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 ÚVOD 
 
1. CO JSOU ÚZEMN� ANALYTICKÉ PODKLADY 
Územn� analytické podklady nahrazují d�íve provád�né pr�zkumy a rozbory podle zrušeného 
stavebního zákona �.500/ 1976 Sb. Od 1.1.2007 jsou územn� analytické podklady (dále jen 
ÚAP) novým nástrojem územního plánování. ÚAP ORP slouží zejména jako podklad pro 
po�izování zadání a územn� plánovací dokumentace obcí. Cílem ÚAP je vyhodnocení 
sou�asného stavu využívání území, zjišt�ní jeho hodnot a rozvojových tendencí, st�et� zájm� 
a problém� v �ešeném území. 
ÚAP v tomto obsahu a rozsahu jsou tedy po�izovány poprvé a ze zákona vyplývá povinnost 
jejich pravidelné aktualizace. 
2. PRÁVNÍ RÁMEC 
Povinnost po�izování ÚAP obcí a kraj� vyplývá ze zákona �. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní zákona �.68/2007 Sb.(stavební zákon). 
Náležitosti obsahu ÚAP stanoví vyhláška �.500/2006 Sb., o územn� analytických podkladech, 
územn� plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti. 
3. MAPOVÉ PODKLADY, TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ 
Mapovým podkladem pro zpracování ÚAP ORP Jind�ich�v Hradec je katastrální mapa ve 
vektorové i rastrové podob� (v n�kterých lokalitách se mapy p�ekrývají, p�ednost má mapa 
vektorového formátu z d�vodu p�edpokládané v�tší aktuálnosti). Jednotlivé jevy dle vyhlášky 
jsou ve vektorovém formátu shapefile. Pro uložení dat je použita adresá�ová struktura 
navržená firmou T-MAPY. Data jsou uložena s nastaveným sou�adnicovým systémemS-
JTSK. Zpracování prob�hlo v programu ArcGIS verze 9.2. 
4.  CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ V RÁMCI ŠIRŠÍCH VZTAH�: 
Území ORP Jind�ich�v Hradec (dále Jind�ichohradecko) zaujímá okrajovou polohu jak 
v rámci �eské republiky tak i Jiho�eského kraje. Leží mimo hlavní dopravní osy a hlavní 
rozvojové oblasti celorepublikového významu. 
Hlavní vazbou je vazba na krajské m�sto �eské Bud�jovice, ostatní vazby (Tábor, Praha, 
Brno) mají menší význam. 
Pro Jind�ichohradecko je d�ležité sousedství s Rakouskem, s nímž má spole�né aktivity 
v rámci Euroregionu. 
5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ: 
Celková plocha 93 330 ha 
Po�et trvale bydlících obyvatel 47 359 
Celkový po�et správních územních jednotek   58 
Po�et �ástí obce 148  
6. PODKLADY PRO VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ: 

� podklady po�izovatele – M�stského ú�adu Jind�ich�v Hradec jako ú�adu územního 
plánování obce s rozší�enou p�sobností – vyhláška �.500/2006 Sb., p�íloha �.1, jevy 1 
– 10 a 16 – 115 a 117,118 

� vlastní pr�zkumy zpracovatele - vyhláška �.500/2006 Sb., p�íloha �.1, jevy 
11,12,13,14 a 15 

� statistické údaje o obyvatelstvu z ÚAP kraje a ve�ejné databáze CSÚ.  
� ZABAGED 
� ÚAP Jiho�eského kraje, ZÚR Jiho�eského kraje a další 

 



5 
 

A. VYHODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ – SILNÉ 
STRÁNKY, SLABÉ STRÁNKY, P�ÍLEŽITOSTI A HROZBY – SWOT 
ANALÝZA 

 
 
1.  horninové prost�edí a geologie  
 
silné stránky 

� v území jsou regionáln� významná ložiska nerostných surovin – stavební hmoty 
(písek, št�rk, stavební kámen ) 

� chrán�ná ložisková území a prognózní zdroje surovin stejného typu 
 

slabé stránky 
� poddolovaná území 
� radonové riziko – výskyt radonu z podloží ve velké �ásti území 

 
hrozby 

� radonové riziko 
 

p�íležitosti 
� rozvoj t�žby stavebních surovin chrán�ných ložiskových území  

 
 
2.  vodní režim 
 
silné stránky 

� v území je vysoký po�et rybník� a rybni�ních soustav (2250 vodních ploch) 
� územím protéká �eka Nežárka 
� velké plochy les� s významnou reten�ní schopností 
� vlastní vodní zdroje v území využívané obcemi 

 
slabé stránky 

� výskyt ploch ohrožovaných záplavami (�eky Nežárka, Kamenice, Žirovnice, �e�ice, 
Dra�ice, Nová �eka) 

� výskyt ploch ohrožených vodní erozí p�i p�ívalových deštích 
� snížená reten�ní schopnost krajiny v intenzivn� obhospoda�ovaných plochách orné 

p�dy 
� ekologicky nevhodné úpravy koryt vodních tok� 

   
hrozby 

� rizika záplav 
� zranitelné oblasti (oblasti s rizikem zne�išt�ní vod nebo vysokým výskytem dusi�nan� 

– nad 50 mg/l) 
� další snižování reten�ní schopnosti krajiny nevhodnými zásahy (likvidace roztroušené 

zelen�, mezí, nap�imování vodních tok� a pod.) 
� pokra�ující zastavování ploch v záplavových územích s d�sledkem zhoršování 

pr�tokových pom�r� a zvyšování rizik ohrožení zastav�ných ploch  
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p�íležitosti 

� realizace projekt� revitalizace vodních tok� 
� provád�ní revitaliza�ních opat�ení zvyšujících reten�ní schopnosti krajiny s použitím 

dota�ních program� 
� realizace systému ÚSES ke zvýšení reten�ní schopnosti krajiny 
� z�izování rybník� a reten�ních nádrží 
� opat�ení ke snižování rizika záplav pro zastav�ná území obcí  

 
 
3.  hygiena životního prost�edí 
 
silné stránky 

� kvalita životního prost�edí v �ešeném území je celkov� na dobré úrovni 
� v území nejsou žádné významné místní zdroje zne�išt�ní 
� velmi kvalitní p�írodní prost�edí, velké plochy les�, luk, vodních ploch, malý podíl 

urbanizovaných ploch 
� zastoupení sídelní zelen� v menších sídlech (návesní a záhumenní zele	) zajiš
ující 

dobré mikroklima místa (eliminuje negativní ú�inky v�tru, udržuje stabilní vlhkost) 
 
slabé stránky 

� zhoršená kvalita ovzduší ze zdroj� mimo území na v�tšin� území ORP 
� negativní vliv pr�jezdní dopravy na obytnou zástavbu v n�kterých sídlech (prašnost, 

hluk, bezpe�nost p�ší a cyklistické dopravy) 
� nedo�ešené �išt�ní odpadních vod v �ásti obcí 
� chybí zásobování kvalitní pitnou vodou v �ásti obcí 
� výskyt radonu z podloží 
� nové lokality výstavby rodinných domk� jsou navrhovány a realizovány bez ploch 

ve�ejné sídelní zelen� 
� staré ekologické zát�že (v�tšinou bývalé sklaádky)  

 
hrozby 

� stále se zvyšující intenzita dopravy, zejména nákladní – negativní dopad na životní 
prost�edí se bude zvyšovat 

� na v�tšin� území zhoršená kvalita ovzduší 
 
p�íležitosti 

� realizace chyb�jících �istíren odpadních vod a vodovod� s využitím dota�ních 
program�  

� �ešení problém� vyplývajících z dopravy budováním silni�ních obchvat� v nejvíce 
ohrožených lokalitách 

� omezení parkovacích možností v centrech obcí, volba vhodných lokalit pro parkování 
� posílení pozice hromadné dopravy 
� zvýšení podílu ekologicky šetrné dopravy železni�ní 
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4.  ochrana p�írody a krajiny 
 
silné stránky 

� nadpr�m�rná rozloha chrán�ných území v rámci CHKO, p�írodních park� a dalších 
chrán�ných lokalit (cca 38 % území) 

� evropsky významné území Chrán�ná krajinná oblast T�ebo	sko rozkládající se na 
�ásti území ORP J.Hradec s významnými lokalitami výskytu zvlášt� chrán�ných druh� 
a pta�í oblasti NATURA 2000 

� p�írodní parky – p�írodní park �eská Kanada, p�írodní park Homolka – Vojí�ov a 
p�írodní park Javo�ická Vrchovina 

� �etný výskyt památných strom� 
� velký po�et významných krajinných prvk� 
� hustá sí
 územních systém� ekologické stability 
� specifický krajinný ráz území vysoké hodnoty kulturn� – p�írodní krajiny 

nadpr�m�rn� dob�e dochovaný na v�tší �ásti území – hodnotný krajinný ráz je jednou 
ze základních charakteristik území 
 

slabé stránky  
� oblasti a plochy intenzivn� zem�d�lsky využívané se sníženou ekologickou stabilitou, 

ohrožené vodní a v�trnou erozí, s nízkým podílem roztroušené zelen� 
� nep�íznivá druhová skladba lesa 
� likvidace alejí a roztroušené zelen� v krajin�, zelen� sídelní 

 
hrozby 

� p�evažující ekonomické hledisko p�i navrhování a realizaci nových zastavitelných 
ploch  

