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1 Přístup ke zpracování územně analytických podkladů dle připravované 

metodiky 

Územně analytické podklady pro SO ORP Říčany byly zpracovávány v lednu a únoru 2013, 

tedy několik měsíců před plánovanou finalizací metodiky připravované v rámci projektu 

Technologické agentury České republiky „Udržitelný rozvoj v územním plánování“ 

financovaného z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (č. TB010MMR028). 

Výzkumný projekt byl zpracován na základě zadání výzkumné potřeby Ministerstvem pro 

místní rozvoj (MMR). 

Na základě poznatků získaných zpracováním těchto územně analytických podkladů a také 

územně analytických podkladů Ústeckého kraje, které byly zpracovávány paralelně (v lednu 

až březnu 2013), ještě finální podoba metodiky zpracování RURÚ v rámci ÚAP doznala 

oproti podobě použité při zpracování pro potřeby ORP Říčany řady změn (např. byly 

změněny váhy podtémat na pilíře; byla použita jiná sada indikátorů; jiný způsobem byl 

výsledek vizualizován ve finálních kartogramech za pilíře; bylo doporučeno upuštění od 

zpracování výsledného kartogramu znázorňujícího vztah území podle vyhodnocení 

vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území rozdělující území do čtyř 

kategorií). Do finální podoby metodiky se promítly také připomínky z odborů územního 

plánování krajských úřadů a vybraných městských úřadů a magistrátů (ORP). 

Níže uvedený text popisuje metodiku použitou při zpracování ÚAP SO ORP Říčany. 

Kompletní text územně analytických podkladů (podklady pro RURÚ, RURÚ a textová část 

vyhodnocení obcí) včetně grafické části je k dispozici na webových stránkách Městského 

úřadu v Říčanech – dostupné z www: http://info.ricany.cz/mesto/uzemne-analyticke-

podklady. 

1.1 Shrnutí metodiky použité pro zpracování ÚAP SO ORP Říčany 

1.1.1 Související legislativa 

Postup použitý pro zpracování rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ) vychází 

z připravované metodiky rozboru udržitelného rozvoje území v rámci územně 

analytických podkladů, která je součástí metodiky vyhodnocení vlivů politiky územního 

rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území připravované v rámci 

projektu „Udržitelný rozvoj v územním plánování“. Připravovaná metodika vychází z 

aktuálního znění „Zákona o územním plánování a stavebním řádu“ (tj. zákon č. 183/2006 

Sb.), dále jen stavebního zákona a „Vyhlášky o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti“ (tj. Vyhláška č. 

500/2006 Sb. v platném znění) dále jen Vyhláška ÚAP. 

1.1.2 Metodika pro SWOT analýzu 

Při zpracování ÚAP SO ORP Říčany bylo použito následujícího postupu při konstrukci 

SWOT analýz: 

Při vyhodnocování jednotlivých témat je použito SWOT analýzy (tj. silné stránky, slabé 

stránky, příležitosti, hrozby), přičemž za silné a slabé stránky jsou považovány vnitřní 

vlastnosti území, příležitosti a hrozby jsou dány vnějšími vlivy na území. Výroky SWOT 

analýzy jsou konkrétní, tzn., jsou vyjmenovány obce, kterých se výrok týká. Jsou využity 

výroku SWOT z RURÚ zpracovaného v roce 2010. 

Na základě dílčích analýz je provedena celková SWOT analýza území správního obvodu ORP 

Říčany, která bude podkladem pro formulaci: 

http://info.ricany.cz/mesto/uzemne-analyticke-podklady
http://info.ricany.cz/mesto/uzemne-analyticke-podklady
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- základních limitů a dlouhodobých cílů vyváženého vývoje území, 

- významných deficitů, rizik a trendů očekávaného vývoje území, 

- variant či alternativ rozvoje správního území, 

- variant či alternativ řešení územních střetů zjištěných v celkové SWOT analýze, 

- závěrů rozboru udržitelného rozvoje správního území ORP Říčany, 

- problémů určených k řešení v politice územního rozvoje, 

- problémů určených k řešení v zásadách územního rozvoje, 

- problémů určených k řešení v územních plánech, 

- problémů určených k řešení v regulačních plánech, 

- indikátorů trvale udržitelného rozvoje vztahujících se k posuzovanému území k 

omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, které vyplývají z právních 

předpisů nebo z vlastností území, zjištěných při vyhodnocování udržitelného rozvoje 

území. 

