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Abstract 

The mission of the paper is to analyze the current state of spatial planning 
in the Czech Republic, focusing on area and its inhabitant’s security protection. 
From the analysis of spatial planning instruments the planning analytical 
materials appears to be the best one. That is why planning analytic materials are 
deeper discussed on the level of municipalities with extended powers. They suppose 
to identify and evaluate the status and development of the territory and to be one of 
the sources for the acquisition of territorial planning documentation, especially 
local plans and decisions in the area.  

The target of this paper is to process and typologically analyze threats 
and risks which significantly affect the safety of the area and suggest them the so 
cold „map of regional risks“ based on analysis of specific planning analytic 
materials for Polička micro region. 
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Úvod 
 

Územní plánování je obor, který „soustavně a komplexně řeší funkční 
využití území, věcně a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující 
rozvoj území. Dbá především na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních 
složek – půdy, vody a ovzduší“.[9] Aktuální definice územního plánování je 
obsažena v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, který 
říká, že „cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky 
života generací budoucích“. A to komplexním řešením účelného využití a 
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prostorového uspořádání území. Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, 
kulturní a civilizační hodnoty území. Chrání krajinu jako podstatnou složku 
prostředí obyvatel. [14] 

V každém území se vždy nacházejí některé rizikové (krizové) prvky, které 
mají vliv na celkovou bezpečnost území, přesto současné územní plánování (po 
novele stavebního zákona v roce 2006) jakoby rezignovalo na jednu ze svých 
základních funkcí, a to je péče o bezpečnost obyvatelstva i bezpečnost území jako 
takového. Z tohoto důvodu je třeba se zaměřit na analýzu územně plánovacích 
nástrojů z pohledu jejich využitelnosti při řešení a zejména při předcházení 
krizovým situacím v území. 

Posláním článku je analyzovat současný stav územního plánování 
v České republice se zaměřením na řešení bezpečnosti území a jeho        
obyvatel. 

Z předběžné analýzy nástrojů územního plánování se jako nejvhodnější 
nástroj pro bezpečnostní analýzu území jeví územně analytické podklady (ÚAP). 
Hlouběji proto budou v této práci tedy rozebrány územně analytické podklady 
na úrovni obce s rozšířenou působností, které mají zjišťovat a vyhodnocovat 
stav a vývoj území a být jedním z podkladů pro pořizování územně 
plánovacích dokumentací, zejména územních plánů obcí a pro rozhodování 
v území.  

Cílem práce tedy bude na základě rozboru konkrétních územně 
analytických podkladů pro ORP Polička rozebrat a typologicky zpracovat 
hrozby a rizika, které zásadním způsobem ovlivňují bezpečnost daného území, 
a navrhnout z nich tzv. mapu územních rizik. 

 
 

Bezpečnostní plánování a jeho možné vazby s plánováním územním 
 
Bylo-li ovšem v úvodu zmíněno, že územní plánování se otázkou 

bezpečnosti území nezabývá (resp. se jí po přijetí nového stavebního zákona 
zabývat přestalo), neznamená to, že neexistují žádné plánovací nástroje, které by 
tuto problematiku řešily. Bezpečnostní plánování jako pojem dosud není řádně 
vymezen. Objasněna je však problematika bezpečnosti. [1,3,15] Ta je chápána jako 
žádoucí stav, kdy jsou na nejnižší míru snížena rizika hrozeb vůči: obyvatelstvu, 
svrchovanosti a územní celistvosti státu, jeho demokratickému zřízení a principům 
právního státu, vnitřnímu pořádku, majetku, životnímu prostředí a plnění 
mezinárodních bezpečnostních závazků. 

