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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá udrţitelným rozvojem východní části Zlína, a to konkrétně 

v místní části Příluky. Nejdříve je podrobně popsán pojem udrţitelný rozvoj, následně jsou 

vymezeny základní dokumenty udrţitelného rozvoje a popsán prŧmět udrţitelného rozvoje 

do území. Druhá polovina bakalářské práce vychází z vybraných indikátorŧ udrţitelného 

rozvoje, pomocí kterých je toto místo analyzováno. V závěru bakalářské práce jsou na zá-

kladě zjištěných informací navrţeny dílčí kroky, které mohou přispět k posílení udrţitelné-

ho rozvoje v místní části Příluky. 
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ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with sustainable development of the eastern part of Zlin namely 

in the local part of Příluky. First  the concept of sustainable development is described in 

details and than are delimit the basic documents and describe projection of sustainable de-

velopment in to the area. The second part of the  bachelor thesis is based on selected indi-

cators of sustainable development throught which in this place analyzed. At the end of ba-

chelor thesis partial steps are propose based on the information found which can contribute 

to the strengthening of sustainable development in the local part of Příluky. 

 

Keywords: sustainable development, use of land, local part, availability, Příluky



Tímto chci poděkovat mému vedoucímu bakalářské práce panu 

RNDr. Jakubovi Trojanovi, Ph.D., MBA za jeho odborné rady, připomínky a ochotu 

při zpracování mé bakalářské práce. Zároveň chci poděkovat své rodině za podpo-

ru během celého studia. 

 

Prohlašuji, ţe odevzdaná verze bakalářské práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG 

jsou totoţné. 



OBSAH 

ÚVOD .................................................................................................................................. 10 

I TEORETICKÁ ČÁST .................................................................................................... 12 

REŠERŠE LITERATURY ................................................................................................ 13 

1 UDRŢITELNÝ ROZVOJ ........................................................................................ 14 

1.1 VZNIK A VYMEZENÍ POJMU UDRŢITELNÝ ROZVOJ ................................................. 14 

1.2 PRINCIPY UDRŢITELNÉHO ROZVOJE ...................................................................... 15 

1.3 PILÍŘE UDRŢITELNÉHO ROZVOJE ........................................................................... 16 

1.3.1 Ekonomický pilíř .......................................................................................... 17 
1.3.2 Sociální pilíř ................................................................................................. 17 

1.3.3 Ekologický pilíř ............................................................................................ 17 

1.4 INDIKÁTORY UDRŢITELNÉHO ROZVOJE ................................................................. 18 

2 ZÁKLADNÍ DOKUMENTY UDRŢITELNÉHO ROZVOJE ............................. 20 

2.1 OBNOVENÁ STRATEGIE UDRŢITELNÉHO ROZVOJE EU 2006 .................................. 20 

2.2 STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŢITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY .................... 21 

2.3 AGENDA 21 .......................................................................................................... 22 

2.4 MÍSTNÍ AGENDA 21 .............................................................................................. 22 

3 UDRŢITELNÝ ROZVOJ A JEHO PRŮMĚT DO ÚZEMÍ ................................ 23 

II PRAKTICKÁ ČÁST ...................................................................................................... 25 

METODY A DATA ........................................................................................................... 26 

4 CHARAKTERISTIKA MÍSTNÍ ČÁSTI PŘÍLUKY ............................................ 27 

5 ZMĚNY VE VYUŢITÍ PŮDY ................................................................................ 29 

5.1 ZASTAVĚNÉ PLOCHY A JEJICH OKOLÍ .................................................................... 30 

5.2 POROVNÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ V 19. A 21. STOLETÍ ....................................... 34 

6 VYBRANÉ ZMĚNY VE VYUŢITÍ PŮDY ............................................................ 36 

6.1 PŘILEHLÉ PLOCHY PRŦMYSLOVÉ ZÓNY ................................................................ 36 

6.2 RESIDENCE PŘÍLUKY ............................................................................................ 38 

6.3 BONĚCKÉ PASEKY ................................................................................................ 39 

7 DOSTUPNOST VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A SLUŢEB .......................... 41 

7.1 DOSTUPNOST VEŘEJNÝCH DĚTSKÝCH HŘIŠŤ ......................................................... 41 

7.2 DOSTUPNOST NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD ............................................................ 42 

8 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ UDRŢITELNÉHO ROZVOJE MČP ....................... 45 

ZÁVĚR ............................................................................................................................... 47 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY .............................................................................. 48 

SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK ..................................................... 51 



SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................................... 52 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................ 53 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 10 

 

ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je udrţitelný rozvoj východní části Zlína, konkrétně místní 

části Příluky. Příluky jsou jednou z 16 místních částí města Zlín, situovány v jeho východ-

ní části. Udrţitelný rozvoj je v současné době poměrně diskutovaným tématem a to 

i v případě Příluk. Snaha uspokojit potřeby současných generací a zároveň generací bu-

doucích je velmi dŧleţitá.  