� neuvážené zastavování krajiná�sky vysoce kvalitních prostor� s nevratným zni�ením 
hodnot krajinného rázu 

� nerespektování ochrany p�írody v rámci ploch ÚSES, zpož�ování  realizace opat�ení 
k založení chyb�jících prvk�  

  
p�íležitosti 

� využívání dota�ních program� ur�ených pro tvorbu a ochranu krajiny a p�írody 
� realizace nefunk�ních �ástí územního systému ekologické stability 
� vhodné využití hodnot p�írodního potenciálu k rozvoji hospodá�ství 
� rozvoj ekologického zem�d�lství šetrného k p�írod� 

 
 
5.  zem�d�lský p�dní fond a pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa 
 
silné stránky 

� rozsáhlé lesní plochy 
� využití p�d nižší kvality pro pastevní hospoda�ení a sklize	 sena 

  
slabé stránky 

� pr�m�rné klimatické a p�dní podmínky pro zem�d�lství 
� nižší podíl p�d vysoké kvality ( I. a II. t�ídy ochrany), v území p�evládající t�. III. 
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� nevhodná skladba �ásti lesních porost� ekologicky nestabilních, s negativním 
dopadem na stavy les� (�asté polomy v d�sledku vich�ic, výskyt šk�dc�)   

� plochy zem�d�lské p�dy ohrožené vodní erozí na svažitých terénech 
� nízký podíl ekologicky hospoda�ících zem�d�lc� 

 
hrozby 

� nerespektování d�sledné ochrany kvalitních zem�d�lských p�d, zastavování ploch na 
I. a II. t�íd� ochrany 

� ohrožení lesních porost� kalamitami a šk�dci 
   

p�íležitosti 
� zm�na zp�sobu hospoda�ení v lesích, zam��ení na ekologicky stabilní porosty 
� ochrana �ásti lesních ploch v rámci územních systém� ekologické stability 
� využití dota�ních program� pro tvorbu a ochranu krajiny k zlepšení reten�ní 

schopnosti zem�d�lských ploch a zamezení vodní a v�trné eroze p�dy  
� uvážené navrhování zastavitelných ploch, s d�sledným požadavkem na etapizaci 

výstavby pro v�tší lokality a omezení nadbyte�ných zábor� ZPF, zejména I. a II. t�ídy 
ochrany a vyhodnocování ú�elného využití zastav�ného území a pot�eby vymezení 
zastavitelných ploch   

 
 
6.  ve�ejná dopravní a technická infrastruktura 
 
silné stránky 

DI 
� silni�ní sí
 stabilizovaná a dostate�n� pokrývající území a zajiš
ující dopravní 

propojení obcí s centry i obcí vzájemn� 
� dobré dopravní spojení centra s krajským m�stem  
� železni�ní doprava v�etn� úzkokolejné dráhy 
� zlepšující se technická kvalita vozovek 
TI  
� elektrifikace, plynofikace území 
� vybudovaný systém likvidace odpadu s centrálním skladováním 

  
slabé stránky 

DI 
� nerealizované silni�ní obchvaty v d�ležitých komunika�ních trasách  
TI 
� nejsou �išt�ny všechny odpadní vody -  chybí �istírny odpadních vod v �ásti obcí, není 

vybudována splašková kanalizace 
� nedostatky v zásobování kvalitní pitnou vodou �ásti obcí 

 
hrozby 

DI 
� nar�stání intenzity silni�ní dopravy, zejména nákladní, s negativními dopady na 

zastav�ná území 
� nedostatek financí k realizaci pot�ebných silni�ních obchvat� 
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TI  
� zranitelné oblasti – zne�išt�ní pitné vody 

p�íležitosti 
DI 
� realizace zám�r� v oblasti dopravní infrastruktury dle ZÚR 
� budování cyklotras mimo komunikace pro automobilovou dopravu a v centrech m�st  
TI 
� zlepšení systému likvidace odpadu (vybudování kapacitní t�ídírny odpadu), zavedení 

d�sledného t�íd�ní odpadu 
� dobudování systému �išt�ní odpadních vod a zásobování vodou obcí s využitím 

dota�ních program�  
 
 
7.  sociodemografické podmínky 
 
silné stránky 

� relativn� dobré v�kové složení obyvatelstva 
� pr�m�rná nezam�stnanost je nízká 
� dobrá dostupnost krajského m�sta s dalšími pracovními p�íležitostmi 
� zatím p�íznivá sociální soudržnost obyvatel území, malá sociální segregace 
� p�íznivý vývoj po�tu dokon�ených byt� vztažený na po�et obyvatel 
� neproblémová sídlišt� s neexistencí problém� t.zv. ,,p�edm�stí“, nízká kriminalita 
� vysoký výskyt hodnot podporujících identifikaci obyvatel s prost�edím – památky, 

urbanistické a architektonické hodnoty území, hodnotná harmonická krajina – prvky 
tvo�ící  tzv. ,,pam�
 místa“ 

 
slabé stránky 

� nep�íznivé migra�ní saldo území (zejména Jind�ich�v Hradec) 
� procesy suburbanizace v okolí v�tších sídel 

 
hrozby 

� zhoršování sociální soudržnosti v d�sledku n�kterých negativních jev� v území – viz 
pilí� sociální soudržnosti, zejména suburbanizace  

� úbytek obyvatel h��e dostupných okrajových oblastí s menší nabídkou pracovních 
míst, nižší vybaveností a zejména horší dostupností 

 
p�íležitosti 

� pé�e o ve�ejná prostranství jako místa setkávání obyvatel – d�raz na kvalitní �ešení 
ploch (poloha, zele	, drobná architektura, estetická kvalita prost�edí apod.) 

� ve�ejná prostranství navrhovat a realizovat i v nov� budovaných lokalitách pro bydlení 
� rozvoj ob�anského vybavení a další ve�ejné infrastruktury s d�razem na dostupnost z 

okrajových �ástí území 
� eliminace negativních dominant a nevyužívaných prostor (brownfields)  
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8.  bydlení 
 
silné stránky 

� relativn� dobré životní prost�edí, p�íznivé pro bydlení 
� bezpe�nost území – nízká kriminalita 
� rekrea�ní zázemí na vysoké úrovni 

  
slabé stránky 

� hygienické závady �ástí území – zejména zhoršená kvalita ovzduší 
� horší podmíny pro bydlení v menších sídlech vzhledem ke snížené kvalit� ve�ejné 

infrastruktury 
� omezená dostupnost okrajových �ástí území ve�ejnou dopravou 

 
hrozby 

� suburbanizace 
� úbytek obyvatel v okrajových �ástech území 

 
p�íležitosti 

� rozvoj bydlení za podmínky vzniku nových pracovních p�íležitostí 
 

 
9.  rekreace, sport 
 
silné stránky 

� bohatá nabídka pro využití volného �asu v Jind�ichov� Hradci: sportovní letišt�, 
sportovní hala, aquapark, tenisové kurty, vyjíž�ky na koních,  po�etné kulturní 
památky, nabídka kulturního programu v letních m�sících 

� velmi atraktivní krajina s nabídkou cyklotras, turistických tras, hipostezka, 
úzkorozchodná železnice, památky – prakticky celé �ešené území je turisticky a 
rekrea�n� velmi atraktivní 

� další sportovní aktivity v území: golf, jízda na koni, tenis, místní fotbalová h�išt� 
� hrani�ní p�echody pro cyklisty a p�ší rozši�ují místní nabídku cyklotras a turistických 

tras o p�ilehlé území Rakouska 
� tradi�n� vysoké zastoupení rekrea�ních objekt�, zejména rekrea�ních chalup 
� velká nabídka ubytování pro rekreanty mimo základní hotelovou sí
 (pensiony, 

rekrea�ní byty) 
 

slabé stránky 
� špatné podmínky pro koupání v rybnících, d�íve jedna z významných atraktivit 

regionu, v d�sledku intenzifikace chovu ryb prakticky na všech rybnících, i tam, kde 
je po�etná chatová zástavba 

� úrove	 služeb ne vždy na pot�ebné úrovni 
 

hrozby 
� neuvážená urbanizace turisticky atraktivních míst ( hodnotné vesnické celky, p�írodní 

prost�edí – místa vysoké hodnoty krajinného rázu) s následným negativním dopadem 
na turistický ruch 

� ohrožení p�írody nevhodnými masovými zp�soby sportovního a turistického využití  
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p�íležitosti 
� zhodnocení vysokého turistického a rekrea�ního potenciálu území v rámci 

Euroregionu lepší propagací regionu 
� rozvoj služeb cestovního ruchu s ohledem na ochranu hodnot území  

 
 
10.  hospodá�ské podmínky 
 
silné stránky 

� nadpr�m�rné podmínky pro cestovní ruch, rekreaci, agroturistiku a další aktivity 
(p�írodní parky, CHKO T�ebo	sko, mnoho dalších chrán�ných prvk� p�írody, velké 
plochy les�) 

� vysoký kulturní potenciál území rovn�ž podporuje cestovní ruch (památky, lidová 
architektura, historické stavby atd.) 