Bezpečnostní plánování jde nejlépe rozdělit do 4 skupin. První tři se řadí 
do kategorie nevojenského plánování. Patří sem plánování havarijní, krizové a 
civilní nouzové. Druhá kategorie je vojenské plánování a s tím související 
plánování obrany státu. Vše je znázorněné v následující tabulce. Bližší 
specifikování jednotlivých typů plánování jsou rozebrány níže.[8] 
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Tabulka 1 
Rozdělení bezpečnosti státu podle typu plánování 

 
Plánování bezpečnosti státu 

Nevojenské plánování Vojenské plánování 
Havarijní 
plánování Krizové plánování Civilní nouzové 

plánování 
Plánování obrany 

státu 
Zdroj: [8] 

 
 

Z pohledu možných vazeb mezi bezpečnostním plánováním a územním 
plánováním na úrovni správních území obcí s rozšířenou působností (kterým se 
věnuje tento článek) lze vysledovat zejména vazby mezi krizovým plánováním a 
civilním nouzovým plánováním, byť se tyto v naší současné praxi neuplatňují.  

Krizový plán pro správní obvod obce s rozšířenou působností souvisí 
s územním plánováním tak, že řeší hrozby, které mohou způsobit vznik krizové 
situace a tím ohrozit plnění činnosti v okruhu působnosti příslušného pro správní 
obvod obce s rozšířenou působností nebo bezpečnost pro správní obvod obce 
s rozšířenou působností, majetek, zdraví nebo životy osob nacházejících se 
v působnosti obce s rozšířenou působností. Je zde uveden přehled prvků kritické 
infrastruktury a evropské kritické infrastruktury určených příslušným ministerstvem, 
jiným ústředním správním úřadem nebo Českou národní bankou. Jde o identifikace 
prvku kritické infrastruktury nebo evropské kritické infrastruktury (např. název, 
označení, lokalizace), název a sídlo provozovatele prvku kritické infrastruktury 
nebo evropské kritické infrastruktury, vymezení předmětu činnosti nebo věcné 
působnosti, datum nabytí právní moci opatření obecné povahy, kterým byl prvek 
kritické infrastruktury nebo evropské kritické infrastruktury určen. Další spojitost 
s územním plánováním je ta, že část krizového plánu pro správní obvod obce 
s rozšířenou působností obsahuje geografické podklady využívané při přípravě na 
krizové situace a jejich řešení v analogové nebo digitální formě (mapy, mapové 
soulepy, prostorová data geografického informačního systému atd.).[4,5] 

Souvislost civilního nouzového plánování s územním plánováním je 
spjata s požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánovaní jako s požadavky 
civilní ochrany vyplývající z havarijních plánů a krizových plánů v rozsahu, který 
odpovídá charakteru území a druhu územně plánovací dokumentace. Při samotném 
vydávání územního plánu Hasičský záchranný sbor jako dotčený orgán státní 
správy uplatňuje stanovisko k návrhu zadání územního plánu, konceptu územního 
plánu, návrhu územního plánu a k upravenému a posouzenému návrhu územního 
plánu. Na základě jeho stanoviska uplatněného k návrhu zadání územního plánu se 
v rozsahu předaných podkladů zapracuje do textové a grafické části návrh ploch 
pro požadované potřeby:  
• ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní;  
• zón havarijního plánování;  
• ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události;  
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• evakuace obyvatelstva a jeho ubytování;  
• skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci;  
• vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a 

zastavitelná území obce;  
• záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení 

škodlivých účinků kontaminace vzniklých při mimořádné události;  
• ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území;  
• nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.[6] 

Přitom problém bezpečnost území je jednak širší, než jak je naznačeno ve 
výše citované metodice, a jednak by se tento problém dal řešit již v rané fázi 
územního plánování, a to analýzou rizikových (krizových) situací již v územně 
analytických podkladech (ÚAP) na úrovni obcí s rozšířenou působností. ÚAP jsou 
od 1. ledna 2007 novým nástrojem územního plánování a jejich cílem je zjištění a 
vyhodnocení stavu a vývoje území, a to periodicky každé dva roky. Náležitosti 
obsahu ÚAP stanoví Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti.[12] Metodika pro tvorbu ÚAP je sice zpracována, ale eliminace rizik 
majících vliv na bezpečnost území i jeho obyvatel není řešena. Předmětem 
metodiky je popis postupu při pořizování ÚAP, jakožto nového nástroje územního 
plánování podle stavebního zákona. Bylo by tedy možné tuto metodiku sjednotit a 
dále doplnit právě o aspekty týkající se bezpečnosti území tak, aby se ke stávajícím 
úkolům ÚAP explicitně přičlenily i úkoly v zájmu zajištění bezpečnosti území, 
protože udržitelný rozvoj a posuzování vlivu záměrů na životní prostředí by mělo 
jít ruku v ruce s bezpečností území.  