1.1.3 Metodika značení závad, problémů a střetů 

Pro značení závad, problémů a střetů identifikovaných v rámci RURÚ bylo použito 

následujícího způsobu: 

Závady a střety 

Konkrétní střety a závady jsou ve výkresu problémů označeny specifickým jednoznačným 

kódem, který je tvořen písmeny a číslem. Písmena v rámci kódu značí následující: 

UZ Urbanistická závada 

HZ Hygienická závada 

EZ Environmentální závada 

sZZ Vzájemný střet záměrů na provedení změn v území 

sZL Střet záměru na provedení změn v území s limity využití území 

Problémy 

Obecné problémy v jednotlivých obcích jsou označeny zkratkou tvořenou 1 – 3 písmeny, 

z nichž první je velké. Ve výkresu jsou problémy obce uvedeny pod jejím názvem ve formě 

kódu v červeném rámečku, který obsahuje jednotlivé zkratky problémů v obci. Kód _DopPK_ 

například značí, že je v dané obci vysoké dopravní zatížení (označeno zkratkou Dop), absence 

plynofikace (označeno zkratkou P) a nedostatečné odkanalizování (označeno zkratkou K). 

Seznam kódů: 

P Absence plynofikace 

K Nedostatečná kanalizace 

Č Absence ČOV 

V Absence veřejného vodovodu 

Pm Nedostatek parkovacích míst 

Ek Stará ekologická zátěž 

Dop Vysoké dopravní zatížení (hluk, imise, prašnost) 
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1.1.4 Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

Metodika vyváženosti obcí 

Vyváženost je prováděna na základě multikriteriální analýzy, která vychází z expertních 

odhadů a tematických SWOT analýz. Při tomto hodnocení je rovněž vhodné přihlédnout k 

příležitostem/hrozbám a trendům dalšího vývoje v území. Výsledné vyhodnocení územních 

podmínek jednotlivých obcí v jednotlivých pilířích územního rozvoje je nutné zdůvodnit, 

vhodné je uvést skutečnosti, které vedly k tomuto ohodnocení (uvedené např. v jednotlivých 

tematických SWOT analýzách). 

Vyváženost území vychází z ohodnocených podtémat a jejich vztahu k udržitelnému rozvoji 

obce. Z toho důvodu nelze zhodnotit naplnění podtémat pouze na základě „tvrdých“ dat, 

vycházejících převážně ze statistických ukazatelů, ale využít metody založené na expertních 

odhadech a jejich kvantifikaci. Vyváženost jednotlivých obcí je zobrazena pomocí 

paprskovitého grafu (améby), kde je zobrazeno hodnocení stavu jednotlivých témat (12) 

v obci. 

Metodika vyváženosti pilířů 

Vyhodnocení územních podmínek jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území (+/-) se za 

každou obec uvede v tabulce, ve které se určí vyváženost vztahu územních podmínek pro 

udržitelný rozvoj území jako souhrn hodnocení územních podmínek za jednotlivé pilíře 

udržitelného rozvoje území. Na základě kombinace vyhodnocení územních podmínek se 

každá obec zařadí do jedné z osmi kategorií vyváženosti vztahu územních podmínek pro 

udržitelný rozvoj území. Při hodnocení územních podmínek a zařazení obcí do kategorií je 

přihlédnuto k hodnotám ve Středočeském kraji. Možné kombinace územních podmínek jsou 

uvedeny v následující tabulce.  

Vyváženost pilíře vychází z ohodnocených podtémat a jejich váze na pilíř. Vyváženost je 

provedena pro každý pilíř zvlášť, s tím že podtémata ovlivňují více než jeden pilíř. Do 

každého pilíře jsou pomocí vah přiřazena podtémata, která negativně či pozitivně ovlivňují 

daný pilíř, vyváženost je graficky ztvárněna do kartogramu (obce hodnocené na škále). Pro 

popis nejhorších/nejlepších situací dle jednotlivých podtémat viz Komplexní tabulka 

k ohodnocení podtémat udržitelného rozvoje, která je uvedená ve finálním výstupu projektu – 

od doby zpracování ÚAP SO ORP Říčany se na tomto principu již nic nezměnilo.  

Tabulka 1.1: Váhy podtémat na jednotlivé pilíře 

Téma Podtéma 

Váha na pilíř
 

Envir. Soc. Hosp. 

Reliéf, horninové prostředí a 

geologie 

Geologické podmínky pro 

umisťování staveb a ostatní 

geologická rizika 

0,5 0 0,5 

Těžba nerostných surovin -1 -0,75 1 

Ložiska nerostných surovin a 

jejich ochrana 
0 -0,25 0,5 

Vodní režim 
Hydrologické a 

hydrogeologické poměry 
1 0 0,75 
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Téma Podtéma 

Váha na pilíř
 

Envir. Soc. Hosp. 