� velké zastoupení místních tradi�ních odv�tví – zem�d�lství, lesnictví, rybniká�ství 
� dobré podmínky pro ekologické zem�d�lství 
� rozvinutá sí
 stavebních firem, stavebních �emesel, t�žba surovin pro stavebnictví 

(št�rk, stavební kámen) 
� výhodná územní poloha u hranice s Rakouskem 
� relativn� nízká cena nemovitostí 

 
slabé stránky 

� okrajová poloha území v rámci republiky 
� horší dopravní dostupnost regionu v d�sledku neexistence dálnice Praha-�eské 

Bud�jovice 
� poloha mimo základní dopravní tahy státu 
� nevyrovnanost hospodá�ského rozvoje v rámci území – dobré podmínky pro 

hospodá�ský rozvoj mají jednak obce na základních dopravních trasách a dále v�tší 
obce, naopak malé obce v okrajové poloze mají špatné podmínky pro hospodá�ský 
rozvoj   

� vzd�lanostní struktura obyvatel zejména n�kterých �ástí území (velký podíl 
obyvatelstva se základním vzd�láním) 

� nedostatek kvalifikovaných pracovních sil zp�sobený odlivem mladých lidí 
� útlum tradi�ní textilní výroby 

 
hrozby 

� vylid	ování okrajových území s nižším po�tem pracovních p�íležitostí, horší 
infrastrukturou a problematickým dojížd�ním za prací i do škol s d�sledkem další 
stagnace hospodá�ského rozvoje 

� jednostranné zam��ení hospodá�ství na cestovní ruch 
� hospodá�ský rozvoj vázaný pouze na polohu na dopravních osách a ve v�tších sídlech, 

stagnace ostatního území 
   

p�íležitosti 
� okrajová poloha území na hranici s Rakouskem se m�že stát naopak výhodou 

umož	ující sociální a ekonomický rozvoj regionu v rámci evropského prostoru (nap�. 
existují úvahy o zhodnocení p�írodn� kvalitního území bývalé t.zv. železné opony 
v celoevropském významu)  
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� potenciál nových pracovních míst z turistického ruchu zvýšením turistické p�itažlivosti 
území (zejména pohrani�í) zpest�ením nabídky služeb a lepší propagací regionu 

� využití potenciálu absolvent� místní vysoké školy 
� vyhodnocení využití potenciálu stávajících výrobních ploch se zam��ením na 

znehodnocené plochy (brownfields), zajistit rozvojové plochy pro výrobu a další 
komer�ní využití v centrech osídlení, zejména v Jind�ichov� Hradci. 

 
   
11.  ob�anská vybavenost 
 
silné stránky 

� ve�ejná ob�anská vybavenost centra osídlení Jind�ichova Hradce 
� ob�anská vybavenost ostatních center osídlení 

 
slabé stránky 

� soust�e�ování veškeré ob�anské vybavenosti do center, nízká nebo žádná vybavenost 
malých sídel 
 

hrozby 
� další koncentrace ob�anské vybavenosti – služeb, zásobování potravinami s dopadem 

na menší obce v okrajových �ástech území 
 

p�íležitosti 
� rozvoj služeb soukromého sektoru  

 
 
12.  architektonické a urbanistické hodnoty, krajinný ráz území 
 
silné stránky 

� M�stská památková rezervace Jind�ich�v Hradec s mimo�ádnou architektonickou a 
urbanistickou hodnotou a velkým po�tem nemovitých kulturních památek 

� národní kulturní památka zámek Jind�ich�v Hradec a zámek �ervená Lhota 
� m�stská památková zóna Nová Byst�ice 
� nadpr�m�rný po�et historických architektonických památek v celém území ORP 

J.Hradec 
� vesnické památkové zóny Hrutkov, Malíkov nad Nežárkou, Pístina a P�íbraz s 

kvalitními soubory dochované lidové architektury oblasti  Jind�ichohradecka  
� pom�rn� vysoký podíl dalších architektonicky a urbanisticky neporušených 

vesnických celk�, dotvá�ejících atraktivní obraz ,,jiho�eské krajiny“, který je 
výjime�ný i v rámci republiky 

� charakteristický krajinný ráz v�tšiny území, tvo�ený t.zv. kulturní krajinou – nejedná 
se o krajinu p�írodní, ale krajinu ovliv	ovanou �lov�kem od st�edov�ku s výslednou 
pozoruhodnou rovnováhou mezi hodnotami p�írodními a civiliza�ními 
   

slabé stránky 
� masivní výstavba rodinných domk� �asto ve snížené až podpr�m�rné architektonické 

kvalit�, s nevratným d�sledkem v celkovém snížení architektonické a urbanistické 
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úrovn� sídel. Tento problém se týká zejména výstavby v menších sídlech, zástavby 
proluk v existující zástavb� a pod. 
     

hrozby 
� zanedbání údržby n�kterých památek – velký po�et nemovitých památek klade velké 

finan�ní nároky na jejich údržbu, je ohrožena existence drobných památek (boží muka, 
kapli�ky a pod.) 

� postupná likvidace hodnot území, které spo�ívají v dochovaném krajinném rázu a 
charakteristickém obrazu jiho�eských sídel a tvo�í základ bohatství historického 
d�dictví i ekonomický potenciál území turisticky atraktivního (viz slabé stránky)   

 
p�íležitosti 

� d�sledné využívání všech grantových možností pro údržbu památkového fondu území 
� rozvoj území a ochrana hodnot ve vzájemném souladu 
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B.   VYHODNOCENÍ  VYVÁŽENOSTI  VZTAHU ÚZEMNÍCH    
       PODMÍNEK PRO P�ÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ, PRO           

HOSPODÁ�SKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST OBYVATEL  
      ÚZEMÍ 
 

� B.1. pro p�íznivé životní prost�edí 
 
+    p�írodní podmínky Jind�ichohradecka jsou mimo�ádn� p�íznivé, v území se           

nacházejí plochy nadpr�m�rné p�írodní hodnoty – je to zejména �ást území, 
která je sou�ástí Chrán�né krajinné oblasti T�ebo	sko, dále do �ešeného 
území  zasahují p�írodní parky �eská Kanada, Javo�ická vrchovina a 
Homolka – Vojí�ov  

+ hodnota krajinného rázu je na v�tšin� území Jind�ichohradecka na 
nadpr�m�rné úrovni - vyjád�eno koeficientem ekologické stability 
KES=1,59 (pr�m�r za ORP). Maximální hodnoty KES jsou až 4, 81 (Staré 
M�sto pod Landštejnem) a 5,84 (Hatín)  

+   oblast CHKO T�ebo	sko je sou�ástí evropského systému NATURA 2000 – 
evropsky významná lokalita, NATURA 2000 – pta�í oblast a biosférická 
rezervace UNESCO 

+    v území je velký po�et chrán�ných prvk� p�írody (významné krajinné prvky, 
p�írodní památky, chrán�né stromy a pod.), další plochy jsou chrán�ny 
v rámci územních systém� ekologické stability  

+   vysoký po�et vodních ploch a les� vytvá�ející vhodné mikroklima 
+ žádné významné místní zdroje zne�išt�ní 
 
- zhoršená kvalita ovzduší na v�tší �ásti území 
- výskyt zranitelných oblastí  
- ve�ejné m�stské prostory nadm�rn� obt�žované dopravou 
- nedostatky technické infrastruktury (závady �išt�ní odpadních vod, 

zásobování vodou) 
- výskyt radonu 
- staré ekologické zát�že 

   
� B.2.  pro hospodá�ský rozvoj 

 
+ nadpr�m�rné podmínky území pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace 

(p�írodní podmínky a kulturní památky, p�íhrani�ní poloha) 
+ atraktivní vybavenost území, jeho r�znorodost a dostupnost: sportovní 

aktivity – cyklostezky, cyklotrasy, jízda na koni, golf apod., vybavení centra 
sportovišti (aquapark, sportovní hala a další), blízkost lázní, úzkorozchodná 
železnice  

+ fungující technická infrastruktura v�tších sídel 
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+ lesní hospodá�ství (rozsáhlé plochy les�) 
+ podmínky pro ekologické zem�d�lství a agroturistiku  
+ rybniká�ství 
 
- špatná dopravní dostupnost regionu vzhledem k neexistenci dálnice Praha-
�eské Bud�jovice 

- okrajová poloha regionu v rámci republiky i kraje 
- vzd�lanostní struktura obyvatelstva (nízký podíl obyvatelstva 

s vysokoškolským vzd�láním) 
- nízká hustota obyvatelstva 
- nedostatek kvalifikovaných pracovních sil 
- nízká mobilita obyvatelstva, problematické dojížd�ní za prací z okrajových 
�ástí území 