Územně analytické podklady na úrovni ORP zobrazují 119 jevů. Již dříve 
byla provedena jejich analýza z pohledu bezpečnosti území. 

 

 
Zdroj: [10] 

Graf 1 
Význam jevů z ÚAP pro bezpečnost území 

 



PŘÍSPĚVKY                                            THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 3/2012 

5 
 

Typové krizové situace a Krizové situace mající vliv na bezpečnost obyvatel 
(na příkladu ORP Polička) 
 

Šenovský a Adamec [8] popisují 19 typových krizových situací, z nichž 
při komparaci s jevy ÚAP vyplynulo devět, které mohou mít vliv na bezpečnost 
území a jsou zobrazitelné a řešitelné v rámci územně analytických podkladů (úplná 
analýza je uvedena v příloze č. 1). Pro většinu těchto krizových situací existují 
samostatné mapové podklady, jak bude uvedeno na příkladech níže. Jedná se 
o následující krizové situace: 

Krizová situace č. 2 – Povodně se týká vodních útvarů jak povrchových, 
tak podzemních vod a povodí vodních toků. Dále je s ohledem na bezpečnost 
vyčleněno záplavové území, jeho aktivní zóna a území určené k rozlivům povodní. 
V poslední řadě se jedná o objekty protipovodňové ochrany, které mohou mít vliv 
na monitorování a zvládání povodňových stavů. 

 

 
 
Legenda: 

 
Zdroj: [2] 

 
Obr. 1 

Příklad - Poldry na území ORP Polička - detail 
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Krizová situace č. 3 – Jiné živelné pohromy je především o možných 
lesních požárech a to jak u lesů ochranných a lesů zvláštního určení, tak 
u hospodářských lesů. Na mapě také budou vymezena území nebezpečná 
z hlediska sesuvů půdy. 

 

 
 
Legenda: 

 

 
Zdroj: [2] 

 
Obr. 2 

Příklad - Lesy včetně ochranných pásem v ORP Polička - detail 
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Krizová situace č. 7 – Radiační havárie popisuje umístění jaderného 
zařízení, pokud je v území přítomné, a vymezení zóny havarijního plánování při 
možném úniku radioaktivních látek do životního prostředí. 

Krizová situace č. 8 a č. 9 – Havárie způsobené nebezpečnými 
chemickými látkami a technické a technologické havárie velkého rozsahu 
určují plochy výroby, kde k podobným situacím na daném území může dojít. Opět 
také je řešeno havarijní plánování při úniku v tomto případě chemických, nebo 
jiných životu nebezpečných látek. 

Krizová situace č. 10 – Narušení hrází významných vodních děl a 
s tím spojené riziko povodní, jak už název napovídá, souvisí s vodními nádržemi a 
také s územím, které se nachází pod vodním dílem a při narušení nádrže na něm 
může dojít k povodni. 

Krizová situace č. 12 – Narušení dodávek ropy a ropných produktů se 
vztahuje k bezpečnosti ropovodu včetně jeho ochranného pásma. 