V teoretické části je nejprve ukotven samotný pojem udrţitelný rozvoj, jeho vznik 

či rozlišné chápání, neboť neexistuje jednotná definice, která by tento pojem přesně vyme-

zovala. Dosáhnout udrţitelného rozvoje je moţné pouze v tom případě, ţe jsou dodrţovány 

zásady a principy, které jsou jednou z podkapitol této práce. Dalším bodem teoretické části 

jsou jednotlivé pilíře udrţitelného rozvoje či jeho indikátory, díky kterým lze sledovat, 

zdali je k udrţitelnému rozvoji směřováno či nikoli. Dále jsou zde popsány základní do-

kumenty udrţitelného rozvoje, jak na globální úrovni tak na té regionální. V závěru teore-

tické části je popsán udrţitelný rozvoj a jeho prŧmět do území, protoţe jeho nedílnou sou-

částí je i hospodárné vyuţití území. 

Na teoretickou část navazuje část praktická, která v úvodu popisuje místní část Přílu-

ky, kde je stručně popsána jeho infrastruktura, občanská vybavenost či dostupnost veřej-

ných sluţeb. Na úkor rostoucího počtu populace a rozšiřování prŧmyslových ploch v této 

části dochází především k ubývání travnatých ploch. Tento trend lze sledovat pomocí indi-

kátoru, který sleduje změny vyuţití pŧdy za určité sledované období. Tímto jevem se za-

bývá značná část praktické části, kde jsou porovnávány historické mapy s aktuálním 

územním plánem města. Tímto zpŧsobem je moţné jednotlivé změny ve vyuţití pŧdy za-

registrovat na první pohled. Následuje analýza jednotlivých leteckých snímkŧ, které za-

chycují nejvýraznější změny ve vyuţití pŧdy. Druhá polovina praktické části je zaměřena 

na dostupnost veřejných prostranství a sluţeb (konkrétně dětská hřiště a nádoby na tříděný 

odpad) v místní části, které rovněţ vychází z indikátorŧ udrţitelného rozvoje. Na základě 

získaných poznatkŧ, z praktické části jsou v závěru bakalářské práce uvedeny moţné kroky 

vedoucí k posílení udrţitelného rozvoje v místní části Příluky. 

Cílem bakalářské práce je tedy zaznamenat vybrané změny ve vyuţití pŧdy v místní 

části Příluky pomocí indikátorŧ udrţitelného rozvoje. A to za pomocí starých topografic-

kých map středních měřítek, územního plánu a leteckým snímkŧ. Také je cílem zjistit do-
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stupnost veřejných prostranství a sluţeb ve vzdálenosti 300 m od obydlí vyuţitím obalo-

vých zón v softwaru QGIS v této lokalitě. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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REŠERŠE LITERATURY 

Teoretická část bakalářské práce vymezuje vznik a základní informace o udrţitelném 

rozvoji, kde popisuje rozličné formulace chápání tohoto pojmu. Cenným zdrojem informa-

cí v této části byla především odborná literatura Udrţitelný rozvoj (Nováček, 2011) 

ale i Úvod do ekologie a ochrany ţivotního prostředí (Polášková, 2011). Dále jsou 

v teoretické části popsány principy a pilíře udrţitelného rozvoje, kde se stěţejní literaturou 

stal titul Územní plánování a udrţitelný rozvoj (Maier a kol., 2008) a zahraniční literatura 

Introducing human geographies (Cloke at al, 2013), která poukazuje na propojení prázd-

ných míst mezi jednotlivými pilíři a taktéţ popisuje samostatný pojem udrţitelný rozvoj. 

Indikátory udrţitelného rozvoje charakterizuje publikace Evropské indikátory udrţitelného 

rozvoje v praxi měst České republiky (Lupač a kol., 2005). Indikátory udrţitelného rozvoje 

jsou také popsány v knize (Ne)udrţitelný rozvoj: ekologie - hrozba i naděje (Mol-

dan, 2003) nebo publikace Udrţitelný rozvoj - vybrané aspekty z oblasti podnikání (Paw-

liczek, 2011), kde jsou indikátory rozděleny do jednotlivých pilířŧ podle Strategie udrţi-

telného rozvoje ČR. V závěru teoretické části je popsáno, jak se udrţitelný rozvoj odráţí 

v samotném území, přičemţ klíčovou literaturou je v této problematice kniha Udrţitelný 

rozvoj území (Maier a kol., 2012), která je zároveň nejcennějším zdrojem při zpracování 

tohoto tématu. Mimo jiné je zde ukotven samotný pojem udrţitelný rozvoj. K významným 

internetovým zdrojŧm, ze kterých je čerpáno v teoretické části, jsou stránky Ministerstva 

pro místní rozvoj, Ministerstva ţivotního prostředí a Ústavu územního rozvoje odkud jsou 

například získány základní dokumenty spojené s udrţitelným rozvojem České republiky.  