Vodní zdroje - jejich význam a 

ochrana 
1 0,75 0,75 

Záplavová území 0 0,5 1 

Hygiena životního prostředí 

Kvalita ovzduší 1 0,5 -0,5 

Staré zátěže, odpady a 

odpadové hospodářství, 

brownfields 

1 0,5 0 

Hluková zátěž 1 0,75 0 

Ochrana přírody a krajiny 

Krajina 1 0,5 -0,5 

Přírodní potenciál území a 

jeho ochrana 
1 0,25 -1 

Zemědělský půdní fond a pozemky 

určené k plnění funkcí lesa 

Zemědělský půdní fond 1 0 -0,5 

Pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 
1 0 -0,5 

Technická infrastruktura 

Zásobování pitnou vodou 0 1 1 

Odvádění a zneškodňování 

odpadních vod 
0,75 1 0 

Zásobování plynem 0,5 1 0,5 

Zásobování teplem (CZT) 0,5 1 0 

Zásobování elektrickou energii -0,25 1 1 

Spoje (pokrytí území signály) 0 1 1 

Dopravní infrastruktura 

Silniční síť -1 1 1 

Železniční síť -0,5 1 1 

Letecká doprava -0,25 0 1 

Vodní doprava -0,25 0 0,25 

Dopravní obslužnost území 

veřejnou dopravou 
0,5 1 0,5 

Sociodemografické podmínky Sídelní struktura 0,5 1 0,75 
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Téma Podtéma 

Váha na pilíř
 

Envir. Soc. Hosp. 

Demo-sociální situace -0,5 1 1 

Občanská vybavenost – 

struktura a rozmístění 
0 1 0,75 

Bydlení 

Bytový fond a jeho struktura -0,5 1 0,5 

Stáří a kvalita bytového fondu 0 1 0,5 

Dostupnost bydlení 0 1 0,5 

Rekreace 

Rekreační atraktivity 0 0,5 1 

Rekreační infrastruktura -0,5 0,5 1 

Individuální rekreace 0,75 0,5 0,25 

Hospodářské podmínky 

Ekonomická funkce území 0 0,75 1 

Rozvojový potenciál území pro 

ekonomické aktivity 
-1 0,5 1 

Struktura ekonomických 

subjektů 
0 0,5 1 

Trh práce 0 1 1 

Zdroje a užití veřejných 

rozpočtů 
0,5 1 1 

Zájmy obrany a bezpečnosti území 

Zájmy bezpečnosti a obrany 

státu (včetně kritické 

infrastruktury) 

0 1 1 

Ohrožení území přírodními 

jevy (povodně, sesuvy) 
1 1 1 

Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území za jednotlivé obce 

jsou znázorněny v kartogramu „Vztah území obcí SO ORP podle vyhodnocení vyváženosti 

územních podmínek pro udržitelný rozvoj území“. V kartogramu jsou použity tabulkou 

doporučené barvy, viz níže: 
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Tabulka 1.2: Způsob vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 

1.1.5 Aktualizace problémů k řešení 

Problémy zjištěné v rámci rozboru udržitelného rozvoje území jsou formulovány konkrétně. 

Při úplné aktualizaci ÚAP vycházíme z problémů, které byly identifikovány v předchozím 

pořízení ÚAP nebo v předchozích aktualizacích. Tyto problémy porovnáváme s problémy, 

které byly identifikovány v probíhající úplné aktualizaci. Při porovnání zjišťujeme tyto 

okruhy problémů:  

- Problémy, které již byly vyřešeny v období uplynulém mezi pořízením ÚAP, 

respektive předchozí úplnou aktualizací. Například se může jednat o dopravní závady 

odstraněné novým dopravním řešením.  

- Problémy, které jsou úspěšně řešeny. Vzhledem k dvouleté periodicitě úplných 

aktualizací bude většina dlouhodobých problémů patřit do této kategorie.  

- Problémy, které přetrvávají.  

- Nově zjištěné problémy.  

1.2 Rozdílný přístup při zpracování ÚAP ORP a ÚAP kraje 

Výše uvedený text popisuje metodiku, která byla pro zpracování rozboru udržitelného rozvoje 

území v rámci územně analytických podkladů použitá při zpracování RURÚ pro SO ORP 

Říčany v lednu a únoru roku 2013. Výčet rozdílů použité metodiky oproti finální podobě 

metodiky, která byla ještě dopracována na základě poznatků ze zpracování těchto ÚAP, ale 

také ÚAP Ústeckého kraje a na základě komentářů jednotlivých krajských úřadů, je uveden 

ještě v závěru této přílohy. 