 

 
Zdroj: [2] 

 

Obr. 3 
Příklad - Zasíťování území ORP Polička elektrickou energií  
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Krizová situace č. 13 – Narušení dodávek elektrické energie, plynu a 
tepelné energie se týká jak objektů, které jsou důležité pro výrobu/rozvod 
zmíněného, ale také sítí nezbytných k rozvodu el. energie, plynu a tepla. Mezi 
objekty tedy patří výrobna elektřiny včetně ochranného pásma, elektrická stanice 
včetně ochranného pásma, technologický objekt zásobování plynem včetně 
ochranného a bezpečnostního pásma, technologický objekt zásobování teplem 
včetně ochranného pásma, elektrické komunikační zařízení včetně ochranného 
pásma a další technologické objekty pro zásobování jinými produkty. Do sítí se 
řadí nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma, 
vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma, teplovod včetně 
ochranného pásma, komunikační vedení včetně ochranného pásma a další 
produktovody včetně jejich ochranných pásem. 

Krizová situace č. 15 – Narušení dodávek vody se týká technologických 
objektů zásobování vodou a vodovodních sítí včetně ochranných pásem. Také sem 
patří jak vodní zdroje povrchových a podzemních vod včetně ochranných pásem, 
tak zdroje vod léčivých a minerálních včetně ochranných pásem. 

 

 
 
Legenda: 

 
 

Zdroj: [2] 
Obr. 4 

Příklad - Chráněné oblasti akumulace vod + ochranné pásmo vodního zdroje 
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Krizová situace č. 16 – Narušení funkčnosti dopravní soustavy úzce 
souvisí s ohrožením a ochromením dopravní infrastruktury. Do té můžeme zařadit 
dálnice, rychlostní komunikace, silnice I., II. a III. třídy, místní účelové 
komunikace a celostátní/regionální železniční dráhy včetně jejich ochranných 
pásem. Mohou sem také patřit nezvyklé dopravní komunikace, jako je vlečka, 
lanová dráha, speciální dráha včetně ochranných pásem. Nesmí se zapomínat na 
letiště, jiné letecké stavby a vodní cesty včetně ochranných pásem. Mírně vzdáleně 
narušení dopravní soustavy a její funkčnosti působí na objekty civilní ochrany, 
objekty požární ochrany, objekty důležité pro plnění úkolů Police ČR a objekty 
důležité pro obranu státu. Tyto objekty a složky v nich působící mají vliv na 
bezpečnost obyvatel a k plnění tohoto úkolu je pro ně funkčnost dopravní 
infrastruktury nezbytná. 

 

 
Zdroj: [13] 

 
Obr. 5 

Příklad - Intenzity dopravy v ORP Polička (2005) 
 
 

Pro přehlednost a úplnost jsou vztahy mezi typovými krizovými situacemi 
a jevy z ÚAP vyjádřeny pomocí grafu, kde u každé krizové situace je vyjádřen 
počet a procentuální zastoupení témat ÚAP, které mají vliv na bezpečnost území 
z hlediska územního plánování. Dále je třeba dodat, že řada sledovaných 
grafických údajů je soustředěna právě v datovém modelu ÚAP. 
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Vyjádření propojení krizových situací s jevy ÚAP v procentech
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Zdroj: vlastní konstrukce 

 
Graf 2 

Vyjádření propojení krizových situací s jevy ÚAP v procentech 
 
 

Závěr 
 

Z analýzy jevů sledovaných v ÚAP a jejich komparace s typovými 
krizovými situacemi vyplynulo, že územně-analytické podklady povinně pořizované 
úřady územního plánování každé dva roky přinášejí řadu informací o stavu území i 
z pohledu jeho bezpečnosti, nejsou tak ale dosud nikým systematicky 
vyhodnocovány a využívány. Z tohoto důvodu by bylo vhodné obsah metodiky pro 
tvorbu ÚAP doplnit o část, která by explicitně vyjadřovala bezpečnost území. 
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Podstatou tohoto doplnění by byla mapa územních rizik, která by 
sloužila k zobrazení rizik v území formou soutisku a analýzy jevů sledovaných 
v ÚAP, které mají vliv na bezpečnost území tak, jak bylo uvedeno výše. Tato mapa 
tedy by zobrazovala možná bezpečnostní rizika v území, což by umožnilo 
příslušným úřadům územního plánování (ale nejen jim) s těmito riziky dále 
pracovat a pokoušet se je eliminovat již v etapě územně plánovací přípravy (při 
tvorbě územních plánů jednotlivých obcí) a předcházet tak vzniku reálných 
krizových situací. 

