systémy umožní energetické snížení závislosti na centrálních zdrojích energie 

 Výroba elektřiny ze slunce se stane přirozenou součástí energetického hospodářství rodinných, bytových domů i 
průmyslových a obchodních komplexů. 

 Elektřinu nebude nutné přenášet na velké vzdálenosti, bude docházet k výrazně nižším energetickým ztrátám 
 Přebytky vyrobené elektřiny z fotovoltaických systémů budou akumulovány v kapacitních bateriích umístěných pod 

budovami a díky tomu bude možné plně využívat elektrickou energii nezávisle na okolní síti (v rámci ostrovních 
systémů)  

Změna 
v území 

 Hlavní využití technologie bude především instalace panelů jakou součást staveb, z tohoto hlediska bude 
pravděpodobně ovlivněn a změněn vzhled budov, v případě nově postavených budov je možné preferovat jejich 
prostorovou orientaci  

 Předpokládaný přesun fotovoltaických panelů na pláště a střechy může přeneseně snížit zábor půdy současnými 
fotovoltaickými elektrárnami 

 V dlouhodobém horizontu je možné předpokládat změnu ve využití ploch z důvodu rozšíření decentralizované výroby 
elektrické energie a posilováním technologií na bázi inteligentních sítí zajišťující fungování ostrovních systémů 

 Změní se využití (případně se zruší) využití soustavy velmi vysokého napětí (z důvodu rozšíření decentralizovaných 
zdrojů energie) 

Tepelná čerpadla a geotermální energie 

Trendy 

 Do roku 2030 se očekává rapidní nárůst využívání geotermálních zdrojů pro produkci elektřiny a tepla, akcelerovaný 
rozvojem konvenčních vysokoteplotních zdrojů (ekonomicky atraktivní, omezená dostupnost) a nízkoteplotních 
hydrotermálních zdrojů z hlubinných zvodní (výrazně četnější, atraktivní s rozvojem a klesající cenou technologií - 
pokryje polovinu předpokládaného růstu do roku 2050)  

 Po roce 2050 bude podíl geotermální energie činit přibližně 3,5 % globální energetického mixu 

Dopady 
 Malé územní dopady 
 Využití hloubkových vrtů, nutné vybudování doprovodné rozvodové infrastruktury 
 Specifické požadavky na lokalizaci v návaznosti na místní geologické podmínky 

Změna 
v území 

 Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území, na sídelní strukturu ani na spolupráci sídel v sídelní 
struktuře, jedná se specificky lokální technologie ovlivňující pouze pozemky jednotlivých staveb 
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Kapacitní a inteligentní sítě 

Trendy 

 Vznik a rozvoj silové elektrické a komunikační sítě, která umožní regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v 
reálném čase, a která bude založena na principu interaktivní obousměrná komunikace mezi výrobními zdroji a 
spotřebiči nebo spotřebiteli o aktuálních kapacitách výroby a spotřeby energie 

 Zavádění inteligentních monitorovacích a automatizačních prvků v distribuční síti, posilování využití nízkouhlíkových 
energetických zdrojů a jejich efektivního využití na straně poptávky (uživatelé jsou více interaktivní ve vztahu k 
přenosové soustavě)  

 Předpoklad vyšší flexibility, optimalizace, strategické expanze, efektivní údržby a provozu, koordinace, a plné 
integrace místních a obnovitelných zdrojů s velkými centrálními zdroji elektrické energie 

 Posilování flexibilní rekce energetického managementu na požadavky koncových zákazníků 
 Posilování technologických systémů pro akumulaci energie a kompenzaci výkyvů vznikajících kvůli vyššímu podílu OZE 

v energetickém mixu 
 Spotřební špička se bude dále zvyšovat mezi roky 2010 a 2050, redukce výkyvů 

Dopady 

 Prostorově neutrální dopady technologie 
 Zvyšování kapacity a optimalizace funkčnosti současných sítí, vyšší využití kontrolních senzorů a bezdrátové 

komunikace 
 Problémy s případným navyšováním kapacit kolektorových rozvodů v hustě zalidněných oblastech 
 Zavedení ochranných pásem v okolí páteřních kapacitních sítí 

Změna 
v území 

 Systémová změna nikoliv postupný technologický rozvoj na úrovni jednotlivých komponent 
 Nemá významnější přímý dopad na změny v organizaci území 

Inteligentní stavby, pasivní čtvrti 

Trendy 

 Pomalé tempo obnovy staveb (1-2 % ročně) vyvolává potřebu akcelerace integrace pokročilých technologií (izolační 
materiály, prefabrikáty, víceúčelový design apod.) ve stavbách. 

 Očekávaná aplikace interaktivních systémů pro energetickou neutralitu/positivitu staveb a čtvrtí, 15% redukce 
energetických a environmentálních požadavků na nové stavby do roku 2020 

 Postupná realizace staveb, které plní svou úlohu při minimálních energetických nárocích a dopadech na okolní 
prostředí (inteligentní osvětlení, zajištění tepelného komfortu, bezpečnost, dlouhá životnost)  

 Předpoklad, že energeticky-efektivní technologie budov mají do roku 2050 ušetřit ekvivalent 710 mil. tun ropy, 
zejména se jedná o kombinovanou solární výrobu tepla a elektřiny, tepelná čerpadla, technologie pro akumulaci tepla 
(tyto technologie jsou běžně dostupné již dnes)  

 Administrativní stavby by měly v budoucnu integrovat systémy optimalizující využití denního světla a minimalizující 
celkové energetické nároky  

 Technologický vývoj se soustředí především na vysoce izolační okna, pokročilé tenké izolace, automatizované 
systémy pro směřování slunečního světla, střešní materiály s dlouho životností, pokročilé nátěry  

 Mezi klíčové dílčí technologie patří dálkové vytápění a recyklační systémy pro zachycení energie při cirkulaci vzduchu, 
akumulace tepla vyhlazující nesoulad mezi dodávkou a potřebou energie z fotovoltaických kolektorů, tepelná čerpadla 
pracující při nízkých tepelných rozdílech v okolním prostředí, hybridní systému 

 Předpoklad širokého využití informačních technologií propojujících jednotlivé subsystémy pro optimalizaci parametrů 
stavby 

Dopady 

 Přímé dopady velmi omezené, technologie se bude projevovat pouze v lokálním měřítku (expozice vůči světovým 
stranám, výměníky, akumulace tepla) 

 Většina instalovaných technologií bude součástí staveb (přeneseně snížená energetická náročnost) 
 Bude přímo ovlivňovat způsob výstavby (lokalita, sítě a infrastruktura) 
 Potenciální vliv na vytvoření regulativů a limitů z hlediska co nejefektivnějšího využití území pro plné uplatnění 

technologie 
 Lze předpokládat vznik nových sídelních okrsků vystavěných na základě uvedené technologie 

Změna 
v území 

 Z hlediska územního a geografického technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území, jeho funkce bude 
stejná 

 Potenciálně může docházet ke změně sociálního statutu vybraných částí měst, kde budou instalovány technologie 
inteligentních staveb, a může docházet k posilování sociální segregace 

Cloud Computing 

Trendy 

 Ukládání, zpracování a využití dat s pomocí vzdálených počítačů, k nimž se přistupuje pomocí sítě - dovoluje uživateli 
využít téměř neomezenou výpočetní kapacitu s minimálními vstupními investicemi  

 EU ve své strategii podporuje rapidní zavádění cloud computing ve všech sektorech  
 Nutný hardware bude ve většině vlastněný poskytovatelem cloudových služeb, dramatická optimalizace využití 

kapacit, dostupnost odkudkoli  
 Nutné další výzkumné aktivity - architektura systémů, softwarové zajištění, programovací prostředí, uživatelské 

modely apod. 

Dopady 

 Přímé vlivy technologie na území zcela minimální 
 Budou vznikat požadavky na prostorovou dostupnost kapacitního datového připojení 
 V budoucnu může akcelerovat některé socioekonomické procesy, zejména sníženou pracovní i prostorovou mobilitu, 

pokračující růst periferiality u oblastí s omezenými datovými sítěmi 

Změna 
v území 

 Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území, na sídelní strukturu ani na spolupráci sídel v sídelní 
struktuře 
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Úsporné zdroje světla 

Trendy 
 Rozšíření úsporných žárovek je v nových členských zemích EU výrazně nižší, ČR v tomto směru tvoří pozitivní výjimku  
 LED mimo úspornost umožňují dlouhodobý provoz (až 50 tis. hodin, tzn. 5x déle než klasické žárovky) 
 Úsporné pouliční osvětlení příležitostí pro výrazné snížení nákladů, omezení nároků na údržbu a provoz 

Dopady  Přímé vlivy minimální, přeneseně nižší spotřeba zdrojů a zatížení území díky snížení energetické náročnosti 

Změna 
v území 

 Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území, na sídelní strukturu ani na spolupráci sídel 

Integrované dopravní systémy 

Trendy 

 Vývoj nových generací autobusových terminálů, architektury asistující plynulému pohybu pasažérů, integrace 
zastávek a terminálů do městského prostředí (seamless mobility)  

 Posilování preference a zrychlení MHD (řízení křižovatek), další rozvoj smart city mobility a intermodálních konceptů  
 Široká integrace ICT pro informování a komfort pasažérů  
 Poskytování informací o dostupnosti dopravních prostředků v dané lokalitě  
 Integrace a možnost kombinace více druhů dopravy podle jejich efektivity v rámci měst 
 Vysoká pravděpodobnost zavádění smart technologií do dopravy 

Dopady 

 Spíše menší územní vlivy, v závislosti na formě převažují přímé (stavební) či nepřímé dopady na zefektivnění dopravy 
(řízení křižovatek), ve větším rozsahu např. nová železniční spojení  

 Odbavovací terminály, propojení různých druhů dopravy, založené převážně na současných dopravních systémech 
doplněných o uzlové body 

 Plynulá návaznost spojů a jejich bezproblémový pohyb po městě 
 Ve vzdálenější budoucnosti je nutné počítat se zaváděním bezpilotních dopravních prostředků a nepravidelných 

zastávek na jednotlivých linkách podle preferencí cestujících v určitých časových úsecích dne 

Změna 
v území 

 Posílení pozice sídel s významným křížením nadregionálních tras stejného typu, nebo významných křižovatek různých 
dopravních systémů 

Vysokorychlostní železnice 

Trendy 
 Česku je plánováno celkem cca 700 km (včetně modernizace na 200 km/h) vysokorychlostních tratí, většina úseků 

VRT má již územní ochranu v územně plánovacích dokumentacích 

Dopady 

 Velmi významný přímý dopad do území, převážně zábor nezastavěného území (volné krajiny) 
 Koridory pro vysokorychlostní železnici jsou hájeny prostřednictvím PÚR a jedná se o známý fenomén v území, který 

má svůj průmět prostřednictvím územních rezerv ve většině dotčených zásad územního rozvoje 
 Po dokončení vlastní výstavby zásadní bariéry pro volný pohyb v území (vysoké náspy, kompletní oplocení aj.) 
 Obslouženy pouze významná centra s národním či mezinárodním významem, další posílení jejich atraktivity v 

souvislosti se zlepšením dopravního napojení na páteřní tratě  

Změna 
v území 

 Posílení pozice zastávkových sídel (zejména tam, kde dosud napojení chybí) - velmi limitovaný počet sídel 
 Předpokládaná kumulace dalších funkcí, zejména obslužného charakteru, koncentrace funkcí s vyšší přidanou 

hodnotou, možnost rozvoje rezidenčních ploch v blízkosti dopravních uzlů 

Chytré telefony a datové sítě čtvrté generace  

Trendy 

 Vznik sítí čtvrté generace poskytující mobilní širokopásmé připojení k internetu (WiMAX a LTE standardy) 
 Rozvoj pokrytí širokopásmým připojením se výrazně rozšiřuje, čímž dovoluje většině občanů participovat odkudkoliv 

na digitálních aktivitách 
 4G sítě pokrývají pouze 12 % ČR oproti 59 % v EU jako celku 
 Závazek pokrýt 98 % území ČR do roku 2018, využívá současnou infrastrukturu s vylepšením antén 

Dopady 
 Minimální přímé územní dopady, pokrytí mobilní sítí zvládající rychlý přenos velkých objemů dat 
 Přeneseně zvýšená flexibilita (flex-work), digitální zranitelnost, informační společnost, digitální identifikace 

Změna 
v území 

 Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území, na sídelní strukturu ani na spolupráci sídel 
 Dílčí změny se očekávají s fázovaným rozšířením technologie a primárním pokrytím hlavních rozvojových území, 

jejichž komparativní výhoda tak v tomto směru bude dále posílena. 
 Skutečně periferní lokality parně budou vzhledem k chybějícímu pokrytí ztrácet atraktivitu také pro rezidenční funkci 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V krátkodobém horizontu dochází především k dalšímu rozšíření již známých technologických řešení, příp. se 

jedná o přírůstkové inovace technologií s velmi krátkým produktovým cyklem (chytré telefony a mobilní sítě 

nové generace). Nová řešení primárně nahrazují existující infrastrukturu nebo svým charakterem 

nevyvolávají významnější přímé nároky na území (např. jako přímé součásti budov v případě fotovoltaických 

panelů nebo technologií pasivních domů) a celkové dopady technologických trendů na organizaci území 

zůstávají nízké. Výjimku pak tvoří především vysokorychlostní tratě a zábor volné krajiny vycházející ze 

stavebně-technických parametrů koridorů. Důležitý dopad na atraktivitu v rámci metropolitních území a 

návazných území bude mít efektivita nově budovaných integrovaných dopravních systémů. Propojení se 

socioekonomickými procesy je zjevné u řady z uvedených technologií. Postupná aplikace nových technologií 
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tyto trendy dále akceleruje, prvořadě v rozvojových územích, kde jsou pro adopci nových technických řešení 

nejpříhodnější podmínky. Stavba vysokorychlostních železničních tratí představuje jeden z pilířů budování 

dopravních koridorů, která reaguje a zároveň dále posiluje intenzitu dopravy a dopravní dostupnost sídel 

nadregionálního významu. Zároveň ale vyvolává řadu negativních environmentálních efektů, které mohou 

zapříčinit ztrátu atraktivity venkovských oblastí podél koridoru a jejich další periferializaci (bariéra v krajině). 

 

4.2 Ve střednědobém horizontu (4-12 let) 

Technologie, u kterých převažuje dopad ve středně dlouhém období (orientační horizont 4-12 let), budou mít 

podle expertního mínění prokazatelně vyšší efekt na organizaci území i související nároky na územní 

plánování. Technologie zařazené do této skupiny významně modernizují současnou veřejnou infrastrukturu 

(technickou, dopravní i nároky na občanskou vybavenost) a jejich přenesené vlivy budou akcelerovat výše 

popsané socioekonomické trendy (internet věcí, vysokorychlostní datové sítě, technologie pro nemotorovou 

dopravu). Identifikované trendy obsahují rovněž implementaci zcela nových prvků do území, jejichž 

technická podstata kombinuje dílčí inovace, dosud se však nejednalo o plošně rozšířené fenomény 

(senzorické sítě, inteligentní a intermodální dopravní systémy). Území a vymezené plochy musí být 

dimenzované na budoucí potřeby související infrastruktury (biomasa, efektivní hospodaření s odpady). 

Implementace některých však bude vyžadovat vytvoření nové infrastruktury s výskytem na všech 

uvažovaných úrovních (ostrovní systémy a decentrální zdroje). 

Ohraničení masivnějšího rozšíření popsaných technologií časovými horizonty 4 a 12 let je třeba chápat velmi 

orientačně, neboť nástup změn bude v řadě případů vysoce ovlivněn nastavením regulatorního rámce a tedy 

i politickými rozhodnutími na úrovni ČR i celé Evropské unie (zejména hospodaření s odpady, využití 

biomasy). Totéž platí pro finanční náročnost zavádění investičně náročných systémů (intermodální a 

inteligentní dopravní systémy), jež pouze omezeně využívají soukromé investice a jsou tedy značně závislé 

na možnostech veřejných rozpočtů. 

Tab. 6: Technologie se střednědobým dopadem na organizaci území 

Efektivní hospodaření s odpady 

Trendy 

 Posilování energetického a materiálového využití vyprodukovaných odpadů 
 Prevence v odpadovém hospodářství - snižování množství vznikajících odpadů a nebezpečných vlastností 
 Přístup EU k hospodaření s odpady založen na hierarchii s následujícími prioritami: prevence, opakované užití, 

recyklace, obnova, až v poslední instanci likvidace spalováním nebo skládkováním 

Dopady 

 Omezení záběru ploch pro skládkování, na druhou stranu nová infrastruktura pro třídění a zpracování odpadu 
 Omezení vzniku odpadu, technologie pro bezpečné ukládání a využití odpadu jako zdroje energie a materiálu 
 V dalším časovém horizontu vznik systému samosběrných odpadových stanovišť u každé bytové jednotky 
 Přeneseně snížení spotřeby energie a materiálů z jiných zdrojům, pravděpodobnost dalšího snižování zátěže 

(emisní, prostorové, tepelné) likvidace odpadů 

Změna 
v území 

 Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území, na sídelní strukturu ani na spolupráci sídel v sídelní 
struktuře (plošné zavádění technologií bude patrně upraveno regulativy) 

 Na lokální úrovni vyvolá technologie změnu územních regulativů díky nutnosti implementovat systémy zpracování 
odpadu v bezprostřední blízkosti residenčních ploch 

Ostrovní systémy a decentrální zdroje 

Trendy 

 Vznik samostatných systémů pro zajištění produkce a přenosu elektřiny (dočasně) bez napojení na centrální síť, 
typicky v malých odlehlých sídlech nebo jako záložní systémy 

 Elektřina bude vyráběna v místě spotřeby obyčejně s využitím OZE, zejména fotovoltaiky 
 Mikrogenerace a decentrální zdroje budou představovat maloměřítkovou produkci elektřiny a tepla pro individuální 

spotřebu v místě, obyčejně jako doplněk nebo alternativa k napojení na centrální přenosovou síť 

Dopady 

 Omezené vlivy samotného zdroje, rozvodné a vyrovnávací infrastruktury (riziko menší stability sítě) 
 Přímé vlivy minimální, alternativa k současným zdrojům primárně pro odlehlé lokality a nouzové situace 
 Přeneseně redukce síťové infrastruktury (ale současně její nestabilita - analýza bezpečnosti kritické infrastruktury) 
 Vybudování řídících systémů a propojení zajišťující ostrovní napájení elektřinou všech aglomerací nad kritický 

počet obyvatel v případě výpadku distribuční soustavy 
 Implementace nástrojů pro zamezení šíření poruch a schopných řídit přechod z ostrovních subsystémů na 

standardní distribuční systémy (dílčí prvky smart grids) 

Změna 
v území 

 Technologie pro výrobu, distribuci a ukládání elektrické energie (automatizace, optimalizace spotřeby a využívání 
elektrické energie) mohou využívat stávající infastrukturu, nebudou mít tedy bezprostřední dopad na území 

 Možnost zatraktivnění periferních lokalit například pro residenční či rekreační funkci 
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Vysokorychlostní datové sítě 

Trendy 

 Rozvoj nových generací přenosových sítí 5G s dostatečnou kapacitou rychlosti datového toku pro jakékoliv 
současné aplikace 

 Očekává se, že 5G sítě nebudou využívány pouze pro telefonování, posílání e-mailů, surfování na internetu apod. 
 Do 10 let se předpokládá vznik velkého množství nových zařízení, které budou online a budou moci být 

spravovány pomocí chytrých telefonů a jiných zařízení s operačním systémem (souvislost s trendem Internet věcí)  
 Na síť budou napojené automobily, chytré domácnosti a průmyslové provozy, zemědělská výroba apod.  
 5G nebude jen rychlejší, ale předpokládá se vznik nových funkcí a aplikací s vysokou přidanou ekonomickou i 

sociální hodnotou 
 Dostupnost kabelových sítí je v ČR tradičně vysoká, ale přesto limitovaný na urbánní oblasti (76 % domácností s 

meziročním nárůstem 10 procentních bodů 

Dopady 

 Omezené územní dopady, technologie bude primárně využívat existující infrastrukturu, případně její zahuštění 
(páteřní optické datové sítě, ústředny)  

 Možnost využití dat a informací od poskytovatelů mobilního připojení pro veřejnou správu (monitorování zatížení 
území aj.), vytvoření jednotné evropské datové sítě 

Změna 
v území 

 Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území, na sídelní strukturu ani na spolupráci sídel 
 Dílčí změny se očekávají s fázovaným rozšířením technologie a primárním pokrytím hlavních rozvojových území, 

jejichž komparativní výhoda tak v tomto směru bude dále posílena 
 Skutečně periferní lokality parně budou vzhledem k chybějícímu pokrytí ztrácet atraktivitu pro rezidenční funkci 

Internet věcí 

Trendy 

 Internet věcí je pojem pro síť fyzických objektů vybavenou elektronikou, softwarem, senzory a propojených 
navzájem tak, aby mohly poskytovat dodatečné služby, vyměňovat si vzájemně data a komunikovat s uživatelem 
a dalšími subjekty (každý objekt je přitom jednoznačně identifikovatelný) 

 Předpokládá se související exponenciální růst datových toků (v roce 2015 se odhaduje uložení 220 exabytů dat), 
bude potřeba změnit současnou architekturu sítí 

 Očekává se pokles spotřeby energie u inteligentních zařízení, miniaturizace, automatizace a soběstačnost ve 
smyslu řízení a údržby 

Dopady 

 Přímé vlivy technologie na území budou minimální, technologie představuje spíše doplňkový trend s projevy uvnitř 
domácností v dalším provázání lidí s technologie během každodenních činností, přeneseně vliv na chování. 

 Využití internetu věcí pro monitorování a řízení infrastruktury zkvalitní náhodný management a fungování 
systému, umožní okamžitou odpověď, snížení nákladů a energetické náročnosti 

 Sledování chování systémů, povědomí v reálném čase, analýzy a automatické rozhodování s využitím senzorů 
(RFID), optimalizace procesů, snížení spotřeby, komplexní autonomie systémů 

Změna 
v území 

 Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území, na sídelní strukturu ani na spolupráci sídel 
 Změna prostorových vzorců související z prací z domova, stárnutím populace, online nákupy a doručováním zboží, 

změnou koncentrace aktivit a residentů uvnitř města 

Senzorové sítě 

Trendy 

 Posilování trendu prostorového rozmístěné autonomních, ale vzájemně komunikujících senzorů, které monitorují 
fyzické podmínky v prostředí, umožňují oboustranný přenos informací pro kontrolu aktivit senzorů, a to simultánně 
s vyhodnocováním informací 

 Podmínkou je produkce levných a miniaturních senzorů (řada z nich ve fázi vývoje, zejména software), zajištění 
chodu a komunikace s minimálními energetickými potřebami, brány pro přenášení informací mezi sítěmi a 
komunikaci se vzdálenými servery 

Dopady 

 Přímé vlivy zanedbatelné (senzor bezdrátové, minimální rozměry) 
 Přeneseně významné vlivy díky monitoringu a optimalizaci (využití území, zdraví, bezpečnost) 
 Využití pro veřejnou správu, především v zavádění efektivního procesního managementu, sledování fyzických 

podmínek, životního prostředí, zdraví a mobility uživatelů, monitoring průmyslových procesů 
 Datové výstupy bude možné využít pro potřeby územního plánování 

Změna 
v území 

 Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území ani na sídelní strukturu  
 Potenciální zatraktivnění metropolitních území např. díky optimalizaci dopravních toků (jako součást 

komplexnějších inteligentních dopravních systémů) 

Intermodální přepravní systémy 

Trendy 

 Intermodální přepravní systém je systém přepravy zboží v přepravní jednotce (kontejneru), která využívá různých 
druhů dopravy 

 Posilování integrace ICT systémů pro detailní mapování poptávky a predikční nástroje užívané v reálném čase 
(demand inteligence), využití technologie big data 

 Sílící využití hybridních sítí těsně spojujících dodavatelské řetězce a distribuci s dopravními požadavky 
 Vznik páteřních evropských multimodálních sítí, automatizované synchromodální transportní služby 

Dopady 

 Významné územní vlivy, budování terminálů a napojení, doplnění stávajících dopravních cest (páteřní železnice) 
 Posílení současného nejefektivnějšího a environmentálního způsobu dopravy zboží na dlouhé vzdálenosti 
 V prostoru letišť umožňují přehodnotit komplexní přístup k citylogistice, protože železniční spojení na letiště má 

zásadní význam z hlediska dostupnosti i životního prostředí 
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Změna 
v území 

 Vybudování intermodálních systémů může uvolnit potenciál pro lokální či regionální ekonomický růst, zvyšují 
atraktivitu měst v širší spádové oblasti pro zahraniční investory (zejména z globální úrovně) 

 Sídla při lokalizaci terminálů budou hierarchicky posilovat (pravděpodobně rozvojová území a centra s napojením 
na tranzitní koridory) 

 Je možné předpokládat kvantitativní i kvalitativní růst dalších funkcí v blízkosti terminálů a potřebu doplnit je o 
občanskou vybavenost 

 Zvýšená mobilita v blízkosti terminálů intermodálních systémů, nároky na stávající dopravní infrastrukturu 

Technologie pro nemotorovou dopravu 

Trendy 

 Až 40 % z jízd v evropských městech je uskutečňováno na trase domov-práce, kongesce ovlivňují podle průzkumu 
až 60% českých měst 

 Sílící trend budování bike sharing a bike & ride systémů, či zavádění dalších pruhů pro cyklisty, bike sharing jako 
doplněk MHD ve vnitřních centrech měst 

 Rozvoj efektivního napojení na uzly veřejné dopravy (zejména železnici) s terminály pro bezpečnou úschovu kol  
 Zvýšená prostupnost města pro cyklisty a pro chodce - nízko prostorová náročnost, přesto stále více utlačována.  

Dopady 
 Spíše menší územní vlivy, doplnění infrastruktury a technologií pro obsluhu a bezpečnost 
 Přeneseně omezení individuální automobilové dopravy, dopravní zklidnění vnitřního města 
 V budoucnu možné zlepšení životního prostředí vnitřního města, posílení přepravních výkonů veřejné dopravy 

Změna 
v území 

 Technologie bude mít omezený přímý vliv na území, přeneseně ovlivňuje atraktivity vnitřních částí rozvojových 
území, tj. metropolitních areálů a sídelních aglomerací (ev. posílení rekreačních funkcí ve venkovských oblastech) 

 Celkově bez zásadních vliv na vztahy mezi sídly, částečně na vnitřní strukturu sídel a hustě zalidněných oblastí 
 Nutnost zahrnout cyklisty a chodce do funkcí inteligentních dopravních systémů v silničním provozu 
 Zajištění bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy, udržení propustnosti města, optimalizace sítě cyklostezek 

Inteligentní dopravní systémy 

Trendy 

 Inteligentní dopravní systémy integrují ICT s dopravním inženýrstvím za podpory dalších výzkumných a 
technologických oborů s cílem zefektivnit systém řízení dopravy a zvýšit bezpečnost 

 Hlavními vývojovými trendy jsou 
- poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé EU 
- poskytování univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností 
- poskytování informačních a rezervačních služeb pro parkování 

 V nákladní dopravě bude využívána efektivita překladišť, konstantní monitoring nákladu pomocí ICT, automatická 
nakládka, plánování cest  

 V případě využití systému satelitní navigace (systém Galileo) se uvažuje o využití nejen v dopravě, ale i v ostatních 
ekonomických a společenských oblastech (zdravotnictví, precizní zemědělství) 

Dopady 

 Vznik systému bezpečnější a efektivnější dopravy s menšími kongescemi a nižším ekologickým zatížením prostředí 
 Vznik odbavovacích terminálů, propojení různých druhů dopravy, založené převážně na současných dopravních 

systémech doplněných o uzlové body 
 Spíše menší územní vlivy (mimo budování oddělených dopravních koridorů pro automatické systémy), využívá 

současné dopravní cesty, nutnost doplnit o kontrolní a navigační prvky, v budoucnu dynamické řízením vozidel 
 Efektivní systém preference vozidel veřejné dopravy v dopravním proudu na základě sběru dat o pohybu 

dopravních prostředků v reálném čase 
 Navazující technologie na zastávkách (smart zastávky), postupné zvyšování atraktivity veřejné dopravy 

Změna 
v území 

 Technologie může významně přispět k lokálnímu i regionálnímu růstu 
 Je možné předpokládat kvantitativní i kvalitativní růst dalších (především správních) funkcí v sídlech 

s inteligentními dopravními systémy 
 Bude se měnit spíše funkční organizace dopravy než organizace území 

CNG pohony 

Trendy 

 Cíle dosáhnout v Evropě do roku 2030 relativního snížení energetické efektivity MHD o 80 %, dálkové nákladní 
dopravy o 40 %, zastoupení biopaliv 25 % 

 Vytvoření stabilního a dlouhodobého politického rámce pro rozvoj CNG, který umožní snadnější investice 
soukromého kapitálu 

 Snížení omezení pro vjezd CNG vozidel do uzavřených objektů 

Dopady 
 Posílení sítě plnících stanic v rámci rozšíření nabídky stávajících čerpacích stanic 
 Přeneseně omezení emisí a spotřeby substitutů (nafty a benzínu), zlepšení životního prostředí v centrálních 

oblastech měst a podél tranzitních toků 

Změna 
v území 

 Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území ani na sídelní strukturu, zprostředkované vlivy mohou 
pozitivně ovlivnit atraktivitu vnitřních měst a lokalit s vysokou intenzitou dopravy a vyvolat tak tlak na rozšíření 
rezidenčních ploch 
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Biomasa 

Trendy 

 Biomasa (sjednocující pojem pro veškerou hmotu organického původu) představuje 80 % z celkově využitelného 
potenciálu OZE v ČR  

 Předpokládá se další navyšování počtu bioplynových stanic (65 % tvoří zemědělské bioplynové stanice, 1,5 % pak 
stanice zpracovávající komunální odpady) 

 Očekávaný podíl biomasy na světových dodávkách energie z OZE se do roku 2050 zvýší dvakrát až šestkrát 
 Biomasa má potenciál zajistit ze dvou třetin naplnění cíle podílu OZE v roce 2020 v EU 
 Posilování výzkumné aktivity ve výrobě bioenergie, mapování úrodnosti půdy, aplikace účinnějšího spalování 

biomasy 
 Komerční nasazení biopaliv druhé generace 

Dopady 

 Významné územní vlivy, pěstování energetických plodin (zábor půdy), související logistika a bioplynové  
 Rizika zhoršení odolnosti území ČR proti vodní erozi, ochuzování agroekosystémů, degradace půdy a zhoršení 

retenčních schopností krajiny 
 Očekávaný energetický přínos biomasy především v sektoru teplárenství (bilanční vyrovnání možného deficitu 

hnědého uhlí, snížení emisní a tím i ekologické zátěže) 
 Strategie pracují s podílem OZE na hrubé domácí spotřebě v roce 2020 na úrovni 13,5 % a podílem obnovitelné 

energie v dopravě 10 % 
 Širší komercializaci biomasy stojí v cestě nákladovost její výroby a energetického využití, prioritní využití 

potenciálu zemědělské půdy v ČR spočívá v zajištění potravinové soběstačnosti 

Změna 
v území 

 Přes výrazné územní vlivy v podobě záboru části orné půdy pro pěstování energetických plodin se vlivem rozšíření 
biomasy neočekávají významnější změny v organizaci území či sídelní struktuře 

 Technologický trend ovlivňuje primárně venkovské oblasti (mezilehlý a odlehlý venkov) a stabilizovaná území s 
vysokým podílem zemědělských ploch 

 Související rozvoj ekonomických aktivit při produkci a zpracování biomasy, požadavky na rozsáhlejší plochy 
skládek v areálech bioplynových stanic ve venkovských obcích a menších centrech ve stabilizovaném území 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Skupina technologií s dominantním uplatněním ve střednědobém horizontu nemá jednotný jmenovatel v 

podobě typického území, které nastupujícími trendy bude ovlivněno. Intenzifikační proces při nakládání s 

odpady se vzhledem k jeho očekávanému zakotvení v legislativě dotkne prakticky rovnoměrně celé ČR. 