- nerostné bohatství pouze pro stavebnictví 
- nedostatek rozvojových ploch pro nové investory 

 
� B.3.  pro soudržnost spole�enství obyvatel území 

 
+ vysoká dynamika bytové výstavby 
+ vysoký po�et významných míst a kulturních památek – tzv. pam�
 místa, 

identita obyvatelstva 
+ p�irozená rovnováha v osídlení území, malá migrace m�sto-venkov 
+ malá segregace obyvatel 
+ nízká kriminalita 
+ trh práce – relativn� nízká nezam�stnanost 
 
- struktura a dostupnost ob�anské vybavenosti (vysoká centralizace) 
- nep�íznivé saldo migrace  
- suburbanizace 
- úbytek a nedostat�ná kvalita ve�ejných prostranství 
- deprimující plochy a objekty – znehodnocené a nevyužívané plochy a areály  
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� B.4.  Podklad pro vyhodnocení  pilí�e sociální soudržnosti ORP 
JIND�ICH�V HRADEC 

Textová �ást Rozboru udržitelného rozvoje v�novaná jednotlivým obcím neobsahuje 
vyhodnocení pilí�e sociální soudržnosti pro každou jednotlivou obec.  Tento pilí� nelze 
vyhodnocovat pro jednotlivou obec, nebo
 je závislý p�edevším na územních souvislostech. 
Následující text je podrobným vyhodnocením pilí�e vyváženosti územních podmínek pro 
sociální soudržnost obyvatel území. V úvahu bylo nutno vzít i jiná kritéria neobsažená 
v sledovaných jevech dle vyhlášky.  
 

problém 
koncept a metoda 

metodika pro ÚAP Jind�ich�v Hradec 
�ešení pro ÚAP Jind�ich�v Hradec 

doporu�ení pro ÚAP Jind�ich�v Hradec 
problém 
Sociální soudržnost (koheze) je v sou�asné globalizující se spole�nosti inovovaný pojem, 
který koresponduje s širším pojmem sociální integrace. Integra�ní a dezintegra�ní procesy, 
provázené posilováním i oslabováním sociální koheze, se projevují �ast�ji a intenzivn�ji než 
v minulosti.  
 
Pokles sociální koheze je spojován se sociální fragmentací otev�ených spole�ností, ve kterých 
se lidé sdružují dle svých zájm� a pot�eb do mnoha r�zných koexistujících sociálních útvar�. 
Dochází tak sou�asn� k oslabení sociální soudržnosti relativn� stálých velkých celk� (státu, 
národa, spole�nosti) a k posílení sociální soudržnosti spontánn� vznikajících prom�	ujících se 
menších soubor� osob. Konstatována je ztráta velkých spole�enských témat, která lidi 
spojovala, št�pení „v�cí ve�ejných“ a atomizace sociálních celk�. P�ibývání množství forem 
sociální koheze v jejich pluralit� znamená i p�ibývání jejich rozmanitosti, ale též obtíží p�i 
hledání a prosazování toho, co sdružuje lidi do velkých, historicky vzniklých spole�ností. 
Odtud d�raz na „politiku sociální soudržnosti“ v evropském sociálním prostoru v kontextu 
rozmanitých ve�ejných politik. 
 
koncept a metoda 
R�zné koncepty sociální koheze uvád�jí její indikátory, které mají v podstat� dvojí charakter 
tvrdých (kvantitativních, statistických) a m�kkých (kvalitativních, empiricky zjiš
ovaných) 
dat. Prvá  jsou podkladem pro analýzu stavu sociální koheze a druhá pro analýzu vnímání 
sociální koheze. Koncepty a indikátory jsou vztaženy k makroúrovni (spole�nost, Evropa 
atp.), mikroúrovni (sociální skupiny) a v jejich propojení k úrovni makro – mikro (lokální 
spole�enství). Vysoká sociální koheze jedné úrovn� neznamená nutn� stejnou sociální kohezi 
jiné úrovn�.  
 
metodika pro ÚAP Jind�ich�v Hradec 
Pro ú�ely t�chto podklad� nejsou výsledky empirických výzkum� vnímané koheze k dispozici 
a lze tedy využít pouze kvantitativní údaje týkající se stavu sociální koheze. Není k dispozici 
studie soudržnosti zkoumaného území a lze tedy využít pouze data týkající se celého okresu 
Jind�ich�v Hradec, jehož jednou ze t�í �ástí z hlediska ve�ejné správy zkoumané území je. 
Tato data byla v mnoha p�ípadech (�ást „�ešení pro ÚAP Jind�ich�v Hradec) použita 
k vlastním výpo�t�m  Pro pot�eby hodnocení míry sociální koheze zkoumaného území je p�i 
chyb�jících standardech vhodné použít metodu komparace a/�i �asových �ad.  
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Pro lokální spole�enství p�icházejí jako indikátory sociální koheze v úvahu1: 
1. charakter rodiny 

kauzalita: sociální koheze ubývá od tradi�ní k moderní rodin� 
možné statistické údaje: s	ate�nost, rozvodovost, natalita 

2. migrace 
kauzalita: pozitivní migra�ní saldo sv�d�í o atraktivit� území, která je pozitivn� ovlivn�na 
sociální kohezí 
možné statistické údaje: migrace 

3. suburbanizace 
kauzalita: satelitní sídla m�st uzavírají jejich obyvatele, kte�í p�edstavují omezenou �ást 
sociálního spektra do jimi sdíleného zp�sobu života, jejich r�st snižuje sociální kohezi 
v širším území  
možné statistické údaje: teritoriální analýza stavebních �ízení 

4. participace na trhu práce 
kauzalita: r�st nezam�stnanosti a pokles podnikání snižuje sociální kohezi 
možné statistické údaje: nezam�stnanost, podnikatelé 

5. místní kriminalita a sociáln� patologické jevy 
kauzalita: r�st kriminality a po�tu sociáln� problémových oblasti s koncentrací sociáln� 
patologických jev� snižují sociální kohezi 
možné statistické údaje: kriminalita, p�estupky 

6. politická participace 
kauzalita: vyšší participace sv�d�í o vyšší sociální kohezi 
možné statistické údaje: po�et ob�anských organizací vstupujících do managementu v�cí 
ve�ejných a po�et takových p�ípad�, volební ú�ast, návšt�vnost jednání místních 
zastupitelstev, petice, stížnosti 

7. ú�ast v místních dobrovolnických organizacích  
kauzalita: v�tší ú�ast vede k vyšší sociální kohezi 
možné statistické údaje: po�et organizací a po�et dobrovolník� 

8. poradenství a mediace konflikt� 
kauzalita: v�tší množství a rozmanitost mediátor� sv�d�í o vyšší sociální kohezi 
možné statistické údaje: po�et ve�ejných a soukromých media�ních a poradenských 
organizací 
Metodika pro stanovení sociální koheze není pro ÚAP stanovena. je proto možné v�novat 
pozornost i  t�m pro ÚAP stanoveným jev�m2, které se k sociální kohezi souvisí. Za takové 
jevy lze považovat:  

9. jev �. 3 plochy ob�anského vybavení 
up�esn�ní:  za�ízení poskytující sociální, zdravotní a vzd�lávací služby 
zd�vodn�ní:  rovnost p�íležitostí k saturaci t�chto pot�eb lze vztáhnout k sociální soudržnosti 

10.  jev �. 4 – 16, 19, 20, 32 plochy k obnov�, významná místa 
up�esn�ní: ochrana hodnot 
zd�vodn�ní: postoj k hodnotám je zásadním indikátorem sociální koheze (viz p�edcházející 
text) 

11.  jev �. 115 ostatní ve�ejná infrastruktura  
up�esn�ní: ve�ejné prostory 
zd�vodn�ní: ve�ejn� p�ístupná místa setkávání a diskuse jsou podmínkou sociální koheze 

                                                
1 Berger – Schmidt, R. 2002. Social Cohesion between the Member States of the European Union. 
Forrest, R., Kearns, A.2001.Social Cohesion, Social Capital and the Neighbourhood 
Jenson, J. 1998. Mapping Social Cohesion 
Lockwood, D. 1999. Civic integration and social cohesion..  
2 Uživatelská dokumentace k datovému modelu pro ÚAP. 2007 
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12.  jev �. 116  po�et dokon�ených byt� 
up�esn�ní: vhodné by byly též údaje o dokon�ených rodinných domech 
zd�vodn�ní: vlastnictví byt� a dom� i zájem o nájemné bydlení lze vztáhnout k sociální 
soudržnosti 
 

P�ehled potenciálních indikátor� sociální koheze pro podklady ÚAP Jind�ich�v Hradec 
data 

ve�ejn� 
  

indikátor  
zdroj dostupná nedostupná 

hodnotové postoje 
pocit p�ináležitosti a identity 
pocit závazku 
pocit rovných p�íležitostí 
ochota kooperovat a pomáhat 
d�v�ra a tolerance k odlišným 
skupinám 
obecná d�v�ra v druhé 
d�v�ra v politické a další velké 
sociální instituce 

vnímaná 
sociální 
koheze 1 

d�v�ra v osobnosti ve�ejného 
života 

 
 