 

 
Zdroj: vlastní konstrukce z dat [11,7] 

 
Obr. 6 

Mapa územních rizik – příklad – výřez pro ORP Polička 
 
 

Celkově lze tedy konstatovat, že současné územní plánování má 
značné rezervy v oblasti plánování bezpečnosti území a jeho obyvatel a jeho 
vazby s bezpečnostním plánováním jsou velmi volné. Navržené doplnění 
územně analytických podkladů na úrovni obcí s rozšířenou působností 
o analýzu bezpečnostních rizik území by umožnilo úřadům územního 
plánování (a nejen jim) vyplnit stávající mezeru v oblasti bezpečnosti území a 
plnit tak důležitou roli při předcházení ohrožení bezpečnosti území a 
obyvatelstva již od úrovně územního plánování. 
 
 

Résumé 
The analysis of phenomena observed in the planning analytic materials 

and its comparison with type of crisis situations shows that planning analytic 
materials which are obligated to regional planning every two years brings a lot of 
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information about the territory safety status. However they are not systematically 
evaluated and used yet. This is the reason to complete the methodology with the 
part that would explicitly express the territory security methods. 

The matrix for this completion would be the map of regional risks which 
would serve to show the risks in the form of register and analysis of phenomena 
observed in the planning analytic materials, which affect the safety of the territory, 
as stated above. This map would show potential security risks in the territory. 
Authorities would work with these risks and try to eliminate them already in the 
spatial planning preparation stage (in process of creating plans of individual 
municipalities) and be preparing for beginning of crisis. 

Therefore we can say that current spatial planning has significant 
deficiency in the area of security planning and its inhabitant’s protection. The 
connections between spatial and security planning are very lax. Suggested 
completion of planning analytic materials on the level of municipalities with 
analysis of security risks would allow to fulfill current gape for spatial planning 
offices (and not only for them). Planning analytic materials would play important 
role in the prevention of threat in area and its inhabitants from the level of spatial 
planning. 
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Příloha č. 1  
Propojení krizových situací s jevy ÚAP 
 
 Téma Vztah 

k bezpeč-
nosti 
území 

Krizová
situace

 Téma Vztah 
k bezpeč-
nosti 
území

Krizová 
situace 

1 Zastavěné území Dílčí -- 60 Ložisko 
nerostných 
surovin

Dílčí -- 

2 Plochy výroby Významný 8, 9 61 Poddolovaná 
území

Významný -- 

3 Plochy 
občanského 
vybavení 

Dílčí -- 62 Sesuvné území a 
území pro zvláštní
do zemské kůry

Významný 3 

4 Plochy k obnově 
nebo opětovné-
mu využití zne-
hodnoceného 
území 

Dílčí 63 Staré důlní dílo Významný -- 

5 Památková 
rezervace včetně 
ochranného 
pásma 

Žádný 64 Staré zátěže 
území 
kontaminované 
plochy

Významný -- 

6 Památková zóna 
včetně ochran-
ného pásma

Žádný 65 Oblast se 
zhoršenou 
kvalitou ovzduší

Dílčí -- 

7 Krajinná 
památková zóna

Žádný 66 Odval, výsypka, 
odkaliště, halda 

Dílčí -- 

8 Nemovitá 
kulturní 
památka, 
popřípadě 
soubor, včetně 
ochranného 
pásma 

Žádný 67 Technologický 
objekt 
zásobování 
vodou vč. 
ochranných 
pásem 

Významný 15 

9 Nemovitá 
národní kul-
turní památka, 
popřípadě soubor 
včetně ochranné-
ho pásma 

Žádný 68 Vodovodní síť 
vč. ochranného 
pásma 

Významný 15 

10 Památka 
UNESCO 
včetně 
ochranného 
pásma 

Žádný 69 Technologický 
objekt odvádění 
a čištění 
odpadních vod 
vč. ochranného 
pásma