Obdobně pokračující substituce standardních spalovacích motorů za CNG pohony. V tomto případě však lze 

očekávat významnější přenesené efekty v rozvojových územích s vyšší koncentrací obyvatel (sídelní 

aglomerace a metropolitní území včetně přilehlých suburbánních zón), a to ve formě odlehčení tlaku na 

životní prostředí a vytlačování zejména rezidenčních, ale i některých ekonomických funkcí z oblastí s vysokou 

intenzitou dopravy. Obdobným směrem, ovšem v širším zázemí všech větších měst, tj. včetně regionálních 

center, bude patrně působit zavádění inteligentních dopravních systémů a senzorických sítí. 

Hierarchická podstata šíření inovací a současně vysoká investiční náročnost budování kapacitních datových 

sítí povede k postupnému nástupu trendu nejprve v metropolitních oblastech s rozšířením do regionálních 

center a lokalit sídelních aglomerací s vyšším statusem zde žijících obyvatel. Rovněž rozšíření fenoménu 

souhrnně označovaného jako internet věcí silně reaguje na statusové charakteristiky obyvatel v území a míru 

přijímání nových socioekonomických trendů. Současně je evidentní provázanost dílčích technologických 

trendů, u kterých lze očekávat paralelní rozšíření (např. vysokorychlostní datové sítě a senzorové sítě tvoří 

důležitý předpoklad pro adopci internetu věcí). 

Ve skupině trendů s dominantním uplatněním ve střednědobém horizontu se nachází ale také technologie, 

jejichž dopady se projeví primárně v periferním území s řídkou hustotou sídel a zastaralou technickou 

infrastrukturou (ostrovní systémy a decentrální zdroje), nebo v periferním a stabilizovaném území s vysokým 

zastoupením zemědělské půdy (využití biomasy). Dva uvedené trendy však netvoří čisté pull faktory zvyšující 

atraktivitu území mimo městská centra, naopak technologie v podobě inteligentních dopravních systémů 

významně snižují váhu některých push faktorů, které negativně působí na atraktivitu hustě zalidněných 

metropolitních oblastí a sídelních aglomerací. I ve střednědobém horizontu lze tedy očekávat paralelní 

existenci decentralizačních i aglomeračních tendencí s tím, že druhé budou s nejvyšší pravděpodobností 

převažovat. Postupně tak bude docházet k dalšímu posilování rozvojových území v neprospěch periferních 

oblastí, což si vyžádá odpovídající vymezení rozvojových ploch. Stejným směrem působí také technologiemi 

zintenzivněné socioekonomické procesy (rostoucí vzájemná závislost městských a venkovských oblastí v 

případě biomasy nebo hospodaření s odpady, změna kvality městského prostředí a intenzity dopravy, rozdíly 

v šíření inovací u inteligentních dopravních systémů nebo vysokorychlostních datových sítí). Trend 

individualizace a nezávislosti, částečně rovněž sociální segregace pak může posílit využití ostrovních systémů. 
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4.3 V dlouhodobém horizontu (12 a více let) 

Hodnocení souboru technologií s dominantním dopadem v dlouhodobém horizontu s sebou nese nejvyšší 

míru nejistoty. Ta se týká charakteru samotných technologií i podoby jejich dopadů na organizaci území. 

Některé z identifikovaných technologií se v určité formě využívají již nyní, popis však odkazuje na radikální 

inovaci v podstatě technologie (velké jaderné a nejaderné zdroje energie) nebo v jejím rozšíření (malé 

jaderné zdroje jsou v současnosti využívány například v ponorkách, jejich civilní aplikace zůstávají omezené i 

přes zjevný potenciál). Tyto technologie budou vyžadovat vybudování nové infrastruktury a často také 

adaptaci systému územního plánování. 

Obsáhlá skupina technologií s dopady v dlouhodobém horizontu se vztahuje k dopravě. Jedná se o rozsáhlé 

nahrazení konvenčních spalovacích motorů elektromobily a vodíkovými pohony (s vizí přímého spalování 

vodíku). Obdobně létající dopravní prostředky slibují revoluci v dopravě osob i drobného zboží (drony) a 

významné potlačení některých bariér spojených s geografickou vzdáleností. Zejména v souvislosti s 

významnými průmyslovými nebo energetickými provozy se hovoří o rozšíření technologií pro zachycování a 

skladování uhlíkových emisí. 

Výčet obsahuje také technologie, které tvoří části rozsáhlejších systémů a jsou neoddělitelným předpokladem 

jejich budoucího rozšíření. Jedná o různé formy akumulace energie, jejichž existence podmiňuje masivnější 

rozšíření ostrovních systémů a alternativních zdrojů energie, zejména fotovoltaických kolektorů. Současně s 

novými materiály tvoří důležitý prvek v naplnění podstaty energeticky efektivních budov. Velmi variabilní užití 

a s tím spojené široké spektrum potenciálních (především přenesených) dopadů lze očekávat od všestranné 

aplikace robotických systémů a syntetické biologie. Obě technologie se v důsledku výrazně projeví na 

ekonomických i zdravotních charakteristikách populace.  
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Tab. 7: Technologie s dlouhodobým dopadem na organizaci území 

Velké jaderné zdroje energie 

Trendy 

 Jaderná energetika je největším nízko-emisním zdrojem - v roce 2050 bude zajišťovat 17 % globální spotřeby, 
přičemž instalovaná kapacita se více než zdvojnásobí (v roce 2014 bylo ve výstavbě 72 reaktorů) 

 Krátkodobý výhled byl v řadě zemí ovlivněn Fukušimskou katastrofou, otázka bezpečnosti zůstává nejvyšší 
prioritou, role jádra v energetickém mixu Evropy však stále hraje významnou roli (pokrývá 31 % spotřeby) 

 Vývoj nové generace stabilnějších reaktorových technologií (reaktory čtvrté generace, rychlé neutronové reaktory 
s uzavřeným palivovým cyklem) 

 Nové aplikace v průmyslové výrobě vodíku, odsolování a průmyslové výrobě tepla 

Dopady 

 Významné přímé územní vlivy - fyzická existence zdroje, bezpečnostní pásmo 
 Přeneseně částečné nahrazení konvenčních zdrojů energie, snížení negativních dopadů na klima a životní prostředí 
 Vytvoření dostatečných výrobních kapacit pro budoucí energetickou spotřebu, energetická bezpečnost ČR 
 Přeneseně vznik možných problémů s uzavřením a rekultivací stávajících konvenčních výrobních zdrojů a 

konzervace/rekultivace uhelných dolů 
 Územní rezervy pro vybrané lokality s parametry pro potenciální uložení jaderného odpadu 

Změna 
v území 

 Významný dopad na rozvoj regionu v místě lokalizace jaderného zdroje - výstavba navazující a doplňkové 
infrastruktury, vytváření nových pracovních míst - bodově založený růst, nikoliv typický pro určitý typ území 

 Růst počtu pracovních příležitostí, bude se měnit vzdělanostní i věková struktura obyvatel a dá se předpokládat 
vznik pozitivních migračních toků  

 Region lokalizace bude více atraktivní pro navazující služby a jiné socioekonomické aktivity, což s sebou přinese 
další infrastrukturní nároky 

 V případě zvyšování kapacit jaderných zdrojů a útlumu aktivit v uhelných dolech lze předpokládat vznik 
negativních společenských jevů (zvýšená nezaměstnanost) 

Velké nejaderné zdroje energie 

Trendy 

 Energetická koncepce ČR - zvyšování energetické účinnosti ekonomiky, rozvoj síťové infrastruktury a integrace 
trhů, zvýšení energetické bezpečnosti ČR 

 Snaha o zvyšování účinnost a dalšího rozvoje uhelné energetiky (energetické zásobníky, druhotné zdroje energie a 
odpady) 

 Uhlí zůstává globálně největším zdrojem energie - vzhledem k jeho široké dostupnosti a relativně nízké ceně se 
obdobný vývoj očekává i v budoucnu 

 Instalované vysoce efektivní a nízko-emisní technologie již dosáhly účinnosti 45 % (používá je polovina z nově 
vybudovaných elektráren), ve vývoji jsou přitom ještě účinnější metody spalování 

Dopady 

 Významné územní vlivy, samotný provoz, získávání surovin 
 Silně negativní dopady (i když redukované novými technologiemi) snižují rezidentní atraktivitu lokalit, na druhou 

stranu elektrárny i samotná těžba uhlí představují velmi významné zaměstnavatele 
 Přeneseně snížení územních nároků díky zvýšení efektivity a zachování územních limitů těžby 

Změna 
v území 

 Významný dopad na rozvoj regionu v místě lokalizace nejaderného zdroje - výstavba navazující a doplňkové 
infrastruktury, tvorba pracovních míst - bodově založený růst, v plošném rozsahu v hlavních oblastech těžby 
hnědého uhlí v severočeské sídelní aglomeraci 

 Vzhledem k negativním vlivům na životní prostředí ale dochází v dotčených územích k rozporu mezi ekonomickou 
a rezidenční atraktivitou, navíc k jednostrannému zaměření ekonomiky i atypické struktuře společnosti 

 Historicky daný charakter sídelní struktury bude pravděpodobně zachován (budou pokračovat významné vlivy 
velkých nejaderných zdrojů na organizaci území), s trendem ke snižování environmentálních tlaků zaváděním 
efektivních technologií a částečným přechodem na spalování zemního plynu 

Malé jaderné zdroje energie 

Trendy 

 Posilování decentralizovaných jaderných zdrojů energie jako jeden z pilířů Energetické koncepce ČR  
 Dlouhodobý výhled naznačuje paralelní rozšíření malých jaderných zdrojů jako alternativy k stávajícím velkým 

jaderným elektrárnám (faktor bezpečnosti, nákladnosti výstavby, budování přenosové sítě a transportních ztrát) 
 Vývoj nové generace stabilnějších reaktorových technologií (reaktory čtvrté generace, rychlé neutronové reaktory 

s uzavřeným palivovým cyklem) 
 Předpokládaný vznik modulárních konstrukcí a sériové produkce zdrojů 

Dopady 

 Vybudování prostoru pro zdroj (uloženo pod zemí), ochranné pásmo, napojení na síť 
 Přeneseně částečné nahrazení konvenčních zdrojů energie - energie a tepla vyráběného spalováním fosilních paliv 
 Zdroje s relativně jednoduchou konstrukcí, zvýšenou bezpečností a spolehlivostí – menší zóna havarijního 

plánování, možnost větší flexibility při výběru lokality pro umístění zdroje 
 Pravděpodobná vhodnost pro neelektrické víceúčelové aplikace i kogeneraci - možnosti výroby tepla pro 

komunální vytápění, nízkoteplotní průmyslové aplikace, kogenerace elektřiny a tepla 
 Budování moderní distribučních soustav na lokální/regionální úrovni 

Změna 
v území 

 Distribuované zdroje pro dodávky elektřiny nebo tepla v těžko dostupných regionech (pro ČR okrajové) 
 Záleží na umístění malého jaderného zdroje, v ČR existuje možnost na povrchu, v podzemním kontejneru, 

v podzemním kontejneru pod vodou 
 Lokalizace umožní nezávislost (zmenšení závislosti) sídla na jiných energetických zdrojích 
 Přítomnost stabilního energetického zdroje může přilákat nové funkce a posunout sídlo výše v sídelní hierarchii 
 Vzhledem k pokročilosti technologie minimální negativní dopady na rezidenční atraktivitu lokality 

 



Předpokládané dopady na organizaci území 33 

Akumulace energie 

Trendy 

 Technologie pro akumulaci energie představují důležitou součást moderních energetických systémů a jejich rozvoj 
je zásadní pro dosažení nízkouhlíkové budoucnosti (umožní rozvolnit vazbu mezi produkcí a spotřebou energie) 

 Dnes jsou dostupné maloměřítkové systémy pro vzdálené a ostrovní systémy, pro velké systémy totéž platí jen ve 
vztahu k akumulaci tepla 

 Snižování uhlíkové stopy si globálně vyžádá kapacitu 310 GW pro akumulaci elektřiny 
 Maloměřítková akumulace elektřiny – baterie 
 Maloměřítková akumulace tepla - uskladnění ledu, vodní akumulační nádrže 
 Velkoměřítková akumulace elektřiny - přečerpávací vodní elektrárny, zásobníky na stlačený vzduch 
 Velkoměřítková akumulace tepla - podzemní termální nádrže, roztavené soli, koncentrované fototermální kolektory 

Dopady 

 Přímé vlivy maloměřítkových způsobů akumulace minimální (interiérová záležitost) 
 Přeneseně nižší spotřeba zdrojů a zatížení území díky efektivnějšímu hospodaření a snížení energetické náročnosti  
 Snižování závislosti na konvenčních zdrojích tepla, snižování spotřeby fosilních zdrojů 
 Vznik velkoměřítkových systémů pro akumulaci tepla v sídlech určité kritické velikosti, související potřeba nové 

infrastruktury pro distribuci tepla 
 Limity využití území v místech vhodných pro velkoměřítkové formy akumulace elektřiny (přečerpávací elektrárny)  

Změna 
v území 

 Vyvolané změny v území se odvíjí od měřítka aplikované technologie - maloměřítkové způsoby akumulace budou 
přímou součástí interiéru nebo exteriéru staveb, velkoměřítkové způsoby společně s doprovodnou infrastrukturou 
vyvolají výrazné zábory ploch a budou vyžadovat vytvoření limitů a ochranných pásem pro využití území 

 Ve své provozní fázi (tj. mimo samotnou stavbu) nebudou mít velkoměřítkové systémy zásadní vliv na sídelní 
strukturu vzhledem k minimálním negativním efektům na životní prostředí i růst ekonomických příležitostí (jedná 
se o automatické systémy) 

 Vymezené plochy se budou nacházet převážně ve stabilizovaném území nebo v zázemí rozvojových areálů, kde 
nejsou prostorové nároky příliš limitující a současně existuje návazná infrastruktura a poptávka 

Nové materiály  

Trendy 

 Nové materiály a metody jejich využití umožňují vyrábět nové produkty nebo výrazně zlepšit užitné vlastnosti, 
přimodelování užitných vlastností a úpravách materiálů proti poškození 

 Pokročilé materiály sdružují novou generaci materiálů a výrobních metod jako nanostruktury, kovové kompozity, 
hybridní a funkční materiály, materiály pro ICT, biomateriály 

 Cíle do roku 2030 - redukce nákladů na životní cyklus produktů a infrastruktur o 30 % a energetické náročnosti o 
50 %, zvýšení spolehlivosti materiálů o 25 %, ochrana životního prostředí pomocí recyklace 95 % kovů a 75 % 
pokročilých materiálů 

Dopady 

 Lepší užitné vlastnosti konstrukcí, různé využití a v důsledku různé formy zprostředkovaných dopadů 
 Přímé dopady na území minimální (zatížení při výrobě materiálů), přeneseně významnější vlivy. 
 Snižování energetické náročnosti budov, umožnění stavby komplikovanějších, lehčích a odolnějších konstrukcí 
 Prodloužení životního cyklu staveb, kompletní obnovitelnost budov (rozeberou se, postaví znovu na jiném místě) 

Změna 
v území 

 Větší flexibilita stavebnictví a zrychlené nároky na veřejnou správu v případě posuzování nových budov 
 Minimální, spíše však redukované nároky na území (změna kvalitativní úrovně staveb) 
 Nevýznamné vlivy na organizaci území a sídelní strukturu - vzhledem k investiční náročnosti bude šíření 

technologie probíhat značně hierarchicky s primární aplikací v metropolitních oblastech nebo bodových lokalitách 
vyžadujících speciální technická řešení (další posilování rozvojových území na úkor periferním však vlivem nových 
materiálů nebude zásadní) 

Létající dopravní prostředky 

Trendy 

 Posilování výroby osobních létacích dopravních prostředků (ultralighty s vertikálním startem) 
 Růst počtu malých letišť, heliportů 
 Rozvoj navigačního systému pro pohyb ve vzdušném prostoru 
 Systém kontrolující hustotu pohybu na letových drahách (virtuální dopravní cesty) 
 Vytvoření jednotného evropského vzdušného dopravního prostoru v nižších letových výškách 

Dopady 

 Při civilním využití nutnost udržování koridorů, vybudování řídicích systémů a přistávacích ploch 
 Prostorové nároky na překládku zboří z létajících prostředků různé nosnosti a velikostní kategorie 
 Přeneseně omezení nároků na pozemní dopravní infrastrukturu, Zmírnění intenzity pozemní dopravy 
 Zmenšování časové náročnosti dopravy, současně intenzivnější koordinace vzdušné a pozemní komunikační sítě 
 Vytvoření vysoce spolehlivého víceúrovňového navigačního systému 
 Vytvoření silného datového pole v jednotlivých letových hladinách, vytvoření informačního systému pro bezpečná 

a chráněná přistávací místa 
 Významné propojení národních i regionálních výrobních trhů 

Změna 
v území 

 Významné územní vlivy (mimo budování oddělených dopravních koridorů pro automatické systémy) 
 Zvyšování dominance hlavních sídel 
 Přesun ekonomických funkcí do hlavních aglomeračních oblastí a do prostoru hlavních koridorů 
 Posilování provázanosti sídelní struktury se snižováním role vzdálenosti jako limitujícího prvku pro některé funkce 
 Pravděpodobné posílení regionálních center s dostatečnou ekonomickou základnou a plnohodnotnou veřejnou 

infrastrukturou včetně občanské vybavenosti, zároveň ale dostatečnými prostorovými rezervami pro lokalizaci 
letišť 
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Elektromobily 

Trendy 

 Posilování využití lehkých kompozitů a nových materiálů pro elektromobily 
 Zvýšení projede automobilů na hybridní a elektrický pohon, vytvoření strategie podpory trhu s elektromobily 
 Posilování vytváření dobíjecí infrastruktury 
 Daňové zvýhodnění na využívání elektromobilů ve veřejné dopravě v EU metropolích 
 Posílení mezinárodní spolupráce ve výzkumu akumulačních článků do elektromobilů 

Dopady 

 Přímé vlivy v nutnosti zahuštění sítě nabíjecích stanic a souvisejících parkovacích místech např. při veřejných 
budovách 

 Přeneseně omezení negativních dopadů spalovacích motorů 
 Celkově minimální přímé dopady vzhledem k substituci technologie spalovacích motorů za elektromotory 

Změna 
v území 

 Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území, na sídelní strukturu ani na spolupráci sídel v sídelní 
struktuře 

 Primární rozšíření technologie v oblastech s vysokou intenzitou dopravy, tj. v rozvojových územích (metropolitních 
oblastech a sídelních aglomeracích) 

 Vliv na vnitřní strukturu města, zatraktivnění oblastí negativně zasažených intenzivní dopravou 
 Periferní oblasti tímto trendem nebudou zasaženy kvůli chybějící doprovodné infrastruktuře a převažujícím 

výhodám konvenčních technologií i přes jejich environmentální dopady 

Vodíkové pohony 

Trendy 

 Využití vodíkového pohonu k elektrickým nebo tzv. hybridním pohonům prostřednictvím tzv. palivových článků 
(uvolněná chemická energie mění v energii elektrickou) 

 Zvýšení projede automobilů na hybridní pohon 
 Budoucí použití vodíku jako paliva pro přímé spalování ve spalovacích motorech, potřeba zajistit bezpečné 

skladování vodíku ve vozidle v tekutém skupenství (teplota tekutého vodíku je -253 °C) 
 Vodík je téměř nevyčerpatelný zdroj, jeho získávání je však energeticky velmi náročné - řešením použití energie z 

jádra, obnovitelných zdrojů, nebo vyvinutí nové technologie k výrobě vodíku 
 Výzkum možností uskladnění palivového vodíku 

Dopady 

 Vytvoření systému velkoobjemové akumulace vodíku 
 Problémy s akumulací vodíku při větších objemech - bezpečnostní pásma  
 V současné formě spíše malé dopady v podobě obslužné infrastruktury, přeneseně omezení negativních dopadů 

spalovacích motorů 
 Celkově minimální přímé dopady vzhledem k substituci technologie spalovacích motorů za hybridní a v budoucnu 

čistě vodíkový pohon 

Změna 
v území 

 Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území, na sídelní strukturu ani na spolupráci sídel v sídelní 
struktuře 

 Primární rozšíření technologie v oblastech s vysokou intenzitou dopravy, tj. v rozvojových územích (metropolitních 
oblastech a sídelních aglomeracích) 

 Vliv na vnitřní strukturu města, zatraktivnění oblastí negativně zasažených intenzivní dopravou 
 Periferní oblasti tímto trendem nebudou zasaženy kvůli chybějící doprovodné infrastruktuře a převažujícím 

výhodám konvenčních technologií i přes jejich environmentální dopady 

Robotické systémy 

Trendy 

 Robotické systémy a technologie budou mít v budoucích dekádách dominantní postavení 
 Robotické systému budou využívány v rámci modernizace pracovních postupů (úroveň účinnosti a bezpečnosti), 

zvyšování úrovně služeb 
 Jejich dopad bude v čase růst společně s mírou interakce robotů a společnosti 
 Vznik strategické výzkumné agendy pro Robotiku v EU 2014-2020, rozvoj technologií a kapacit, které přivedou EU 

do postavení lídra v průmyslové robotice 
 Budování silných vazeb mezi výzkumnou a aplikační sférou v oblasti robotiky 
 Zásadní aplikace nové generace robotů ve vzdálenějším časovém horizontu, rozvoj robotických systémů na 

podporu plnění socioekonomických výzev EU 

Dopady 

 Minimální přímé územní dopady 
 Převážně se jedná o interiérové technologie 
 Jejich dopad se projeví ve všech aspektech pracovního i soukromého života (pozitivní – prodlužování zdraví a 

související procesy, negativní – zvětšování míry nezaměstnanosti populace s nižším vzděláním) 

Změna 
v území 

 Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území, na sídelní strukturu ani na spolupráci sídel v sídelní 
struktuře 

 Vzhledem k investiční náročnosti bude šíření technologie probíhat značně hierarchicky s primární aplikací v 
metropolitních oblastech nebo bodových lokalitách vyžadujících speciální technická řešení (další posilování 
rozvojových území na úkor periferním však vlivem nových materiálů nebude zásadní) 

 Nahrazení části pracovníků roboty se bude týkat primárně profesí vyžadujících nízkou kvalifikaci, proto může 
docházet k ekonomickým a sociálním problémům v lokalitách s nižším ekonomickým statusem, může se dále 
posilovat sociální segregace 

 Diverzifikovaný vliv robotických systémů na sídlení strukturu, zejména s ohledem na vztahy mezi vzděláním, 
migrací a dostupností pracovní síly 
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Přesné zemědělství 

Trendy 

 Cílem precizního zemědělství je usměrňovat vstupy a technologie v závislosti na lokálních podmínkách zemědělské 
plochy tak, aby bylo možné vykonat správný zásah na správném místě ve správném čase vhodným způsobem 

 Rozvoj technologie bude závislý na vývoji dalších odvětví, zejména sběru dat (snímání vlastnosti půdy a porostů), 
analýze a interpretaci dat (mapování a analýza prostorově proměnlivých dat), aplikačních operacích (variabilní 
výsevek, hnojení, ochrana) a na vývoji lokalizace polohy (GPS, DGPS) 

 Budoucí vývoj směřuje ke konceptu Control Traffic Farming - plně kontrolovaný pohyb strojů po půdě 
 Tento systém umožní snížit utužení půdy, zvyšovat absorpční schopnost pro vodu a umožňovat obnovu úrodnosti 

Dopady 

 Zvýšení zemědělských výnosů při současném snížení rozsahu obdělávané půdy a její soustředění v nejvíce 
příhodných oblastech pro aplikaci technologií přesného zemědělství 

 Omezení negativních vlivů zemědělské produkce a posílení neproduktivních funkcí zemědělství v méně příhodných 
oblastech 

 Zjednodušená logistika a snížení dopravních nároků na převoz zemědělské produkce s předpokladem plně 
fungujícího navigačního systému a pokrytí i odlehlých zemědělských ploch 

 Zvýšené nároky na zemědělskou techniku a technologie 

Změna 
v území 

 Změna skladby a prostorových nároků na zemědělskou půdu, vzhledem k vyšší výnosnosti v oblastech, kde jsou 
využívány technologie přesného zemědělství 

 Zánik produkční funkce v oblastech s nižší průměrnou výnosností, vznik tzv. agro brownfields 
 Charakter agrokomplexu uzpůsoben potřebám a přínosům technologií přesného zemědělství 
 Rozdělení funkcí na venkově v závislosti na příhodnosti aplikací nových technologií a míře výnosnosti, jasnější 

oddělení venkova s produkční a neprodukční funkcí (první typ území pak bude mít nízkou atraktivitu pro rekreační 
a rezidenční funkce, v zásadě obdoba průmyslových oblastí) 

Syntetická biologie 

Trendy 

 Předpokládané hlavní využití produktů syntetické biologie se předpokládá v následujících oblastech:  
- Energetika – na zakázku vytvořené mikroorganismy, které by produkovaly vodík a jiná paliva nebo 

vytvářely umělou fotosyntézu; biopaliva (urychlení vývoje biopaliv, která se dají získávat z agroodpadu 
Medicína – výroba léčiv, vakcín, diagnostických činitelů a vytváření nových tkání 

- Životní prostředí – odhalování zdrojů znečištění a havárií a jejich případná likvidace 
- Chemický průmysl – výroba čistých chemikálií nebo chemická velkovýroba včetně proteinů, které by 

poskytovaly alternativu přírodních vláken nebo existujících syntetických vláken 
- Zemědělství – nové potravinářské přísady 

Dopady 

 Územní vlivy v závislosti na konkrétní technologie - minimální v případě úpravy vlastností stávajících organismů, 
vyšší při vzniku nových hospodářských plodin 

 Zvyšování délky naděje dožití, stárnutí populace 
 Snižování energetické náročnosti průmyslových provozů 
 Zvyšování podílu OZE v energetickém mixu 
 Snižování dopadů lidské činnosti na životní prostředí 
 Intenzifikace zemědělských aktivit 

Změna 
v území 

 Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území, na sídelní strukturu ani na spolupráci sídel v sídelní 
struktuře 

 Bodový charakter uplatnění technologie bude vyvolávat minimální nároky na území, přenesené pozitivní vlivy však 
mohou potlačit některé současné problémy 

Technologie pro zachycování a skladování uhlíkových emisí 

Trendy 

 Technologie pro zachycování a skladování CO2 (technologie CCS) jsou klíčovým nástrojem k dosažení významného 
snížení emisí skleníkových plynů, hlavně těch z elektráren používajících fosilní paliva, jako je uhlí nebo zemní plyn  

 CCS technologie jsou zakotveny v Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu jako jeden z hlavních nástrojů snížení 
emisí CO2, vytvoření regulačního rámce EK pro technologie CCS 

 Podpora cíleného výzkumu, vývoje a demonstrací v oblasti CCS v rámci H2020, začlenění CCS a jejich dopadů do 
mezinárodních dohod o snižování CO2 

 Vznik průmyslové iniciativy pro zachycování, přepravy a skladování CO2 v rámci SET plánu 
 V budoucnu (2050) by technologie CCS mohly napomoci ke snížení emisí CO2 o 4 GT ročně 

Dopady 

 Omezené přímé dopady spojené s výstavbou infrastruktury 
 Přeneseně omezení negativních vlivů souvisejících s globálním oteplováním 
 Budování skladů uhlíkových emisí v sídlech s kritickou populační velikostí, převážně ale v místech významných 

bodových zdrojů 
 Snižování míry nezaměstnanosti v místě lokalizace technologie 
 Zvyšování kvality života místní populace 

Změna 
v území 

 Územní omezení v místech, kde jsou budována podzemní úložiště a související infrastruktura (relevantní pouze v 
blízkosti významných bodových zdrojů uhlíkových emisí) 

 Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území, na sídelní strukturu ani na spolupráci sídel v sídelní 
struktuře 

 Bodový charakter uplatnění technologie bude vyvolávat minimální nároky na území, přenesené pozitivní vlivy však 
mohou potlačit některé současné (environmentální) problémy 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V dlouhodobém horizontu dojde k prosazení některých umožňujících technologií (nové materiály, syntetická 

biologie, nové formy akumulace energie), jejichž hierarchická forma šíření a investiční náročnost povede k 

primárnímu pokrytí rozvojových území, zejména metropolitních oblastí nebo bodových lokalit vyžadujících 

speciální technická řešení. Protože ale tvoří součást rozsáhlejších technických systému, tendence k dalšímu 

posilování rozvojových území na úkor periferním bude z jejich strany minimální. Výrazně se také v tomto 

případě projeví rozdíly při šíření inovací a znalostí v závislosti na převažujícím socioekonomickém statusu, i 

případné posílení sociální segregace nahrazením části pracovníků s nízkou kvalifikací roboty. Následně může 

docházet k ekonomickým a sociálním problémům v již postižených lokalitách. 