 
 

empirický 
sociologický 

výzkum 

  
 
 
 
 

X 

statistika: 
s	ate�nost 

 
X 

 

statistika: 
rozvodovost 

 
X 

 

1. rodina 

statistika: 
natalita 

 
X 

 

2. migrace statistika: 
migrace 

 
X 

 

3. suburbanizace statistická: 
stavební �ízení  

  
X 

statistika: 
kriminalita 

 
X 

 4. sociáln� patologické jevy 
a kriminalita 

statistika: 
p�estupky 

  
X 

statistická: 
volební ú�ast 

 
X 

 

statistická: 
návšt�vnost 

jednání 
zastupitelstev  

  
 

X 

statistická: 
po�et peticí 

  
X 

statistická: 
po�et stížností 

  
X 

stav 
sociální 
koheze1 

5. politická participace 

statistická: 
po�et ob�anských 

participujících 
organizací 

 
 
 

 
 

X 
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statistická: 
nezam�stnanost 

 
X 

6. trh práce 

statistická: 
podnikatelé 

 
X 

 

7. organizovaná dobrovolná 
práce 

statistická: 
po�et 

dobrovolnických 
organizací; 

 
 

X 

 

 

poradenství a mediace konflikt� statistické: 
po�et media�ních 
a poradenských 

organizací; 

 
 
 

 
 

X 

8. ob�anská vybavenost 
jev �. 3, �ást 

statistické: 
po�et za�ízení 

sociálních, 
zdravotnických a 

vzd�lávacích 
služeb 

 
 
 

X 

 

9. ostatní ve�ejná 
infrastruktura 

jev. �. 115, �ást 

statistické: 
po�et ve�ejných 

budov a 
prostranství 

 
 

X 

 

10. plochy k obnov�, 
významná místa 

jev �. 4 – 16, 19, 20, 32 

statistické: 
po�ty míst 

ochra	ujících 
hodnoty 

 
 

X 

 

stav 
sociální 
koheze2 

11. po�ty dokon�ených byt� 
jev �. 116 

statistické: 
po�et 

dokon�ených 
byt� 

 
X 

 

 
�ešení pro ÚAP Jind�ich�v Hradec 
 

1.  rodina 3 
V porovnání s �R a Jiho�eským krajem vykazuje okres Jind�ich�v Hradec relativn�: 

� nejnižší s	ate�nost ; její pokles za posledních 15 let je též nejvyšší;  
� stejnou rozvodovost jako Jiho�eský kraj, tzn. pon�kud nižší než �R; její vzestup za 

posledních 15 let vykazuje obdobné tendence; 
� nejnižší natalitu; její pokles za posledních 15 let je též nejvyšší. 

 
s	ate�nost 4 rozvodovost 4 natalita 5  

2006 saldo 15  let 6 2006 saldo 15  let4 2006 saldo 15  let4 
�R 5,1 - 1,9 0,12 0,05 10,3 - 2,2 
kraj Jiho�eský 4,9 - 1,8 0,10 0,04 10,1 - 2,8 
okres JH 4,5 - 2,0 0,10 0,04 9,7 - 3,5 

                                                
3 zdroj �eský ú�ad statistický http://vdb.czso.cz/vdb/vdb.jsp 
4 na 1000 obyvatel 
5 živ� narození na 1000 obyvatel 
6 rozdíl 1991 - 2006 
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Rodina ve zkoumaném území ztrácí sv�j soudržný tradi�ní charakter a její situace 
nep�ispívá k sociální soudržnosti v území. 
 

2.  migrace 3 
V porovnání s �R a Jiho�eským krajem vykazuje okres Jind�ich�v Hradec relativn� nejmén� 
p�íznivé migra�ní saldo; pouze zde došlo k úbytku obyvatel (taková situace nastala ješt� 
v letech 2000 a 2001, kdy ovšem migra�ní saldo vykázalo hodnoty pouze – 19 a – 20) 
 

migra�ní saldo 2006  
absolutní �etnost. relativní �etnost 7 index 8 

�R 34 720 0,34 1 207 
kraj Jiho�eský 2 038 0,33 258 
okres JH - 125 0,13 - 171 
 
Suburbanizace spolu s dynamickým úbytkem obyvatel snižuje sociální soudržnost 
v území. 
 

3.  suburbanizace  
Údaje o stavbách nejsou k dispozici. Suburbaniza�ní procesy v okolí všech v�tších sídel 
v území jsou však pozorovatelné.  
 
Procesy suburbanizace  snižují sociální soudržnost v území.  
 

4.  sociáln� patologické jevy a kriminalita3 
Údaje o p�estupcích nejsou k dispozici. V porovnání s �R a Jiho�eským krajem vykazuje 
okres Jind�ich�v Hradec relativn� nejnižší kriminalitu.  
 

kriminální �inny 2006  
absolutní �etnost p�epo�et na 1 000 obyvatel 

�R 336 446 32,6 
kraj Jiho�eský 16 205 26,0 
okres JH 1 682 18,1 
 
Relativn� nízká kriminalita sv�d�í o p�íznivé situaci sociální koheze v území. 
 

5.  politická participace 3 
Údaje o návšt�vnosti jednání zastupitelstev obcí, peticích a stížnostech nejsou k dispozici. 
Volební ú�ast v okrese Jind�ich�v Hradec je obdobná ú�asti v Jiho�eském kraji a v pr�m�ru i 
�R. Nap�. p�i volbách do PS �R v roce 2006 �inila v okrese Jind�ich�v Hradec i �R 64% a 
v Jiho�eském kraji byla o jedno procento vyšší. 
Podíl ob�anských ve�ejn� prosp�šných a ob�anských vzájemn� prosp�šných organizací 
v území není znám. Lze p�edpokládat, že z r�zných forem ob�anských organizací (viz tab. u 
bodu 7. organizovaná dobrovolná práce) lze politickou participaci p�edpokládat p�edevším u 

                                                
7 100% = po�et obyvatel 
8  index 100 =  absolutní �etnost migra�ního salda 1991 
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sdružení a obecn� prosp�šných spole�ností. Odborníci na ob�anské organizace a participaci9 
v rozhovorech uvád�jí kvalifikovaný odhad velmi malého množství t�ch ob�anských 
organizací, které na politickém život� v území ÚAP Jind�ich�v Hradec participují (do 5% ze 
všech ob�anských organizací, tj. max. do 20 organizací).  
 

ob�anské organizace: sdružení 
a o. p. s.10  

 

2006 2004 
kraj Jiho�eský 54% 69% 
okres JH 51% 27% 
 
Nízká politická participace v území sv�d�í o nízké sociální kohezi. 
 

6.  trh práce 3 
V porovnání s Jiho�eským krajem vykazuje okres Jind�ich�v Hradec relativn� pon�kud nižší 
nezam�stnanost; dynamika jejího poklesu je však v porovnání s krajem mén� výrazná. 
Obdobn� vykazuje okres Jind�ich�v Hradec relativn� pon�kud nižší po�et podnikatelských 
subjekt�, ovšem  p�i vyšší dynamice r�stu jejich po�tu. 
 

nezam�stnanost podnikání  
2006 2003 2006 p�epo�et na 1 000 

obyvatel 
index11 

kraj Jiho�eský 6,37% 6,91% 137 559 218 101 
okres JH 6,02% 6,19% 17 484 188 110 
 
Relativn� nízká nezam�stnanost s nízkou dynamikou jejího r�stu spolu s relativn� vyšší 
dynamikou p�ibývání podnikatelských subjekt� sv�d�í o p�íznivé sociální kohezi 
v území. 
 

7.  organizovaná dobrovolná práce 3  
V porovnání s Jiho�eským krajem vykazuje okres Jind�ich�v Hradec relativn� pon�kud vyšší 
po�et ob�anských organizací s výrazným úbytkem jejich množství za t�íleté období.  
 

ob�anské (neziskové) organizace  
2006 p�epo�et na 1 000 obyvatel index12 

kraj Jiho�eský 7 364 12 152 
okres JH 1 201 13 62 
 
Odborníci na dobrovolnictví9 v rozhovorech uvád�jí ve zkoumaném území cca 10 ob�anských 
organizací, které organizují dobrovolnou práci. Pokud bychom schématicky p�edpokládali, že 
po�et ob�anských organizací ve zkoumaném území tvo�í t�etinu t�chto organizací v okrese 
Jind�ich�v Hradec, týká se organizovaná dobrovolná práce cca 3% t�chto organizací. 
 