V rámci metodiky je také připravován postup vyhodnocení RURÚ v rámci krajských ÚAP. 

Způsob vyhodnocení vyváženosti územních podmínek v obcích Ústeckého kraje nelze úplně 

porovnat s postupem, jakým bylo zpracováno vyhodnocení vyváženosti u správního obvodu 

obce s rozšířenou působností Říčany. Postupem času (vyváženost územních podmínek pro 

Ústecký kraj se zpracovávala v březnu 2013) došlo např. u nastavení vah jednotlivých 

podtémat, jakými ovlivňují jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje, ke zjištění, že lépe stav 

v území vystihují obecnější váhy +1, 0, -1 než číselné váhy, které byly použity pro 

kategorie 
zařazení obce 

Územní podmínky 

vyváženost vztahu 
územních podmínek pro 
udržitelný rozvoj území 

Vyjádření v 
kartogramu 

pro příznivé 
životní 

prostředí 

pro 
hospodářský 

rozvoj 

pro 
soudržnost 

společenství 
obyvatel 

území 

Z H S dobrý stav špatný stav 

1 + + + Z, H, S žádné  

2a + + - Z, H S S 

2b + - + Z, S H H 

2c - + + H, S Z Z 

3a + - - Z H, S H, S 

3b - + - H Z, S Z, S 

3c - - + S Z, H Z, H 

4 - - - žádné Z, H, S  

Legenda: + dobrý stav - špatný stav 
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vyhodnocení vyváženosti SO ORP Říčany (+1, +0,75 atd.). Původní číselné váhy, které byly 

použity u Říčan, zvýrazňovaly vliv podtémat s vysokou váhou na environmentální pilíř. 

Při zpracování územně analytických podkladů (a při práci na výše zmíněných materiálech pro 

ORP Říčany a Ústecký kraj se to částečně potvrdilo) bylo naráženo na řadu problémů. Šlo 

o tradiční z minulosti známé problémy s nekompatibilitou starých a nově dodaných dat (více 

poskytovatelů dat a jejich dodaná data nekorespondují s daty v aktualizovaném datovém 

modelu) nebo s nedodáním dat (nejčastěji technické infrastruktury) poskytovatelů údajů o 

území (příp. data byla dodaná v jiném formátu než GIS/CAD nebo jsou dodaná v analogové 

podobě). Velmi důležité také bylo nastavit správně roli experta v tomto procesu. Významná 

role experta (míněn pořizovatel, konkrétní úředník, v případě potřeby externí odborník) je 

zejména v procesu ohodnocení indikátorů a z nich provedeného vyhodnocení podtémat (a 

potažmo vyváženosti územních podmínek za jednotlivé pilíře) – a to zejména v případě ÚAP 

SO ORP. V případě ÚAP SO ORP má také kromě role experta velký význam průzkum 

v území (dotazování starostů, jiných kompetentních osob, terénní šetření). 

Jak již bylo v úvodu této kapitoly zmíněno, všechny tyto poznatky jsou reflektovány ve 

finální podobě zpracovávané metodiky.  
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2 Modelový příklad – výstupy RURÚ ORP Říčany 

Pro modelový příklad byl vybrán správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany ležící 

ve Středočeském kraji jihovýchodně od hlavního města Prahy. Ten patří mezi počtem obcí 

větší správní obvody, do SO ORP Říčany spadá celkem 52 obcí, z nichž 3 jsou městem. 

Říčany jsou jedním z 26 ORP Středočeského kraje. Území správního obvodu tvoří 37 731 ha 

a žije zde zhruba 57 tisíc obyvatel. Území je charakteristické vysokým migračním přírůstkem, 

tvoří zázemí hlavního města Prahy, kde se zvyšuje počet obyvatel vlivem suburbanizačních 

procesů. 

V této kapitole jsou uvedeny výstupy rozboru udržitelného rozvoje území správního 

obvodu obce s rozšířenou působností Říčany, který byl zpracován podle metodiky uvedené 

v první kapitole. 