V praktické části je čerpáno ze stránek Sdruţení za zdravé Příluky a oficiálních strá-

nek města Zlín. Jedním z nejdŧleţitějších internetových zdrojŧ pro praktickou část bakalář-

ské práce je však stránka Výzkumného centra změn vyuţití ploch Česka, kde jsou čerpána 

data z Databáze dlouhodobých změn vyuţití ploch Česka (1845-2000), díky kterým 

lze porovnat vývoj jednotlivých ploch ve vymezené lokalitě a Ústředního archívu a katast-

ru, kde je k dispozici archivní mapa císařského povinného otisku místní části Příluky. Po-

sledním velice dŧleţitým podkladem pro zpracování praktické části bakalářské práce 

je mapový portál Mapy.cz, který poskytuje letecké snímky z let 2003, 2006, 2012 a 2014. 

Díky tomu je tak moţné registrovat změny vyuţití pŧdy nejen z historického měřítka 

ale i za posledních 11 let.  
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1 UDRŢITELNÝ ROZVOJ 

Vývoj lidstva v posledních dvou stoletích je poznamenám nevídaným rŧstem technic-

kých moţností, které znamenají nahrazení starých, tradičních a ověřených zpŧsobŧ ţivota 

rŧzných národŧ a civilizací za ţivot jednodušší, závislý hlavně na dříve nepředstavitelném 

vyuţívání obnovitelných, ale hlavně neobnovitelných zdrojŧ Země. Tam, kde dříve rozho-

dovala o přeţití znalost přírodních zákonŧ a dokonalá adaptace ţivotního stylu daným 

podmínkám, dnes vede snaha přizpŧsobit přírodní podmínky neustále zvyšujícím se náro-

kŧm obyvatel. (Polášková, 2011; Nováček, 2011) 

1.1 Vznik a vymezení pojmu udrţitelný rozvoj 

Pojem udrţitelný rozvoj je výsledkem dlouholetého pátrání, které začalo poté, 

kdy se ukázaly modernistické představy o neomezeném rŧstu postaveném na zdánlivě ne-

vyčerpatelných přírodních zdrojích a na technickém pokroku jako nereálné. Obecně je po-

jem udrţitelný rozvoj chápán jako rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace, 

aniţ by ohrozil uspokojování potřeb budoucích generací. (Maier a kol., 2012) 

Lze se setkat s širokou škálou definic udrţitelného rozvoje neboť jednotná a všeobec-

ně přijímaná definice neexistuje. Například Evropský parlament charakterizuje udrţitelný 

rozvoj jako rozvoj, který přinese zlepšení ţivotní situace a blahobytu lidí v souladu se za-

chováním přírodních hodnot všem generacím. „Trvale udržitelný rozvoj společnosti je ta-

kový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich 

základní životní potřeby, a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené 

funkce ekosystémů.“ Takto definuje trvale udrţitelný rozvoj zákon č. 17/1992 Sb., o ţivot-

ním prostředí. (Nováček, 2011) 

Hlavním tématem udrţitelnosti je však vztah mezi člověkem a přírodou nebo spíše 

schopnost přírodních zdrojŧ uspokojovat potřeby neustále rostoucí lidské populace 

jiţ od 19. století. Diskuze na téma dostatek přírodních zdrojŧ a jejich spotřebovávání vyvo-

lala alarmující zprávy o zhoršování ţivotního prostředí a světové energetické krizi na za-

čátku sedmdesátých let dvacátého století.  V této době hledali odpověď na otázku, 

kde končí hranice rŧstu vyčerpatelnosti a poškoditelnosti přírodních zdrojŧ hledali přede-

vším ekologové – odborníci zabývající se přírodním prostředím. Na základě ekologie tak 

vznikl silný myšlenkový proud prosazující ochranu přírodních systémŧ nad dílčími zájmy 

sociálního blahobytu a ekonomického rŧstu. (Maier a kol., 2008) 
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Běţně se tento pojem začal vyskytovat v textech o urbanismu a architektuře teprve 

na začátku devadesátých let. Nyní se definice, která je dnes všeobecně přijímána 

a v současné době i přejatá do našeho stavebního zákona, podle něhoţ potřeby současné 

generace uspokojuje udrţitelný rozvoj, aniţ by ohroţoval ţivotní podmínky budoucích 

generací, ustálila. (Maier a kol., 2008) 

V pojmu udrţitelný rozvoj se pouţívaly také i pojmy udrţitelného vyuţívání přírod-

ních zdrojŧ a podobně. Prŧkopníkem tohoto pojetí v historii bylo lesní hospodářství. 