Malý podíl ob�anských organizací, které organizují dobrovolnou práci a relativn� malý 
po�et dobrovolník� sv�d�í o nízké sociální kohezi. 
                                                
9 katedra Managementu ve�ejného sektoru FM VŠE v Jind�ichov� Hradci 
10 100% = všechny ob�anské organizace 
11 index 100 = absolutní �etnost podnikatelských subjekt� 2004 
12 index 100 = absolutní �etnost ob�anských organizací 2004 
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8.  ob�anská vybavenost  
Ob�anská vybavenost území pokud jde o za�ízení sociálních služeb, zdravotnická a školská 
za�ízení vychází z principu tzv. obslužnosti území a je centralizována do m�st a sídel 
m�stského typu. Po�et za�ízení se nezdá být v územím takovým problémem, jako jejich 
struktura, kvalita a dostupnost. P�edevším oblast sociálních služeb je vnímaná jako 
nedostate�ná. 
 
Centralizace ob�anské vybavenosti do „sídel vyššího typu“ snižuje sociální kohezi 
venkovských sídel, která m�že být posilována decentraliza�ními procesy domácí pé�e, 
terénní práce atp. 
 

9. ostatní ve�ejná infrastruktura  
Údaj o ve�ejných prostranstvích a budovách nejsou sledovány. Historicky plnily funkci 
ve�ejných prostranství ve vesnicích p�edevším návsi a ve m�stech nám�stí, v sou�asnosti jsou 
lze pozorovat u venkovských návsí, pokud v�bec z�staly zachovány, ztrátu této funkce. 
Z vesnic mizí též tradi�ní místa setkávání a rozhovor�, jakými byly obchody, hospody, školy 
atp. Pozornost je v�nována ve�ejným prostranstvím a budovám ve m�stech.  
 
Množství a rozmanitost místa pro setkávání ve�ejností v exteriérech sídel i interiérech 
budov posiluje sociální soudržnost obyvatel m�st v území, zatímco jejich úbytek 
z venkovských sídel ji oslabuje. 
   

10. plochy k obnov�, významná místa  
Celkové údaje o plochách k obnov� v území nejsou dostupné. V devíti z deseti venkovských 
lokalit v území se nacházejí mnohdy chátrající objekty p�vodních škol, kulturních dom� a 
prodejen spot�ebního družstva Jednota; v jedné lokalit� jsou v pr�m�ru dv� takové budovy. 
20% z nich svým vzhledem a ztrátou své funkce p�sobí jako deprimující zóny, tzv. 
brownfields. T�chto brownfields je na území okresu Jind�ich�v Hradec 69, tzn. že ve 
venkovské zástavb� zkoumaného území (mimo m�sto Jind�ich�v Hradec a jeho �ásti) se 
nalézá více než 20 takových objekt�, které �ekají na intervenci.13 
V ÚAP Jind�ich�v Hradec je uvád�no tém�� v každé obci v území architektonická památka, 
urbanistická hodnota, památný strom �i jakékoliv další významné místo, které je chrán�nou 
hodnotou. Takové místo posiluje identitu obyvatel s územím a jejich sociální soudržnost. 
 
Množství deprimujících ploch a objekt� v území oslabuje sociální soudržnost. Ta je 
naopak posilována množstvím lokálních významných míst a pé�í o n�. 
 

11. dokon�ené byty 3 
V porovnání s Jiho�eským krajem vykazuje okres Jind�ich�v Hradec relativn� vyšší po�et 
dokon�ených byt� ve stavbách bydlení a sou�asn� v t�íletém období ve srovnání s krajem 
vyšší dynamiku t�chto proces�. 

dokon�ené byty 2006  
absolutní �etnost p�epo�et na 1 000 obyvatel index14 

kraj Jiho�eský 1 066 0,10 108 
                                                

13 Novotná, E.:, Musil, M., Nový, J.: „Socioekonomický potenciál nepr�myslových deprimujícíh zón 
p�vodních kulturních dom�, škol a prodejen spot�ebního družstva Jednota ve venkovském 
osídlení“, VŠE 2006 

 
14  index 100 = absolutní �etnost dokon�ených byt� 2004 
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okres JH 217 0,34 144 
 
Množství dokon�ených byt� vztažené k po�tu obyvatel a tempo jejich p�ibývání 
vztažené k Jiho�eskému kraji  sv�d�í o p�íznivé situaci sociální koheze v území. 
 

SWOT analýza pro pilí� sociální soudržnosti 
 
Volit prozatímní strategii dle nyní dostupných poznatk�, tzn. považovat za: 

� silné stránky sociální soudržnosti v území 
TRH PRÁCE  
KRIMINALITU 
BYTOVOU VÝSTAVBU 

� slabé stránky sociální soudržnosti v území 
RODINU 
MIGRACI 

� p�íležitosti pro sociální soudržnost v území 
OB�ANSKOU VYBAVENOST 
OSTATNÍ VE�EJNOU INFRASTRUKTURU 
VÝZNAMNÁ MÍSTA A PLOCHY K OBNOV� 
POLITICKOU PARTICIPACI 
ORGANIZOVANÉ DOBROVOLNICTVÍ 

� hrozby pro sociální soudržnost v území 
SUBURBANIZACI 
 
problémy k �ešení v územn� plánovacích dokumentacích 
 
Ovliv	ovat sociální soudržnost v území ve�ejnou politikou: 

� pe�ovat o jevy, které posilují sociální soudržnost v území a jsou p�íležitostí k jejímu 
utužení – bytová výstavba, ob�anská vybavenost, ostatní ve�ejná infrastruktura, 
zejména ve�ejná prostranství 

� v�novat zvýšenou pozornost jev�m, které oslabují sociální kohezi v území a ohrožují 
ji – suburbanizace, plochy k obnov� a znovuvyužití znehodnoceného území 
(brownfields) 

 
problémy k �ešení jinými nástroji 
 
Stanovit strategii ovliv	ování sociální soudržnosti v území ve�ejnou politikou: 

� zadat zpracování studie sociální koheze v území dle stanovených indikátor� (�i soubor 
studií jednotlivých indikátor� – rodina, kriminalita, politická participace, významná 
místa atp.) pro oblasti vnímané soudržnosti a stavu soudržnosti s požadavkem na data 
dle obcí; výstupem po shromážd�ní dat, jejich analýze dat a interpretaci bude znalost 
situace sociální koheze za území jako celek i za jeho z hlediska jednotlivých jev� 
problémové oblasti 

� studii sociální koheze v ur�ité periodicit� (nap�. jednou za volební období) 
aktualizovat a získat tak zp�tnou vazbu efektivity ve�ejné politiky v této oblasti.  
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C.  UR�ENÍ PROBLÉM� K �EŠENÍ V ÚZEMN� PLÁNOVACÍCH 
DOKUMENTACÍCH 

 
� C.1. Priority Jind�ichohradecka v územn� plánovací �innosti 

 
Podpora hospodá�ského rozvoje území 

� rozvojové lokality pro výrobní �innosti r�zného druhu v�etn� ploch 
smíšených výrobních zejména v obcích, které se nacházejí v rozvojové 
oblasti a rozvojových osách vymezených v ZÚR  

� rozvojové lokality pro služby cestovního ruchu a sportu v oblastech 
turisticky atraktivních  s podmínkou trvale udržitelného rozvoje, 
t.zn.pouze aktivity takového druhu a kapacity, které neohrozí p�írodní a 
kulturní hodnoty území, tvo�ící  základ turistické atraktivity území 

� návrh technické a dopravní infrastruktury pro zajišt�ní výše uvedených 
priorit 

 
Podpora ochrany životního prost�edí 

� návrh revitaliza�ních a protierozních opat�ení v územích se sníženou 
ekologickou stabilitou 

� návrh protipovod	ových opat�ení – prevence proti lokálním záplavám 
� ochrana ZPF vyšších bonitních t�íd  I. a II. vzhledem k jejich nízkému 

zastoupení v �ešeném území – zastavitelné plochy zde navrhovat 
výjime�n� ve zvláš
 zd�vodn�ných p�ípadech, po vyhodnocení využití 
stávajícího zastav�ného území 

� ochrana p�írody a krajinného rázu jako nejv�tších hodnot �ešeného území 
v�etn� ochrany nezastav�ného území zvlášt� hodnotných ploch (viz výše, 
hodnoty jsou základem pro cestovní ruch) 

 
Podpora sociální soudržnosti obyvatel území 

� rozvojové lokality pro bydlení m�stského i venkovského typu s kvalitní 
ve�ejnou infrastrukturou ( technická, dopravní, ob�anské vybavení a 
ve�ejná prostranství) a sídelní zelení 

� ochrana kulturního d�dictví – ochrana památek a architektonických a 
urbanistických hodnot 

� podpora tvorby nových pracovních míst (viz výše – rozvojové lokality pro 
výrobu r�zného typu, umožn�ní drobného podnikání v plochách pro 
bydlení) 
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� C.2. problémy vyplývající z územn� analytických podklad� 
 
Problémy v oblasti životního prost�edí 

� zranitelné oblasti – oblasti s rizikem zne�išt�ní vod nebo vysokým výskytem 
dusi�nan� ve vod� využívané jako pitná voda (nad 50mg/l) 

� záplavová území – zastav�ná území ohrožená záplavami   
� ekologicky nestabilní plochy intenzivn� obhospoda�ované zem�d�lské p�dy (orná 

p�da ve velkých souvislých plochách) – �ešit revitalizace a protierozní opat�ení 
� radonové riziko v oblastech se zvýšeným výskytem radonu (jihovýchod a východ 