2.1 Vyváženost témat v obcích 

Vyváženost témat je analyzována dle jejich hodnocení. Hodnocení jednotlivých témat je 

provedeno na sedmibodové škále od -3 do 3, kde hodnota -3 popisuje nejhorší stav daného 

tématu, 3 stav nejlepší. Hodnocení témat vychází z hodnocení podtémat. Jejich výsledky jsou 

pro každou obec uvedeny v grafech v dokumentu „Karty obcí“, který byl přílohou 

zpracovaných územně analytických podkladů (2. aktualizace ÚAP) správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Říčany. Vyvážení témat v obci Čestlice je zobrazeno na níže 

uvedeném grafu 2.1. Z této grafické podoby vyváženosti témat je zřejmé, ve kterých tématech 

je obec silná, a ve kterých je slabší. 

Graf 2.1: Vyvážení témat v obci Čestlice 

 

Zdroj.: Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany, 

AKTUALIZACE 2012, Textová část vyhodnocení obcí. PROCES, 2012 

Vysvětlivky: 1 – Reliéf, horninové prostředí a geologie, 2 – Vodní režim, 3 – Hygiena životního prostředí, 4 – 

Ochrana přírody a krajiny, 5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, 6 – Technická 

infrastruktura, 7 – Dopravní infrastruktura, 8 – Sociodemografické podmínky, 9 – Bydlení, 10 – Rekreace, 11 – 

Hospodářské podmínky, 12 – Zájmy ochrany a bezpečnosti území 



 

 

12 

 

V obci Čestlice byla nejlépe vyhodnocena témata Technická infrastruktura (6), Hospodářské 

podmínky (11) a Zájmy ochrany a bezpečnosti území (12). Vysoké hodnocení technické 

infrastruktury obce Čestlice je dáno vybudovanou kanalizací s připojením na ČOV, 

dostatečné zásobování pitnou vodou z vlastních i cizích zdrojů, plynofikace obce a 

bezproblémovou dodávkou elektrické energie. V případě hospodářských podmínek je 

hodnocení tématu vysoké vzhledem k vysoké daňové výtěžnosti na jednoho obyvatele, 

přítomnosti významného ekonomického subjektu a nízké míry nezaměstnanosti. Uplatňování 

požadavků havarijního plánování ve vymezených havarijních zónách je důvodem pro vysoké 

hodnocení tématu Zájmy ochrany a bezpečnosti území. 

Mírně pozitivně bylo vyhodnoceno téma Sociodemografické podmínky (8). Pozitivní 

hodnocení vyplývá z nárůstu počtu obyvatel, nárůstu obyvatel s vysokoškolským vzděláním a 

poměrně dobrou občanskou vybavenosti samotné obce, případně okolních obcí v dojezdové 

vzdálenosti. 

Naopak nepříznivé hodnocení v záporných hodnotách měla obec Čestlice v tématech Hygiena 

životního prostředí (3) a Ochrana přírody a krajiny (4). Hygiena životního prostředí je 

hodnocena negativně v důsledku přítomnosti velkých zdrojů znečistění a starých 

ekologických zátěží, které mohou vést ke kontaminaci geologického podloží a povrchových a 

podpovrchových vod. Zároveň je zde obyvatelstvo v blízkosti významných dopravních 

komunikací zatěžovány hlukem. Rostoucí intenzita dopravy na páteřních komunikacích také 

přispívá k nízkému hodnocení tématu Ochrana přírody a krajiny, společně s nízkou hodnotou 

koeficientu ekologické stability území (KES). 

Ostatní témata jsou v obci Čestlice hodnocena neutrálně hodnotou 0. Téma Horninové 

prostředí a geologie (1) bylo takto ohodnoceno vzhledem k absenci ložisek nerostných 

surovin, k příznivému vztahu však přispívá nepřítomnost poddolovaných území.  Hodnocení 

tématu Vodní režim (2) souvisí s výskytem vodních zdrojů, ke kterým jsou vymezeny 

zranitelné oblasti. Neutrální hodnocení tématu Zemědělský půdní fond (5) a pozemky určené 

k plnění funkce lesa je dáno poměrem zastavěného území, lesních ploch a zemědělského 

půdního fondu, ve kterém v posledních letech nedošlo k výraznějším změnám. 

V případě tématu Bydlení (9) je příznivým faktem nárůst počtu rodinných domů, vzhledem 

k poměrně vysokému stáří ostatních domů byla tématu přiřazena 0. Stejně bylo ohodnoceno 

téma Rekreace (10), zejména pro průměrný počet ubytovacích zařízení a turistických atrakcí. 