Skupina technických inovací v dopravě směřuje k masivnímu používání environmentálně méně náročných 

technologií (elektromobily, vodíkové pohony). Ty se primárně prosadí v oblastech s vysokou intenzitou 

dopravy, tj. v rozvojových územích (metropolitních oblastech a sídelních aglomeracích). Snížení ekologické 

zátěže může vést k zatraktivnění oblastí negativně zasažených intenzivní dopravou a částečnému překreslení 

mapy atraktivity vnitřních oblastí měst. Periferní oblasti tímto trendem budou zasaženy velmi omezeně kvůli 

chybějící doprovodné infrastruktuře a převažujícím výhodám konvenčních technologií i přes jejich 

environmentální dopady. Vzhledem k značným vzdálenostem, které mohou být překonány s pomocí létajících 

dopravních prostředků, dojde posílení provázanosti sídelní struktury se snižováním role vzdálenosti jako 

limitujícího prvku pro některé funkce. Pravděpodobně se tento technologický trend projeví hlavně v 

regionálních centrech s dostatečnou ekonomickou základnou a plnohodnotnou veřejnou infrastrukturou 

včetně občanské vybavenosti, zároveň ale dostatečnými prostorovými rezervami pro lokalizaci letišť. 

Popsané směry vývoje budou úzce propojeny s identifikovanými socioekonomickými trendy - vznikem sítí 

spolupráce, změnou ekonomických funkcí sídel, pokračujícím růstem městských regionů, nebo rostoucí 

intenzitou dopravy. 

Aplikace principů přesného zemědělství povede evidentně ke změně skladby a prostorových nároků na 

zemědělskou půdu v zemědělských oblastech ve stabilizovaném a periferním území, v méně příhodných 

oblastech rovněž k zániku produkční funkce a oddělení venkova s produkční a neprodukční funkcí (první typ 

území pak bude mít nízkou atraktivitu pro rekreační a rezidenční funkce, v zásadě obdoba průmyslových 

oblastí). Ze socioekonomického pohledu tak bude docházet ke změně ekonomických funkcí sídel a různým 

směrům rozvoje venkovských oblastí. 

Část technologií s úzkou vazbou na energetiku (velké jaderné a nejaderné zdroje, technologie pro 

zachycování uhlíkových emisí) má čistě bodový charakter s nejsilnějšími přímými vlivy v místě lokalizace 

zdroje. Výstavba a provoz navazující infrastruktury může vést k vytváření nových pracovních míst, bude se 

měnit vzdělanostní i věková struktura obyvatel a dá se předpokládat vznik pozitivních migračních toků, neboť 

řada negativních environmentálních vlivů je díky radikálně inovovaným technologiím odstraněna. Historicky 

daný charakter sídelní struktury nebude ale těmito bodovými zdroji výrazněji ovlivněn. S trendem 

individualizace a snahy o vyšší soběstačnost (na úrovni jednotlivců ale i individuálních sídel) souvisí budování 

malých jaderných zdrojů a doprovodných systémů pro akumulaci energie. Vymezené plochy se bude 

nacházet převážně ve stabilizovaném území nebo v zázemí rozvojových areálů, kde nejsou prostorové 

nároky příliš limitující a současně existuje návazná infrastruktura a poptávka. Distribuované zdroje pro 

dodávky elektřiny nebo tepla se mohou objevit také v těžko dostupných periferních regionech (pro ČR 

okrajové). Ve své provozní fázi (tj. mimo samotnou stavbu) nebudou mít velkoměřítkové systémy zásadní 

vliv na sídelní strukturu vzhledem k minimálním negativním efektům na životní prostředí i růst ekonomických 

příležitostí (jedná se o automatické systémy). Přítomnost stabilního energetického zdroje ale může přilákat 

nové funkce a posunout sídlo výše v sídelní hierarchii. 
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5 Synergické a kumulativní dopady nových technologií na sídelní 

strukturu a organizaci území 

Výše identifikované dopady nových technologií a předpokládané změny v organizaci území je možné 

zhodnotit podle typologie území z hlediska rozvojových znaků, jak je uvedena ve Strategii regionálního 

rozvoje ČR 2014-2020. Tato typologie rozděluje území na tři základní oblasti - rozvojová území, stabilizovaná 

území a periferní území8. Přestože je tato typologie poměrně hrubá, vzhledem k možnostem predikce 

prostorového dopadu nových technologií ji lze označit za vyhovující.  

Hodnocení synergických a kumulativních dopadů nových technologií na jednotlivé typy sídel, které odpovídají 

výše uvedené typologii, představuje územní pohled předpokládaného dopadu identifikovaných nových 

technologií, tzn., že cílem je vyhodnocení důsledku aplikace nových technologií na změnu stávající sídelní 

struktury. Synergické dopady vznikají působením implementace dvou nebo více technologií na konkrétní typ 

území. Kumulativní dopady představují dopady stejného druhu technologií na daný typ území, přičemž při 

posuzování dopadu jednotlivých technologií by dopad nemusel být shledán. 

Takto definované synergické a kumulativní dopady, resp. vlivy, vycházejí z Metodického doporučení pro 

vyhodnocování vlivů PÚR ČR a ZÚR na životní prostředí. Posouzení dopadů nových technologií na sídelní 

strukturu je již svou povahou kumulativní a synergické. Z tohoto důvodu nelze příliš dobře hodnotit 

separátně jednotlivé technologie a jejich dopady na jednotlivé typy území, ale vždy jejich spolupůsobení. Z 

tohoto důvodu bylo přistoupeno ke shlukování oborově zaměřených technologií s předpokládaným 

obdobným dopadem na jednotlivé typy území a sídelní strukturu. Skupiny technologií byly vybrány takovým 

způsobem, aby potenciální kumulativní a synergické dopady bylo možné řešit, resp. kompenzovat 

charakterově obdobnými opatřeními. Skupiny technologií jsou uvedeny v Tab. 8. 

Synergické a kumulativní dopady nových technologií na sídelní strukturu vycházejí ze současných 

socioekonomických trendů, které jsou hlavním hybatelem vývojových tendencí systému osídlení a ve funkční 

vnitřní a vnější struktuře sídel. V následujících odstavcích je proto popsáno předpokládané kumulativní 

působení skupin nových technologií na hlavní socioekonomické trendy a následně je identifikované působení 

vztaženo k předpokládanému vývoji sídelní struktury, resp. k jednotlivým typům území. Synergické působení 

jednotlivých technologií na současné socioekonomické trendy je realizováno obdobně. 

Tab. 8: Skupiny technologií pro hodnocení kumulativních a synergických efektů 

Shluk technologií Zařazené technologie 

Dopravní technologie Integrované městské dopravní systémy 

Elektromobily 

Inteligentní dopravní systémy 

Intermodální přepravní systémy 

CNG pohony 

Vodíkové pohony 

Létající dopravní prostředky 

Technologie pro nemotorovou dopravu 

Vysokorychlostní železnice 

Energetické technologie Fotovoltaika a kolektory 

Akumulace energie 

Malé jaderné zdroje 

Velké nejaderné zdroje energie 

Biomasa 

Ostrovní systémy 

Velké jaderné zdroje 

Akumulace elektřiny 

 

8 Více informací o použité typologii je uvedeno v kapitole 3.1. 
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Odpadové technologie Efektivní hospodaření s odpady 

Technologie pro zachycování a skladování uhlíkových emisí 

Datové technologie Internet věcí 

Cloud Computing 

Senzorové sítě 

Vysokokapacitní datové sítě 

Chytré telefony 

Ostatní technologie Kapacitní inteligentní sítě 

Robotické systémy 

Syntetická biologie 

Nové materiály 

Technologie pro zabezpečení majetku a osob 

Stavební technologie Inteligentní budovy 

Materiály pro izolační systémy 

Úsporné zdroje světla 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.1 Dopravní technologie 

Doprava a mobilita osob a zboží je jedním ze zásadních faktorů socioekonomického rozvoje. Územní rozvoj, 

resp. procesy územního plánování však musí, zejména v hustě zalidněných oblastech, čelit problémům 

spojeným s obrovským nárůstem osobní automobilové dopravy. Efektivní fungování jednotlivých sídel je 

ohroženo rostoucími dopravními zácpami, snížením kvality ovzduší a zvyšováním hladiny hluku. Osobní 

automobily zároveň zabírají příliš mnoho prostoru ve vnitřních částech sídel. Venkovské oblasti naopak čelí 

problémům se špatně dostupnou veřejnou dopravou. Územní rozvoj tak ovlivňuje počet a délku 

realizovaných cest. Proces územního plánování musí pozitivně ovlivňovat funkční možnosti dopravní 

infrastruktury a dostupnosti. Je nutné přijmout celou řadu opatření, zejména na regionální úrovni a místní 

úrovni. 

Tab. 9: Nové dopravní technologie a jejich vliv na současnou sídelní strukturu 

Technologie Prostorové dopady a vliv na současnou sídelní strukturu 

Integrované městské dopravní 
systémy 

 Posílení pozice sídel s významným křížením nadregionálních tras stejného typu, nebo 
významných křižovatek různých dopravních systémů 

Elektromobily  Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území, na sídelní strukturu ani na 
spolupráci sídel v sídelní struktuře 

 Primární rozšíření technologie v oblastech s vysokou intenzitou dopravy, tj. v rozvojových 
územích (metropolitních oblastech a sídelních aglomeracích) 

 Vliv na vnitřní strukturu města, zatraktivnění oblastí negativně zasažených intenzivní 
dopravou 

 Periferní oblasti tímto trendem nebudou zasaženy kvůli chybějící doprovodné infrastruktuře a 
převažujícím výhodám konvenčních technologií i přes jejich environmentální dopady 

Inteligentní dopravní systémy  Především v dlouhodobém horizontu může technologie významně přispět ke změně 
dopravních nároků a dalšímu poklesu dopravních nákladů jako součásti ceny zboží a faktoru 
dostupnosti pracovní síly 

 Sídla s pokročilou implementací technologie budou vykazovat větší atraktivitu a související 
kvantitativní i kvalitativní růst 

 Kvalitativní změny lze očekávat v transformaci charakteru dopravních proudů, vnitřní změně 
nikoliv však překreslení jejich mapy - v té souvislosti vyvolají změny v organizaci dopravy 
spíše drobnější posun v organizaci území 

 Je možné předpokládat kvantitativní i kvalitativní růst dalších (především správních) funkcí 
v sídlech s inteligentními dopravními systémy 

 Bude se měnit spíše funkční organizace dopravy než organizace území 

Intermodální přepravní systémy  Technologie může významně přispět k lokálnímu i regionálnímu růstu 
 Sídla s lokalizací těchto systémů budou hierarchicky posilovat 
 Je možné předpokládat kvantitativní i kvalitativní růst dalších (především ekonomických) 

funkcí v blízkosti terminálů intermodálních systémů 
 Zvýšená mobilita v blízkosti terminálů intermodálních systémů 
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CNG pohony  Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území ani na sídelní strukturu 
 Zprostředkované vlivy mohou pozitivně ovlivnit atraktivitu vnitřních měst a lokalit s vysokou 

intenzitou dopravy a vyvolat tak tlak na rozšíření rezidenčních ploch 

Vodíkové pohony  Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území, na sídelní strukturu ani na 
spolupráci sídel v sídelní struktuře 

 Primární rozšíření technologie v oblastech s vysokou intenzitou dopravy, tj. v rozvojových 
územích (metropolitních oblastech a sídelních aglomeracích) 

 Vliv na vnitřní strukturu města, zatraktivnění oblastí negativně zasažených intenzivní 
dopravou 

 Periferní oblasti tímto trendem nebudou zasaženy kvůli chybějící doprovodné infrastruktuře a 
převažujícím výhodám konvenčních technologií i přes jejich environmentální dopady 

Létající dopravní prostředky  Významné územní vlivy (mimo budování oddělených dopravních koridorů pro automatické 
systémy) 

 Zvyšování dominance hlavních sídel 
 Přesun ekonomických funkcí do hlavních aglomeračních oblastí a do prostoru hlavních 

dopravních tahů/letových koridorů 
 Posilování provázanosti sídelní struktury se snižováním role vzdálenosti jako limitujícího prvku 

pro některé funkce 
 Pravděpodobné posílení regionálních center s dostatečnou ekonomickou základnou a 

plnohodnotnou veřejnou infrastrukturou včetně občanské vybavenosti, zároveň ale 
dostatečnými prostorovými rezervami pro lokalizaci letišť 

 Oslabení intenzity dopravy na střední a dlouhé vzdálenosti, tím dojde k oslabení dopravního 
zatížení na regionálních a národních dopravních trasách (dálnice, rychlostní komunikace, 
hlavní železniční koridory 

Technologie pro nemotorovou 
dopravu 

 Technologie bude mít omezený přímý vliv na území, přeneseně ovlivňuje atraktivity vnitřních 
částí rozvojových území, tj. metropolitních areálů a sídelních aglomerací (ev. posílení 
rekreačních funkcí ve venkovských oblastech) 

 Celkově bez zásadních vliv na vztahy mezi sídly, částečně na vnitřní strukturu sídel a hustě 
zalidněných oblastí 

 Nutnost zahrnout cyklisty a chodce do funkcí inteligentních dopravních systémů v silničním 
provozu 

 Zajištění bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy, udržení propustnosti města, optimalizace 
sítě cyklostezek 

Vysokorychlostní železnice  Posílení pozice zastávkových sídel (zejména tam, kde dosud napojení chybí) - velmi 
limitovaný počet sídel 

 Předpokládaná kumulace dalších funkcí, zejména obslužného charakteru, koncentrace funkcí 
s vyšší přidanou hodnotou, možnost rozvoje rezidenčních ploch v blízkosti dopravních uzlů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Kumulativní a synergické dopady dopravních technologií 

Vybrané nové technologie v případě aplikace budou mít vliv zejména na efektivní systém monitorování a 

řízení dopravních toků s možností aktuální regulace dopravy v reálném čase, čímž umožní snižování 

negativních vlivů dopravy na životní prostředí a kvalitu života obyvatel ve všech typech území ČR. Aplikace 

technologií umožní získávat informace o dopravním provozu a vytvářet vhodné databáze pro potřeby 

místních samospráv a řídících složek dopravního systému. Agregované údaje z těchto databází budou 

současně vstupovat jako jedny z podkladů do územně plánovacího procesu.  

Kumulativně dopady vybraných technologií se budou projevovat především v metropolitních a sídleních 

aglomeracích, případně v regionálních centrech, která disponují vhodnou technickou infrastrukturou pro 

implementaci nových technologií. Nové dopravní technologie budou ovlivňovat, kromě zvýšení kvality 

životního prostředí, zejména socioekonomické faktory spojené s jednodušší a rychlejší dopravou. Kumulativní 

dopad se tak projeví především ve zvětšení denní dojížďkové vzdálenosti (v km) do metropolitních oblastí a 

sídelních aglomerací, a to z důvodu větší koncentrace výrobních i nevýrobních služeb, které budou v těchto 

oblastech koncentrovány. Tento vývoj bude pravděpodobně omezovat dynamiku socioekonomického vývoje 

stabilizovaných a periferních oblastí, které budou plnit spíše residenční funkci, případně budou i nadále 

koncentrovat služby a výrobu s nižší přidanou hodnotou. Z důvodu umožnění většího objemu denního 

dojíždění však nebude pravděpodobně docházet k trvalé migraci do metropolitních oblastí, sídelních 

aglomerací a regionálních center. 

Metropolitní oblasti a sídelní aglomerace budou vlivem nových technologií nadále posilovat svojí pozici v 

rámci sídlení struktury. Nové technologie a jejich difuze z těchto center bude mít vliv i na blízké okolí takto 

vymezeného území. Lokální centra v okolí významně urbanizovaných celků získají růstem jádrových oblastí 

svou vlastní vývojovou dynamiku, budou spojena s jádrovými oblastmi skrze inteligentní dopravní systémy. 
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Jádra nových sídelních celků budou dopravně silně propojena, silně bude využívána veřejné, rychlovlaková a 

cyklistická doprava. Cílové stanice veřejné dopravy se stanou významnými dopravními uzly, které bude nutné 

navázat na existující hlavní dopravní tepny. Na významné terminály veřejné dopravy budou navázány další 

obslužné funkce. Lokality podél významných tras veřejné dopravy se stanou novými residenčními a 

ekonomickými centry. Jejich vhodná lokalizace umožní zachování příměstské zemědělské a přírodní krajiny. 

Vzhledem ke zvýšenému využívání veřejné dopravy a elektromobilů bude snížen negativní dopad rozšiřování 

měst na místní klimatické podmínky.  

Je možné předpokládat, že dopravní technologie umožní soustředění hlavních dopravních proudů na 

významné komunikace, čímž se stabilizuje dopravní intenzita na komunikacích nižších řádů, které tvoří hlavní 

dopravní tepny stabilizovaných a periferních území.  

Synergicky budou na metropolitní území a sídlení aglomerace (případně na regionální centra) působit 

technologie z jiných navržených skupin. Významný vliv na efektivnější dopravní systém bude mít zejména 

vhodně navržené a implementované systémy ICT, které jsou závislé na dostatečně kapacitní datové síti. ICT 

technologie budou synergicky pozitivně ovlivňovat především automatické sledování a vyhodnocování 

aktuálních informací, prostřednictvím datové sítě tyto informace šířit mezi účastníky silničního provozu, 

dopravní dispečinky a případně tyto informace propojit se systémem bezpečnostních složek.  

Pro implementaci dopravních technologií bude třeba vybudovat, případně kapacitně posílit zejména ICT sítě, 

vhodné dopravní terminály, dostatečně kapacitní a vhodně umístěné odstavné a parkovací plochy, případně 

přistávací terminály. 

 

5.2 Energetické technologie 

Současné konvenční postupy výroby elektrické energie a dalších médií vedou k nadměrnému vyčerpávání 

energetických zdrojů, znečištění životního prostředí a k významným klimatickým změnám. Využití vyrobené 

energie je často málo efektivní, a to z důvodu zastaralosti výrobních technologií a energetických ztrát při její 

distribuci. Z hlediska principů územního plánování lze ovlivnit spotřebu energie vhodným umístěním, 

zónováním a mixováním funkčních ploch, orientací budov vůči světovým stranám, možností implementace 

solárních panelů na budovách a využíváním vhodných stavebních materiálů pro podporu mikroklimatických 

podmínek v okolí budov. Územní plánování také může ovlivňovat délku přenosové sítě a tím i vzdálenost 

mezi výrobou a spotřebou elektrické energie. 

Tab. 10: Nové energetické technologie a jejich vliv na současnou sídelní strukturu 

Technologie Prostorové dopady a vliv na současnou sídelní strukturu 

Fotovoltaika a kolektory  Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území, na sídelní strukturu ani na 
spolupráci sídel v sídelní struktuře 

 Hlavní využití technologie bude především instalace panelů jakou součást staveb, z tohoto 
hlediska bude pravděpodobně ovlivněn a změněn vzhled budou, v případě nově postavených 
budov je možné preferovat jejich prostorovou orientaci  

 Předpokládaný přesun fotovoltaických panelů na pláště a střechy může přeneseně snížit zábor 
půdy současnými fotovoltaickými elektrárnami 

 V dlouhodobém horizontu je možné předpokládat změnu ve využití ploch z důvodu rozšíření 
decentralizované výroby elektrické energie a posilováním technologií na bázi inteligentních sítí 
zajišťující fungování ostrovních systémů 

 Změní se využití (případně se zruší) využití soustavy velmi vysokého napětí (z důvodu 
rozšíření decentralizovaných zdrojů energie) 

Akumulace energie  Vyvolané změny v území se odvíjí od měřítka aplikované technologie - maloměřítkové způsoby 
akumulace budou přímou součástí interiéru nebo exteriéru staveb, velkoměřítkové způsoby 
společně s doprovodnou infrastrukturou vyvolají výrazné zábory ploch a budou vyžadovat 
vytvoření limitů a ochranných pásem pro využití území 

 Ve své provozní fázi (tj. mimo samotnou stavbu) nebudou mít velkoměřítkové systémy 
zásadní vliv na sídelní strukturu vzhledem k minimálním negativním efektům na životní 
prostředí i růst ekonomických příležitostí (jedná se o automatické systémy) 

 Vymezené plochy se bude nacházet převážně ve stabilizovaném území nebo v zázemí 
rozvojových areálů, kde nejsou prostorové nároky příliš limitující a současně existuje návazná 
infrastruktura a poptávka 

 Snižování závislosti na konvenčních zdrojích tepla a vznik systémů pro akumulaci tepla v 
sídlech určité kritické velikosti 
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Malé jaderné zdroje  Elektrická energie nahradí fosilní paliva v oblasti dopravy, průmyslu i vytápění, změna 
nastane především v rámci lokalit se současnou těžbou fosilních paliv, dopad bude i na 
dopravní zatížení některých lokalit v ČR, změna nastane i v lokálním, mikroregionálním vedení 
liniových staveb (teplovodů) 

 Lokální zdroje energie budou rovnocennou konkurencí centrálním zdrojům, které postupně 
budou ztrácet svou prioritní pozici a stanou se spíše součástí vyrovnávacího centra při výrobě 
elektrické energie. Velká část energie se vytvoří v místě spotřeby 

 Postupný nástup elektrifikace spotřeby - čistá elektřina postupně vytlačí jiná, méně ekologická 
paliva a většina topných systémů bude na elektřinu. Bude realizována i dekarbonizace 
teplárenství a dopravy 

 Distribuované zdroje pro dodávky elektřiny nebo tepla v těžko dostupných regionech (pro ČR 
okrajové) 

 Záleží na umístění malého jaderného zdroje, v ČR existuje možnost na povrchu, v podzemním 
kontejneru, v podzemním kontejneru pod vodou 

 Lokalizace umožní nezávislost (zmenšení závislosti) sídla na jiných energetických zdrojích 
 Přítomnost stabilního energetického zdroje může přilákat nové funkce a posunout sídlo výše 

v sídelní hierarchii 
 Vzhledem k pokročilosti technologie minimální negativní dopady na rezidenční atraktivitu 

lokality 

Velké nejaderné zdroje energie  Významný dopad na rozvoj regionu v místě lokalizace nejaderného zdroje - výstavba 
navazující a doplňkové infrastruktury, tvorba pracovních míst - bodově založený růst, v 
plošném rozsahu v hlavních oblastech těžby hnědého uhlí v severočeské sídelní aglomeraci 

 Vzhledem k negativním vlivům na životní prostředí ale dochází v dotčených územích k rozporu 
mezi ekonomickou a rezidenční atraktivitou, navíc k jednostrannému zaměření ekonomiky i 
atypické struktuře společnosti 

 Historicky daný charakter sídelní struktury bude pravděpodobně zachován (budou pokračovat 
významné vlivy velkých nejaderných zdrojů na organizaci území), s trendem ke snižování 
environmentálních tlaků zaváděním efektivních technologií a částečným přechodem na 
spalování zemního plynu 

Biomasa  Přes výrazné územní vlivy v podobě záboru části orné půdy pro pěstování energetických 
plodin se vlivem rozšíření biomasy neočekávají významnější změny v organizaci území či 
sídelní struktuře 

 Technologický trend ovlivňuje primárně venkovské oblasti (mezilehlý a odlehlý venkov) a 
stabilizovaná území s vysokým podílem zemědělských ploch 

 Související rozvoj ekonomických aktivit při produkci a zpracování biomasy, požadavky na 
rozsáhlejší plochy skládek v areálech bioplynových stanic ve venkovských obcích a menších 
centrech ve stabilizovaném území 

Ostrovní systémy  Technologie pro výrobu, distribuci a ukládání elektrické energie (automatizace, optimalizace 
spotřeby a využívání elektrické energie) mohou využívat stávající infastrukturu, nebudou mít 
tedy bezprostřední dopad na stávající organizaci území 

 Možnost zatraktivnění periferních lokalit například pro residenční či rekreační funkci 

Velké jaderné zdroje  V blízkosti velkých jaderných zdrojů se budou měnit socioekonomické podmínky na lokální i 
regionální úrovni - bude růst sítě ekonomických subjektů napojených na jaderný zdroj, bude 
růst počet pracovních příležitostí, bude se měnit vzdělanostní i věková struktura obyvatel a dá 
se předpokládat vznik pozitivních migračních toků  

 Region lokalizace bude více atraktivní pro navazující služby a jiné socioekonomické aktivity, 
což s sebou přinese další infrastrukturní nároky. 

 Významné územní vlivy, fyzická existence zdroje, bezpečnostní pásmo 
 Významný dopad na rozvoj regionu v místě lokalizace jaderného zdroje, návaznost výstavby 

navazující a doplňkové infrastruktury, vytváření nových pracovních míst 
 V budoucnu zvýšené územní nároky na vytvoření vhodné distribuční soustavy. V případě 

zvyšování kapacit jaderných zdrojů a útlumu aktivit v uhelných dolech lze předpokládat vznik 
negativních společenských jevů (zvýšená nezaměstnanost) 

Akumulace elektřiny  Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území, na sídelní strukturu ani na 
spolupráci sídel v sídelní struktuře 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Kumulativní a synergické dopady energetických technologií  

Nové energetické technologie, především moderní jaderné zdroje, ale také obnovitelné zdroje nebo 

akumulace energie jsou hlavními oblastmi, kam se dnes ubírá výzkum a vývoj v energetice. Zároveň platí, že 

se v energetice čím dál více uplatňují informační technologie, například v systémech dálkového řízení zdrojů. 

Nejvýznamnějším kumulativním dopadem vybraných nových technologií v oblasti energetiky je především 

snižování spotřeby a optimalizace využití elektrické energie v domácnostech i ve výrobě. Potenciál vykazují 

aplikace malých decentralizovaných zdrojů, které jsou zásadní pro přechod k funkčním energeticky 

soběstačným ostrovním systémům. Energetická úspora i efektivita lze předpokládat i v případě aplikace 

kombinace solárních zdrojů energie, kogeneračních jednotek, technologií k akumulaci tepla a v současnosti 
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vyvíjených vysokokapacitních baterií, pomocí které bude moci být pokryta energetická kapacita bytových 

domů. Z hlediska dotčených typů území je možné předpokládat dynamičtější vývoj aplikace nových 

technologií v oblastech s vysokou hustotou osídlení – v metropolitních oblastech a aglomeracích, kde existuje 

významný potenciál pro testování zkušebních provozů a jejich následné spuštění. Pro stabilizované a 

periferní území pak bude nutné zachovat pro zajištění dodávek elektrické energie funkční centrální zdroje. V 

periferních oblastech bude dále docházet podle místních podmínek k postupnému přechodu na využití 

obnovitelných zdrojů energie a snížení závislosti na fosilních palivech.  

Takto nastavený systém fungování energetické soustavy umožní zachovat vhodný podíl centrální a 

decentralizovaných zdrojů energie. Centrální zdroje by měly v delším časovém horizontu zajišťovat 

především jaderné elektrárny, jakožto nízkoemisní zdroj. Podmínkou rozvoje nových moderních jaderných 

technologií je vyřešení trvalého umístění jaderného odpadu. Významným kumulativním efektem je také 

využití zdrojů energie k nahrazení v současnosti kapacitně i technologicky dosluhujících zdrojů pro centrální 

vytápění.  

Z hlediska socioekonomických dopadů nových energetických technologií lze předpokládat především 

snižování energetické náročnosti národní ekonomiky a především snižování poptávky po dostupných 

primárních zdrojích pro výrobu energie a zároveň je možné očekávat snižování zaměstnanosti v oblasti 

dobývání primárních zdrojů.  