území, oblast mezi Hatínem a Horní Radouní)   
� staré zát�že a kontaminované plochy (vesm�s se jedná o skládky) 
� vyhodnocení oblastí a míst krajinného rázu podle dostupné metodiky. Výsledky 

zohlednit v územních plánech obcí.  
� st�et ochrany p�írody s melioracemi v CHKO T�ebo	sko 
� prognózní zdroje, chrán�ná ložisková území a bilancovaná ložiska v CHKO 

T�ebo	sko – možný st�et s ochranou p�írody 
� nutnost �ešení následného využití dobývacích prostor 
� systém ÚSES dopracovat v úrovni územních plán� obcí do podrobnosti plán� ÚSES 
� pot�eba ochrany kvalitních zem�d�lských p�d I. a II. t�ídy 
� pot�eba realizace nefunk�ních prvk� ÚSES 
� zohledn�ní kategorizace les� v územních plánech 

 
Problémy v oblasti dopravní infrastruktury 

� nedostatky na komunikacích I. a II. t�ídy, které procházejí centry v�tších obcí 
� kapacita základního dopravního systému neodpovídá na n�kterých úsecích silnic 

hustot� dopravy – nebezpe�né úseky, plynulost dopravy ve špi�kách, technické 
parametry komunikací – �ešit v souladu se ZÚR Jiho�eského kraje 

� místní závady v obcích, chyb�jící komunikace pro p�ší  
 
Problémy v oblasti technické infrastruktury 

� zásobování vodou – obce bez vodovodu s nevyhovující kvalitou místních zdroj� 
� kanalizace – obce bez �OV, kanalizace – zejména obce nad 500 EO do 2000 EO: 

Dolní P�na, �eská Olešná, Horní P�na, Popelín, Rodvínov, Lodhé�ov, Lásenice, 
H�rky 

� v sou�asné dob� není nedostate�ná plynofikace n�kterých �ástí území problémem, je 
zde ale úzká souvislost s cenami komodit a tento stav se m�že v �ase m�nit 

 
Problémy v oblasti urbanistické 

� �ešit úbytek obyvatelstva v centru osídlení J.Hradci 
� Statistiky po�tu dokon�ených byt� musí být zohledn�ny p�i navrhování zastavitelných 

ploch pro bydlení. Návrh ploch musí odrážet skute�nou pot�ebu vymezování nových 
zastavitelných ploch, musí být proporcionální k doloženému r�stu po�tu obyvatel 
každé obce. Je nutné d�razn�ji prosazovat ochranu zem�d�lského p�dního fondu, 
zejména vyšších t�íd ochrany a zabránit zbyte�ným zábor�m. Zastavitelné plochy je 
z toho d�vodu d�ležité etapizovat.    
Sou�ástí zadání územního plánu obce bude vždy vyhodnocení ú�elného využití 
zastav�ného území a vyhodnocení skute�né pot�eby vymezení zastavitelných ploch 
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� vyhodnotit rozvojové plochy výroby navržené v územních plánech obcí z hlediska 
reálnosti jejich využití s ohledem na dopravní dostupnost a velikost sídla, zohlednit 
zám�ry ZÚR na rozvojové oblasti a osy  

� nové lokality výstavby rodinných domk� v�tšího rozsahu �ešit vždy na základ� 
regula�ního plánu nebo územní studie – zajistit  kvalitní urbanistické �ešení a základní 
regulace 

� vylou�it architektonicky nekvalitní zástavbu v urbanisticky a architektonicky cenných 
plochách a plochách s vysokým stupn�m krajinného rázu (nap�. p�írodní parky) 

� pro plochy urbanisticky cenné a plochy s cennou lidovou architekturou ( hodnoty 
území) stanovit v územních plánech ú�innou ochranu hodnot 

� navrhovat v územních plánech ochranu dalších hodnot území – historicky 
významných staveb, architektonicky významných staveb, kladných stavebních 
dominant a významných vyhlídkových bod� 

� zajistit stanovená záplavová území p�ed  zastavováním stavbami pro bydlení, rekreaci, 
výrobu, ob�anské vybavení apod.    

� nevyužité výrobní areály – zastav�né nevyužité plochy, �asto negativní dominanty-  
jejich využití preferovat p�ed novými zábory p�dního fondu, v ÚP navrhovat jako 
plochy k obnov� nebo op�tovnému využití 

� �ešit urbanistické závady ve form� negativních dominant v krajin�  
� �ešení nového využití ploch, které nejsou perspektivní pro obranu státu   
� v územních plánech vymezovat plochy ve�ejných prostranství 
� doplnit chyb�jící ochranná pásma h�bitov� 
� v územních plánech vždy vymezovat ochranná pásma všech výrobních (v�. 

zem�d�lských) areál� jako maximální hranice negativních vliv� 
 

Úkoly k �ešení v územn� plánovacích dokumentacích vyplývající ze ZÚR J�. kraje 
 
Plochy zastavitelné dle ZÚR 
Rozvojové plochy nadmístního významu pro bydlení 
SO 15  Jind�ich�v Hradec severní okraj m�sta  
SO 16  Nová Byst�ice  jižní okraj m�sta  
Rozvojové plochy nadmístního významu pro komer�ní a pr�myslovou funkci p�evzaté do 
ZÚR z ÚP  
VÚC 
KP 19  Jind�ich�v Hradec plocha na JV okraji m�sta 
 
Ve�ejn� prosp�šné zájmy dle ZÚR 
      Dot�ené obce 
Rozvojové oblasti a osy nadmístního významu 
N-OB4 Jind�ichohradecko   Jind�ich�v Hradec (Jind�ich�v Hradec, Buk, D�bolín,
     Dolní Radou	, Dolní Skrýchov, Horní Ž�ár, Matná, Otín,
     Políkno,Radou	ka)      
Rozvojové osy nadmístního významu 
N-OS5 Sob�slavsko-Jind�ichohradecká osa 
      Do	ov, Kardašova �e�ice(Kardašova �e�ice, Mnich),  
      Pleše, Újezdec, Velký Ratmírov, Záho�í 
N-OS7 Severovýchodní –Jind�ichohradecká osa 

Dolní P�na, Dolní Ž�ár, Hadravova Rosi�ka, Malíkov 
nad Nežárkou (Horní P�na), Horní Skrýchov, Lásenice, 
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Nová V�elnice, Pístina, Rodvínov, Stráž nad Nežárkou, 
Vl�etínec, Ž�ár 

Specifická oblast nadmístního významu 
N-SOB2 T�ebo	sko-Novohradsko 

Plavsko, Kardašova �e�ice, Ratibo�, Hatín, Rose�, Stráž 
nad Než., Pístina, P�íbraz 
 

Zám�ry ZÚR v oblasti technické a dopravní infrastruktury 
     Dot�ené obce 
Koridory a plochy dopravy 
D11 silnice I/23 v úseku k�ižovatka D3 Veselí n/L. – Jind�ich�v Hradec – hranice kraje 
Vyso�ina 
Dot�ené obce Do	ov, Újezdec, Záho�í, Pleše, Kardašova �e�ice 

(K.�e�ice, Mnich), Plasná (Pluh�v Ž�ár), Velký 
Ratmírov, D�bolín, Záho�í, Jarošov nad Než., Jilem, 
Strmilov 

D27    Jind�ich�v Hradec – Nová Byst�ice – silnice II/128 
Dot�ené obce Jind�ich�v Hradec, Otín, Dolní P�na, �ím�� 
D38     silnice II/151 v úseku Kunžak – Da�ice 
Dot�ené obce    Kunžak (Kunžak, Mosty, Valtínov) 
D79     Jind�ich�v Hradec 
Dot�ené obce Studnice (Lodhé�ov), Dolní Radou	, Radou	ka 

(J.Hradec), Jind�ich�v Hradec 
Rezervy pro koridory nadmístního významu pro dopravní stavby 
D/A    silnice I/23 J.Hradec 
Dot�ené obce    Radou	ka, Dolní Skrýchov, Horní Skrýchov, Rodvínov 
D/B    silnice I/34 Lásenice 
Dot�ené obce    Dolní Lhota, Lásenice, Horní Lhota, Dolní Ž�ár 
D/K    železni�ní tra
 �.225 Veslí n/L. – hranice kraje Vyso�ina 
Dot�ené obce Do	ov, Újezdec, Záho�í, Pleše, Kardašova �e�ice, 

Mnich, Plasná, Velký Ratmírov, D�bolín, Radou	ka, 
Jind�ich�v Hradec, Dolní Skrýchov, Rodvínov, Jarošov 
n/N., Bednárec, Bednáre�ek, Popelín 

D/M    železni�ní tra
 �.229 úzkorozchodná 
Dot�ené obce Nová Byst�ice, Albe�, Artole� 
Koridory a plochy dopravy p�evzaté ze schválených ÚP VÚC 
D11     silnice I/23 v úseku D3 – J.Hradec – hranice kraje 
Dot�ené obce Pleše, Kardašova �e�ice, Jarošov n/N., Bednárec, Nová 