Významný -- 
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11 Urbanistické 
hodnoty 

Žádný 70 Síť 
kanalizačních 
stok vč. ochran-
ného pásma

Významný -- 

12 Region lidové 
architektury 

Žádný 71 Výrobna 
elektřiny vč. 
ochranného 
pásma

Významný 13 

13 Historicky 
významná 
stavba, soubor* 

Žádný 72 Elektrická 
stanice vč. 
ochranného 
pásma

Významný 13 

14 Architektonicky 
cenná stavba, 
soubor* 

Žádný 73 Nadzemní a 
podzemní 
vedení 
elektrizační 
soustavy vč. 
ochranného 
pásma

Významný 13 

15 Významná 
stavební 
dominanta* 

Žádný 74 Technologický 
objekt 
zásobování 
plynem vč. 
ochranného a 
bezpečnostního 
pásma 

Významný 13 

16 Území 
s archeologický-
mi nálezy 

Žádný 75 Vedení 
plynovodu vč. 
ochranného a 
bezpečnostního 
pásma

Významný 13 

17 Oblast 
krajinného rázu 
a její 
charakteristika 

Žádný 76 Technologický 
objekt 
zásobování 
jinými produkty 
vč. ochranného 
pásma

Významný 13 

18 Místo 
krajinného rázu 
a jeho 
charakteristika

Žádný 77 Ropovod vč. 
ochranného 
pásma 

Významný 12 

19 Místo významné 
události 

Žádný 78 Produktovod vč. 
ochranného 
pásma

Významný 13 

20 Významný 
vyhlídkový bod

Žádný 79 Technologický 
objekt zásobo-
vání teplem vč. 
ochranného 
pásma

Dílčí 13 
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21 Územní systém 
ekologické 
stability 

Žádný 80 Teplovod vč. 
ochranného 
pásma

Dílčí 13 

22 Významný 
krajinný prvek 
registrovaný 

Žádný 81 Elektrické 
komunikační 
zařízení vč. 
ochranného 
pásma

Významný 13 

23 Významný 
krajinný prvek 
ze zákona 

Žádný 82 Komunikační 
vedení vč. 
ochranného 
pásma

Významný 13 

24 Přechodně 
chráněná plocha

Žádný 83 Jaderné zařízení Významný 7 

25 Národní park vč. 
zón a 
ochranného 
pásma 

Dílčí -- 84 Objekt nebo 
zařízení 
zařazené do 
skupiny A nebo 
B s umístěnými 
nebezpečnými 
látkami

Významný -- 

26 Chráněná 
krajinná oblast 
vč. zón 

Žádný 85 Skládka vč. 
ochranného 
pásma

Dílčí -- 

27 Národní přírodní 
rezervace vč. 
ochranného 
pásma 

Dílčí -- 86 Spalovna vč. 
ochranného 
pásma 

Dílčí -- 

28 Přírodní 
rezervace vč. 
ochranného 
pásma 

Žádný 87 Zařízení na 
odstraňování 
nebezpečného 
odpadu vč. 
ochranného 
pásma

Významný -- 

29 Národní přírodní 
památka vč. 
ochranného 
pásma 

Žádný 88 Dálnice vč. 
ochranného 
pásma 

Dílčí 16 

30 Přírodní park Žádný 89 Rychlostní 
komunikace vč. 
ochranného 
pásma

Dílčí 16 

31 Přírodní 
památka vč. 
ochranného 
pásma 

Žádný 90 Silnice I. třídy 
vč. ochranného 
pásma 

Dílčí 16 

32 Památný strom 
vč. ochranného 
pásma  

Žádný 91 Silnice II. třídy 
vč. ochranného 
pásma

Dílčí 16 
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33 Biosférická re-
zervace UNESCO,
geopark UNESCO