Dopady případné aplikace nových technologií na současný stav sídelní struktury nebudou významné z 

pohledu jejích změn či funkčního vymezení jednotlivých oblastí nebo sídel. Je však možné předpokládat 

nutné územní změny a změny v charakteru ploch s rozdílným využitím, případně v uplatnění regulace využití 

území pro lokalizaci nových technologií přímo na území sídel. Jedná se hlavně o vymezení rezervních ploch 

pro umístění malých jaderných zdrojů, baterií pro akumulace energie apod. Regulace se bude dotýkat 

především ve způsobu implementace solárních panelů přímo na budovy. V případě umisťování jaderných 

technologií v území lze předpokládat velmi aktivní odpor obyvatelstva dotčeného území.  

Synergicky budou působit na dotčená území technologie z ostatních hlavních technologických skupin. 

Významný vliv na efektivnější systém výroby a distribuce energie bude mít zejména vhodně navržené a 

implementované inteligentní dopravní systémy, které jsou závislé na dostatečně kapacitní datové síti. ICT 

technologie budou synergicky pozitivně ovlivňovat především automatické sledování a vyhodnocování 

informací o okamžité spotřebě, prostřednictvím datové sítě tyto informace šířit mezi jednotlivé systémy 

výroby elektrické energie a umožní flexibilní regulaci okamžité spotřeby. Efektivitu využití elektrické energie a 

tepla bude synergicky posilovat i výstavba inteligentních budov, využívání vhodných izolačních materiálů a 

další úsporné technologie, včetně využití elektromobilů. 

 

5.3 Odpadové technologie 

Efektivní hospodaření s odpady bude jednou z rychle se rozvíjejících technologických oblastí. V relativně 

krátkém časovém horizontu je možné předpokládat kvalitativní posun současného standardu, který bude 

odpovídat cílům politik Evropské unie. Dopady nových technologií v oblasti hospodaření s odpady budou z 

hlediska životního prostředí jednoznačně pozitivní. Ve své podstatě proběhne v příštích letech přechod od 

řízeného skládkování odpadu k vyšším formám hospodaření s odpady jako je např. materiálové využití. I 

konečné odstranění zbytkového odpadu bude ve stále větší míře zahrnovat využití energie obsažené v 

odpadech (výroba alternativních paliv, jímání a využití bioplynu na skládkách, spalování odpadu s využitím 

tepla). Harmonizování legislativy v rámci EU s sebou přinese také zavedení účinných nástrojů řízení celého 

procesu odpadového hospodářství a jeho kontroly. V sociální oblasti lze očekávat největší dopady 

odpadových technologií. Porozumění a široká akceptace principu trvale udržitelného hospodaření s odpady je 

jedním z hlavních faktorů při respektování zvyšujících se ceny za hospodaření s odpady ze strany veřejnosti. 

Celkově vyšší environmentální odpovědnost a hodnotovou orientaci společnosti lze očekávat po stabilizaci 

vývoje ekonomického prostředí. 
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Tab. 11: Nové odpadové technologie a jejich vliv na současnou sídelní strukturu 

Technologie Prostorové dopady a vliv na současnou sídelní strukturu 

Efektivní hospodaření s odpady  Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území, na sídelní strukturu ani na 
spolupráci sídel v sídelní struktuře 

 Na lokální úrovni vyvolá technologie změnu územních regulativů díky nutnosti 
implementovat systémy zpracování odpadu v bezprostřední blízkosti residenčních ploch 

 Omezení záběru ploch pro skládkování, infrastruktura pro třídění a zpracování odpadu 
 Omezení vzniku odpadu, technologie pro bezpečné ukládání a využití odpadu jako zdroje 

energie a materiálu 
 V dalším časovém horizontu vznik systému samosběrných odpadových stanovišť u každé 

bytové jednotky/souboru bytových jednotek 
 Možnost přímého lokálního využití odpadů k jeho energetické či tepelné konverzi 

(Přeneseně snížení spotřeby energie a materiálů z jiných zdrojů) 

Technologie pro zachycování a 
skladování uhlíkových emisí 

 Územní omezení v místech, kde jsou budována podzemní úložiště a související 
infrastruktura (relevantní pouze v blízkosti významných bodových zdrojů uhlíkových emisí) 

 Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území, na sídelní strukturu ani na 
spolupráci sídel v sídelní struktuře 

 Bodový charakter uplatnění technologie bude vyvolávat minimální nároky na území, 
přenesené pozitivní vlivy však mohou potlačit některé současné (environmentální) 
problémy 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Kumulativní a synergické dopady odpadových technologií  

Meziroční produkce odpadu v ČR roste téměř o 5 % ročně, 60% vyprodukovaného odpadu se skládkuje, 15 

% se energeticky využije a 25 % je materiálově využito. Tento nepoměr mohou v relativně krátkém 

časovém horizontu změnit nové technologie, které umožní lepší a efektivnější hospodářské využití. V této 

souvislosti je nutné uvědomit si, že odpadové hospodářství je v ČR ze zákona v kompetenci každé obce. 

Nejvýznamnějším kumulativním dopadem vybraných nových technologií v oblasti odpadového hospodářství 

je především snižování zátěže životního prostředí ve všech typech území ČR a ve všech obcích. Technologie 

pro efektivní hospodaření s odpady umožní v zásadě obrátit současný poměr zpracování odpadů, kdy přes 

2/3 vyprodukovaného odpadu bude možné energeticky a materiálově využít, pouze 1/3 bude dále 

skládkována. Z hlediska sídelní struktury nelze očekávat výrazné hierarchické posuny, nicméně lze 

předpokládat, že ve vybraných spádových centrech (pravděpodobně regionálních centrech) bude nutné 

vybudovat vhodnou infrastrukturu s dostatečnou kapacitou pro energetické využití směsných komunálních 

odpadů. Komplementárně mohou vzniknout návazné infrastruktury, resp. může být vylepšena současná 

infrastruktura, pro rozvod vyrobeného tepla nebo elektřiny – z tohoto důvodu bude nutné dobře vybírat 

centra kritické velikosti s dobrou technickou infrastrukturou. Pro zpracování odpadu k dalšímu materiálovému 

využití je možné počítat s podobnými nároky. Jiná situace pravděpodobně nastane v případě rozvoje 

zpracování biologického odpadu, kde bude nutné stanovit koncové využití odpadu. Kromě kompostování lze z 

hlediska rozvoje sídlení struktury dále rozvíjet energetické zpracování odpadu pro zajištění tepla a případně i 

energie pro obec. Synergicky s tímto konceptem lze využívat zbytkových produktů přesného zemědělství.  

Technologie pro zachycování emisí CO2 je využitelná zejména v oblastech s vysokou koncentrací elektráren 

spalující fosilní paliva. V ČR je tedy pro aplikaci této technologie vhodná především severočeská a 

severomoravská sídelní aglomerace. Potenciál technologie přináší především snižování vypouštění škodlivých 

spalin z elektrárenského provozu do ovzduší. Technologie představuje jeden z klíčových faktorů procesu 

stabilizace emisí a zároveň je prostorově i cenově relativně dostupná. Lokalizace technologie závisí na 

možnostech skladování CO2. V ČR je možné pravděpodobně strukturální uskladnění (např. v dolech), 

případně reziduální uskladnění ve vhodném geologickém odpadu). Proces přepravy CO2 do vhodně 

vytipovaných lokalit nepředstavuje technologický problém.  

Technologie pro odpadové hospodářství nebudou pravděpodobně působit na jednotlivé typy území z hlediska 

jejich vývojové dynamiky a lze předpokládat, že budou implementovány v sídlech, kde bude dostupná 

dostatečně kvalitní infrastruktura (technická i dopravní), případně v sídlech s významnou produkcí odpadů či 

významnými zdroji emisí (lokality s velkými průmyslovými provozy). Aplikace technologií bude kumulativně 

působit především na odstranění negativních environmentálních dopadů současných technologií. Z územního 

hlediska nebude docházet k významné polarizaci území v ose metropolitní – periferní území. Zatímco v 

metropolitním území a v dalších územích s vysokou koncentrací sociálně ekonomických aktivit bude docházet 
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k umísťování a rozvoji velkých technologických celků na řešení likvidace odpadu včetně příslušných 

svozových míst, v periferním, respektive ve venkovském území budou obdobné technologie využívány v 

malém mikroregionálním měřítku. V méně rozvinutých oblastech lez jejich implementaci očekávat v 

dlouhodobém horizontu. 

Environmentální prostředí budou synergicky ovlivňovat i další technologie. Významný vliv budou mít 

především identifikované dopravní technologie, stavební technologie a energetické technologie. 

 

5.4 ICT technologie 

S rozšířením chytrých telefonů a s tím související zvyšující se poptávkou po mobilním internetu se rozvíjí 

vysokorychlostní mobilní sítě vyšších generací. Zvyšuje se nejen počet připojených zařízení, ale také datová 

náročnost aplikací. Současné nastavení mobilních sítí tak pomalu zastarává, síť nebude dlouhodobě schopna 

plnit požadavky uživatelů a hrozí tak vysoká pravděpodobnost výpadků. Reakcí na tyto trendy je rozvoj 

mobilních sítí 4. a 5. generace, které kromě vyšší rychlosti a stability připojení nabízí také další možnosti 

propojování zařízení a služeb všech sektorů ekonomiky. Z hlediska územního plánování lze tento trend 

ovlivnit v oblasti ochranných pásem a územních rezerv pro výstavbu nové infrastruktury. Dle dosavadního 

vývoje se každá další generace mobilní sítě začala formovat 10 let od úplného zavedení předchozí generace. 

Lze tedy předpokládat kontinuální vývoj i do budoucnosti. V současnosti se formuje spolupráce na vývoji 5G 

sítě, její všeobecné zavedení lze očekávat po roce 2020. 

Tab. 12: Nové ICT technologie a jejich vliv na současnou sídelní strukturu 

Technologie Prostorové dopady a vliv na současnou sídelní strukturu 

Internet věcí  Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území, na sídelní strukturu ani na 
spolupráci sídel v sídelní struktuře 

 Změna prostorových vzorců související z prací z domova, stárnutím populace, online 
nákupy a doručováním zboží, změnou koncentrace aktivit a residentů uvnitř města 

Vysokokapacitní datové sítě   Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území, na sídelní strukturu ani na 
spolupráci sídel v sídelní struktuře 

 Dílčí změny se očekávají s fázovaným rozšířením technologie a primárním pokrytím 
hlavních rozvojových území, jejichž komparativní výhoda tak v tomto směru bude dále 
posílena 

 Skutečně periferní lokality parně budou vzhledem k chybějícímu pokrytí ztrácet atraktivitu 
také pro rezidenční funkci 

Chytré telefony  Minimální přímé územní dopady, pokrytí mobilní sítí zvládající rychlý přenos velkých objemů 
dat 

 Přeneseně zvýšená flexibilita (flex-work), digitální zranitelnost, informační společnost, 
digitální identifikace 

Cloud computing  Budou vznikat požadavky na prostorovou dostupnost kapacitního datového připojení 
 V budoucnu může ovlivňovat sídelní strukturu skrze socioekonomické procesy, zejména 

sníženou pracovní i prostorovou mobilitu 

Senzorové sítě  Prostorově rozmístěné autonomní, ale vzájemně komunikující senzory monitorující fyzické 
podmínky v prostředí, oboustranný přenos informací umožňuje kontrolovat aktivitu senzorů 
simultánně s vyhodnocováním informací 

 Přímé vlivy na sídlení strukturu zanedbatelné (senzor bezdrátové, minimální rozměry) 
 Přeneseně významné vlivy díky monitoringu a optimalizaci (využití území, zdraví, 

bezpečnost) 
 Potenciální zatraktivnění metropolitních území např. díky optimalizaci dopravních toků (jako 

součást komplexnějších inteligentních dopravních systémů) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Kumulativní a synergické dopady ICT technologií 

ICT technologie jsou zásadní pro růst ekonomických i sociálních aktivit společnosti. Úspěšné zavádění nových 

technologií posiluje hospodářský růst i každodenní život občanů ČR. Nové technologie v oblasti ICT přinese 

další zlepšení kvality života, a to nejen v oblasti přístupu k internetu, ale i v oblastech dopravy, životního 

prostředí a snadnějšímu přístupu k veřejným službám. 

Kumulativně budou nové ICT technologie působit na sídelní strukturu nivelizačním efektem. Dá se 

předpokládat, že zavádění nových ICT technologií a ICT infrastruktury bude působit především na existující 

socioekonomické trendy, jež budou ovlivňovat chování populace. ICT technologie umožní snižování pracovní 

mobility, čímž přispějí ke zlepšení dopravní situace (zvláště v metropolitních oblastech a sídleních 

aglomeracích) a zprostředkovaně přispějí k stabilizaci a zlepšení situace v životním prostředí. Díky rozšíření 

možnosti práce z domova nebo rozšíření možnosti pracovat v menších decentralizovaných skupinách mohou 

ICT technologie přispět k posilování stabilizovaných a periferních oblastí. Místní populace, které bude 

umožněno pracovat v místě bydliště, bude vyžadovat přítomnost základních služeb, které budou muset být 

lokalizované v blízkém okolí, což může přispět k posilování socioekonomických charakteristik stabilizovaných 

a periferních oblastí. Takto predikovaný vývoj umožní zejména zavádění rychlého internetu pomocí 

vysokorychlostních datových sítí. V případě periferních a stabilizovaných oblastí mohou být optické kabely 

nahrazeny bezdrátovými širokopásmovými sítěmi vyšších generací. Přístup k rychlému internetu zvýší 

atraktivitu periferních oblastí, efektivní veřejná doprava pak tyto oblasti lépe fyzicky přístupné. Internetové 

připojení bude ve střednědobém časovém horizontu době zásadní pro rozvoj podnikání, průmyslu i 

poskytování veřejných a soukromých služeb (vzdělávání, zdravotní péče apod.) ve stabilizovaných a 

periferních oblastech. 

Vzhledem k tomu, že ICT představují technologickou oblast, která je průřezově využívána všemi ostatními 

technologickými celky, je jejích působení na sídelní strukturu spíše zprostředkované a spíše v synergické s 

ostatními technologiemi. Logicky je možné odvodit, že ICT bude působit na zlepšení životního prostředí 

uvnitř sídel, zlepšení dopravní situace a na např. poskytování veřejných služeb. ICT technologie mohou 

přispívat ke strukturálnímu přesunu k výrobkům a službám méně náročným na zdroje, k úsporám energie v 

budovách a elektrických sítích a k účinnějším a méně energeticky náročným inteligentním dopravním 

systémům. Inteligentní kapacitní sítě jsou nezbytné pro přechod k nízkouhlíkovému hospodářství, jelikož 

umožní aktivní řízení přenosu a distribuce prostřednictvím moderních komunikačních a řídících platforem 

infrastruktury ICT. Díky inteligentním dopravním systémům bude doprava efektivnější, rychlejší, snazší a 

spolehlivější. Tyto systémy se zaměřují na optimální řešení integrace toků přepravovaných osob a nákladu v 

různých druzích dopravy a poskytují díky ICT technologiím udržitelná řešení problémových míst v 

infrastruktuře silniční, železniční, letecké, námořní a vodní dopravy. 

Zavádění ICT technologií ve zdravotnictví může zlepšit kvalitu péče, snížit náklady na léčbu a podpořit 

nezávislé žití, a to i v periferních lokalitách. Služby elektronické veřejné správy umožňují efektivnější 

poskytování lepších služeb všem občanům a podnikům a k zajištění participativní, otevřené a průhledné 

veřejné správy.  

Z územního hlediska lze předpokládat postupné avšak relativně rychlé rozšíření těchto technologií od z 

metropolitních oblastí do stabilizovaných a periferních oblastí Česka. Rychlost šíření jednotlivých inovačních 

technologií bude na takové úrovni, že nedojde ke strukturálnímu zaostávání později vybavených území ICT 

technologiemi. 

 

5.5 Ostatní nové technologie 

Nové technologie zařazené do této skupiny představují průřezové technologie, které nebylo možné 

odvětvově zařadit, případně by každá technologie tvořila samostatnou skupinu. Vzhledem k přílišné 

multidisciplinaritě skupiny bude uvažováno o kumulativních a synergických dopadech na sídelní strukturu 

těchto technologií více obecně. 
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Tab. 13: Ostatní nové technologie a jejich vliv na současnou sídelní strukturu 

Technologie Prostorové dopady a vliv na současnou sídelní strukturu 

Kapacitní inteligentní sítě  Prostorově neutrální dopad (spíše optimalizace současných sítí a datových přenosů) 
 V případě aplikace nutnost vytyčení ochranných pásem v okolí kapacitních sítí 

Robotické systémy  Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území, na sídelní strukturu ani na 
spolupráci sídel v sídelní struktuře 

 Vzhledem k investiční náročnosti bude šíření technologie probíhat značně hierarchicky s 
primární aplikací v metropolitních oblastech nebo bodových lokalitách vyžadujících speciální 
technická řešení (další posilování rozvojových území na úkor periferním však vlivem nových 
materiálů nebude zásadní) 

 Nahrazení části pracovníků roboty se bude týkat primárně profesí vyžadujících nízkou 
kvalifikaci, proto může docházet k ekonomickým a sociálním problémům v lokalitách s 
nižším ekonomickým statusem, může se dále posilovat sociální segregace 

 Diverzifikovaný vliv robotických systémů na sídlení strukturu, zejména s ohledem na vztahy 
mezi vzděláním, migrací a dostupností pracovní síly 

Syntetická biologie  Územní vlivy v závislosti na konkrétní technologie - minimální v případě úpravy vlastností 
stávajících organismů, vyšší při vzniku nových hospodářských plodin. 

 Bodový charakter uplatnění technologie bude vyvolávat minimální nároky na území, 
přenesené pozitivní vlivy však mohou potlačit některé současné problémy 

Přesné zemědělství  Změna skladby a prostorových nároků na zemědělskou půdu, vzhledem k vyšší výnosnosti 
v oblastech, kde jsou využívány technologie přesného zemědělství 

 Zánik produkční funkce v oblastech s nižší průměrnou výnosností, vznik tzv. agro 
brownfields 

 Charakter agrokomplexu uzpůsoben potřebám a přínosům technologií přesného 
zemědělství 

 Rozdělení funkcí na venkově v závislosti na příhodnosti aplikací nových technologií a míře 
výnosnosti, jasnější oddělení venkova s produkční a neprodukční funkcí (první typ území 
pak bude mít nízkou atraktivitu pro rekreační a rezidenční funkce, v zásadě obdoba 
průmyslových oblastí) 

 V případě dlouhodobého a rozšířeného využívání technologie dojde k územní úpravě 
výměru zemědělské půdy, případně k vytvoření nových obhospodařovaných pozemků 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Kumulativní a synergické dopady ostatních nových technologií 

Prostorové dopady této skupiny technologií je z hlediska jejich charakteru lépe sledovat odděleně. Kapacitní 

inteligentní sítě technologicky umožňují regulovat spotřebu elektrické energie v reálném čase a pracují na 

principu interaktivní obousměrné komunikace mezi výrobními zdroji a spotřebiteli. Využívají inteligentní 

monitorovací a automatizační prvky v distribuční síti a umožňují propojení různých zdrojů energie. 

Charakteristickými znaky je flexibilita a optimalizace spotřeby elektrických spotřebičů společně s 

integrovaným lokálním energetickým managementem. Technologie se budou prosazovat především v 

technologicky a ekonomicky vyspělejších regionech (v nejbližším časovém horizontu především v 

metropolitních oblastech) a v sídlech, kde bude možné instalovat integrované technologie na bázi výroby 

elektrické energie z obnovitelných zdrojů v kombinaci se stávajícími centrálními energetickými zdroji (sídelní 

aglomerace). Kumulativně bude technologie působit především na snížení energetické náročnosti sídel, 

zlepšení životního prostředí. Nutné bude synergické působení dalších technologií, které aplikaci inteligentních 

sítí umožní, a to zejména ICT systémů, akumulace tepla a energie a inteligentních budov.  

Robotické systémy budou využívány převážně při modernizaci výrobních postupů a zvyšování úrovně služeb. 

Z tohoto pohledu bude jejich územní průmět minimální. Ze své podstaty lze však předpokládat jejich dopad 

na socioekonomické indikátory v oblastech s vyšší mírou zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu, což 

typologicky odpovídá sídelním aglomeracím a regionálním centrům. Dopad robotických systémů může 

působit na snižování zaměstnanosti v oborech s nízkými kvalifikačními požadavky, což může vést ke zvětšení 

pracovní dojížďky, vyšším dopravním nárokům v oblastech s dostatečnou nabídkou pracovních příležitostí 

(metropolitní oblasti). 

Syntetická biologie je technologií s pozitivním dopadem na ostatní technologické skupiny. Lze předpokládat, 

že syntetická biologie umožní vytvářet nové formy mikroorganismů, které umožní produkci vodíku a jiných 

paliv, případně vytvářet umělou fotosyntézu a urychlení vývoje biopaliv. Dopad bude mít i na medicínské 

technologie (výroba léčiv, vakcín, diagnostických činitelů apod.). Z hlediska životního prostředí umožní 

odhalovat zdroje znečištění a havárií a přispět k jejich likvidaci. Územní dopady syntetické biotechnologie 

budou minimální, technologie je značně průřezová. Technologie se bude primárně uplatňovat především v 
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metropolitních oblastech s dostatečně velkým výzkumným a inovačním potenciálem. Nelze však tvrdit, že by 

ovlivňovala pozici jednotlivých sídel, či významně přispívala k dynamice socioekonomických charakteristik 

jednotlivých typů území. Stejné charakteristiky je možné diskutovat i v případě nových materiálů, jejichž 

využití je oborově průřezové a prostorově nevýrazné. 

Principy přesného zemědělství jsou v současnosti ve světě relativně využívané, a to z důvodu tlaku na 

zvyšování bezpečnosti potravin, za předpokladu snížení nákladů na výrobu a stále silnější potřeby ochrana 

zemědělské půdy a hledání možností, jak reagovat na klimatické změny a stále častější extrémní projevy 

počasí v jejich důsledku. Zároveň je stále důležitější orientovat se na soběstačnost v oblasti produkce 

potravin na úrovni státu. V souvislosti s pokračujícím ohrožením zemědělské půdy z důvodu zastavování a 

neefektivního hospodaření se rozvíjí technologie přinášející možnost nakládat se zemědělskou půdou v 

maximální přesnosti. Jedná se o princip hospodaření s využitím pokročilých technologií (senzory v půdě, 

biometrie, dálkové snímkování, satelitní navigace), který usměrňuje vstupy přesně dle zjištěných podmínek. 

Je založen na monitoringu, vyhodnocování a porovnávání chemického složení půdy. Princip přesného 

zemědělství kombinuje analýzy dat z půdy a výnosů s přesnými daty ze satelitních navigací s maximální 

územní přesností. Vyhodnocování zároveň zohledňuje geomorfologické aspekty obhospodařované půdy a 

porovnává výnosy v různých obdobích v roce při různých vlivech počasí atd. Tyto postupy následně umožňují 

zemědělci dynamicky a efektivně reagovat na změny podmínek, nebo samotných výnosů. Z hlediska 

typologie území se technologie projeví zejména ve stabilizovaných a periferních oblastech, kde je 

lokalizována valná většina zemědělské produkce. Technologie umožní změnu skladby a prostorových nároků 

na zemědělskou půdu vzhledem k vyšší výnosnosti v oblastech, kde bude aplikována, a posílí tak 

ekonomickou prosperitu převážně venkovských regionů. 

 

5.6 Stavební technologie 

Stavebnictví patří mezi sektory národního hospodářství s nejvýznamnějšími vlivy na charakter území. 

Především v metropolitních oblastech je podíl zastavěných ploch vysoký a prochází razantními změnami v 

reakci na změnu požadavků na funkce v území. Technické parametry staveb, zejména v případě prestižních 

realitních projektů vyžadují použití nejmodernějších technologií a úzce kopírují aktuální trendy. 

Architektonická řešení a plnohodnotné využití dostupných technologií při výstavbě inteligentních budov klade 

zvýšené nároky na lokalizaci stavby, její situování vzhledem ke světovým stranám, okolní zástavbě i potřebné 

infrastruktuře. Idea pasivních staveb, která cílí na minimalizaci energetických nároků budovy, vyžaduje 

doplnění stavby o technologické systémy pro produkci elektřiny a tepla, stejně jako zachycení možných 

úniků. Významné zapojení informačních technologií do řízení tzv. facility-managementu i charakter funkcí, 

které stavba zajišťuje, ovlivňují nutnost napojení na kapacitní infrastrukturu i vhodná dopravní řešení. 

Tab. 14: Nové stavební technologie a jejich vliv na současnou sídelní strukturu 

Technologie Prostorové dopady a vliv na současnou sídelní strukturu 

Inteligentní budovy (aktivní budovy, 
pasivní čtvrti, inteligentní stavby) 

 Z hlediska územního a geografického technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci 
území, jeho funkce bude stejná 

 Potenciálně může docházet ke změně sociálního statutu vybraných částí měst, kde budou 
instalovány technologie inteligentních staveb, a může docházet k posilování sociální 
segregace 

 Předpokládá se koncentrace inteligentních staveb do městského prostředí, ve venkovských 
lokalitách budou inteligentní stavby sloužit k individuálnímu prémiovému residenčnímu 
bydlení - nebudou však klást nové nároky na organizaci území, pouze mohou vést k 
částečné residenční segmentaci 

Nové materiály 
 

 Větší flexibilita stavebnictví a zrychlené nároky na veřejnou správu v případě posuzování 
nových budov 

 Minimální, spíše však redukované nároky na území (změna kvalitativní úrovně staveb) 
 Nevýznamné vlivy na organizaci území a sídelní strukturu - vzhledem k investiční 

náročnosti bude šíření technologie probíhat značně hierarchicky s primární aplikací v 
metropolitních oblastech nebo bodových lokalitách vyžadujících speciální technická řešení 
(další posilování rozvojových území na úkor periferních však vlivem nových materiálů 
nebude zásadní) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Kumulativní a synergické dopady stavebních technologií  

Stavebnictví patří v Evropě k nejvýznamnějším hospodářským sektorům, struktura společností je ale značně 

fragmentovaná, což zpomaluje zavádění inovací a uplatnění multidisciplinárních poznatků. Vize staveb, které 

plní svou úlohu při minimálních energetických nárocích a dopadech na okolní prostředí (inteligentní osvětlení, 

zajištění tepelného komfortu, bezpečnost, dlouhá životnost) je stále aktuální a lze očekávat její dynamičtější 

realizace. 

Kumulativní efekty stavebních technologií se budou projevovat na několika úrovních. První je zejména 

vytváření energetických úspor z důvodů standardizované kombinované aplikace solární výroby tepla a 

elektřiny, tepelných čerpadel a technologií pro akumulaci tepla. Inteligentní budovy tak umožní naplnění 

nízkoenergetických vývojových scénářů platných i v ČR (snižování produkce skleníkových plynů a omezení 

klimatických změn, omezená dostupnost materiálových energetických zdrojů a jejich rostoucí ceny, zvýšení 

hodnoty budov a ekonomické efektivity jejich rekonstrukcí). Inteligentní budovy mohou integrovat další 

technologické celky, zejména energetické (smart-grids a ostrovní systémy) a ICT systémy. Dopady nových 

stavebních technologií na sídlení strukturu nebudou významné, lze předpokládat využití popsaných 

technologií při stavbě nových budov na základě poptávky. Požadavky na územní plánování mohou vycházet z 

potřeb umísťování nových inteligentních staveb (orientace podle světových stran, dostatečné nezastavěné 

pásmo kolem budov), případně mohou tyto budovy vyžadovat další technickou infrastrukturu pro výrobu a 

akumulaci elektrické energie a tepla. Vzhledem k tomu, že inteligentní budovy budou v krátkodobém 

časovém horizontu sloužit primárně ke komerčním účelům a jejich cena bude patřit mezi vyšší, lze očekávat 

jejich lokalizaci v metropolitních oblastech (v rámci sídel spíše v rámci vnějšího města) a sídleních 

aglomeracích. Prestižnost a cenová nákladnost inteligentních budov může vést k jejich koncentraci v rámci 

sídel do vybraných čtvrtí a částečné funkční segregaci. Využití inteligentních budov k residenčnímu účelu 

bude realizováno pravděpodobně v delším časovém horizontu a bude realizováno v okrajových oblastech 

metropolitních území a sídleních aglomeracích, v závislosti na ekonomickém postavení residentů.  

Synergické efekty ostatních technologií lze očekávat v dlouhodobém časovém horizontu a při plném 

prosazení environmentálních politik bude docházet ke vzniku celých čtvrtí či rozsáhlejších funkčních celků 

inteligentních staveb v lokalitách, které budou disponovat požadovanými vlastnostmi terénu (expozice, 

zdroje vody) a pokročilé infrastruktury (smart-grids, kapacitní datové sítě, napojení na inteligentní dopravní 

sítě). Tyto lokality budou patrně tvořit samostatné funkční prvky v městském prostoru. Především v 

dlouhodobém horizontu se plně projeví pozitivní efekty spojené s úsporou energie a materiálů. 
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6 Návrhy úkolů pro územní plánování 

Návrh úkolů pro územní plánování vychází výstupů druhého pracovního workshopu, jehož cílem bylo 

definovat vhodné územně plánovací postupy, které umožní lépe reflektovat územní dopad dříve 

identifikovaných technologických a socioekonomických trendů. Prostředkem pro dosažení tohoto cíle bylo 

vytvoření panelu, který byl složen z 16 expertů na územní plánování. Na základě řízené diskuze byly 

navrženy a konkretizovány doporučené úkoly pro územně plánovací činnost, a to v různých časových 

horizontech a na různých územních úrovních. Výstupy workshopu podrobněji popisují následující části této 

kapitoly a Příloha 3. 