Po dlouhé období vývoje lidstva v našich zeměpisných poměrech hrálo hlavní roli dřevo. 

Nedostatek dřeva vedl v Evropě mnohokrát ke stavu, který bychom moderně označili 

za energetickou a surovinovou krizi. U nás se principy trvalé udrţitelnosti objevují poprvé 

v lesních patentech Marie Terezie z let 1754 – 1756. Patenty popisovaly principy trvalosti 

a vyrovnanosti produkce dřeva v lesích. Mimo to měly zabránit nekontrolovatelné defo-

restraci bez následné obnovy, znehodnocování lesŧ pastvou dobytka, neregulovatelným 

pálením dřevěného uhlí, smolařením, výrobou popela pro sklárny a jiné. (Polášková, 2011) 

Jak je vidět, pojem udrţitelný rozvoj poskytuje i jakýsi základ pro geopolitický kom-

promis a mezinárodní dohody o závaţných otázkách v oblasti ţivotního prostředí jako je 

například zachování lesŧ nebo globální problémy jako je chudoba. Někteří odborníci však 

tvrdí, ţe tento pojem je poněkud „nejednoznačný“ a lidé i organizace ho tak mohou inter-

pretovat rozdílně. Jiní zase argumentují, ţe vázání cílŧ environmentální bezpečnosti a soci-

ální spravedlnosti k ekonomickému rŧstu nemá nijak významně vliv na přístup k meziná-

rodnímu rozvoji politiky. Co je však shodné, je fakt, ţe díky dlouhé politické historii udrţi-

telnosti je produkována široká škála souvisejících politik a postupŧ. (Cloke at. al., 2012) 

1.2 Principy udrţitelného rozvoje 

Udrţitelný rozvoj je dán kvalitní veřejnou správou, kterou se na místní a regionální 

úrovni zabývá místní Agenda 21. K dosaţení udrţitelnosti je třeba řešení problémŧ, tvorba 

rozvojových plánŧ. Na prvním místě je však respektování určitých principŧ. Základní prin-

cipy udrţitelného rozvoje jsou obsaţeny v dokumentu Agendy 21. Mezi základní principy 

podle Agendy 21 patří: 

1. Propojení všech pilířŧ udrţitelného rozvoje (zohlednění pouze jednoho či dvou pilí-

řŧ nevede k trvalé udrţitelnosti). 
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2. Dlouhodobá perspektiva a strategické plánování (kaţdé rozhodnutí je třeba zváţit 

z hlediska dlouhodobých dopadŧ). 

3. Omezené přírodní zdroje (ale také znečišťování ţivotního prostředí). 

4. Opatrnost (dopady naší činnosti nejsou vţdy známé). 

5. Prevence (prevence je nejefektivnějším zpŧsobem řešení negativních dopadŧ). 

6. Kvalita ţivota (všichni lidé mají právo na kvalitní ţivot) 

7. Sociální spravedlnost (největším ohroţujícím faktorem udrţitelného rozvoje je 

v tomto případě chudoba). 

8. Spojitost mezi lokální a globální úrovní (činnosti na globální a místní úrovni se na-

vzájem ovlivňují). 

9. Vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (lze chápat jako respektování práv 

současných ale i budoucích generací na zdravé ţivotní prostředí). 

10. Demokratické procesy (zapojení široké veřejnosti do plánování vytváří nejen ob-

jektivnější plány, ale také jejich podporu a realizaci). (Cenia, 2007) 

Principy udrţitelnosti se tak dotýkají rozsáhlé tématiky od strategického plánování, 

aţ přes vyuţívání a ochranu přírodních zdrojŧ, prevencí, sociální spravedlnost, organizace 

zástavby aţ po zapojení občanŧ při spolurozhodování a realizaci plánŧ. 