Žádný 92 Silnice III. třídy 
vč. ochranného 
pásma

Dílčí 16 

34 NATURA 2000 
– evropsky 
významná 
lokalita 

Žádný 93 Místní a účelové 
komunikace 

Dílčí 16 

35 NATURA 2000 
– ptačí oblast 

Žádný 94 Železniční dráha 
celostátní vč. 
ochranného 
pásma

Dílčí 16 

36 Lokalita výskytu 
zvláště chráně-
ných druhů 
rostlin a živoči-
chů s národním 
významem

Žádný 95 Železniční dráha 
regionální vč. 
ochranného 
pásma 

Dílčí 16 

37 Lesy ochranné Významné 3 96 Koridor 
vysokorychlostní 
železniční trati

Žádný  

38 Lesy zvláštního 
určení 

Významné 3 97 Vlečka vč. 
ochranného 
pásma

Dílčí 16 

39 Lesy 
hospodářské 

Dílčí 3 98 Lanová dráha 
vč. ochranného 
pásma

Dílčí 16 

40 Vzdálenost 
50 m od okraje 
lesa 

Žádný 99 Speciální dráha 
vč. ochranného 
pásma

Dílčí 16 

41 Bonitovaná 
půdně 
ekologická 
jednotka 

Žádný 100 Tramvajová 
dráha vč. 
ochranného 
pásma

Žádný  

42 Hranice biochor Žádný 101 Trolejbusová 
dráha vč. 
ochranného 
pásma

Žádný  

43 Investice do 
půdy za účelem 
zlepšení půdní 
úrodnosti 

Žádný 102 Letiště vč. 
ochranného 
pásma 

Významný 16 

44 Vodní zdroj 
povrchové, 
podzemní vody 
vč. ochranných 
pásem 

Významný 15 103 Letecká stavba 
vč. ochranných 
pásem 

Významný 16 

45 Chráněná oblast 
přirozené 
akumulace vod

Významný -- 104 Vodní cesta Dílčí 16 
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46 Zranitelná oblast Významný -- 105 Hraniční 
přechod

Žádný  

47 Vodní útvar 
povrchových, 
podzemních vod

Významný 2 106 Cyklostezka, 
cyklotrasa, 
hipostezka a 
turistická stezka

Žádný  

48 Vodní nádrž Významný 10 107 Objekt důležitý 
pro obranu státu 
vč. ochranného 
pásma

Významný 16 

49 Povodí vodního 
toku, rozvodnice

Dílčí 2 108 Vojenský újezd Dílčí -- 

50 Záplavové 
území 

Významný 2 109 Vymezení zóny 
havarijního 
plánování

Významný 7, 8, 9 

51 Aktivní zóna 
záplavového 
území 

Významný 2 110 Objekt civilní 
ochrany 

Významný 16 

52 Území určené 
k rozlivům 
povodní 

Významný 2 111 Objekt požární 
ochrany 

Významný 16 

53 Území zvláštní 
povodně pod 
vodním dílem

Významný 10 112 Objekt důležitý 
pro plnění úkolů 
Policie ČR

Významný 16 

54 Objekt/zařízení 
protipovodňové 
ochrany 

Významný 2 113 Ochranné pásmo 
hřbitova, 
krematoria

Dílčí -- 

55 Přírodní léčivý 
zdroj, zdroj pří-
rodní minerální 
vč. ochranných 
pásem 

Dílčí 15 114 Jiná ochranná 
pásma 

Dílčí  

56 Lázeňské místo, 
vnitřní a vnější 
území lázeňské-
ho místa 

Žádný 115 Ostatní veřejná 
infrastruktura 

Dílčí -- 

57 Dobývací 
prostor 

Dílčí -- 116 Počet 
dokončených 
bytů k 31.12. 
každého roku

Žádný  

58 Chráněné 
ložiskové území

Dílčí -- 117 Zastavitelná 
plocha

Žádný -- 

59 Chráněné území 
pro zvláštní 
zásahy do 
zemské kůry

Dílčí -- 118 Jiné záměry Dílčí -- 

  119 Další dostupné 
informace

Dílčí -- 

Zdroj: vlastní konstrukce na základě [10,8] 