Návrhy úkolů pro územní plánování je možné rozdělit do tří základních skupin. V procesu územního 

plánování lze územní dopad jednotlivých technologických a socioekonomických procesů buď (1) sledovat, 

nebo je možné dopady technologických a socioekonomických procesů při přípravě konkrétních územně 

plánovacích dokumentů (2) vyhodnocovat anebo je možné dopady technologických a socioekonomických 

procesů (3) regulovat. 

V souladu se zadáním jsou odlišeny dopady nových technologií do územně plánovacího procesu ve třech 

časových horizontech a na třech řádovostních úrovních. 

Na nejvyšší vymezené úrovni ČR a krajů bude docházet vlivem implementace nových technologií k potřebě 

revize a doplňování obsahu zásad územního rozvoje (ZÚR) i jejich obsahu v části regulatorní i v části 

odůvodnění. Dále je možné předpokládat nutnost inovovat příslušnou část (přílohu vyhlášky č. 500/2006 

Sb.), která vymezuje obsah územně analytických podkladů (ÚAP) na úrovni krajů. Na národní úrovni se 

dopady nových technologií a socioekonomických procesů promítnou do vymezení zadání resp. obsahu 

politiky územního rozvoje (PÚR). Předpokládáme, že ve velké většině případů i na krajské úrovni budou 

dopady technologických a socioekonomických procesů do územního rozvoje především zprostředkované a 

nikoliv přímé. Územní plánování bude reagovat na nové skutečnosti, které budou nové technologie přinášet, 

bude reagovat na nové socioekonomické procesy, které budou nové technologie formovat, a bude reagovat 

na změny ve využití území, které budou nové technologie iniciovat. 

Na druhé vymezené řádovostní úrovni, tj. v správních obvodech obcí s rozšířenou působností (ORP), se 

promítnou dopady nových technologií do územního rozvoje především v podobě vymezení nově sledovaných 

ukazatelů v rámci ÚAP zpracovávaných pro správní obvody ORP. Nové technologie umožní sběr dalších dat o 

pohybu obyvatelstva o změnách ve využití území, které je nutné na této úrovni sledovat a po zpracování je 

využívat jako podklad pro přípravu jednotlivých územních plánů obcí. Efekt vlivy nových technologií tedy 

nejen vyvolávají potřebu reakce ze strany územního plánování, ale některé z nich (primárně ICT) vytváří 

rovněž nové nástroje pro efektivnější územně plánovací činnost. 

Na třetí vymezené řádovostní úrovni jednotlivých obcí nelze předpokládat rozsáhlé dopady do zadání a řešení 

územních plánů obcí. Vymezené dopady se mohou promítnout jak do regulatorní části ÚP obcí, tak do jejich 

odůvodnění. 

Přiřazení jednotlivých technologií či skupin technologií k časovému horizontu a typické územní úrovni jsou 

pouze orientační. Projevy technologií a související důsledky pro územně plánovací činnost budou přirozeně 

zasahovat více časových horizontů a územních úrovní. Příklady očekávaných dopadů nových technologií a 

související návrhy úkolů pro územní plánování uvádí Příloha 4. 

 

Technologie sledované v rámci ÚAP a zohledněné při přípravě PÚR 

Pro účelné sledování dopadů nových technologických a sociálních trendů do území je nutné zajistit vhodné 

datové a další podklady, aby bylo možné kontinuálně a v souladu s metodikami postupu přípravy, naplňovat 

a aktualizovat jednotlivé územně plánovací podklady. Proto navrhujeme, aby v rámci přípravy územně 

analytických podkladů (ÚAP) byly pasivně sledovány jevy a data, která umožňují jednotlivým zpracovatelům 

územně plánovací dokumentace v případě zintenzivnění trendu zhodnotit dopady nových technologií. Na 

národní úrovni pak doporučujeme, aby se sledované jevy a procesy promítaly do přípravy politiky územního 

rozvoje (PÚR). 
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Nové technologie nejen vytváří potřebu, ale zároveň umožňují hromadný sběr dat a informací o využití 

území, které se mohou stát podkladem pro další směřování v územně plánovací činnosti. Obecným příkladem 

takových technologií jsou inteligentní dopravní systémy, senzorické sítě nebo mobilní sítě, které umožňují 

sledovat pohyb osob v čase a při respektu k ochraně individuálních údajů, vyhodnocovat počet přítomného 

obyvatelstva v místě zpracování územního plánu nebo sledovat další socioekonomické ukazatele, které lépe a 

přesněji popisují konkrétní socioekonomické prostředí v sídle, a tím mohou přesněji ovlivňovat budoucí 

způsoby využití. Technologické změny samy o sobě nemají v tomto případě bezprostřední dopad do územně 

plánovacího procesu, ale mohou přinášet informace a zdroje dat, které je možné dále využívat. Jevy 

sledované prostřednictvím nových technologií se pak v tomto případě stávají podkladem pro další 

kvalifikované rozhodování o využití území. 

Konkrétním výsledkem sledování dopadů nových technologií a socioekonomických trendů v územně 

plánovacím procesu je pak změna textace přílohy 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. O územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 

vyhlášky č. 458/2012 Sb. přílohy 1, kde jsou uvedeny konkrétní monitorovací ukazatele zařazené v rámci 

Části A (Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území v případě lokálně 

sledovatelných jevů) a v případě regionálně sledovatelných jevů do Části B (Územně analytické podklady 

kraje - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území uvedené přílohy citované vyhlášky MMR). Z hlediska 

sledování územních dopadů na národní úrovni se jedná především o zpřesnění metodických pokynů pro 

zpracování PÚR bez konkrétního dopadu do platné legislativy územního plánování. Zvýšené požadavky na 

změny v území budou vyvolávat především nové energetické a dopravní technologie (viz Tab. 15), které v 

případě komplexnějších systémů svým významem přesahují území jednoho kraje. Koordinace jejich výstavby 

a parametrů by tak měla probíhat v PÚR. 

Popsané technologické změny budou bezpochyby mít dopad na společenský a hospodářský potenciál 

rozvoje. Příklad databáze indikátorů vztažených k udržitelnému rozvoji uvádí ÚAP hlavního města Prahy v 

dokumentu Indikátory udržitelnosti rozvoje (odkaz na elektronickou verzi v seznamu zdrojů). Přestože výčet 

indikátorů je vytvořen pro značně specifický příklad Prahy, některé z uvedených jsou využitelné obecněji i v 

jiných územích a přímo se váží k některým z identifikovaných technologií. 

Tab. 15: Technologie sledované v rámci ÚAP 

Technologie Hlavní dopad technologie  Indikátor sledování dopadu 

Integrované dopravní systémy 
 

Preference systémů veřejné dopravy veřejné 
dopravy 

Počet cestujících ve veřejné dopravě  
Počty dopravních terminálů  
Zatížení dopravní sítě veřejnou dopravou 

Elektromobily Rozšíření využívání elektromobilů Počet prodaných elektromobilů 
Počet nabíjecích stanic 

Inteligentní dopravní systémy 
Automatické řízení vozidel 
Satelitní navigace 
Citylogistika 

Hromadný sběr dat o provozu na veřejných 
komunikacích  

Počet dopravních prostředků/intenzita 
dopravy 
Sledování zdroje a cíle dopravy 

Velké nejaderné zdroje energie Změny technologií nejaderných zdrojů Počet modernizovaných konvenčních zdrojů 
elektrické energie 

Technologie pro nemotorovou 
dopravu 

Rozšíření alternativních nemotorových 
dopravních systémů 

Počet parkovišť pro kola 
Počet návazných dopravních spojů u 
parkoviště kol 

Senzorové sítě Rozšíření senzorové sítě  Hustota měřících senzorů 

Létající dopravní prostředky Nárůst počtu individuálních a malokapacitních 
leteckých spojů a tras 

Počet přistávacích bodů 
Hustota provozu na hlavních leteckých 
koridorech 

Akumulace energie Uplatnění technologií rekuperace a akumulace 
energie 

Počet zařízení na rekuperaci a akumulaci 
energie 
Objemy rekuperace a akumulace energie 

Inteligentní sítě (smart grids) Vytváření inteligentních energetických 
systémů, synchronizace zdrojů dle aktuálních 
potřeb odběratelů, vyšší stabilita sítě 

Podíl inteligentních sítí na elektrickém vedení 
v dané třídě 
Počet odběratelů napojených na inteligentní 
sítě 

Zdroj: Vlastní zpracování 



Návrhy úkolů pro územní plánování 51 

 

Technologie sledované a individuálně vyhodnocované při přípravě ÚP a ZÚR 

Některé identifikované technologie, a v přeneseném významu i související socioekonomické trendy, mohou 

mít bezprostřední dopad na způsoby budoucího potenciálního využití území. V takovém případě je nutné 

dopady těchto technologií a socioekonomických procesů nejen pasivně sledovat, ale rovněž individuálně 

vyhodnocovat a výstupy s hodnocení pracovat při přípravě územně plánovacích dokumentů. Příkladem 

takového technologického vývoje může být skutečné rozšíření ostrovních systému, napojených na malé 

jaderné zdroje nebo další alternativní zdroje elektrické energie existující aktuálně v řešeném území. 

Hodnocení důsledků technologie pro přípravu územně plánovací dokumentace do značné míry závisí na 

přítomnosti územního průmětu v konkrétní lokalitě. Případný územní průmět nových technologií bude 

následně nutné zohlednit v regulatorní části územně plánovací dokumentace a tuto úpravu obhájit v 

odůvodnění územního plánu, v souladu s textem vyhlášky č. 500/2006 Sb. V této kategorii jsou tedy 

zařazeny především technologie, které mají širší územní dopad, který se může výrazněji projevit v řešeném 

území konkrétní lokality (obce, kraje). Pro možnost individuálního vyhodnocení dopadů těchto technologií v 

území je nutné kontinuálně sledovat jejich rozšíření pomocí vhodných indikátorů (obdobně jako u technologií 

v předchozí skupině), rovněž zařazených do analytických podkladů podle územní působnosti. 

Tab. 16: Technologie hodnocené v rámci ÚP a ZÚR 

Technologie Hlavní dopad technologie  Indikátor sledování dopadu 

Decentrální zdroje energie a ostrovní 
systémy 

Vytváření částečně nezávislých energetických 
systémů, zvýšený tlak na stabilitu centrální 
přenosové sítě 

Počet existujících decentrálních zdrojů 
Výkony decentrálních zdrojů v MW 
Počet odběratelů elektrické energie 
napojených na decentrální zdroje  

Intermodální přepravní systémy Vytváření center a terminálů této formy 
dopravy 

Objem zboží přepravený mimo silniční 
nákladní dopravu 
Počet terminálů intermodální dopravy 

Využití biomasy 
Biopaliva druhé generace 

Rozsah ploch pro pěstování biomasy pro 
energetické využití 

Celkové plocha pro pěstování biomasy 

Chytré telefony Rozšíření interaktivních sítí II. a dalších 
generací 
Počet základových stanic mobilních operátorů 

Počet obyvatel na území pokrytých sítí  
Počet prodaných chytrých telefonů 

Vysokorychlostní datové sítě Uplatnění technologicky pokročilých systémů v 
přenosu dat 

Počet nových vysílačů pro poskytování 
vysokorychlostního internetu 
Počet přípojek k vysokorychlostní datové síti 

Technologie pro zachycování a 
skladování uhlíkových emisí 

Zachycování, skladování a dlouhodobé využití 
uhlíkatých emisí 

Objem zachycených uhlíkových emisí 
Počet instalovaných zařízení pro zachycování 
uhlíkových emisí  

Nové materiály Uplatnění nových materiálů ve stavebnictví 
(izolační vlastnosti, pohlcování hlučnosti) 

Počet objektů s použitými novými materiály  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Technologie regulované v rámci závazné části ÚP 

Bezprostřední dopady nových technologií, případně socioekonomických trendů, na změnu funkčního využití 

území, bude nutné pomocí nástrojů územního plánování regulovat. Regulace dopadů nových technologií 

představuje hodnocení důsledků územního dopadu sledované technologie zařadit přímo do Územního plánu, 

resp. do obsahu zásad územního rozvoje, podle územního rozsahu dopadu technologické změny. Obecnou 

charakteristikou technologií zařazených do kategorie (3) regulovat je konkrétní požadavek na změnu 

uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití v případě implementace této technologie, resp. když se 

realizace nové technologie projeví jako zcela jasně identifikovatelný požadavek na konkrétní plochu či 

prostor, který bude řešen v územně plánovací dokumentaci a v případě, že se jedná o veřejnou 

infrastrukturu (§2, odst. 1, písm. k stavebního zákona) i vymezen jako veřejně prospěšná stavba. Konkrétní 

uplatnění některých nových technologií se neprojeví bezprostředně v platné legislativě územního plánování, 

protože potenciální dopady dané technologie jsou již nyní obsaženy v příloze 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v 

platném znění např. v části Obsah územního plánu, odst. 1 písm. f) stanovení podmínek pro využití ploch s 

rozdílným způsobem využití a případně podle charakteru technologické změny i v písm. c) a d) citovaného 
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ustanovení přílohy vyhlášky. Paralelně se mohou jednotlivé nové technologie dále promítnout i do odst. 3 

Obsah grafické části obsahu územního plánu např. v rámci písm. b) a c). 

Tab. 17: Technologie regulované v rámci závazné části ÚP 

Technologie Hlavní dopad technologie  Indikátor sledování dopadu 

Efektivní hospodaření s odpady Rozšíření ploch pro rozšíření depozit tříděného 
odpadu 

Objemy tříděného odpadu 
Plochy meziskládek 
Objem odpadu využitého pro výrobu energií 
Objem zbytkového odpadu 

Velké jaderné zdroje energie Lokalizace velkých jaderných zdrojů Rozloha plochy nutná pro velký jaderný zdroj 
Podíl národního energetického výkonu 
 

Vysokorychlostní železnice Vymezení koridorů pro železnici typu TGV Rozloha plochy nutná pro funkční koridor 
vysokorychlostní železnice 
Objem přepravených osob/zboží 
Počet realizovaných denních spojů 

Malé jaderné zdroje Umístění malých jaderných zdrojů elektrické 
energie a tepla 

Počet malých jaderných zdrojů 
Podíl vyrobené energie v malých jaderných 
zdrojích 

Geotermální energie 
Tepelná čerpadla 

Geotermální elektrárny, vrty, potrubní 
systémy, čištění. 

Počet geotermálních vrtů  
Počet uživatelů tepla vyrobeného pomocí 
geotermální energie 
Počet instalovaných tepelných výměníků 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Technologie bez přímého dopadu do územního rozvoje 

Kromě vymezeného hodnocení územního dopadu nových technologií (ve třídění sledovat, vyhodnocovat, 

regulovat), byly identifikovány také technologie, které na současném stupni poznání a znalosti 

technologického pokroku, nebudou mít bezprostřední dopad na změnu způsobu využití území. Přesto jsou 

tyto technologie v textu a v jednotlivých přílohách uvedeny, protože jejich územní význam může být v 

budoucnosti zprostředkovaný změnou socioekonomických procesů 

Tab. 18: Technologie bez přímého dopadu do územního rozvoje 

Technologie Hlavní dopad technologie  Indikátor sledování dopadu 

Akumulace energie Nižší spotřeba zdrojů a zatížení území díky 
efektivnějšímu hospodaření a snížení 
energetické náročnosti  
Snižování závislosti na konvenčních zdrojích 
tepla, snižování spotřeby fosilních zdrojů 

Kapacita baterií pro akumulaci elektřiny 

Inteligentní stavby Přímo ovlivňuje způsob výstavby (lokalita, 
dispozice staveb, expozice vůči světovým 
stranám, sítě a infrastruktura) 
Potenciální vliv na vytvoření regulativů a limitů 
z hlediska co nejefektivnějšího využití území 
pro plné uplatnění technologie 
 

Počet inteligentních staveb 
Podíl inteligentních staveb v rámci velkých 
měst 
 

CNG pohony Omezení vzniku emisí a spotřeby substitutů 
(nafty a benzínu) 
Zlepšení životního prostředí v centrálních 
oblastech měst a podél tranzitních toků 

Počet čerpacích stanic 

Přesné zemědělství Zvýšení zemědělských výnosů při současném 
snížení rozsahu obdělávané půdy a její 
soustředění v nejvíce příhodných oblastech 
pro aplikaci technologií přesného zemědělství 
Omezení negativních vlivů zemědělské 
produkce a posílení neproduktivních funkcí 
zemědělství v méně příhodných oblastech 

Zvýšení hektarové produkce 
Změna rozlohy zemědělské půdy 

Kapacitní, inteligentní sítě Zavedení ochranných pásem v okolí 
kapacitních sítí 

Počet přípojek na kapacitní inteligentní sítě 

Vodíkové pohony  Omezení vzniku emisí a spotřeby substitutů Počet čerpacích stanic 



Návrhy úkolů pro územní plánování 53 

(nafty a benzínu),  
Zlepšení životního prostředí v centrálních 
oblastech měst a podél tranzitních toků řešit 

Počet infrastruktury na uskladňování vodíku 

Technologie pro zabezpečení majetku 
a osob 

Bez dopadu na území Počet bezpečnostních kamer 
Hustota senzorových systémů pro identifikaci 
osob a vozidel 

Robotické systémy Nahrazení části pracovníků roboty se bude 
týkat primárně profesí vyžadujících nízkou 
kvalifikaci, proto může docházet k 
ekonomickým a sociálním problémům v 
lokalitách s nižším ekonomickým statusem, 
může se dále posilovat sociální segregace 

Počet výrob vybavených plně 
automatizovanými systémy výroby 

Cloud computing Vznik požadavků na prostorovou dostupnost 
kapacitního datového připojení 
V budoucnu se mohou zvyšovat 
socioekonomické procesy, zejména sníženou 
pracovní i prostorovou  

Pokrytí území kapacitní datovou sítí 
Počet přípojek ke kapacitní datové síti 

Internet věcí Sledování chování systémů, povědomí v 
reálném čase, analýzy a automatické 
rozhodování s využitím senzorů (RFID), 
optimalizace procesů, snížení spotřeby, 
komplexní autonomie systémů 

Pokrytí kapacitní datovou sítí 
Počet inteligentních spotřebičů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

6.1 V krátkodobém horizontu (0-4 roky) 

V krátkodobém horizontu 0-4 roky nelze předpokládat razantní proměny způsobu využití území, které budou 

vyvolány implementací identifikovaných nových technologií. Některé nové technologie a socioekonomické 

trendy byly vytipovány jako změny, které mohou v krátkém časovém horizontu nastat, ale hlubší promítnutí 

jejich dopadu do struktury využití území bude výraznější a měřitelnější v delším časovém období. 

 

ČR, kraje 

Na krajské a národní úrovni bude nutné z pozice ústředního orgánu státní správy na úseku územního 

plánování dopady nových technologií sledovat a vyhodnocovat a na tomto základě reagovat případnými 

změnami zákona č. 183/2006. Sb. resp. změnami vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném zněmí. V souladu s 

výše uvedeným dělením jednotlivých technologií podle dopadu do územního rozvoje, je nutné předpokládat 

další rozšíření např. ICT technologií, které vyvolají potřebu sledovat další datové zdroje, které mohou přispět 

k lepší identifikaci nových socioekonomických trendů v území. Na úrovni krajů se bude nutné v krátkodobém 

časovém horizontu zaměřit na revizi přílohy vyhlášky, kde se upravuje okruh sledovaných indikátorů v rámci 

přípravy ÚAP tak, aby bylo možné data za tyto indikátory pro účely územního plánování shromažďovat, třídit 

a dále vyhodnocovat. 

Předpokládat lze i postupné zlepšování technických podmínek pro uplatnění technologie malých zdrojů 

jaderné energie. Územní plánování na krajské úrovni bude muset vytipovat potenciální místa pro umístění 

decentralizovaných malých jaderných zdrojů. Z hlediska technologií, které se uplatňují pří řízení, správě a 

rozvoji dopravní infrastruktury, lze předpokládat postupný rozvoj především technologií založených na bázi 

inteligentních dopravních systémů. Na krajské úrovni územního plánování půjde především o využití 

obrovského množství primárních dat o pohybu obyvatel v území, které tyto systémy mohou shromažďovat, a 

které mají zásadní vliv na charakter rozhodování o území prostřednictví územně plánovací dokumentace. 

Využití těchto dat jak v územně plánovacích podkladech (ÚAP kraje) tak i následně při přípravě nových 

územně plánovacích dokumentů umožní zpřesnění a zkvalitnění expertního posouzení budoucího zatížení 

komunikací, budoucích přepravních směrů a umožní tak územně plánovací dokumentaci ještě lépe reagovat 

na potenciální výzvy nebo hrozby. 

Podmínkou pro využití těchto technologií je pak zajištění dostatečně velké kapacity přenosových (datových) 

sítí, které budou v území umístěny. Územní plánování musí vytvořit předpoklady pro umístění datových sítí v 

prostoru, resp. jednotlivých uzlových bodů. Dopad do územního plánování bude tedy spíše zprostředkovaný. 
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Z hlediska hodnocení socioekonomických trendů lze předpokládat, že dojde k vyšší míře intenzity 

mezinárodní migrace a to včetně potenciální hrozby nelegální migrace. Územní plánování musí být schopnou 

reagovat na předpokládané politické požadavky na absorpci většího počtu migrantů do prostoru i střední 

Evropy, kteří nebudou plně adaptováni na evropský životní standard a styl života. Bude proto nutné 

prostřednictvím územního plánu řešit umístění takových nelegálních migrantů, a to i za cenu uplatnění 

principu veřejně prospěšných staveb a proti vůli lokálních a regionálních komunit. Cílem územního plánování 

by proto mělo být snížení koncentrace velkého počtu migrantů na jednom území, v jednom zařízení a 

umožnění jejich distribuce v malých skupinách do různých zařízení na celém území Česka. 

 

ORP 

Z hlediska dopadu nových technologií v krátkodobém časovém horizontu na území ORP je velmi obtížné 

identifikovat jasné a nezpochybnitelné dopady využití nových technologií. Podobně jako národní úrovni bude 

nutné v oblasti dopravy velmi účelné zapracovat informace, které budou shromažďovány pomocí 

inteligentních dopravních systémů, do obsahu ÚAP zpracovávaných pro území ORP.  

Rozšíření moderních datových sítí, a to jak pevných tak i sítí vedených vzduchem, bude vyžadovat vymezení 

nových ochranných pásem, resp. přehodnocení stávajících ochranných pásem některých sítí. Vymezení 

nových ochranných pásem bude mít ale prostorový dopad do podmínek využití území a mělo by být 

sledováno prostřednictvím ÚAP na této řádovostní úrovni. 

Existující sílící trend efektivního hospodaření s odpady s cílem maximalizace jejich energetického využití a 

recyklace vyvolá na úrovni ORP požadavky na sledování objemů odpadu a možnosti jeho skládkování formou 

deponií a meziskládek prostřednictvím ÚAP. Dojde proto k omezení skládkování jednotlivých typů odpadů a 

naopak k rozšíření třídění jednotlivých odpadů, pokud možno v lokalitě původce odpadů včetně komunálního 

odpadu.  

 

Obce 

Krátkodobé dopady nových technologií z hlediska jejich současného poznání nelze explicitně definovat. Lze 

ale předpokládat, že při potenciálním rozšíření některé z nových technologií, může být jejich dopad 

významný i na místní, lokální úrovni. Je proto na místě z hlediska jak orgánů územního plánování, tak i 

představitelů obcí sledovat potenciální možnosti uplatnění technologických změny a být připraven na tyto 

změny pružně reagovat. 

Při předpokládané další podpoře alternativních zdrojů energie je možné  při procesu územního plánování 

připravit na mikroregionální úrovni prostorové regulativy na umístění fotovoltaických panelů na závěsných 

zařízeních. V krátkodobém horizontu také bude docházet k posílení a rozšíření systému Park and ride (P+R, 

B+R, K+R), a to nejen v zázemí velkých regionálních center, ale i v zázemí dalších regionálních center a 

měst, což vyvolá nutnost propojení systémů individuální dopravy a veřejné hromadné dopravy. To bude dále 

vyžadovat v lokalitách na obvodu regionálních center zábory ploch pro kapacitní parkování. 

 

6.2 Ve střednědobém horizontu  

Návrh úkolů pro územní plánování z hlediska uplatnění nových technologií vychází z předpokladu dosavadní 

znalosti vývoje těchto technologií a z dosavadních znalostí prostorového vývoje po roce 1990. Na základě 

expertních panelů byly vymezeny okruhy technologií, u kterých lze předpokládat, že dojde ve střednědobém 

horizontu k jejich implementaci, a tím i k promítnutí jejich dopadů do prostorové struktury sídel a do 

územního plánování. 

 

ČR, kraje 

Z hlediska územního dopadu nových technologií a tedy i z hlediska jejich dopadů do územního plánování na 

národní úrovni lze předpokládat významné změny v energetické soustavě. Velké energetické bloky, které 

vyžadují významné nároky na přenosovou soustavu, mohou být nahrazeny malými modulárními 

energetickými zdroji. Tím dojde k jinému vymezení systému přenosové a retranslační soustavy. Územní 

plánování musí zajistit dostatečné územní rezervy pro zajištění nových přenosových sítí. Podobně i širší 
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uplatnění soustavy inteligentních dopravních systémů umožní lepší organizaci dopravy (soukromé i veřejné) 

a tedy i snížení nároků na budování nových dopravních koridorů. To se projeví v územním plánování na 

jedné straně dalšími požadavky na zajištění ploch pro budování překladišť a meziskladů a na druhé straně 

omezení objemu přepravovaného zboží individuálními dopravci. Vyšší míra efektivnosti přepravy osob a zboží 

omezí nutnost posilování dopravní infrastruktury a tedy snížení nároků na budování nových dopravních 

především silničních tras.  

Pokračující nárůst objemu přenášených dat pomocí datových sítí povede k nutnosti posílení 

vysokokapacitních spojení a k nahrazení dosavadních technologií přenosu dat modernějšími technologiemi. Z 

hlediska územního plánování bude nutné sledovat a postupně zahušťovat linky velkokapacitních datových sítí 

a vymezit pro ně v území dostatečné rezervy.  

Ve střednědobém horizontu lze také předpokládat částečné nahrazení dosavadních fosilních paliv břidlicovým 

plynem získáváním metodou hydraulického štěpení. Technologie těžby nepředstavuje nový technologický 

směr a je již nyní známa a používána mimo ČR. Její uplatnění, pokud k němu dojde na základě politického 

rozhodnutí, bude vyvolávat změny v územně plánovací dokumentaci a postupně i vymezení potenciálních 

ložisek a míst těžby jako územní rezervy v zásadách územního rozvoje kraje nebo v politice územního 

rozvoje.  

 

ORP 

Ve střednědobém časovém horizontu dojde z územně plánovacího hlediska k redefinici analytických nástrojů 

pro územní plánování. Větší objem dat z hlediska jejich struktury, větší objem informací o sociálně 

ekonomickém vývoji lokality, regionu, státu vyvolá potřeby redefinovat analytické podklady (ÚAP na úrovni 

ORP). Lze naopak očekávat, že vzhledem k potřebě ochrany dat a informací a nedůvěry poskytovat některá 

údaje může dojít ke ztrátě validity některých současných zdrojů resp. některých hromadně sbíraných 

informací. Tento trend se nepochybně dotkne například validity dat získávaných prostřednictvím cenzu, které 

se dotýkají majetkových poměrů. Jako příklad lze použít data o vlastnictví a vybavení bytů, domů a 

rekreačních objektů. 

 

Obce 

Z hlediska střednědobých dopadů nových technologií do územně plánovacího procesu na úrovni jednotlivých 

obcí dojde podobně jako v případě ÚAP na úrovni mikroregionální k redefinici obsahu dosavadního územního 

plánu. V rámci zpracování územního plánu bude účelné využívat nové zdroje informací, které umožní 

přesněji sledovat pohyb obyvatel (nikoliv pohyb jednotlivců), a tím dojde i k přesnějšímu vymezení okruhu 

potenciálních uživatelů jednotlivých služeb, sítí nebo zařízení, která jsou v územním plánu navrhována, nebo 

která mají sloužit k obsluze území. Dopad nových technologií do územního plánování je v tomto případě 

pouze zprostředkovaný. Lze předpokládat i dílčí rozšíření pasivních čtvrtí, lokalit v místech, kde dochází k 

razantní přestavbě, modernizaci nebo změně využití částí města, např. na území některých dosavadních 

brownfields. 

Při sledování vývoje socioekonomických trendů bude pravděpodobně docházet k hrozbě posilování sociální 

segregace, a to na obou pólech společenského statusu. Na jedné straně se mohou dále rozšiřovat uzavřené 

lokality (gated communities) a na straně druhé se dále rozšíří sociálně segregované lokality s obyvateli, kteří 

jsou jen částečně zapojení do celospolečenského systému. Územní plánování musí najít nástroje na potlačení 

těchto negativních trendů a to na obou pólech. Zpracovatel a schvalovatel konkrétní územně plánovací 

dokumentace by proto měl preferovat vytváření takových obytných zón, které umožňují jak funkční, tak i 

sociální variabilitu prostoru pro střetávání různých sociálních skupin. Jedná se však o obecný princip, nikoliv 

podmínku, kterou by bylo možné specifikovat v příslušném prováděcím předpisu.  