1.3 Pilíře udrţitelného rozvoje 

Udrţitelný rozvoj bývá charakterizován jako rovnováha mezi pilíři udrţitelného roz-

voje: ekologickým, sociálním a ekonomickým. Někdy se uvádí čtvrtý pilíř kulturní a další 

pilíř, kterým je správná správa věcí veřejných. Zatímco společným cílem udrţitelnosti mŧ-

ţe být doplnění prázdných míst mezi jednotlivými pilíři, jak je znázorněno na následujícím 

obrázku, ve skutečnosti mŧţe docházet k upřednostňování rŧzných socio-ekonomických 

a environmentálních cílŧ. (Maier a kol., 2012; Cloke at. al.,2012) 
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Obr. 1 Pilíře udrţitelného rozvoje (Sisu, 2017) 

1.3.1 Ekonomický pilíř 

Ekonomický rozsah udrţitelnosti úzce souvisí se sociálním pilířem a vztahuje se pře-

devším na hospodářskou činnost. Vyhledává moţnosti, jak lze dosáhnout trvalého ekono-

mického rŧstu. Organizační inovace, zvyšování kvality a produktivity lidské práce nebo 

pouţívání ekologicky šetrných mechanismŧ a technologií mŧţe být hlavním nástrojem 

dosaţení vytýčeného cíle. (Ústav územního rozvoje, 2001-2017) 

1.3.2 Sociální pilíř 

Sociální pilíř mŧţeme definovat jako společenství obyvatel. Aby byla ţivotní úroveň 

jakéhokoli jednotlivce odpovídající a bezpečná, je zapotřebí spojení kapitálu, technologií 

a lidí ve společenství nastaveno tak, aby vedlo k trvalé sociální udrţitelnosti. V lidském 

rozvoji hraje klíčovou roli zejména zkvalitňování zdraví, odstranění chudoby, sníţení vý-

skytu nemocí a zkvalitnění lékařské péče v postiţených oblastech. Mimo to zde patří pří-

stup ke vzdělání, potravinová bezpečnost a bezpečnost. (Maier a kol., 2008) 

1.3.3 Ekologický pilíř 

Ekologický pilíř poukazuje na to, ţe jakákoliv ekonomická činnost spojena 

s technologickým pokrokem mŧţe zpŧsobit újmu ţivotnímu prostředí a celkově se odehrá-

vá na pozadí přírodních okolností. Na přírodních zdrojích jsou zcela závislí ţivočichové, 

ale také lidé. Proto je třeba šetrného zacházení, ochraňování a nezatěţování ţivotního pro-

středí, ale také zachování prostředí pro budoucí generace. (Maier 2008; 2012) 
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1.4 Indikátory udrţitelného rozvoje 

Aby udrţitelný rozvoj nebyl jen neurčitým konceptem, je třeba nástroj, který dokáţe 

zjistit, zdali je k udrţitelnému rozvoji směřováno nebo naopak a jestli se situace zlepšuje 

nebo zhoršuje. (Nováček, 2011) 

V současnosti je nejvíce pouţívaným ukazatelem ekonomické úspěšnosti hrubý domá-

cí produkt, který je často špatně chápán jako ukazatel prosperity, pokroku a kvality ţivota 

s tím, ţe čím je vyšší HDP, tím je vyšší i kvalita ţivota. HDP však nepostihuje sluţby, kte-

ré lidé uskutečňují mimo oficiální trh, nesleduje ilegální produkci a především nepostihuje 

škody zpŧsobené na ţivotním prostředí čili je toto pojetí zavádějící. Proto byly vypracová-

ny alternativní ukazatele, které mají vývoj společnosti zaznamenat věrněji. Index trvale 

udrţitelného ekonomického blahobytu spolu s Indexem lidského rozvoje se prokázal jako 

nejzdařilejší alternativní ukazatele. (Nováček, 2011) 

Strategie udrţitelného rozvoje ČR rozděluje indikátory podle jednotlivých pilířŧ udrţi-

telného rozvoje. K indikátorŧm ekonomického pilíře patří například produktivita práce, 

přepravní náročnost v dopravě, podíl vládního deficitu, spotřeba primárních energetických 

zdrojŧ. Environmentální pilíř pouţívá jako indikátory například emise skleníkových plynŧ 

na obyvatele, spotřebu přípravkŧ na ochranu rostlin, podíl ekologického zemědělství, vý-

daje na ochranu ţivotního prostředí a další. Mezi indikátory sociálního pilíře lze zařadit 

očekávanou délku ţivota, míra úmrtnosti, nezaměstnanosti či zaměstnanosti nebo populaci 

ţijící na hranici chudoby a další. (Pawliczek, 2011) 

Příkladem indikátoru na místní úrovni mŧţe být městská zeleň. U tohoto indikátoru 

mŧţeme pozorovat například údaje týkající se počtu nově vysazených a pokácených stro-

mŧ na veřejných pozemcích. Pro tento indikátor bude rozhodující poměr těchto dvou hod-

not vyjádřený za časovou jednotku sledování. Je moţné vycházet z řady jiných údajŧ jako 

je například úbytek veřejné zeleně v dŧsledku rozrŧstání se obytných či jiných zastavěných 

ploch. (Lupač a kol., 2005) 