Olešná 
D14    silnice I/34 v úseku �.Bud�jovice – J.Hradec 
Dot�ené obce Dolní Lhota, Stráž n/N., Lásenice, Dolní Ž�ár, Horní 

Ž�ár, Dolní P�na, Horní P�na (Malíkov n/N.), J.Hradec 
D38    silnice II/151 v úseku Kunžak – Da�ice 
Dot�ené obce Kunžak 
 
Zásobování vodou a odkanalizování 
V4     propojení DSV Landštejn s JVS 
Dot�ené obce Lásenice, Nová Ves, Sedlo, Bílá, �ím��, Lhota, Poto�ná, 

Nová Byst�ice, Albe� 
V9    vodovod Velký Ratmírov – Studnice – Lodhé�ov – Najdek 
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Dot�ené obce Lodhé�ov, Velký Ratmírov, Studnice, D�bolín, Kostelní 
Radou	, Okrouhlá Radou	, Lov�tín, Jarošov n/N., 
Bednárec, Host�jeves, Nekrasín, Nová V�elnice, 
Kamenný Malíkov, Zdešov, Malá Rosiška 

Plochy a koridory ze schválených ÚP VÚC 
V10   napojení obcí na skupinový vodovod Ratibo� – Hatín 
Dot�ené obce    Políkno, Polšt�, Vyd�í, Plavsko 
V11   vodovod N�m�ice – Jilem 
Dot�ené obce    Jilem 
V24   vodovod Dvorce 
Dot�ené obce    Dvorce, Dolní Lhota 
V31   Stráž n/N. – nová �OV 
Dot�ené obce    Stráž n/N. 
Problémová sídla (nad 500 EO do 2000 EO) s problémovou likvidací odpadních vod 
Dolní P�na, �eská Olešná, Popelín, Rodvínov, Lodhé�ov, Lásenice, H�rky 
Lokality pro p�irozenou akumulaci povrchových vod 
Jind�iš na Hamerském potoce 
Dot�ené obce Jind�iš, Blažejov, Malý Ratmírov, Mutyn�ves, Old�iš, 

Dvore�ek 
 
Plochy a koridory technické infrastruktury v oblasti energetiky 
Ep8    Kunžak – �eský Rudolec – VTL plynovod 
Dot�ené obce    Valtínov, Mosty, Kunžak 
Ep22  Nová Byst�ice – Staré M�sto p/L. – Slavonice – VTL plynovod 
Dot�ené obce Albe�, Blato, Konrac, Skalka u N.Byst�ice, Podlesí, Staré 

M�sto p/L. 
 
Plochy a koridory územního systému ekologické stability 
 Dot�ené obce 
NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDORY 
NBC012 Vojí�ov Dolní Lhota, Nový Vojí�ov, Sedlo 
NBK008 Pa�ezitý, Roštejn – Vojí�ov 
 Dobrá Voda, Sedlo, Lhota u Sedla, Nový Vojí�ov, 

�ím��, Poto�ná 
NBK026 Pa�ezitý, Roštejn – Vojí�ov 
 Kunžak, Mosty, Valtínov 
NBK027 K121 – hranice �R Pomezí p/L., Podlesí p/L. Dobrotín, Klášter, Vitín�ves 
NBK038 Pa�ezitý, Roštejn – Vojí�ov 
 Kun�jov, Senotín, Lomy, Kaproun, Kunžak 
NBK095 K121 – hranice �R Klášter, Staré Hut� u Veclova, Romava 
NBK133 Vojí�ov – Stará �eka Dolní Lhota u Stráže n/N. 
 
REGIONÁLNÍ BIOCENTRA  
RBC037 Krvavý rybník Ka�lehy, Hosp�íz, St�ížovice, �lunek, Kun�jov 
RBC039 U Lip Horní Lhota, Dolní Ž�ár, Nová Ves, Malíkov n/N., 

Lásenice 
RBC059 Kun�jov Kun�jov, �ím��, Dobrá Voda 
RBC078 Pávek Hatín, Kardašova �e�ice 
RBC106 Sedelský rybník Horní P�na, Malíkov n/N., Nová Ves, Bílá, Sedlo 
RBC113 Svatá Barbora Plasná, Velký Ratmírov, D�bolín 
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RBC120 Pe�eje Old�iš, Malý Ratmírov, Dvore�ek, Blažejov 
RBC131 Ko�i�í vrch Hatín 
RBC154 Na stráni Jižná, Vícemil 
RBC159 Stínadlo Klášter 
RBC181 Hlubokodol Lov�tín, Jarošov n/N., Nová V�elnice, Nekrasín 
RBC183 Krup�iny Ž�ár u N.V�elnice 
RBC205 Na Hamerském potoce Strmilov, Malý Jeníkov 
RBC207 Lišný Dv�r J.Hradec, Dolní P�na, Horní Ž�ár 
RBC213 U Malí�e Rodvínov, J.Hradec, Horní Skrýchov, Dolní Skrýchov 
RBC215 U Lapic� Hatín, Stráž n/N. 
RBC218 Vysoký Kámen Kunžak, Kaproun 
RBC223 U Vilémky Kardašova �e�ice 
 
REGIONÁLNÍ BIOKORIDORY 
RBK002 Krvavý rybník – Kun�jov Ka�lehy, �ím�� 
RBK004 Na Hamerském potoce – Pe�eje 
 Blažejov, St�ížovice, Malý Ratmírov,  Vl�ice, Budkov, 

Strmilov 
RBK012 Na stráni – Deštenská hora Vícemil, Najdek, Jižná, Deštná 
RBK031 Deštenská hora – Svatá Barbora 
 Deštná, Moste�ný, Lodhé�ov, Velký Ratmírov, Klenov 
RBK033 Krup�iny – Hlubokodol Ž�ár, Nová V�elnice, Nekrasín 
RBK035 Pávek – U Lapic� Hatín 
RBK046 Ko�i�í vrch – Žabov Hatín, Plavsko 
RBK047 Kun�jov – Sedelský rybník 
 Bílá, �ím��, Ka�lehy, Horní P�na 
RBK064 Hlubokodol – U malí�e Jarošov n/N., Rodvínov 
RBK067 U Vilemínky – Ko�i�í vrch 
 Kardašova �e�ice, Hatín 
RBK075 U malí�e – Lišný Dv�r Horní Skrýchov, Dolní Skrýchov, J.Hradec, Radou	ka 
RBK080 Sedelský rybník – RK 503 Bílá, Sedlo 
RBK086 Vojí�ov – Sedelský rybník Sedlo 
RBK087 U lip – U Lapic� Hatín, Plavsko, Stráž n/N., Dvorce, Dolní Lhota, 

Lásenice 
RBK089 Hamr – Pávek Kardašova �e�ice – Nítovice 
RBK101 U lip – Vojí�ov Dolní Lhota, Lásenice 
RBK102 Vojí�ov – Kun�jov Sedlo, Lhota, �ím�� 
RBK117 Ko�i�í vrch – Pávek Hatín 
RBK121 Lišný Dv�r – U lip Horní Ž�ár, Dolní Ž�ár, Horní Lhota 
RBK156 Svatá Barbora – U Vilemínky  
 D�bolín, Kardašova �e�ice, Ratibo�, Hatín 
RBK157 Žabov – Vojí�ov Dolní Lhota, Lásenice 
RBK169 Mnich – Deštenská hora Starý Bozd�chov, Horní Radou	, Sv�tce, Rosi�ka 
RBK175  Žabov – Vojí�ov Lásenice, Dvorce, Vyd�í 
 
 
Další problémy pro �ešení v územn� plánovacích dokumentacích jednotlivých obcí jsou 
obsaženy v samostatné textové �ásti dokumentace. 
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� C.3.  st�ety zám�r� a limit� využívání území 
 

� st�ety mezi ochranou p�írody a zám�ry v chrán�ných územích 
� st�ety mezi zám�ry dopravní infrastruktury a zastav�ným územím 
� st�et mezi zám�rem na lokalitu pro p�irozenou akumulaci vod Jind�iš a zastav�ným 

územím 
� st�ety zám�r� s ochranou ZPF (I. a II. t�.ochrany) 

 
� C.4.  st�ety zám�r� vzájemn� 

 
� ochrana p�írody-ÚSES se zám�ry dopravní infrastruktury 
� dopravní a technická infrastruktura 

 
Tabulka �etnosti a druh� st�et� zám�r� s limity a zám�r� vzájemn�   
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Použité zkratky: 
D-doprava       
F-I. a II. t� ochrany ZPF          
N-NATURA         
P-p�íroda         
PAM-památky          
S-st�et DI TI          
U- ÚSES         
VN-vodní nádrž          
Z-záplavové území          
 
DI-dopravní infrastruktura-zám�r 
TI-technická infrastruktura-zám�r 
ZAST-zastav�né území 
RP-rozvojové plochy 
OBCHVAT-dopravní obchvat 
 
 
 