Ve střednědobém časovém období lze předpokládat podstatnější změnu hodnotového žebříčku populace, 

která bude více zaměřena na vysokou kvalitu konzumovaných služeb a potřeb. To se bude dotýkat například 

dalšího rozšiřování individuální spotřeby, nákupu kvalitních (domácích) potravin s jasně identifikovatelným 

výrobcem. Územní plánování bude muset zajistit dostatek ploch pro individuální služby pro obyvatele nejen v 

oblasti maloobchodu (tržiště). Ve zprostředkované roli se trend změny hodnotových žebříčků prosadí i v 

podobě konzumace vysoce kvalitních veřejných služeb, změn v uspořádání veřejných prostranství s důrazem 
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na variabilní charakter takového prostoru. To se může projevovat například požadavky na zpracování 

regulačních plánů významných veřejných prostranství a jejich okolí. 

 

6.3 V dlouhodobém horizontu 

Sledovat změny využití území v důsledku uplatnění nových technologií je z dlouhodobého hlediska značně 

problematické a jednotlivá tvrzení lze považovat pouze za potenciální varianty nebo možné trajektorie 

dalšího vývoje. Přesnou predikci uplatnění moderních technologií v horizontu větším než 12 let je v případě 

vysoké míry diverzifikace jak technologických trendů, tak i jejich případného uplatnění v území obtížně 

predikovatelné. Rychlý rozvoj moderních technologií, neexistence dominantního směru rozvoje a vysoká míra 

variability jednotlivých trendů a směrů rozvoje neumožňuje jednoznačně definovat jejich dopady do územně 

plánovacího procesu. 

 

ČR kraje 

Na národní úrovni a na úrovni krajů dojde v horizontu 12 a více let k postupnému opouštění velkých 

energetických zdrojů založených na bázi fosilních paliv a k zahájení postupného ukončení dosavadní těžby 

fosilních paliv. Územní plánování na této řádovostní úrovni bude s větší intenzitou řešit revitalizaci starých 

důlních oblastí včetně možné obnovy sídelní sítě, rekreačního zázemí a dalších prvků sociální, technické a 

dopravní infrastruktury v oblastech po ukončení těžby. To se promítne jak do aktualizace politiky územního 

rozvoje na národní úrovni, tak i do zásad územního rozvoje krajů, které musí navrhnout koncepci revitalizace 

jednotlivých transformovaných území včetně obnovy regionálních a lokálních sítí dopravní, technické 

infrastruktury, tak i regionálních prvků přírodního prostředí. Tyto trendy a tyto výzvy musí v menší míře 

územní plánování řešit již v současnosti, ale intenzita potřeby budoucích řešení vyvolá nové tlaky na efektivní 

a dlouhodobě udržitelné využití území. 

Lze předpokládat, že v dlouhodobém horizontu dojde k významným změnám ve výrobě, distribuci a uložení 

energie, což bude dále stupňovat nároky na změny energetických sítí na národní a krajské úrovni. Úkolem 

pro územní plánování bude vymezit jednak nové plochy pro nefosilní zdroje energie a to jak na bázi jádra, 

tak i na bázi alternativních resp. obnovitelných zdrojů energie a vyřešit distribuční síť mezi zdroji a mezi 

místy odběru elektrické energie.  

Za předpokladu rozvoje plně automatizovaného systému řízení aut bez zásahu řidiče dojde k zvýšení nároků 

na jednotlivé dopravní trasy z hlediska možnosti uplatnění těchto systémů nejprve v dálkové dopravě a ve 

spolupráci s plně rozvinutými inteligentními dopravními systémy následně i v metropolitní nebo městské 

dopravě. Tyto trendy se mohou dlouhodobě vyvolávat tlaky na nutnost meziregionální koordinaci 

jednotlivých dopravních systémů a tras. Na nové požadavky na strukturu dopravních sítí bude reagovat 

územní plánování přehodnocením sítí dálkové a regionální dopravy a v případě rozšíření těchto prvků i do 

městské dopravy bude územní plánování řešit trasy dopravních sítí tak, aby byly použitelné pro tento 

potenciální moderní směr vývoje v hromadné a individuální dopravě. 

V regionálních centrech s vyšším podílem administrativních budov bude docházet ke zvýšené koncentraci 

inteligentních budov, které jsou schopny plně automaticky reagovat na změny vnějšího prostředí s cílem 

zajištění optimální spotřeby energií při zachování vysokého standardu bydlení. Tyto nové trendy se 

zprostředkovaně dotknou i nástrojů územního plánování na krajské úrovni. Lze předpokládat i dílčí rozšíření 

pasivních čtvrtí, lokalit v místech, kde dochází k razantní přestavbě, modernizaci nebo změně využití částí 

města např. na území některých dosavadních brownfields.  

 

ORP 

Na úrovní ORP se projeví dopad nových technologií postupně, a to s ohledem na horizontální i vertikální 

geografickou polohu jednotlivých regionů. Nové technologické trendy se nejprve prosadí v metropolitních 

oblastech a dále se budou postupně prostřednictvím regionálních center a dalších lokálních center realizovat 

i ve venkovském nebo periferním prostoru. Z hlediska územního plánování ale bude i díky moderním 

technologiím stále ve větší míře redukován vliv polohy v národním měřítku a prosadí se význam makro 

polohy v rámci integrovaného evropského systému rozhodování o území.  
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Z hlediska uplatnění sociálních trendů lze předpokládat, že bude dlouhodobě docházet ke změně 

časoprostorového chování populace, které je vyvoláváno jednak možnostmi komunikace a dále možnostmi 

sdílení pracovního času a místa a snižováním rozdílů mezi místem bydliště, rekreace a pracoviště. Tento 

trend dále podporuje nutnost zavádění a využívání informací získávaných prostřednictvím inteligentních 

dopravních systémů, protože tradiční časoprostorové vzorce (pohyb obyvatel mezi místem bydliště, 

pracoviště, a místy dalších aktivit) budou platné pouze pro část populace a v omezené míře. 

 

Obce 

Predikovat dlouhodobé dopady nových technologií do úrovně jednotlivých obcí je prakticky nemožné. Je 

nutné pouze zdůraznit, že ke změnám ve funkčním uspořádání sídel bude docházet nepřetržitě a nelze 

stanovit některou z významných technologických změn, která bude mít zásadní dopad právě na úroveň obcí. 

Z obecných socioekonomických procesů, které budou mít v dlouhodobém horizontu významnější uplatnění 

lze především zdůraznit proces deindustrializace, tedy proces přeměny pracovních příležitostí do vyšších 

forem terciéru, kvartéru, posílení významu speciálních individuálních dovedností a znalostí a zvyšování know-

how obyvatel. Tyto trendy povedou ke změnám funkčního využití jednotlivých sídel s důrazem na formy 

využití ploch a hledání nových variabilních funkcí jak pro brownfields tak i pro standardní administrativní 

budovy.  

Významný dopad do prostorového uspořádání sídel bude mít v dlouhodobém hledisku proces stárnutí 

populace. To povede jednak k vyšší potřebě individualizace sociálních služeb a dále k nutnosti zapojení 

vyššího podílu starší generace do celkového společenského života v obci nebo obecněji ve společnosti. 

Územní plán musí být připraven hledat nové funkční využití některých ploch pro aktivní starší generaci v 

penzijním věku a současně i nabízet dostatečné plošné zázemí pro poskytování decentralizovaných a 

individualizovaných sociálních služeb. 
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7 Přílohy 

Příloha 1: Identifikované technologie s očekávaným vlivem na organizaci území 

Technologie Popis Územní projevy 

1 Fotovoltaika Technologie pro přeměnu slunečního 
záření na elektřinu, přímá součást 
stavebních prvků (střecha, folie na 
sklech). 

Přímé vlivy minimální, součást staveb, může ovlivnit 
vzhled či uspořádání v prostoru. Přeneseně snížení 
záboru půdy přesunutím fotovoltaických článků na 
stavby. 

2 Fototermální kolektory Technologie pro přeměnu slunečního 
záření na elektřinu, různá výplň, přímá 
součást stavebních prvků. 

Přímé vlivy minimální, součást staveb, může ovlivnit 
vzhled či uspořádání v prostoru, akumulace např. v 
bazénech, lokální využití. 

3 Velké jaderné zdroje 
energie 

Reaktory IV. generace s uzavřeným 
palivovým cyklem (tzv. rychlé reaktory). 

Významné územní vlivy, fyzická existence zdroje, 
bezpečnostní pásmo. Přeneseně částečné nahrazení 
konvenčních zdrojů energie. 

4 Velké nejaderné zdroje 
energie 

Modernizované konvenční zdroje, často 
pro kombinovanou výrobu elektřiny a 
tepla. 

Významné územní vlivy, samotný provoz, získávání 
surovin. Přeneseně snížení územních nároků díky zvýšení 
efektivity. 

5 Malé jaderné zdroje Sériově vyráběné malé zdroje s 
modulárním reaktorem, kompletní 
dopravené na místo. 

Vybudování prostoru pro zdroj (uloženo pod zemí), 
ochranné pásmo, napojení na síť. Přeneseně částečné 
nahrazení konvenčních zdrojů energie. 

6 Využití biomasy Nové technologie pro materiálově-
energetické využití biomasy, zejména 
pyrolýzou a zplyňováním. 

Zábor půdy pro pěstování energetických plodin. 
Bioplynové stanice a související infrastruktura. 

7 Efektivní hospodaření s 
odpady 

Omezení vzniku odpadu, technologie pro 
bezpečné ukládání a využití odpadu jako 
zdroje energie a materiálu. 

Omezení záběru ploch pro skládkování, infrastruktura pro 
třídění a zpracování odpadu. Přeneseně snížení spotřeby 
energie a materiálů z jiných zdrojů. 

8 Inteligentní sítě (smart 
grids) 

Elektrické a komunikační sítě umožňující 
aktivní synchronizaci mezi zdroji a 
spotřebiči dle aktuálních potřeb - 
automatizace, optimalizace. 

Prostorově neutrální, optimalizace současných sítí, 
senzory, bezdrátová komunikace. 

9 Inženýrské sítě Technologie pro rozvod energií, zejména 
elektřiny a tepla, kombinované s 
komunikačními sítěmi.  

Omezení při stavbě, zabudováno v zemi, věcná břemena, 
omezení dalšího využití území nad sítěmi. Kolektorové 
rozvody v hustě zalidněných oblastech. 

10 Kapacitní rozvody 
elektřiny 

Technologie pro kapacitní kabelová vedení 
pro rozvody elektřiny do malých 
vzdálených sídel. 

Ochranné pásmo, škody na zemědělské půdě. 

11 Decentrální zdroje Technologie pro decentrální výroba 
elektřiny pro snížení ztrát v sítích a 
zvýšení bezpečnosti dodávek. 

Omezené vlivy samotného zdroje, rozvodná a 
vyrovnávací infrastruktura (riziko menší stability sítě). 

12 Ostrovní systémy Systém výroby a ukládání elektrické 
energie bez přímého napojení na 
distribuční síť (stand-alone, off-grid). 

Přímé vlivy minimální, alternativa k současným zdrojům 
primárně pro odlehlé lokality a nouzové situace. 
Přeneseně redukce síťové infrastruktury (nevýhody). 

13 Geotermální energie Geotermální elektrárny, vrty, potrubní 
systémy, čištění. 

Na povrchu omezené vlivy, hloubkové vrty, doprovodná 
infrastruktura a rozvody tepla, specifické požadavky na 
lokalizaci. 

14 Tepelná čerpadla Souběžně s nástupem nízkoenergetických 
staveb, různé principy (země/voda, 
vzduch/voda). 

Minimální vlivy, součást domu a přilehlého pozemku, dle 
principu doplněno vrty, výměníky apod. 

15 Akumulace elektřiny Technologie pro uložení elektřiny v době, 
kdy její výroba převyšuje poptávku (např. 
přečerpávací vodní elektrárny, baterie). 

Minimální vlivy u malých forem akumulace, významné 
dopady na území u přečerpávacích elektráren. 

16 Akumulace tepla Pasivní akumulace tepla do stavebních 
konstrukcí nebo do akumulačních prvků. 

Přímé vlivy minimální. Přeneseně nižší spotřeba zdrojů a 
zatížení území díky snížení energetické náročnosti. 

17 Materiály pro izolační 
systémy 

Pasivní omezení energetických ztrát, 
rozšířený návrat k přírodním materiálům. 

Přímé vlivy minimální. Přeneseně nižší spotřeba zdrojů a 
zatížení území díky snížení energetické náročnosti. 

18 Inteligentní stavby Pokročilé technologie pro stavební 
konstrukce, vnitřní techniku a řídicí 
systémy (senzory a IT, zabezpečení, 
vzdálený přístup). 

Přímé vlivy velmi omezené (expozice vůči světovým 
stranám, výměníky, akumulace tepla), většina 
technologií součástí stavby. Přeneseně snížená 
energetická náročnost. 
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Technologie Popis Územní projevy 

19 Pasivní čtvrti Kombinace staveb s minimální 
energetickou náročností, doplněné o další 
infrastrukturu tvoří funkční celek. 

Přímo ovlivňuje způsob výstavby (lokalita, dispozice 
staveb, expozice vůči světovým stranám, sítě a 
infrastruktura). Přeneseně snížená energetická 
náročnost. 

20 Aktivní budovy/čtvrti Budovy/čtvrti s pozitivní energetickou 
bilancí, řízené inteligentními systémy, 
rekuperace tepla, lokální zdroje energie. 

Přímo ovlivňuje způsob výstavby (lokalita, dispozice 
staveb, expozice vůči světovým stranám, sítě a 
infrastruktura), většina technologií je součástí stavby. 
Přeneseně snížená energetická náročnost. 

21 4G mobilní 
telekomunikační sítě 

Včetně širokopásmého internetu, hlavní 
technologické systémy WiMAX a LTE. 

Přímé vlivy omezené. Závazek pokrýt 98 % území ČR do 
roku 2018, využívá současnou infrastrukturu s 
vylepšením antén, problémem možné interference. 

22 Vysokorychlostní 
datové sítě 

Např. standardy VDSL nebo VHDSL 
(přenosová rychlost až 100 Mbit/s), 
využívá stávající telefonní vedení, 
omezeno vzdáleností od ústředny. 

Omezené území dopady, primárně využívá existující 
infrastrukturu, případně její zahuštění (páteřní optické 
datové sítě, ústředny). 

23 Internet věcí Propojení běžně používaných zařízení na 
síť, primárně bezdrátová technologie. 

Přímé vlivy minimální, doplňkový trend. Přeneseně vliv 
na chování. 

24 Cloud computing Využívání informačních technologií na bázi 
sdílených služeb vzdálených serverů 
přístupných přes internet. Využití 
výpočetního výkonu serverů, bezpečnost 
dat, přístup. 

Přímé vlivy minimální, požadavky na dostupnost 
kapacitního připojení. 

25 Senzorové sítě Prostorově rozmístěné autonomní senzory 
pro měření fyzických a environmentálních 
podmínek, bezdrátově komunikují s 
kontrolním centrem. 

Přímé vlivy zanedbatelné (senzor bezdrátové, minimální 
rozměry). Přeneseně významné vlivy díky monitoringu a 
optimalizaci (využití území, zdraví, bezpečnost). 

26 Úsporné zdroje světla Nahrazení klasických žárovek účinnějšími 
zdroji světla, např. LED, které nevyzařují 
téměř žádné teplo. 

Přímé vlivy minimální. Přeneseně nižší spotřeba zdrojů a 
zatížení území díky snížení energetické náročnosti. 

27 Nové materiály Nové materiály se zdokonalenými 
vlastnostmi (nanomateriály, biomateriály, 
kompozity, materiály s optickými nebo 
magnetickými vlastnostmi). 

Lepší užitné vlastnosti konstrukcí, různé využití a v 
důsledku různé formy zprostředkovaných dopadů. Přímé 
dopady na území minimální (zatížení při výrobě 
materiálů), přeneseně významnější vlivy. 

28 Technologie pro 
zabezpečení majetku a 
osob 

Inteligentní kamerové a bezpečnostní 
systémy, integrované senzorové systémy 
pro identifikaci osob nebo vozidel. 

Územní vlivy v závislosti na konkrétní technologie - 
minimální v případě IT, vyšší u rozsáhlejších systémů, 
kontrolních bran nebo bariér. 

29 Park and ride systémy Technologie a infrastruktura pro přechod 
z individuální na veřejnou hromadnou 
dopravu (parkoviště s přestupními 
terminály, informační systémy). 

Významné územní vlivy, budování parkovišť, napojení na 
uzly veřejné dopravy. Přeneseně omezení individuální 
dopravy v hustě osídlených oblastech. 

30 Intermodální přepravní 
systémy 

Technologie pro kombinovanou přepravu 
nákladů (unifikovaných jednotek, 
kontejnerů), využívá různé obory dopravy. 

Významné územní vlivy, budování terminálů a napojení, 
doplnění stávajících dopravních cest (železniční doprava 
jako páteřní). 

31 Technologie pro 
nemotorovou dopravu 

Infrastruktura zejména pro cyklistiku (bike 
and ride, bike sharing, technologie pro 
zajištění bezpečnosti kol i cyklistů). 

Spíše menší územní vlivy, doplnění infrastruktury a 
technologií pro obsluhu a bezpečnost. Přeneseně 
omezení individuální automobilové dopravy, zklidnění 
vnitřního města. 

32 Citylogistika Technologie pro logistiku (pohyb zásilek a 
materiálu) v podmínkách velkých měst. 
Koordinace překládky, optimalizace jízd. 

Spíše výraznější územní vlivy - logistická centra 
(částečně lze využít současná). Využití méně emisní 
dopravy (průnik s intermodální dopravou mezi městy). 

33 Systémy pro preferenci 
veřejná dopravy 

Technologie řízení dopravy (navigační 
systémy, kamery, senzory, algoritmy pro 
nastavení křižovatek), stavební a dopravní 
řešení. 

Spíše menší územní vlivy, v závislosti na formě převažují 
přímé (stavební) či nepřímé dopady na zefektivnění 
dopravy (řízení křižovatek). Ve větším rozsahu např. 
nová železniční spojení. 

34 Satelitní navigace Technologie pro radiové určování polohy 
(GPS, Galileo). Navigace dopravních 
prostředků, telekomunikační systémy. 

Přímé vlivy minimální, technologie ve vesmíru, na zemi 
kontrolní stanice a přijímače s minimální velikostí. 
Přeneseně efektivnější využití území díky přesným 
informacím o poloze. 

35 Létající dopravní 
prostředky 

Zejména bezpilotní letouny a drony 
sloužící pro monitoring, logistiku, případně 
přepravu osob. 

Při civilním využití nutnost udržování koridorů, 
vybudování řídicích systémů a přistávacích ploch. 
Přeneseně omezení nároků na pozemní dopravní 
infrastrukturu. 
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Technologie Popis Územní projevy 

36 Elektromobily Automobily na (kombinovaný) elektrický 
pohon, využívající různé formy 
akumulátorů. Omezený dojezd, ekologie. 

Přímé vlivy v nutnosti zahuštění sítě nabíjecích stanic a 
souvisejících parkovacích místech např. při veřejných 
budovách. Přeneseně omezení negativních dopadů 
spalovacích motorů. 

37 Vodíkové pohony  Technologie využívající vodíku jako paliva 
pro pohon automobilu (dosud městská 
doprava, bezpečnostní omezení). Pohon s 
využitím palivových článků využívajících 
chemickou energii paliva. 

Problémy s akumulací vodíku při větších objemech. V 
současné formě spíše malé dopady v podobě obslužné 
infrastruktury. 

38 CNG pohony Technologie využívající pro pohon 
stlačený zemní plyn, snížení emisí. 

Přímé dopady spolu s nutností zahustit síť plnících stanic, 
omezení vjezdu CNG vozidel do uzavřených objektů. 
Přeneseně omezení emisí a spotřeby substitutů. 

39 Biopaliva druhé 
generace 

Technologie založená na nepotravinových 
plodinách a odpadních surovinách. Využití 
řas a mikrobů na plochách nevhodných 
pro potravinářské využití. 

Významné územní vlivy, pěstování energetických plodin, 
související logistika. Přeneseně omezení spotřeby paliv z 
fosilních zdrojů. 

40 Inteligentní dopravní 
systémy 

Technologie využívající telematiku, ICT a 
dopravní inženýrství pro zefektivnění 
stávající dopravní infrastruktury a 
dopravních procesů, technologie pro 
minimalizaci dopravních požadavků. 

Přímé vlivy minimální, součást stávajících dopravních 
cest, systémy pro informování řidičů. Přeneseně 
zefektivnění dopravních proudů. 

41 Automatické řízení 
vozidel 

Elektronické systémy asistující řidičům 
nebo samostatně kontrolující pohyb 
vozidla, hromadná doprava, asistenční 
systémy automobilů. 

Spíše menší územní vlivy (mimo budování oddělených 
dopravních koridorů pro automatické systémy), využívá 
současné dopravní cesty, nutnost doplnit o kontrolní a 
navigační prvky. 

42 Integrované dopravní 
systémy 

Systémy pro dopravní obsluhu území 
využívající současně více druhů dopravy s 
jednotnými tarifními podmínkami. 

Odbavovací terminály, propojení různých druhů dopravy, 
založené převážně na současných dopravních systémech 
doplněných o uzlové body. 

43 Robotické systémy Mechatronické a robotické prostředky pro 
různé oblasti využití (průmysl, domácnost, 
zdravotní péče), částečné nahrazení 
lidského faktoru. 

Minimální přímé územní dopady, interiérové technologie. 

44 Precizní/přesné 
zemědělství 

Princip hospodaření s využitím pokročilých 
technologií (senzory v půdě, biometrie, 
dálkové snímkování, satelitní navigace), 
usměrňuje vstupy přesně dle zjištěných 
podmínek. 

Významné územní vlivy, zvýšení výnosů, snížení rozsahu 
obdělávané půdy, omezení negativních vlivů, logistika. 

45 Syntetická biologie Spojuje genetiku, chemii a inženýrství. 
Konstrukce nových organismů a 
biologických systémů s novým funkčním 
využitím. 

Územní vlivy v závislosti na konkrétní technologie - 
minimální v případě úpravy vlastností stávajících 
organismů, vyšší při vzniku nových hospodářských 
plodin. 

46 Vysokorychlostní 
železnice 

Koncepce Ministerstva dopravy, v ČR ve 
stádiu studií a plánů, rychlost 250-350 
km/h. 

Významné územní vlivy. Většina úseků VRT je již 
zanesena jako ochranné pásmo v územních plánech. 

47 Chytré telefony Chytrý telefon jako hlavní IT zařízení, 
informace v reálném čase, polohově 
specifické služby, všudypřítomné připojení 
k širokopásmému internetu. Integrace dat 
do rozhodování, senzory. 

Minimální přímé územní dopady, pokrytí mobilní sítí 
zvládající rychlý přenos velkých objemů dat. Přeneseně 
zvýšená flexibilita (flex-work), digitální zranitelnost, 
informační společnost, digitální identifikace. 

48 Technologie pro 
zachycování a 
skladování uhlíkových 
emisí 

Zahrnuje separaci CO2 u velkých 
bodových zdrojů, transport a ukládání 
především v podzemních geologických 
formacích. Případná recyklace CO2. 

Omezené přímé dopady spojené s výstavbou 
infrastruktury. Přeneseně omezení negativních vlivů 
souvisejících s globálním oteplováním. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha 2: Identifikované socioekonomické procesy s očekávaným vlivem na organizaci území 

Proces Popis Územní projevy 

1 Migrace 
Migrace lidí a funkcí, ochota lidí migrovat, 
vratná a nevratná migrace 

Pokud jde o vnitřní migraci, postupně vykrystalizovaly 
suburbanizační procesy, jež se po roce 2000 staly 
rozhodujícím faktorem ovlivňujícím migrační vztahy v 
zemi. Úbytek populace v důsledku migrace je v České 
republice typický pro většinu měst s více než 10000 
obyvatel a navíc k němu dochází také v obcích, které se 
nachází v tzv. vnitřních periferiích. Do okolí měst se 
stěhují převážně mladí lidé s vysokým sociálním statusem, 
vyšším dosaženým vzděláním a příjmem. Lidé s nižším 
vzděláním se stěhují spíše do vzdálenějších suburbánních 
oblastí nebo na venkov. Vnitřní migrace Romů a dalších 
skupin ohrožených sociálním vyloučením směřuje k 
prostorové koncentraci a k vytváření vyloučených 
komunit, jež neposkytují potřebné podmínky pro kvalitní 
život. Dochází tak k dalšímu prohloubení znevýhodněného 
postavení těchto skupin ve společnosti, které je provázeno 
rostoucím napětím mezi majoritní populací a sociálně 
vyloučenými, oslabováním sociální koheze a sociálními 
nepokoji. Celkově tak současná „selektivní“ povaha vnitřní 
migrace přispívá k růstu socioekonomických nerovností v 
zemi. Nároky na veřejnou dopravu. 

2 Zvyšující se mobilita 
Rozšiřování individuálního prostorového 
rámce  

Česká společnost se podílí na mezinárodní dělbě práce 
a mezinárodním obchodu a proto se mobilita stává 
klíčovým předpokladem prosperity státu v budoucnosti. 
Změna naší sídelní struktury i struktury samotných měst, 
stále se zvyšující oddělení bydlení a místa práce a dalších 
aktivit (volný čas, vzdělávání, komerce i kultura atd.) 
vykazují v České republice stejně jako v Evropě stále se 
zvyšující trend. Dopravní stavby, vyšší intenzita dojížďky. 

3 
Marketizace bytového 
trhu 

Marketizace bytového trhu (rezidenční 
segregace) je sociálně-prostorové 
oddělení bydlení sociálních skupin, které 
mají ve společnosti vzájemně nerovné 
postavení. Rezidenční segregace je 
významná tím, že dlouhodobě ovlivňuje a 
utváří charakter lokálních společenství. 

Územní plánování může regulací výstavby přispět k 
prevenci nežádoucí míry, rozsahu a forem rezidenční 
segregace. Specifickou roli mohou hrát také stavební 
úřady při územním řízení.  Na regionální úrovni mohou 
zásady územního rozvoje především ovlivňovat 
makroprostorové vzorce rezidenční diferenciace 
(urbanizované a periferní regiony, centrální části měst a 
příměstské oblasti a vztahy mezi obcemi v zázemí měst 
navzájem). Nároky na kvalitu bydlení, sociální bydlení, 
dopad na kvalitu veřejného prostoru. 

4 Metropolizace venkova 

Procesy metropolizace a suburbanizace, 
jejichž intenzita se po roce 1989 zvýšila, 
přispívají k výraznému vrůstání městských 
prvků do venkovského osídlení. Kolonizace 
venkovského prostředí formou výstavby 
nových městských okrsků bydlení, příliv 
městského obyvatelstva i stylu života 
neproměňuje přitom celá souvislá území a 
dokonce ani jednotlivá sídla. V České 
republice, a o i v postsocialistických 
podmínkách střední a východní Evropy, 
dochází k postupnému rozsidlování a 
obrůstání stávajících vesnic a měst 
výstavbou nových obytných okrsků.  

Díky procesu metropolizace narůstá počet sídel, jejich 
obyvatel i ploch specifických sídel zasažených rezidenční 
suburbanizací. Nárůst nové výstavby i počtu nově 
přistěhovalých obyvatel má přitom zcela zřejmé 
prostorové vzorce a v systému osídlení vytváří 
koncentrické zóny kolem většiny českých měst. Důraz na 
celkový rozvoj oblasti. 

5 
Změna vytváření 
sociálních sítí 

Posilování segregačních procesů ve 
společnosti v závislosti na sílící 
koncentraci skupin obyvatelstva s 
podobným sociálním statusem.  

Větší intenzita k vytváření uzavřených sociálně 
homogenních oblastí obyvatel s podobným sociálním a 
ekonomickým statusem. V důsledku mohou tyto tendence 
vést k sílící segregaci územních celků a vést k negativním 
sociálním jevům v sociálně exkludovaných lokalit. Z 
hlediska ÚP je nutné vytvářet koncept urbanisticky a 
funkčně soudržných lokalit. Kombinování sociálního a 
komerčního bydlení pro snížení koncentrace negativních 
sociálních vlivů. 

6 
Individualizace 
sociálních služeb 

Tvorba trhu pracovních příležitostí pro 
sociální pracovníky (komunitní služby, 
ošetřovatelská péče, veřejná správa 
apod.) bez nutné územní koncentrace 
 

Částečný dopad na stabilizaci venkova, vznik nových 
služeb pro některé sociální skupiny. Vznik nových služeb 
pro některé sociální skupiny. 
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Proces Popis Územní projevy 

7 Společenská segregace 

Segregace znamená místění bydlišť 
sociálních skupin s nerovným postavením 
v různých lokalitách. Termín sociální pak 
zdůrazňuje, že jde o prostorovou 
segregaci různých sociálních skupin. 
Sociální segregace zasahuje také 
pracoviště a jiné oblasti života než bydlení 
a termín může být použit v těchto 
odlišných kontextech. 

Větší intenzita k vytváření uzavřených sociálně 
homogenních oblastí obyvatel s podobným sociálním a 
ekonomickým statusem. V důsledku mohou tyto tendence 
vést k sílící segregaci územních celků a vést k negativním 
sociálním jevům v sociálně exkludovaných lokalit. Z 
hlediska ÚP je nutné vytvářet koncept urbanisticky a 
funkčně soudržných lokalit. 

8 
Růst územních 
nerovností (úroveň 
obecnosti) 

Charakter procesu vyplývá z názvu. Územní dopady jsou popsány v textu jednotlivých kapitol. 