Správně určený indikátor místního udrţitelného rozvoje v sobě odráţí zájmy sociální 

spravedlnosti, místní ekonomiky a ochrany ţivotního prostředí, ale také zároveň úsilí 

o podpoření místní samosprávy nebo zabezpečení potřeb na místní úrovni. Indikátory po-

skytují pohled do problematických oblastí a odkazují na cestu k jejich nápravě. Významná 

skupina místních indikátorŧ jsou takzvané programové indikátory, které jsou zpracovány 

pro daný účel v prŧběhu plánovacích procesŧ. Indikátory slouţí jako zrcadlo, které odráţí 
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dŧsledky místní politiky a občanské aktivity. Obyvatelé tak například mají přehled o aktu-

ální situaci v ekonomické, sociální a environmentální oblastí nebo o slabých a silných 

stránkách místa svého bydliště. Zastupitelé naopak dostávají zpětnou vazbu ke své místní 

politice. (Lupač a kol., 2005) 

Indikátor představuje informaci, která se týká dané oblasti s cílem představit, jak urči-

tý systém funguje. Rovněţ nám pomáhá určit jakým směrem se vydat a jak dál postupovat 

pokud se setkáme s nějakým problémem. Aby byl indikátor efektivní, měl by mít náleţité 

vlastnosti. Mezi takové vlastnosti patří například: 

 podávání informací o systému, které potřebujeme, 

 přístupnost a měřitelnost poskytnutých údajŧ, 

 hodnověrnost údajŧ. (Lupač a kol., 2005) 
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2 ZÁKLADNÍ DOKUMENTY UDRŢITELNÉHO ROZVOJE 

Hlavním tématem řady dokumentŧ projednávaných v celosvětovém měřítku a poté 

přijímaných národními vládami a zákonodárnými zdroji je udrţitelný rozvoj. Dŧleţitost 

takových dokumentŧ, které jsou na globální a nadnárodní úrovni, není náhodná, ale je dána 

například globální problematikou udrţitelného ţivotního prostředí. Uţ od počátku upravuje 

udrţitelný rozvoj řada dokumentŧ na světové, nadnárodní a národní úrovni. Jedním z nej-

známějších dokumentŧ je Deklarace o ţivotním prostředí a rozvoji (Charta Země) obsahu-

jící 27 principŧ trvale udrţitelného rozvoje a ustanovení Agendy. Další směrnicí a výcho-

diskem byl dokument Komise Evropských společenství Udrţitelný rozvoj sídel v Evropské 

unii: Rámec pro akci z roku 1998, který stanovil cíle EU například pro zlepšení prostředí 

měst. Také zde patří dohoda Evropská perspektiva prostorového rozvoje z roku 1999, která 

reagovala na dohodu ministrŧ EU odpovědných za územní plánování. Dále je to Lisabon-

ská strategie z roku 2000 (v roce 2009 byla aktualizována), na kterou navazuje Gőteborská 

strategie (2001). Na podporu cílŧ lisabonské a gőteborské strategie vznikl v roce 2007 do-

kument Územní agenda EU. Nejnovějším dokumentem je strategie Europe 2020, která 

byla navrţena v roce 2010 s cílem oţivit hospodářský význam EU. Mezi hlavní cíle patří 

především zvýšení zaměstnanosti v produktivním věku, sníţení emisí, sníţení podílu Evro-

panŧ ţijící pod hranicí chudoby a další. V následujících podkapitolách jsou popsány zá-

kladní dokumenty podle ministerstva pro místní rozvoj České republiky. 

(Maier a kol., 2012) 

2.1 Obnovená strategie udrţitelného rozvoje EU 2006 

V roce 2001 v Göteborgu přijala Evropská rada první Strategii udrţitelného rozvoje 

EU, která byla v roce 2002 doplněna pro Světový summit OSN (Johannesburg, 2002) 

a v roce 2006 tak byla přijata jako Obnovená strategie udrţitelného rozvoje EU. Trendy 

jako je změna klimatu, vyuţití energie, veřejné zdraví, chudoba a sociálně vyloučení oby-

vatelé, nerovnoměrná demografická rŧznorodost, mortalita a natalita, hospodaření 

s přírodními zdroji, poškozování či ztráta biodiverzity, doprava nebo vyuţívání území musí 

být změněny, neboť díky nim nelze dosáhnout udrţitelného rozvoje. Cílem tohoto doku-

mentu je tyto trendy rozpoznat a zajistit tak lepší ţivot generacím současným i budoucím a 

to pomocí udrţitelných společenství schopných šetrně a efektivně vyuţívat přírodní zdroje 

a zajistit tak ekonomickou prosperitu, sociální pospolitost a ochranu ţivotního prostředí. 

(Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012) 
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Díky této strategické vizi, která má evropský charakter, jsou odvozeny globální cíle: 

 Ochrana ţivotního prostředí. 