2.2 Vyváženost témat v pilířích 

Vyváženost pilíře vychází z ohodnocených podtémat a jejich váze na daný pilíř. Vyváženost 

je provedena pro každý pilíř zvlášť, s tím, že podtémata ovlivňují více než jeden pilíř. Do 

každého pilíře se váhami přiřadí podtémata, která negativně či pozitivně ovlivňují daný pilíř. 

Vyváženost za ORP, příp. kraj je graficky ztvárněna do kartogramu. Tento postup lépe 

vystihuje specifika území, než kdyby byla vyváženost pilířů zpracována dle dosavadní praxe 

z ohodnocených témat. Podtéma může ovlivnit jeden nebo více pilířů a to kladně i záporně. 

Některá podtémata nemají vliv na některé pilíře, vliv podtématu na pilíř je dá nastavenou 

váhou. Na základě vypočtení vlivu podtématu na jednotlivé pilíře pomocí vah byl vyhodnocen 

stav pilířů (z-skóre) pro každou obec. Obce jsou hodnoceny na škále <-3;+3>. Hodnota -3 

představuje nejhorší situací, hodnota 3 představuje nejlepší situaci v daném pilíři. 
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Mapa 2.1: Kartogram vyváženosti environmentálního pilíře 

 

Horší stav z environmentálního hlediska je registrován v obcích, jimiž prochází dálnice D1 a 

silnice I/3. Jmenovitě se jedná o obce Čestlice, Nupaky, Říčany, Strančice, Kunice, 

Mirošovice, Senohraby a Pětihosty. Stav environmentálního pilíře ve městě Říčany je také 

negativně ovlivňován lokalizací významných zdrojů znečištění a starých zátěží území. 

Naopak nejlepší situací v environmentální oblasti disponují obce Černé Voděrady a 

Louňovice, kde je tento stav pozitivně ovlivněn existencí NPR Voděradské Bučiny. Stejně tak 

je pozitivem vymezení dalších chráněných přírodních ploch, jako např. přírodní park Velké 

Popovice na jihozápadě území. Větší výskyt prvků ÚSES v jižní části území lze také z výše 

uvedeného kartogramu vypozorovat. Kromě zmíněných obcí jsou pozitivně hodnoceny 

některé obce na jihovýchodě a severu území, jejichž společným rysem je vyšší ekologická 

stabilita území a také existence prvků ÚSES. 
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Mapa 2.2: Kartogram vyváženosti sociálního pilíře 

 

V sociální oblasti jsou kladnými čísly hodnoceny obce s vyváženou sídelní strukturou a 

kvalitním a funkčním propojením jednotlivých sídel. Nedochází zde k razantnímu vysídlování 

venkova a je zde minimální výskyt sociálních rizik. V těchto sídlech dlouhodobě roste počet 

obyvatel, je zde vyvážená věková struktura a nízký podíl obyvatel s neukončeným a 

základním vzděláním. Negativně hodnocené obce disponují špatnou dostupností školských, 

sociálních a zdravotních zařízení a služeb.  
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Mapa 2.3: Kartogram vyváženosti ekonomického pilíře 

 

 

V ekonomické oblasti je patrný vliv hlavního města Praha a dálnice D1. Obce bližší hlavnímu 

městu vykazují vyšší ekonomický potenciál, disponují silnou a stabilizovanou podnikatelskou 

základnou, a diverzifikovanou strukturou mezi jednotlivými odvětvími obchodní sféry. Lze 

vypozorovat vliv velikosti sídla na ekonomickou situaci. Negativní stav v obcích je zapříčiněn 

poklesem počtu pracovních míst, poklesem míry podnikatelské aktivity a zvyšující se 

nezaměstnaností. 

2.3 Celkové vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 

Celkové vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území za 

jednotlivé obce znázorňuje následující kartogram, v němž je patrné souhrnné hodnocení obcí 

pro všechny pilíře. Legendou ke kartogramu je Tabulka 2.1. Souhrnné hodnocení vyjadřuje i  

Tabulka 2.2. 
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Mapa 2.4: Vztah území podle vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 

 

Tabulka 2.1: Způsob vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 

Kategorie 
zařazení obce 

Územní podmínky 

vyváženost vztahu 
územních podmínek pro 
udržitelný rozvoj území 

Vyjádření v 
kartogramu 

pro příznivé 
životní 

prostředí 

pro 
hospodářský 

rozvoj 

pro 
soudržnost 

společenství 
obyvatel 

území 

Z H S dobrý stav špatný stav 

1 + + + Z, H, S žádné  

2a + + - Z, H S S 

2b + - + Z, S H H 

2c - + + H, S Z Z 

3a + - - Z H, S H, S 

3b - + - H Z, S Z, S 

3c - - + S Z, H Z, H 

4 - - - žádné Z, H, S  

Legenda: + dobrý stav - špatný stav 
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Tabulka 2.2: Vztah území podle vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj 