9 
Změna 
časoprostorových 
vzorců 

Diverzifikace tradiční časoprostorové 
rutiny, dojíždění za denními potřebami na 
větší vzdálenosti, prostorové rozšíření 
denních aktivit. 

Časoprostorového chování je dáno vlastnostmi a 
schopnostmi člověka, normativním a infrastrukturním 
omezením prostředí a omezením, které je určováno 
vazbami na další lidi. Zároveň je toto chování ovlivňováno 
také dynamicky se měnícími mody komunikace. 
Internetová a mobilní komunikace umožňuje osvobození 
některých aktivit každodennosti od prostoru a času. 
Kromě fyzického prostoru a kyberprostoru je velmi 
důležité uvažovat o pozici jednotlivce i sociálních skupin v 
sociálním prostoru. Dopravní nároky (pozitivní dopad). 

10 Mobility Gap 

Obyvatelstvo, které nedisponuje možností 
kvalitní dopravní dostupnosti veřejnou 
hromadnou dopravou je bez vlastnictví 
osobního automobilu vystaveno sociální 
exkluzi. Nízká úroveň mobility osob 
odkázaných na veřejnou hromadnou 
dopravu bývá označována také termínem 
mobility gap.  

Vzhledem k tomu jaké generace se blíží důchodovému 
věku, se dá očekávat, že mobilita starých lidí bude mít 
vzrůstající tendenci a bude pro ně mít větší význam. 
Rovněž sociální politika, která bude chtít zbavit staré lidi 
závislosti na sociálním státu a službách, musí s tímto 
faktem počítat a akcentovat význam mobility seniorů. ICT 
infrastruktura. 

11 
Intenzivní 
časoprostorové aktivity 

Ochota trávit krátkodobé intenzivní 
volnočasové aktivity v relativně velké 
vzdálenosti od místa bydliště. 

Selektivní intenzita dojížďky. 

12 
Prostorová koncentrace 
pracovních příležitostí 

Většina pracovních příležitostí se 
koncentruje, malá skupina se prostorově 
dekoncentruje (upadá význam středně 
velkých a malých pracovních center), 
souvisí s dojížďkou za prací 

Intenzivní koncentrace pracovních příležitostí a služeb 
vyššího řádu do větších středisek osídlení a stále častější 
soustředění elementárních služeb do střediskového sídla 
obce s více místními částmi klade vyšší nároky na 
dopravní infrastrukturu a dojížďku. Poptávka po zajištění 
dopravních potřeb ve smyslu nutnosti cestovat za 
základními denními potřebami ve venkovských oblastech 
tedy spíše poroste, z ekonomického hlediska je ovšem 
tato poptávka početně nízká, v populačně malých 
vesnicích v periferních regionech obzvláště, což bude 
způsobovat zvýšenou míru individuální dopravy. 

13 Deindustrializace 

V širším slova smyslu znamená 
deindustrializace úpadek výrobního 
sektoru, provází ho pokles zaměstnanosti 
v průmyslu. Deindustrializace je často 
vnímána jako známka ekonomického 
úpadku města; je však jen přirozeným 
důsledkem úspěšného ekonomického 
rozvoje, protože je způsobena rychlejším 
růstem produktivity práce v průmyslu než 
ve službách. 

Přesun pracovních příležitostí do terciéru a kvartéru; 
postindustriální doba, význam know-how, kvality, 
speciálních dovedností (zejména společenský význam), 
vysoká intenzita dopravy, velká variabilita funkčních ploch, 
brownfields, změna poměru spotřebních a produkčních 
ploch. Funkční změna center menších sídel. 

14 
Rostoucí závislost na 
znalostech a kvalifikaci 

Produkční procesy jsou závislé na 
dostupnosti kvalifikovaných a 
specializovaných pracovních zdrojích. 
Hospodářsky využitelné znalosti výrobního 
a technologického postupu, organizačních 
metod, obchodních zkušeností apod., 
které jsou většinou výsledkem 
dlouhodobé tvořivé činnosti. Zpravidla 
bývají předmětem vnitrostátních i 
mezinárodních obchodních a licenčních 
smluv, dohod a patentové ochrany. Často 
se know-how utajuje k dosažení 
konkurenční výhody. 

Koncentrace high-tech průmyslových odvětví, služeb, VaV 
do malého počtu sídel, územní koncentrace vysoce 
vzdělaných obyvatel, sociální deprivace periferních oblastí. 
Systém vzdělávání, ICT, Doprava. 
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Proces Popis Územní projevy 

15 Přístup k informacím 
Sdílení informací, nezávislost na 
konkrétním subjektu či službě (dopravní 
zácpy, nejlepší služby apod.) 

Dobrá dostupnost rychlého a kvalitního internetového 
připojení, 4G sítě 

16 Digital Divide 

Vyjadřuje propast mezi těmi, kteří 
disponují přístupem k technologiím (jako 
internet) a těmi, kteří tento přístup 
nemají. Jedná se o ekonomickou a sociální 
nerovnost mezi skupinami osob v dané 
populaci, která úzce souvisí s přístupem, 
užitím a znalostí ICT. Vyjadřuje propast 
mezi těmi, kteří disponují přístupem k 
technologiím (jako internet) a těmi, kteří 
tento přístup nemají. Jedná se o 
ekonomickou a sociální nerovnost mezi 
skupinami osob v dané populaci, která 
úzce souvisí s přístupem, užitím a znalostí 
ICT. 

Bez územního průmětu (za předpokladu sociálně 
smíšených území) 

17 
Propojení národních 
trhů/změna vnímání 
periferie 

Rozvoj příhraničních oblastí, společné 
aktivity 

Organizace dopravy na pomezích (není zásadní problém) 

18 
Zánik některých funkcí 
v periferních oblastech 

Důsledek snížené poptávky po některých, 
především obslužných, funkcích (vyvoláno 
ekonomickými nebo demografickými 
důvody). 

Zvýšená dojížďka, stěhování, změny funkčního využití 
ploch. 

19 
Nákup kvalitních 
potravin/produktů 
(stabilizace venkova) 

Podpora organizace potravinového 
řetězce, včetně zpracování produktů a 
jejich uvádění na trh, dobrých životních 
podmínek zvířat a řízení rizik 
v zemědělství 

Potenciál vzniku pracovních příležitostí a stabilizace 
zemědělské produkce na venkově 

20 
Prostorová prostupnost 
území 

Snížení prostorové prostupnosti území v 
důsledku intenzivního využívání krajiny a 
jednotlivých funkčních ploch. Jedná se 
zejména o důsledek liniových staveb 
(vysokorychlostní tratě, dálnice), ale i 
nevhodně zastavěných urbánních částí 
sídel. 

Zhoršení prostorové organizace území, špatné vymezení 
veřejných prostranství a ploch určených pro novou 
zástavbu. Nevhodně nastaven systém dopravních staveb, 
který neumožňuje pěší prostupnost území s návazností na 
dopravní infrastrukturu. 

21 Mezinárodní migrace 

Příchod cizinců (nelze přesně určit zemi 
původu – pravděpodobně SK, UA, POL, D, 
RUS…), jejich počet a místo jejich 
lokalizace v ČR). Jejich potřeba z hlediska 
populačního růstu i saturace místních 
ekonomických aktivit s nižší přidanou 
hodnotou (??) 

Selektivní koncentrace migrantů do specifických oblastí z 
hlediska pracovních příležitostí a již lokalizovaných skupin 
stejné národnosti. 

22 
Demografické změny 
(stárnutí) 

Zvyšování podílu starých lidí v populaci. 
Příčinou tohoto jevu je demografická 
revoluce a konkrétně potom pokles 
porodnosti a současně prodlužování 
naděje dožití (tzv. střední délka života). 

Plošné stárnutí některých lokalit, potřeba navazujících 
funkcí, child friendly cities, senior friendly cities, 
genderové aspekty, „baby boom“. Nutné zohlednění 
bezpečnosti a ochrany zdraví starší populace, zajistit jí 
vhodnou úroveň bydlení, poskytování sociálních a 
zdravotních služeb a zabezpečení dopravní obslužnosti. ÚP 
by mělo zohledňovat současné i budoucí potřeby seniorů, 
vytvářet komunitní, sousedské a bezbariérové prostředí, 
které může přispět k prodlužování nezávislého 
kvalitnějšího života seniorů. 

23 Shrinking 

Snížení počtu přináší změnu kvality 
rozvoje lokality. Hlavním důvodem 
snižování počtu populace ve městech je 
nevhodná skladba zaměstnavatelů v 
lokalitě. V ČR jsou takto postižena města 
především v Ústeckém a 
Moravskoslezském kraji. 

Z hlediska ÚP proces vyžaduje především takové zásahy, 
které ovlivní diverzifikaci regionální ekonomiky 
prostřednictvím podpory ekonomických aktivit s vyšší 
přidanou hodnotou a vytváří m většího počtu 
kvalifikovaných pracovních míst, údržbu a modernizaci 
bytového fondů (zejména panelových sídlišť), řešení 
otázky zmírnění sociální segregace a řešení špatného 
životního prostředí. 

24 
Změna hodnotových 
žebříčků 

Urbánní styl života, „znovuobjevení“ 
vnitřního města, příklon ke zdravému 
životnímu stylu, preference nemateriálních 
hodnot  

Rozvoj bytového fondu, sociálních a ekonomických funkcí 
v urbánních oblastech, kultivace venkovského osídlení, 
využívání environmentálních zdrojů energie, pozitivní 
přístup k životnímu prostředí. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha 3: Identifikované technologické scénáře 

Scénář Technologie Popis 
Časová 
realizace 

Územní 
projevy 

Územní projevy (popis) Související procesy 

1 Fotovoltaika 

Technologie pro přeměnu slunečního 
záření na elektřinu, přímá součást 
stavebních prvků (střecha, folie na 
sklech). 

0 0 

Přímé vlivy minimální, součást staveb, může 
ovlivnit vzhled či uspořádání v prostoru. Přeneseně 
snížení záboru půdy přesunutím fotovoltaických 
článků na stavby. 

Environmentálně šetrné chování, příklon k 
alternativním zdrojům energie, energetická nezávislost, 
deindustrializace a snížení energetické náročnosti, 
metropolizace venkova. 

2 
Fototermální 
kolektory 

Technologie pro přeměnu slunečního 
záření na elektřinu, různá výplň, 
přímá součást stavebních prvků. 

0 0 
Přímé vlivy minimální, součást staveb, může 
ovlivnit vzhled či uspořádání v prostoru, akumulace 
např. v bazénech, lokální využití. 

Environmentálně šetrné chování, příklon k 
alternativním zdrojům energie, snížení energetické 
náročnosti, metropolizace venkova. 

3 
Velké jaderné zdroje 
energie 

Reaktory IV. generace s uzavřeným 
palivovým cyklem (tzv. rychlé 
reaktory). 

2 2 
Významné územní vlivy, fyzická existence zdroje, 
bezpečnostní pásmo. Přeneseně částečné 
nahrazení konvenčních zdrojů energie. 

Omezená propustnost území, propojení národních trhů 
a sítí, prostorová koncentrace ekonomických aktivit. 

4 
Velké nejaderné 
zdroje energie 

Modernizované konvenční zdroje, 
často pro kombinovanou výrobu 
elektřiny a tepla. 

0-2 2 
Významné územní vlivy, samotný provoz, získávání 
surovin. Přeneseně snížení územních nároků díky 
zvýšení efektivity. 

Omezená propustnost území, propojení národních trhů 
a sítí, prostorová koncentrace ekonomických aktivit. 

5 Malé jaderné zdroje 
Sériově vyráběné malé zdroje s 
modulárním reaktorem, kompletní 
dopravené na místo. 

2 1 
Vybudování prostoru pro zdroj (uloženo pod zemí), 
ochranné pásmo, napojení na síť. Přeneseně 
částečné nahrazení konvenčních zdrojů energie. 

Deindustrializace, prostorová koncentrace 
ekonomických aktivit, příklon k alternativním zdrojům 
energie, energetická nezávislost. 

6 Využití biomasy 
Nové technologie pro materiálově-
energetické využití biomasy, zejména 
pyrolýzou a zplyňováním. 

0-2 2 
Zábor půdy pro pěstování energetických plodin. 
Bioplynové stanice a související infrastruktura. 

Příklon k alternativním zdrojům energie, metropolizace 
venkova, deindustrializace a změna funkcí v území. 

7 
Efektivní 
hospodaření s 
odpady 

Omezení vzniku odpadu, technologie 
pro bezpečné ukládání a využití 
odpadu jako zdroje energie a 
materiálu. 

0-1 2 

Omezení záběru ploch pro skládkování, 
infrastruktura pro třídění a zpracování odpadu. 
Přeneseně snížení spotřeby energie a materiálů z 
jiných zdrojů. 

Environmentálně šetrné chování, příklon k 
alternativním zdrojům energie, prostorová propustnost 
území. 

8 
Inteligentní sítě 
(smart grids) 

Elektrické a komunikační sítě 
umožňující aktivní synchronizaci mezi 
zdroji a spotřebiči dle aktuálních 
potřeb - automatizace, optimalizace. 

0-2 0 
Prostorově neutrální, optimalizace současných sítí, 
senzory, bezdrátová komunikace. 

Marketizace bytového trhu, metropolizace venkova, 
změna časoprostorových vzorců, propojení národních 
trhů. 

9 Inženýrské sítě 

Technologie pro rozvod energií, 
zejména elektřiny a tepla, 
kombinované s komunikačními 
sítěmi.  

0 1-2 

Omezení při stavbě, zabudováno v zemi, věcná 
břemena, omezení dalšího využití území nad 
sítěmi. Kolektorové rozvody v hustě zalidněných 
oblastech. 

Metropolizace venkova, suburbanizace, prostorová 
koncentrace ekonomických aktivit, zánik funkcí v 
periferních oblastech. 

10 
Kapacitní rozvody 
elektřiny 

Technologie pro kapacitní kabelová 
vedení pro rozvody elektřiny do 
malých vzdálených sídel. 

0-1 2 Ochranné pásmo, škody na zemědělské půdě. 
Metropolizace venkova, suburbanizace, zánik funkcí v 
periferních oblastech. 

11 Decentrální zdroje 
Technologie pro decentrální výroba 
elektřiny pro snížení ztrát v sítích a 
zvýšení bezpečnosti dodávek. 

0-2 1 
Omezené vlivy samotného zdroje, rozvodná a 
vyrovnávací infrastruktura (riziko menší stability 
sítě). 

Zvýšení energetické nezávislosti, metropolizace 
venkova, suburbanizace, zánik funkcí v periferních 
oblastech. 



Přílohy 65 

Scénář Technologie Popis 
Časová 
realizace 

Územní 
projevy 

Územní projevy (popis) Související procesy 

12 Ostrovní systémy 
Systém výroby a ukládání elektrické 
energie bez přímého napojení na 
distribuční síť (stand-alone, off-grid). 

1 0 

Přímé vlivy minimální, alternativa k současným 
zdrojům primárně pro odlehlé lokality a nouzové 
situace. Přeneseně redukce síťové infrastruktury 
(nevýhody). 

Zvýšení energetické nezávislosti, zánik funkcí v 
periferních oblastech, změna periferie s propojením 
národních trhů. 

13 Geotermální energie 
Geotermální elektrárny, vrty, 
potrubní systémy, čištění. 

1-2 1 
Na povrchu omezené vlivy, hloubkové vrty, 
doprovodná infrastruktura a rozvody tepla, 
specifické požadavky na lokalizaci. 

Příklon k alternativním zdrojům energie, 
deindustrializace. 

14 Tepelná čerpadla 
Souběžně s nástupem 
nízkoenergetických staveb, různé 
principy (země/voda, vzduch/voda). 

0 0 
Minimální vlivy, součást domu a přilehlého 
pozemku, dle principu doplněno vrty, výměníky 
apod. 

Energeticky úsporné chování, zvýšení energetické 
nezávislosti, marketizace bytového trhu, metropolizace 
venkova. 

15 Akumulace elektřiny 

Technologie pro uložení elektřiny v 
době, kdy její výroba převyšuje 
poptávku (např. přečerpávací vodní 
elektrárny, baterie). 

0-2 0-2 
Minimální vlivy u malých forem akumulace, 
významné dopady na území u přečerpávacích 
elektráren. 

Příklon k alternativním zdrojům energie, zvýšené 
nároky na akumulaci, metropolizace venkova, změna 
časoprostorových vzorců. 

16 Akumulace tepla 
Pasivní akumulace tepla do 
stavebních konstrukcí nebo do 
akumulačních prvků. 

0-2 0 
Přímé vlivy minimální. Přeneseně nižší spotřeba 
zdrojů a zatížení území díky snížení energetické 
náročnosti. 

Marketizace bytového trhu, rezidenční segmentace, 
environmentálně šetrné a energeticky úsporné 
chování. 

17 
Materiály pro 
izolační systémy 

Pasivní omezení energetických ztrát, 
rozšířený návrat k přírodním 
materiálům. 

0-2 0 
Přímé vlivy minimální. Přeneseně nižší spotřeba 
zdrojů a zatížení území díky snížení energetické 
náročnosti. 

Marketizace bytového trhu, rezidenční segmentace, 
environmentálně šetrné a energeticky úsporné 
chování. 

18 Inteligentní stavby 

Pokročilé technologie pro stavební 
konstrukce, vnitřní techniku a řídicí 
systémy (senzory a IT, zabezpečení, 
vzdálený přístup). 

0 0 

Přímé vlivy velmi omezené (expozice vůči světovým 
stranám, výměníky, akumulace tepla), většina 
technologií součástí stavby. Přeneseně snížená 
energetická náročnost. 

Marketizace bytového trhu, rezidenční segmentace, 
energeticky úsporné chování, digital divide. 

19 Pasivní čtvrti 

Kombinace staveb s minimální 
energetickou náročností, doplněné o 
další infrastrukturu tvoří funkční 
celek. 

0 1-2 

Přímo ovlivňuje způsob výstavby (lokalita, dispozice 
staveb, expozice vůči světovým stranám, sítě a 
infrastruktura). Přeneseně snížená energetická 
náročnost. 

Environmentálně šetrné a energeticky úsporné 
chování, marketizace bytového trhu, rezidenční 
segmentace. 

20 Aktivní budovy/čtvrti 

Budovy/čtvrti s pozitivní energetickou 
bilancí, řízené inteligentními systémy, 
rekuperace tepla, lokální zdroje 
energie. 

1 0-2 

Přímo ovlivňuje způsob výstavby (lokalita, dispozice 
staveb, expozice vůči světovým stranám, sítě a 
infrastruktura), většina technologií je součástí 
stavby. Přeneseně snížená energetická náročnost. 

 

21 
4G mobilní 
telekomunikační sítě 

Včetně širokopásmého internetu, 
hlavní technologické systémy WiMAX 
a LTE. 

0-1 0 

Přímé vlivy omezené. Závazek pokrýt 98 % území 
ČR do roku 2018, využívá současnou infrastrukturu 
s vylepšením antén, problémem možné 
interference. 

Suburbanizace (práce odkudkoli), zvýšená mobilita, 
metropolizace venkova, individualizace potřeb, digital 
divide, změna sociálních sítí. 

22 
Vysokorychlostní 
datové sítě 

Např. standardy VDSL nebo VHDSL 
(přenosová rychlost až 100 Mbit/s), 
využívá stávající telefonní vedení, 

0-1 0-1 
Omezené územní dopady, primárně využívá 
existující infrastrukturu, případně její zahuštění 
(páteřní optické datové sítě, ústředny). 

Suburbanizace (práce z domova), změna vzorců 
mobility, metropolizace venkova, digital divide, změna 
sociálních sítí. 
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Scénář Technologie Popis 
Časová 
realizace 

Územní 
projevy 

Územní projevy (popis) Související procesy 

omezeno vzdáleností od ústředny. 

23 Internet věcí 
Propojení běžně používaných zařízení 
na síť, primárně bezdrátová 
technologie. 

0-1 0 
Přímé vlivy minimální, doplňkový trend. Přeneseně 
vliv na chování. 

Zvýšená mobilita, marketizace bytového trhu, 
individualizace potřeb, společenská segregace. 

24 Cloud computing 

Využívání informačních technologií na 
bázi sdílených služeb vzdálených 
serverů přístupných přes internet. 
Využití výpočetního výkonu serverů, 
bezpečnost dat, přístup. 

0 0 
Přímé vlivy minimální, požadavky na dostupnost 
kapacitního připojení. 

Suburbanizace (práce odkudkoli), zvýšená mobilita, 
metropolizace venkova, digital divide. 

25 Senzorové sítě 

Prostorově rozmístěné autonomní 
senzory pro měření fyzických a 
environmentálních podmínek, 
bezdrátově komunikují s kontrolním 
centrem. 

0-1 0-2 

Přímé vlivy zanedbatelné (senzor bezdrátové, 
minimální rozměry). Přeneseně významné vlivy 
díky monitoringu a optimalizaci (využití území, 
zdraví, bezpečnost). 

Mobilita, marketizace bytového trhu, individualizace 
potřeb, změna časoprostorových vzorců, digital divide. 

26 
Úsporné zdroje 
světla 

Nahrazení klasických žárovek 
účinnějšími zdroji světla, např. LED, 
které nevyzařují téměř žádné teplo. 

0 0 
Přímé vlivy minimální. Přeneseně nižší spotřeba 
zdrojů a zatížení území díky snížení energetické 
náročnosti. 

Environmentálně šetrné a energeticky úsporné 
chování, marketizace bytového trhu. 

27 Nové materiály 

Nové materiály se zdokonalenými 
vlastnostmi (nanomateriály, 
biomateriály, kompozity, materiály s 
elektrickými, optickými nebo 
magnetickými vlastnostmi). 

0-2 0 

Lepší užitné vlastnosti konstrukcí, různé využití a v 
důsledku různé formy zprostředkovaných dopadů. 
Přímé dopady na území minimální (zatížení při 
výrobě materiálů), přeneseně významnější vlivy. 

Environmentálně šetrné chování, změna hodnotových 
vzorců. 

28 
Technologie pro 
zabezpečení 
majetku a osob 

Inteligentní kamerové a bezpečnostní 
systémy, integrované senzorové 
systémy pro identifikaci osob nebo 
vozidel. 

0-2 1 
Územní vlivy v závislosti na konkrétní technologie - 
minimální v případě IT, vyšší u rozsáhlejších 
systémů, kontrolních bran nebo bariér. 

Zvýšená mobilita, marketizace bytového trhu, 
společenská segregace, růst územních nerovností, 
mezinárodní migrace. 

29 
Park and ride 
systémy 

Technologie a infrastruktura pro 
přechod z individuální na veřejnou 
hromadnou dopravu (parkoviště s 
přestupními terminály, informační 
systémy). 

0 2 

Významné územní vlivy, budování parkovišť, 
napojení na uzly veřejné dopravy. Přeneseně 
omezení individuální dopravy v hustě osídlených 
oblastech. 

Suburbanizace a zvýšená mobilita, metropolizace 
venkova, individualizace dopravních požadavků, změna 
časoprostorových vzorců, prostorová koncentrace 
ekonomických aktivit. 

30 
Intermodální 
přepravní systémy 

Technologie pro kombinovanou 
přepravu nákladů (unifikovaných 
jednotek, kontejnerů), využívá různé 
obory dopravy. 

0-1 1-2 
Významné územní vlivy, budování terminálů a 
napojení, doplnění stávajících dopravních cest 
(železniční doprava jako páteřní). 

Propojení trhů, subdodavatelství, zvýšená mobilita, 
individualizace dopravních požadavků, prostorová 
koncentrace ekonomických aktivit, zánik funkcí v 
periferních oblastech. 

31 
Technologie pro 
nemotorovou 
dopravu 

Infrastruktura zejména pro cyklistiku 
(bike and ride, bike sharing, 
technologie pro zajištění bezpečnosti 
kol i cyklistů). 

0-1 1 

Spíše menší územní vlivy, doplnění infrastruktury a 
technologií pro obsluhu a bezpečnost. Přeneseně 
omezení individuální automobilové dopravy, 
zklidnění vnitřního města. 

Environmentálně šetrné chování, suburbanizace a 
zvýšená mobilita, individualizace dopravních 
požadavků, prostorová koncentrace ekonomických 
aktivit, mobility gap. 
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Scénář Technologie Popis 
Časová 
realizace 

Územní 
projevy 

Územní projevy (popis) Související procesy 

32 Citylogistika 

Technologie pro logistiku (pohyb 
zásilek a materiálu) v podmínkách 
velkých měst. Koordinace překládky, 
optimalizace jízd. 

0-1 1-2 

Spíše výraznější územní vlivy - logistická centra 
(částečně lze využít současná). Využití méně 
emisní dopravy (průnik s intermodální dopravou 
mezi městy). 

Propojení trhů, subdodavatelství, prostorová 
koncentrace ekonomických aktivit, zánik funkcí v 
periferních oblastech. 

33 
Systémy pro 
preferenci veřejná 
dopravy 

Technologie řízení dopravy 
(navigační systémy, kamery, senzory, 
algoritmy pro nastavení křižovatek), 
stavební a dopravní řešení. 

0-1 1 

Spíše menší územní vlivy, v závislosti na formě 
převažují přímé (stavební) či nepřímé dopady na 
zefektivnění dopravy (řízení křižovatek). Ve větším 
rozsahu např. nová železniční spojení. 

Environmentálně šetrné chování, zvýšená mobilita, 
prostorová koncentrace ekonomických aktivit, 
demografické změny, marketizace bytového trhu, 
mobility gap. 

34 Satelitní navigace 

Technologie pro radiové určování 
polohy (GPS, Galileo). Navigace 
dopravních prostředků, 
telekomunikační systémy. 

0-1 0 

Přímé vlivy minimální, technologie ve vesmíru, na 
zemi kontrolní stanice a přijímače s minimální 
velikostí. Přeneseně efektivnější využití území díky 
přesným informacím o poloze. 

Zvýšená mobilita, individualizace potřeb, změna 
časoprostorových vzorců, prostorové koncentrace 
aktivit, přístup k informacím, shrinking. 

35 
Létající dopravní 
prostředky 

Zejména bezpilotní letouny a drony 
sloužící pro monitoring, logistiku, 
případně přepravu osob. 

2 2 

Při civilním využití nutnost udržování koridorů, 
vybudování řídicích systémů a přistávacích ploch. 
Přeneseně omezení nároků na pozemní dopravní 
infrastrukturu. 

Propojení trhů, zvýšená mobilita, individualizace 
požadavků, prostorová koncentrace ekonomických 
aktivit, zánik funkcí v periferních oblastech. 

36 Elektromobily 

Automobily na (kombinovaný) 
elektrický pohon, využívající různé 
formy akumulátorů. Omezený 
dojezd, ekologie. 

0-2 1 

Přímé vlivy v nutnosti zahuštění sítě nabíjecích 
stanic a souvisejících parkovacích místech např. při 
veřejných budovách. Přeneseně omezení 
negativních dopadů spalovacích motorů. 

Environmentálně šetrné chování, zvýšená mobilita, 
individualizace potřeb, prostorová koncentrace 
ekonomických aktivit, mobility gap. 

37 Vodíkové pohony  

Technologie využívající vodíku jako 
paliva pro pohon automobilu (dosud 
městská doprava, bezpečnostní 
omezení). Pohon s využitím 
palivových článků využívajících 
chemickou energii paliva. 

1-2 1 
Problémy s akumulací vodíku při větších objemech. 
V současné formě spíše malé dopady v podobě 
obslužné infrastruktury. 

Environmentálně šetrné chování, zvýšená mobilita, 
individualizace potřeb, prostorová koncentrace 
ekonomických aktivit. 

38 CNG pohony 
Technologie využívající pro pohon 
stlačený zemní plyn, snížení emisí. 

0-1 1 

Přímé dopady spolu s nutností zahustit síť plnících 
stanic, omezení vjezdu CNG vozidel do uzavřených 
objektů. Přeneseně omezení emisí a spotřeby 
substitutů. 

Příklon k alternativním zdrojům energie, zvýšená 
mobilita, individualizace potřeb, prostorová 
koncentrace ekonomických aktivit, mobility gap. 

39 
Biopaliva druhé 
generace 

Technologie založená na 
nepotravinových plodinách a 
odpadních surovinách. Využití řas a 
mikrobů na plochách nevhodných pro 
potravinářské využití. 

0-1 2 
Významné územní vlivy, pěstování energetických 
plodin, související logistika. Přeneseně omezení 
spotřeby paliv z fosilních zdrojů. 

Environmentálně šetrné chování, zvýšená mobilita, 
individualizace potřeb, deindustrializace, metropolizace 
venkova, prostorová propustnost území. 

40 
Inteligentní 
dopravní systémy 

Technologie využívající telematiku, 
ICT a dopravní inženýrství pro 
zefektivnění stávající dopravní 
infrastruktury a dopravních procesů, 
technologie pro minimalizaci 
dopravních požadavků. 

0-1 0-1 
Přímé vlivy minimální, součást stávajících 
dopravních cest, systémy pro informování řidičů. 
Přeneseně zefektivnění dopravních proudů. 

Zvýšená mobilita, individualizace potřeb, změna 
časoprostorových vzorců, prostorové koncentrace 
aktivit, shrinking. 
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Scénář Technologie Popis 
Časová 
realizace 

Územní 
projevy 

Územní projevy (popis) Související procesy 

41 
Automatické řízení 
vozidel 

Elektronické systémy asistující 
řidičům nebo samostatně kontrolující 
pohyb vozidla, hromadná doprava, 
asistenční systémy automobilů. 