 Sociální rovnováha a soudrţnost. 

 Ekonomická prosperita. 

 Mezinárodní odpovědnost. (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012) 

Dokument mimo jiné navrhuje politiky procházející napříč v oblastech výchovy 

a vzdělání, výzkumu a vývoje a obsahuje klíčové výzvy jako je globální změna klimatu 

(náklady a nepříznivý vliv na společnost a environment), udrţitelná doprava (zajistit tako-

vou dopravu, která splňuje hospodářské, sociální a environmentální potřeby společnosti 

a zároveň má co nejmenší negativní dopad na hospodářství, společnost a v první řadě ţi-

votní prostředí), veřejné zdraví (podpora kvalitního veřejného zdraví a zlepšení ochrany 

proti zdravotním hrozbám) aj. (Council of the European Union, 2006) 

2.2 Strategický rámec udrţitelného rozvoje České republiky 

Strategický rámec udrţitelného rozvoje České republiky, který se nachází na národní 

úrovni, byl schválen vládou České republiky 11. ledna 2010. Tento dokument je dokumen-

tem všech koncepčních dokumentŧ vypracovaných na území České republiky. Účelem 

tohoto dokumentu je stanovení priorit a cílŧ (dále také podcílŧ), stanovení vize udrţitelné-

ho rozvoje České republiky, definování základních principŧ, které je nutno respektovat při 

tvorbě dalších navazujících dokumentŧ a v neposlední řadě vyváţenost tří pilířŧ udrţitel-

ného rozvoje – oblasti ekonomické, sociální a environmentální. (Ministerstvo pro místní 

rozvoje ČR, 2012) 

 Dokument strategického rámce udrţitelného rozvoje České republiky je rozdělen 

do pěti prioritních os, kdy jednotlivé osy reprezentují klíčové oblasti: 

 Prioritní osa 1: Společnost, člověk a zdraví. 

 Prioritní osa 2: Ekonomika a inovace. 

 Prioritní osa 3: Rozvoj území. 

 Prioritní osa 4: Krajina, ekosystémy a biodiverzita 

 Prioritní osa 5: Stabilní a bezpečná společnost. 

 Kaţdá z těchto prioritních os popisuje hlavní problémy v dané oblasti, navrhuje 

priority a cíle. (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012) 
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2.3 Agenda 21 

Obsáhlý dokument na celosvětové úrovni, který navazuje na Deklaraci z Ria de Janei-

ra (1992), kde ve 40 kapitolách obsahuje přibliţně 2500 návrhŧ na konkrétní činnosti, kte-

ré slouţí k prosazování udrţitelného rozvoje v praxi. Dokument je rozdělen na 4 části, 

kdy se první část věnuje cílŧm, kterých má být dosaţeno, lidskému zdraví, chudobě, popu-

laci a lidským sídlŧm. Druhá část, která je nejobsáhlejší, se zaměřuje na oblast ţivotního 

prostředí v globálním měřítku. Třetí část se zabývá rŧznými skupinami lidí, které chce 

Agenda 21 oslovit. O finančních zdrojích, technologiích a výzkumech nebo vzdělání se 

zabývá část čtvrtá. (Moldan, 2003) 

2.4 Místní Agenda 21 

Aby rozvoj obcí směřoval k udrţitelnému rozvoji, napomáhá k tomu nástroj Místní 

Agendy 21. Místní Agenda 21 představuje nástroj dlouhodobě udrţitelného rozvoje, kte-

rý prostřednictvím zkvalitnění veřejné správy, strategického řízení a plánování a zapojová-

ní široké veřejnosti zajišťuje zkvalitnění ţivota ve všech jeho směrech. Co nejrozsáhlejší 

okruh aktérŧ MA21 navrhuje, konzultuje a uskutečňuje řadu projektŧ, které mají za cíl 

dosáhnout udrţitelného rozvoje. Mimo to, ţe MA21 je zpětnou vazbou pro místní politiku, 

dává moţnost obyvatelŧm obcí a měst podílet se na budoucnosti nejen místa jejich bydliš-

tě. Místní Agenda 21 sleduje a popisuje nastavení klíčových veřejných procesŧ veřejné 

správy, které jsou nezbytné pro realizaci Agendy 21 v místních či regionálních podmín-

kách a zároveň počítá s dalšími dŧleţitými aspekty - sledováním skutečných dopadŧ rŧz-

ných aspektŧ rozvoje lokality pomocí indikátorŧ udrţitelného rozvoje. V České republice 

funguje při Radě vlády pro udrţitelný rozvoj Pracovní skupina pro Místní Agendu 21, kte-

rá sestavila kritéria pro hodnocení Místní Agendy v jednotlivých obcích. 