území 

Obec 
Environmentální 

pilíř 
Sociální pilíř Ekonomický pilíř 

Kategorie 
zařazení obce 

Babice + + + 1 

Březí + - - 3a 

Černé Voděrady + - - 3a 

Čestlice - + + 2c 

Dobřejovice - + + 2c 

Doubek + - - 3a 

Herink - + + 2c 

Hrusice + - - 3a 

Jevany + + - 2b 

Kaliště - - - 4 

Kamenice + + + 1 

Klokočná - - - 4 

Konojedy + - - 3a 

Kostelec nad Černými Lesy - - + 3b 

Kostelec u Křížků + + - 2b 

Kozojedy - - + 3b 

Křenice - + + 2c 

Křížkový Újezdec - - - 4 

Kunice - - + 3b 

Louňovice + + - 2b 

Mirošovice - + + 2c 

Mnichovice - + + 2c 

Modletice + + + 1 

Mukařov + + + 1 

Nučice + - - 3a 

Nupaky - - - 4 

Oleška - - - 4 

Ondřejov + + + 1 

Oplany + - - 3a 

Pětihosty - - + 3b 

Petříkov + + + 1 

Popovičky - - + 3b 

Prusice + - - 3a 

Radějovice + - - 3a 

Říčany - + + 2c 

Senohraby - + + 2c 

Sluštice - - - 4 

Strančice - + + 2c 

Struhařov + + + 1 

Stříbrná Skalice + + - 2b 

Sulice + - + 2a 

Světice - + + 2c 

Svojetice + + + 1 

Štíhlice + - + 2a 

Tehov - - + 3b 

Tehovec + + + 1 
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Obec 
Environmentální 

pilíř 
Sociální pilíř Ekonomický pilíř 

Kategorie 
zařazení obce 

Velké Popovice + + + 1 

Vlkančice + - - 3a 

Všestary - - - 4 

Výžerky + - - 3a 

Vyžlovka + + + 1 

Zvánovice + + - 2b 
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3 Zhodnocení modelového příkladu 

Při zpracovávání územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Říčany a také při další práci na finalizaci metodiky vyhodnocení vlivů politiky 

územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území, jejíž součástí 

je metodika zpracování rozboru udržitelného rozvoje území v rámci územně analytických 

podkladů, vyplynula potřeba úpravy některých principů použitých v tomto modelovém 

příkladu. Následně je také okomentovaná finanční a časová pracnost použité metodiky. 

3.1 Závěr k modelovému ověření 

Jak již bylo popsáno výše v obecném úvodu k modelovému ověření, zpracování ÚAP na 

krajské úrovni a na úrovni ORP vykazuje rozdílnosti: 

- Na úrovni kraje i ORP budou stále používána stejná témata i podtémata, pro jejichž 

ohodnocení mohou být na každé úrovni definovány různé indikátory. 

- Na příkladu ÚAP ORP Říčany byla použita jiná sada vah než v případě ÚAP 

Ústeckého kraje. Na obecních ÚAP byla použita sada číselných vah – jak se ale 

později ukázalo, tyto váhy nepřiměřeně zdůrazňovaly vliv environmentálních 

indikátorů a podtémat. V případě krajských ÚAP (a také ve finální podobě metodiky) 

byla tato sada vah optimalizovaná – byly použity jen tři váhy dle charakteru vlivu 

podtématu na pilíř: pozitivní (+1), neutrální (0), negativní (-1). 

- Rozdíly na obou sledovaných úrovních vyplývají také pro roli experta v tomto 

procesu. Na úrovni ORP je počítáno s větším rozsahem expertního posouzení než na 

úrovni kraje, kde budou pro hodnocení stěžejní především „tvrdá“ statistická data. 

- V případě ÚAP ORP na rozdíl od krajských ÚAP je velký význam kladen na 

průzkumy v území (dotazování starostů, jiných kompetentních osob, terénní šetření). 

Získané poznatky vedly ke změnám ve finální podobě metodiky. Oproti podobě metodiky 

použité při zpracování ÚAP SO ORP Říčany byly provedeny tyto změny: 

- Upraveny váhy podtémat na pilíře – jak je uvedeno výše, původně navržená sada 

číselných vah byla při zpracování ÚAP Ústeckého kraje (a následně také pro potřeby 

finalizace metodiky) optimalizována na tři váhy dle charakteru vlivu podtématu na 

pilíř (-1, 0, +1). 