0-2 1 

Spíše menší územní vlivy (mimo budování 
oddělených dopravních koridorů pro automatické 
systémy), využívá současné dopravní cesty, 
nutnost doplnit o kontrolní a navigační prvky. 

Propojení trhů, zvýšená mobilita, individualizace 
požadavků, prostorová koncentrace ekonomických 
aktivit, zánik funkcí v periferních oblastech, 
demografické změny. 

42 
Integrované 
dopravní systémy 

Systémy pro dopravní obsluhu území 
využívající současně více druhů 
dopravy s jednotnými tarifními 
podmínkami. 

0-1 1 
Odbavovací terminály, propojení různých druhů 
dopravy, založené převážně na současných 
dopravních systémech doplněných o uzlové body. 

Suburbanizace a zvýšená mobilita, prostorová 
koncentrace ekonomických aktivit, zánik funkcí v 
periferních oblastech, demografické změny. 

43 Robotické systémy 

Mechatronické a robotické prostředky 
pro různé oblasti využití (průmysl, 
domácnost, zdravotní péče), 
částečné nahrazení lidského faktoru. 

0-2 0 
Minimální přímé územní dopady, interiérové 
technologie. 

Deindustrializace, demografické změny, individualizace 
potřeb, digital divide. 

44 
Precizní/přesné 
zemědělství 

Princip hospodaření s využitím 
pokročilých technologií (senzory v 
půdě, biometrie, dálkové snímkování, 
satelitní navigace), usměrňuje vstupy 
přesně dle zjištěných podmínek. 

0-2 2 
Významné územní vlivy, zvýšení výnosů, snížení 
rozsahu obdělávané půdy, omezení negativních 
vlivů, logistika. 

Metropolizace venkova, prostorová koncentrace aktivit, 
zánik funkcí v periferních oblastech, deindustrializace, 
rostoucí závislost na znalostech, prostorová 
propustnost území. 

45 Syntetická biologie 

Spojuje genetiku, chemii a 
inženýrství. Konstrukce nových 
organismů a biologických systémů s 
novým funkčním využitím. 

2 1 

Územní vlivy v závislosti na konkrétní technologie - 
minimální v případě úpravy vlastností stávajících 
organismů, vyšší při vzniku nových hospodářských 
plodin. 

Růst územních nerovností, deindustrializace, rostoucí 
závislost na znalostech, propojení národních trhů, 
změna hodnotových žebříčků. 

46 
Vysokorychlostní 
železnice 

Koncepce Ministerstva dopravy, v ČR 
ve stádiu studií a plánů, rychlost 250-
350 km/h. 

0 2 
Významné územní vlivy. Většina úseků VRT je již 
zanesena jako ochranné pásmo v územních 
plánech. 

Migrace, zvyšující se mobilita, propojení národních 
trhů, změna časoprostorových vzorců. 

47 Chytré telefony 

Chytrý telefon jako hlavní IT zařízení, 
informace v reálném čase, polohově 
specifické služby, všudypřítomné 
připojení k širokopásmému internetu. 
Integrace dat do rozhodování, 
senzory. 

0 0-1 

Minimální přímé územní dopady, pokrytí mobilní sítí 
zvládající rychlý přenos velkých objemů dat. 
Přeneseně zvýšená flexibilita (flex-work), digitální 
zranitelnost, informační společnost, digitální 
identifikace. 

Zvýšená se mobilita, individualizace potřeb, změna 
časoprostorových vzorců, přístup k informacím, digital 
divide. 

48 

Technologie pro 
zachycování a 
skladování 
uhlíkových emisí 

Zahrnuje separaci CO2 u velkých 
bodových zdrojů, transport a 
ukládání především v podzemních 
geologických formacích. Případná 
recyklace CO2. 

2 1 
Omezené přímé dopady spojené s výstavbou 
infrastruktury. Přeneseně omezení negativních 
vlivů souvisejících s globálním oteplováním. 

Růst územních nerovností, deindustrializace, propojení 
národních trhů, změna hodnotových žebříčků. 

 



Přílohy 69 

Příloha 4: Vybrané příklady dopadů implementace nových technologií do území 

Fotovoltaika a fototermální kolektory 

Dopady Krátkodobé 
 Technologie nebude mít v krátkodobém horizontu žádný územní dopad 
 Lze předpokládat posílení trendu krátkodobých drobných (soukromých) aplikací technologie 

 
Střednědobé 
 Propojování jednoduchých systémových aplikací na síťové systémy, případně ostrovní systémy s přímým napájením, 

akumulací elektrické energie či hybridní systémy na lokální úrovni 
 Výroba elektřiny ze slunce se stane přirozenou součástí energetického hospodářství domů i průmyslových a 

komerčních areálů  
 
Dlouhodobé 
 Technologicky bude fotovoltaika tvořit systémy integrované do budov (aplikace v obvodových stropech či střechách, 

vizuálně nebude patrná aplikace fotovoltaických panelů) 
 Pravděpodobná výstavba silnic z fotovoltaických panelů, které budou umožňovat nabíjet elektromobily, případně 

vyrobenou elektřinu akumulovat 
 Vývoj a aplikace nátěrových hmot, které na bázi fotovoltaické reakce umožní po dopadu slunečního záření vyrábět 

elektrický proud 
 Přebytky vyrobené elektřiny z fotovoltaických systémů budou akumulovány v kapacitních bateriích umístěných pod 

budovami a díky tomu bude možné plně využívat elektrickou energii nezávisle na okolní síti (v rámci ostrovního 
provozu) 

Změna 
v území 

 Hlavní využití technologie bude především instalace panelů jakou součást staveb, z tohoto hlediska bude 
pravděpodobně ovlivněn a změněn vzhled budov, v případě nově postavených budov je možné preferovat jejich 
prostorovou orientaci 

 Předpokládaný přesun fotovoltaických panelů na pláště a střechy může přeneseně snížit zábor půdy současnými 
fotovoltaickými elektrárnami 

 V dlouhodobém horizontu je možné předpokládat změnu ve využití ploch z důvodu rozšíření decentralizované výroby 
elektrické energie a posilováním technologií na bázi inteligentních sítí zajišťující fungování ostrovních systémů. 

 Změní se využití (případně se zruší) využití soustavy velmi vysokého napětí (z důvodu rozšíření decentralizovaných 
zdrojů energie). 

Úkoly 
pro ÚP 

Krátkodobé 
Kraj 
 Žádné úkoly v oblasti ÚP se neočekávají 

 
ORP 
 Vytvořit územní podmínky pro umisťování fotovoltaických panelů na zastavěných a volných plochách 

 
Obce 
 Vytvořit územní podmínky pro umisťování fotovoltaických panelů na plochách určených k bydlení 

 
Střednědobé 
Kraj 
 Úkoly spojené s očekávanou revitalizací uhelných dolů (nové způsoby využití území) 

 
ORP 
 Vyřešit změnu způsobu využití území z důvodu přesunu/zániku velkých fotovoltaických elektráren 

 
Obce 
 Vytvoření/vyčlenění vhodných ploch pro aplikaci technologií energeticky nezávislé obce (lbioplynových kogeneračních 

kotlů, lokálních fotovoltaických elektráren, instalace akumulačních baterií apod.) 
 
Dlouhodobé 
Kraj 
 Vyčlenit plochy pro budoucí výstavbu akumulačních zařízení elektrické energie 
 V souladu s národním energetickým plánem vytvořit podmínky pro umístění distribuční sítě VVN 

 
ORP 
 Vyčlenění vhodných míst pro umístění virtuální elektrárny 
 Vytvoření vhodných kanálů pro inteligentní datové sítě a místní distribuční soustavu 

 
Obce 
 Řešení problematiky umístění akumulačních zařízení pro zadržování přebytků elektrické energie vyrobené 

z fotovoltaických elektráren 
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Malé jaderné zdroje 

Dopady Krátkodobé 
 Náhrada fosilních zdrojů tepla vyráběného spalováním, snižování emisí CO2 
 Vznik víceplášťových podzemních prostor pro umístění reaktoru z důvodu jejich lokalizace v blízkosti obydlených 

území 
 
Střednědobé 
 Malé a modulární reaktory budou začleněny do energetického mixu jako lokální kombinované zdroje elektrické 

energie a tepla pro průmyslové použití a vytápění 
 Zapojování malých reaktorů jako zdroje elektrické energie, který lze rozumně připojit do přenosové soustavy  
 Realizace konceptu modulárního uspořádání reaktorů 

 
Dlouhodobé 
 Malé a modulární reaktory budou postupně nahrazovat stávající bloky jaderných elektráren 
 V případě malých lokálních zdrojů by mohly být nasazeny malé a mini-reaktory o výkonu několika málo desítek MWe 
 V případě větších aglomerací nebo větších průmyslových oblastí, bude možné nasadit malé modulární reaktory s 

výkonem přes 100 MWe 

Změna 
v území 

 Změna výroby elektrické energie, jejího přenosu i způsobu spotřeby (trendem bude lokální výroba, efektivní a 
bezztrátová distribuce a smart spotřeba elektrické energie) 

 Elektrická energie nahradí fosilní paliva v oblasti dopravy, průmyslu i vytápění, změna nastane především v rámci 
lokalit se současnou těžbou fosilních paliv, dopad bude i na dopravní zatížení některých lokalit v ČR, změna nastane i 
v lokálním, mikroregionálním vedení liniových staveb (teplovodů) 

 Lokální zdroje energie budou rovnocennou konkurencí centrálním zdrojům, které postupně budou ztrácet svou 
prioritní pozici a stanou se spíše součástí vyrovnávacího centra při výrobě elektrické energie. Velká část energie se 
vytvoří v místě spotřeby 

 Změna hlavní funkce distribuční sítě od samotného přenosu k chytrému řízení všech prvků systému. Výroba je 
v rovnováze se spotřebou. Vývoj povede ke vzniku ostrovních provozů, které budou pomocí chytrých datových sítí 
propojovány do celků, které umožní udržet rovnováhu v energetické soustavě (eliminace havarijních situací a velkým 
výkyvům mezi spotřebou a výrobou elektrické energie) 

Úkoly 
pro ÚP 

Krátkodobé 
Kraj 
 Vytipování vhodných lokalit pro lokalizaci malých jaderných zdrojů 
 Řešení návaznosti distribučních sítí elektrické energie 

 
ORP 
 Hledání vhodných lokalit pro lokalizaci potenciálních skladů pro akumulaci elektrické energie  

 
Obce 
 Vytvoření podmínek pro potenciální realizaci technologie a další doprovodné infrastruktury 

 
Střednědobé 
Kraj 
 Územní zajištění distribuční soustavy pro optimální kapacitu pro přenos energie z decentralizovaných zdrojů 

 
ORP 
 Identifikace nových lokalit pro malé jaderné zdroje bez dalších limitujících faktorů  
 Nutné zajištění návaznosti na další infrastrukturní projekty 

 
Obce 
 Příprava území na potenciální vznik energeticky nezávislých obcí a dalších územních celků, ve kterých budou 

instalovány různé energetické zdroje 
 
Dlouhodobé 
Kraj 
 Nové způsoby využití ploch bývalých uhelných elektráren 
 Umístění nových energetických zdrojů včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem v území (předpokládá se 

vnik rychlých jaderných reaktorů, ve vzdálenějším časovém horizontu i reaktorech fúzních, které bude možné využívat 
jako obnovitelné zdroje energie, neštěpitelné izotopy budou přeměněny na štěpitelné) 
 

ORP 
 Nutné zohlednění realizace malých domovních kogeneračních jednotek, zajištění návaznosti na inteligentní rozvodné a 

datové sítě 
 
Obce 
 Přímé důsledky dopadu technologií by měly být vyhodnocovány prostřednictvím ÚAP a vymezení nových způsobů 

využití by měla být obsažené i v ÚPD 
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Inteligentní dopravní systémy (včetně automatického řízení vozidel, satelitní navigace a citylogistiky) 

Dopady  Převažují vlivy v krátko a střednědobém horizontu s nižším nebo středním rozsahem dopadů na území 
 Většinou se jedná o zprostředkované efekty, přímé dopady minimální na území jsou omezeny tím, že nové 

technologie tvoří součást stávajících dopravních cest a dopravních prostředků 
 Výraznější přímé dopady na území vyvolává např. budování oddělených dopravních koridorů pro automatické 

systémy, doplnění rozsáhlejších kontrolních a navigačních prvků 
 Přeneseně nové technologie vedou k zefektivnění dopravních proudů, v důsledku toho ke změně lokalizačních 

preferencí, omezení vlivů dopravy na životní prostředí a zvýšení bezpečnosti dopravy. V případě satelitní systémů 
také k efektivnějšímu využití území díky přesným informacím o poloze 

 Zavádění ITS reaguje a zároveň umožňuje zvýšenou mobilitu, individualizaci potřeb, změnu časoprostorových 
vzorců, variabilitu prostorové koncentrace aktivit (např. tzv. shrinking) 

 
Krátkodobé 
 V krátkodobém horizontu dochází k postupnému rozšíření pokročilých systémů pro řízení a základních asistenčních 

prvků ve vozidlech 
 V krátkodobém horizontu lze předpokládat minimální dopady do území, neboť ITS jsou součástí dopravních 

prostředků a dopravních cest. Dílčí dopady přináší fyzické prvky pro preferenci veřejné dopravy (oddělené jízdní 
pruhy apod.) 

 
Střednědobé 
 Postupné propojování oddělených aplikací do ucelených systémů bude vyvolávat požadavky na vznik rozsáhlejší 

doprovodné infrastruktury, mj. přepravních terminálů pro veřejnou dopravu, monitorovacích bran senzorových 
systémů nebo informační prvků 

 S postupným zavádění semi či plně automatického řízení vozidel budou vznikat nové požadavky na doplňující 
bezpečnostní opatření, např. oddělené jízdní pruhy, aktivní prvky pro dynamické přizpůsobení poptávce po 
hromadné dopravě aj. 

 
Dlouhodobé 
 Především v dlouhodobém horizontu se plně projeví pozitivní efekty ITS - vznik systému bezpečnější a efektivnější 

dopravy s menšími kongescemi a nižším ekologickým zatížením prostředí 
 Hlavní efekty s sebou přinese plné rozšíření automobilů s automatickým řízením, které plně nahradí současné řidiče. 

Související změny v organizaci dopravy budou vyžadovat úpravu dopravních cest a doplňkové asistenční systémy 
(samotné technologie uvnitř vozidel nebudou mít přímý vliv na organizaci území) 

 Vyvolané změny v podobě zefektivnění dopravních proudů a posunu lokalizačních preferencí budou pravděpodobně 
kombinovat jednak zvyšováním rozjížďkových vzdáleností, ale zároveň koncentraci funkcí, která nebude omezována 
dopravními kongescemi v jádrových oblastech 

Změna 
v území 

 Především v dlouhodobém horizontu mohou ITS významně přispět ke změně dopravních nároků a dalšímu poklesu 
popravních nákladů jako součásti ceny zboží a faktoru dostupnosti pracovní síly 

 Sídla s pokročilou implementací ITS budou vykazovat větší atraktivitu a související kvantitativní i kvalitativní růst. 
Naopak může dojít k další periferializaci lokalit, kde systémy ITS nebudou plně funkční 

 Hlavní změny však lze očekávat v transformaci charakteru dopravních proudů, vnitřní změně nikoliv však překreslení 
jejich mapy. V té souvislosti vyvolají změny v organizaci dopravy spíše drobnější posun v organizaci území 

 Bližší důsledky pro území budou mj. odvislé od pokroku v implementaci hlavních koncepčních dokumentů na národní 
a evropské úrovni. Těmi jsou primárně Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050, Akční 
plán rozvoje inteligentních dopravních systémů v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) a agenda Intelligent 
transport systems prosazovaná Evropskou komisí 

Úkoly 
pro ÚP 

Krátkodobé 
Kraj 
 ÚP mělo svými návrhy usnadňovat zavedení ITS (udržovat jednoduchou síť komunikací bez nestandardních prvků) 
 Informace o charakteru území jsou základním vstupem pro zavedení ITS 
 Na druhou stranu technologie, které jsou součástí ITS, shromažďují velké množství cenných dat, které jsou 

potenciálně využitelné při územně plánovací činnosti, primárně v podobě ÚAP (profilová intenzita dopravy aj.) - 
oboustranná otevřenost a propojení databázových systémů 
 

ORP 
 Zohlednit strategie uvedené v oblasti ITS v rámci ÚPP na vyšších administrativních úrovních (především národní 

koncepce) a přizpůsobovat jim charakter navrhovaných změn v území 
 

Obce 
 Na mikroúrovni se předpokládají hlavní změny s instalací asistenčních a informačních systémů, které budou vznikat v 

blízkosti dopravních cest 
 ÚP by mělo na tyto potřeby adekvátně reagovat. Zástavba měla vznikat s přehlednou strukturou komunikací 

 
Střednědobé 
 Charakter změn bude ze zvýšené a z nich plynoucí úkoly pro ÚP budou ve střednědobém horizontu navazovat na 

krátkodobé trendy, ovšem s rostoucí intenzitou vyvolanou širším pokrytím území ČR systémy ITS 
 Difuze technologií ITS pravděpodobně bude mít kombinovaný geografický a hierarchický charakter s primárním 

pokrytím jádrových území 
 Naopak v menších sídlech v perifernějších regionech budou přímé dopady ITS v území minimální, naopak budou 

převažovat efekty zprostředkované změnou lokalizačních preferencí 
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Dlouhodobé 
Kraj 
 S plnohodnotným zavedením systémů automatického řízení vozidel budou souviset širší dopravní opatření, které 

pravděpodobně vyvolají nároky na dílčí úpravy dopravních cest. Zejména změny v dálkové dopravě budou vyvolávat 
potřebu intenzivní koordinace územně-plánovacích aktivit napříč regiony i mezi sousedícími zeměmi 
 

ORP 
 V dlouhodobém horizontu by již měly být definovány jasné požadavky, které je třeba v území naplnit, aby jeho 

uspořádání nebránilo plnému zavedení ITS v praxi. Návazné regulativy by měly být uplatňovány ve všech typech 
území nehledě na aktuální rozšíření ITS 
 

Obce 
 Na plnohodnotné zavedení ITS budou navazovat další změny v dopravě a logistice, jejichž projevy budou patrné 

primárně uvnitř jednotlivých sídel (systém parkování, sdílení vozidel, využití hromadné dopravy) 
 Tyto přímé důsledky rozšíření ITS by měly být vyhodnocovány prostřednictvím ÚAP a poptávka po nových funkcích v 

území by měla být anticipována také v ÚPD. 

Inteligentní stavby (včetně materiálů pro izolační systémy, aktivních/pasivních budov a čtvrtí) 

Dopady  Převažují vlivy ve středně a dlouhodobém horizontu s nižším nebo středním rozsahem dopadů na území 
 Většinou se jedná o zprostředkované efekty, přímé dopady na území jsou omezeny tím, že nové technologie tvoří 

součást stávajících staveb a sítí 
 Výraznější přímé dopady na území vyvolají požadavky na umístění staveb a doplňující technická infrastruktura 
 Přeneseně nové technologie vedou k úspoře energetické energie a vzhledem k delší životnosti také k úspoře 

materiálů 
 Prestižnost a cenová nákladnost energeticky efektivních budov může vést k jejich koncentraci do vybraných čtvrtí a 

částečné segregaci funkcí - sociálně i energeticky samostatné prvky v převážně městském prostoru 
 
Krátkodobé 
 Většina potřebných technologií pro výstavbu inteligentních budov je v současnosti k dispozici, překážky však jejich 

širšího rozšíření však mají spíše netechnickou povahu 
 V krátkodobém horizontu dochází k postupnému rozšíření inteligentních staveb zejména v podobě administrativních 

budov a omezeně také residenčního bydlení 
 Z pohledu přímých dopadů na území se však inteligentní stavby významně neliší od tradičních. Nové prvky jsou 

součástí budovy. Plášť budov nebo jejich přímé zázemí integrují solární panely či výměníky tepla 
 
Střednědobé 
 Širší prosazení konceptu inteligentních budov a jejich snaha dosáhnout co nejvyšších standardů budou klást zvýšené 

nároky na lokalizaci objektů, expozici vůči světovým stranám, rozsah doplňkové infrastruktury pro výrobu a 
skladování energie a tepla. Většina instalovaných technologií zůstane integrovaná do objektu, proto nejsou 
očekávané přímé dopady do území 

 Výraznější snížení energetických nároků ve středně až dlouhodobém horizontu vyvolá pokles poptávky po centrálních 
energetických zdrojích. Naopak propojení na inteligentní sítě a rozsah ICT infrastruktury bude narůstat 

 
Dlouhodobé 
 V dlouhodobém horizontu a při plném prosazení environmentálních politik bude docházet ke vzniku celých čtvrtí či 

rozsáhlejších funkčních celků inteligentních staveb v lokalitách, které budou disponovat požadovanými vlastnostmi 
terénu (expozice, zdroje vody) a pokročilé infrastruktury (smart grids, kapacitní datové sítě, napojení na inteligentní 
dopravní sítě) 

 Tyto lokality budou patrně tvořit samostatné funkční prvky v městském prostoru. Především v dlouhodobém 
horizontu se plně projeví pozitivní efekty spojené s úsporou energie a materiálů 

Změna 
v  území 

 Z hlediska územního a geografického technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území, jeho funkce bude 
stejná 

 Potenciálně může docházet ke změně sociálního statutu vybraných částí měst, kde budou instalovány technologie 
inteligentních staveb, a může docházet k posilování sociální segregace 

 Předpokládá se koncentrace inteligentních staveb do městského prostředí, ve venkovských lokalitách budou 
inteligentní stavby sloužit k individuálnímu prémiovému residenčnímu bydlení - nebudou však klást nové nároky na 
organizaci území, pouze mohou vést k částečné residenční segmentaci 

Úkoly 
pro ÚP 

Krátkodobé 
Kraj 
 Regionální a prostorové plánování by mělo zajistit návaznost inteligentních budov na odpovídající přenosové sítě 

(smart grids) a vyžadovat inovativní řešení v příslušných politikách. Holistický přístup k energetické efektivitě a 
udržitelným budovám a čtvrtím by měl být důsledně vyžadován. 
 

ORP 
 Rozsáhlejší stavební projekty v oblasti energeticky efektivních budov by měly být podrobeny důslednému 

vyhodnocení, a to na vyšší administrativní úrovni, kde existují s podobnými projekty širší zkušenosti než v 
jednotlivých obcích. 
 

Obce 
 Na mikroúrovni je třeba zajistit optimální lokalizaci stavby a umožnit plné využití jejich technologických možností 

(efektivita instalovaných solárních panelů, tepelná čerpadla aj). 
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Střednědobé 
 Charakter změn a z nich plynoucí úkoly pro ÚP budou ve střednědobém horizontu navazovat na krátkodobé trendy, 

ovšem s rostoucí intenzitou vyvolanou významnějším rozšířením inteligentních staveb v prostředí ČR 
 Primární projevy tohoto trendu se dají předpokládat v metropolitních oblastech s koncentrací administrativních 

budov. 
 
Dlouhodobé 
Kraj 
 Společně s celkovým prosazením trendu inteligentních budov nejen v podobě jednotlivých staveb, ale celých čtvrtí a 

propojených funkčních prvků budou růst nároky na regulaci ze strany ÚP 
 Rozsah a energetické vlastnosti budov by měly být sledovány z důvodu celkové energetické poptávky a zajištění 

optimální kapacity sítí 
 Stavební regulativy a stát jako primární uživatel energeticky efektivních budov by měly společně vytvářet významný 

motivační faktor 
 

ORP 
 V dlouhodobém horizontu by již měly být definovány příhodné lokality pro výstavbu inteligentních čtvrtí a měst, která 

budou plně využívat technologický potenciál budov, podmínky krajiny a napojení na ostatní infrastrukturu, především 
inteligentní dopravní systémy 
 

Obce 
 Plnohodnotné rozšíření inteligentních budov vyvolá změny v atraktivitě lokalit, návazné koncentrace funkcí a 

poptávku po dopravě 
 Tyto projevy budou patrné primárně uvnitř jednotlivých sídel. Přímé důsledky rozšíření inteligentních budov by měly 

být vyhodnocovány prostřednictvím ÚAP a poptávka po nových funkcích v území by měla být anticipována také v 
ÚPD 

5G mobilní sítě 

Dopady Krátkodobé 
 Technologie nebude mít v krátkodobém horizontu žádný územní dopad 
 Lze předpokládat posílení trendu krátkodobých drobných testovacích, vědeckých aplikací technologie 
 
Střednědobé 
 Pilotní projekty zavádění 5G sítě 
 Nastartování partnerství se soukromým sektorem v oblasti zavádění 5G sítě 
 Mezinárodní projekty dobré praxe v oblasti zavádění 5G sítě a rozšiřování možností jejího využití 
 Testování nových aplikací, propojování systémů (elektronická zdravotní péče, sociální služby, atd.) 
 
Dlouhodobé 
 5G síť bude zavedena na celém území Česka, bude běžnou součástí každodenního využívání mobilních telefonů 
 Díky plnohodnotnému vysokorychlostnímu připojení v mobilních zařízeních bude umožněna změna prostorového 

chování především v periferních a venkovských oblastech 
 Veřejné služby a pracovní příležitosti bude také možné decentralizovat a zvýšit tak jejich dostupnost 

Změna 
v území 

 Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území ani na sídelní strukturu 
 Na spolupráci sídel v sídelní struktuře může být vliv v podobě společného zavádění 5G sítě a koordinovanému 

přístupu v elektronizaci služeb měst a obcí 
 Hlavní dopad využití technologie bude v nutnosti zavádět novou infrastrukturu v podobě vysílačů, jejichž rozmístění 

a hustota se bude mírně lišit od současné infrastruktury, část současné infrastruktury bude nutné modernizovat. 
Dopad v krajině tedy může být vytvořením nebo změnou dominant 

 Dalším dopadem technologie je změna ochranných pásem a limitů související se změnami v infrastruktuře 

Úkoly 
pro ÚP 

Krátkodobé 
Kraj 
 Žádné úkoly v oblasti ÚP se neočekávají 

 
ORP 
 Vytvořit územní podmínky pro zavádění technologie v území 

 
Obce 
 Vytvořit územní podmínky pro zavádění technologie v území 
 
Střednědobé 
Kraj 
 Meziregionální a mezinárodní datové toky – analýza současné infrastruktury, příprava nutných změn 

 
ORP 
 Specifikovat podmínky využití území podle postupu zavádění nové infrastruktury 

 
Obce 
 Specifikovat podmínky využití území podle postupu zavádění nové infrastruktury v  na celém území obce (případně 

alespoň zastavěné a zastavitelném území, pokud se mají podmínky vztahovat vyloženě k zástavbě 
 
 



Přílohy 74 

 

  

Dlouhodobé 
Kraj 
 Udržovat dokončenou infrastrukturu, připravit se na formující se specifika 5G sítě 

 
ORP 
 Žádné úkol v oblasti ÚP se neočekávají 

 
Obce 
 Žádné úkol v oblasti ÚP se neočekávají 

Přesné zemědělství 

Dopady Krátkodobé 
 Technologie nebude mít v krátkodobém horizontu žádný územní dopad 
 Lze předpokládat posílení trendu krátkodobých drobných testovacích, vědeckých aplikací technologie 
 
Střednědobé 
 V případě plošného rozšíření technologie lze předpokládat úprava územního záboru na zemědělské půdě v závislosti 

na efektivnějším určování úrodnosti 
 Postupně se budou zvyšovat nároky na kvalifikaci pracovní síly v zemědělství 
 
Dlouhodobé 
 Pro přesné zemědělství se budou využívat bezpilotní malé létající prostředky s účelem pořizování přesných leteckých 

snímků zemědělské půdy. 
 Na základě dlouhodobých analýz budou zemědělci schopni vypočítat předpokládané výnosy a díky tomu bude i trh 

schopen reagovat na budoucí zásobení potravinami 

Změna 
v území 

 Technologie nebude mít zásadní vliv na organizaci území ani na sídelní strukturu dopad bude spíše na využití území 
 V případě dlouhodobého a rozšířeného využívání technologie dojde k územní úpravě výměru zemědělské půdy, 

případně k vytvoření nových obhospodařovaných pozemků 
 Zprostředkovaně se můžou projevit požadavky na změnu ochranných leteckých pásem pro snímkování zemědělské 

půdy 

Úkoly 
pro ÚP 

Krátkodobé 
Kraj 
 Žádné úkoly v oblasti ÚP se neočekávají 

  
ORP 
 Vytvořit územní podmínky pro možné změny využití území 

  
Obce 
 Žádné úkoly v oblasti ÚP se neočekávají 
 
Střednědobé 
Kraj 
 Možná postupná úprava podmínek pro využití území 
 Potřeba úpravy leteckých pásem kvůli častějším letům snímkovacích letadel v některých regionech 

  
ORP 
 Specifikovat územní podmínky pro využití území 

  
Obce 
 Specifikovat územní podmínky pro využití území 

  
Dlouhodobé 
Kraj 
 Možná postupná úprava podmínek pro využití území 
 Potřeba úpravy leteckých pásem kvůli častějším letům snímkovacích letadel v některých regionech 

  
ORP 
 Specifikovat územní podmínky pro využití území 

  
Obce 
 Specifikovat územní podmínky pro využití území 
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Things_in_2020_EC-EPoSS_Workshop_Report_2008_v3.pdf] 
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[http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/TechnologyRoadmapSolarPhotovoltaicEnergy_2014edition.pdf] 

 Solar Thermal Electricity Technology Roadmap; International Energy Agency 
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