- Upravena sada indikátorů za podtémata – pro potřeby finalizace metodiky byla 

nadefinována sada indikátorů, kterou je možno použít za ideálních podmínek. 

V případě, že některé podtéma není řešeno, je nutné jej označit za nerelevantní. 

- Kartogramy za pilíře – jako nástroj k vizualizaci vyhodnocení vztahu územních 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel území byla navržena sada tří kartogramů (za každý „pilíř“ 

zvlášť) místo jednoho výstupního kartogramu znázorňujícího vyhodnocení 

vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území (území rozděleno do 

osmi kategorií) – tohoto výstupu bylo v ÚAP SO ORP Říčany použito. 

- Způsob vizualizace vyhodnocení územních podmínek za jednotlivé pilíře (výsledné 

kartogramy za pilíře) – pro potřeby ÚAP SO ORP Říčany bylo v kartogramech „za 

pilíře“ použito šesti kategorií, dle metodiky bude v kartogramech použito sedmi 

kategorií. 
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Na základě modelového ověření došlo k umocnění potřeby definice toho, jaká témata a 

podtémata budou sledovaná na jaké úrovni (ČR/kraj/obec – kdy v případě úrovně ČR 

územně analytické podklady zpracovávány nejsou). 

3.2 Finanční a časová pracnost 

Zpracování ÚAP SO ORP Říčany dle nové metodiky nebylo časově ani finančně náročnější 

než zpracování územně analytických podkladů předchozím postupem, který společnost 

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. používala v roce 2010 (jednalo se o 

zpracování kompletních ÚAP pro 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností) a v roce 

2012 (jednalo se o zpracování ÚAP pro 12 SO ORP). 

Postup dle nastavené metodiky přinese při budoucích aktualizacích řadu výhod a úspor (viz 

kapitola 1 Metodiky Základní východiska, podmínky pro použití metodiky): 

- časem odpadne neskladebnost zpracovávaných materiálů – je to krok k možnosti 

stavět na materiálech nižší úrovně (např. ÚAP SO ORP) při zpracovávání dokumentu 

pro vyšší úroveň (ÚAP kraje), 

- dokumenty zpracovávané dle jednotné metodiky budou porovnatelné i v rámci stejné 

úrovně – budou porovnatelné výstupy dvou ÚAP SO ORP z různých částí České 

republiky, 

- metodický postup zahrnující konkrétní postupové kroky i indikátory, které je třeba 

sledovat, dávají zpracovatelům do ruky nástroj použitelný bez toho, aby metodický 

postup sami museli konstruovat a tím ztráceli čas i finance. 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny časové dotace potřebné ke zpracování územně 

analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany. Byla 

vyhodnocena časová dotace pouze na zpracování PRURÚ, RURÚ bez grafických prací 

(výkresová část) a prací na aktualizaci datových modelů, na které úprava metodiky nemá vliv. 

V rámci zpracování se jedná o tři typy pracovníků: 

- Expert – nemusí se jednat o externího odborníka, ale může být i úředník pověřený 

zpracováním územně analytických podkladů s místní znalostí specifik a problémů 

v území. 

- Analytik (vyhodnocení dat) – pracovník vyhodnocující data a připravující podklady 

pro expertní hodnocení a zpracování ohodnocení podtémat, následně témat a pilířů. 

Pracovník zpracovávající finální výstupy vyhodnocení územních podmínek 

(kartogramy, paprskovité grafy) na základě expertního vyhodnocení dat. 

- Člen pracovního týmu (příprava dat, podkladových materiálů) – připravující 

tabulkové podklady pro další práci (vyhledání a příprava dat za jednotlivé indikátory 

nadefinované v rámci podtémat). 
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Tabulka 3.1: Vyhodnocení finanční a časové náročnosti zpracování ÚAP SO ORP Říčany 

Pracovní pozice Časová dotace Kč/hod 
Odměna v Kč 

celkem 

Expert (metodické vedení) 60 300 18 000 

Analytik (vyhodnocení dat) 180 200 36 000 

Člen pracovního týmu (příprava dat, 

podkladových materiálů) 
200 150 30 000 

Celkem 440  84 000 

V případě člena pracovního týmu, který má na starosti přípravu dat, dojde ještě k významným 

časovým a tím i k finančním úsporám v případě, že bude vytvořen jednotný datový sklad 

(alespoň na úrovni kraje), ze kterého bude moci získávat data. 

 

 

 