(Maier a kol., 2012; Ministerstvo ţivotního prostředí, 2008-2015) 
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3 UDRŢITELNÝ ROZVOJ A JEHO PRŮMĚT DO ÚZEMÍ 

Udrţitelný rozvoj území spočívá podle zákona číslo 1832/2006 Sb., o územním pláno-

vání a stavební řádu (stavebního zákona) ve „vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 

životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území a který 

uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací bu-

doucích“ (§ 18 odstavec 1 stavebního zákona). (Maier a kol., 2012) 

Cílem územního plánování je zajistit předpoklady pro udrţitelný rozvoj území a vý-

stavbu, zaloţené na vyváţeném vztahu podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, hospodář-

ský rozvoj a pospolitost společenství obyvatel na vymezeném území, které zároveň uspo-

kojují potřeby současné generace, aniţ by ohroţovaly potřeby generací budoucích.  K do-

saţení udrţitelného rozvoje je potřeba i koordinace soukromých a veřejných zájmŧ 

v území. Územní plánování, se na rozdíl od strategického plánování zabývá fyzickými zá-

sahy do území, přičemţ je zároveň rozhodující hospodářský a sociální potenciál rozvoje. 

Na místní úrovni je územně plánovacím dokumentem územní plán. Územní plán je velmi 

silný nástroj, který má normativní charakter: vytváří závazná pravidla pro změny ve vyuţí-

vání území a pro umísťování a povolování staveb. Některé poţadavky na územní plán mo-

hou vyplývat z programu rozvoje obce, další lze získat přímo od veřejnosti a odborníkŧ. 

(Maier a kol., 2012;  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012) 

K obecným moţnostem územního plánování jak podporovat udrţitelný rozvoj patří 

hospodárné vyuţití území. Prioritním regulativem dosaţení hospodárného vyuţívání území 

v územních plánech je rozčlenění jednotlivých ploch (zastavěné, nezastavěné, zastavitelné, 

přestavbové plochy). Pomocí takto vymezeného území lze sledovat například trend vývoje 

počtu obyvatel, ekonomickou aktivitu, úbytek zeleně, rŧst veřejné infrastruktury atd. Dal-

ším okruhem prostředkŧ je tedy i plánování veřejných infrastruktur. Tyto infrastruktury 

musí přiměřeně obsluhovat zastavěná území s ohledem na funkčnost vyuţití a intenzitu 

tak, aby veřejné infrastruktury a jimi nabízené sluţby byly dostupné pro všechny občany. 

Další moţnost podpory je územní systém ekologické stability (ÚSES), který vyuţívá 

územní plánování jako specifický nástroj pro dosaţení podmínek ekologické stability úze-

mí. Dŧleţité jsou i regulace zpŧsobu a intenzity vyuţití území. (Maier a kol., 2012) 

Základním nástrojem pro udrţitelný rozvoj území České republiky je politika územní-

ho rozvoje. Ta stanovuje celostátní strategické rámce tím, ţe formuluje republikové priori-

ty pro zajištění udrţitelného rozvoje území s poţadavky a úkoly, které se uplatní v územně 
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plánovací dokumentaci.  Základním vstupem pro rozlišování jednotlivých typŧ území 

je vyčlenění rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických území v České republice. 

Priority a z nich vyplývající poţadavky a úkoly se týkají všech třech pilířŧ udrţitelného 

rozvoje, ale samozřejmě směřují především do tematických okruhŧ řešených územním 

plánování. (Maier a kol., 2012) 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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METODY A DATA 

Praktická část bakalářské práce se zabývá metodami, které poskytnou informace 

ke zjištění stavu udrţitelného rozvoje v katastru místní části Příluky.  

Jednou z pouţitých metod je metoda kartografické analýzy. Pátá kapitola se na zákla-

dě vybraných indikátorŧ udrţitelného rozvoje měst věnuje vyuţití pŧdy v katastru Příluk. 

Díky získaným údajŧm lze pozorovat, především vlivem industrializace území, úbytky 

či přírŧstky jednotlivých ploch jako jsou například lesy, louky, pastviny nebo trvalé kultu-

ry.  Pomocí interpretace starých topografických map středních měřítek, jako je v tomto 

případě povinný císařský otisk Příluk z roku 1829, a současného územního plánu a násled-

ného porovnání těchto dvou map jsou změny vyuţití pŧdy jednoznačně prokazatelné.  

Šestá kapitola zabývající se vybranými změny ve vyuţití pŧdy vyuţívá porovnání jed-

notlivých leteckých snímkŧ od roku 2003 do současnosti. Tyto změny zahrnují především 

rozrŧstající se prŧmyslovou zónu, výstavbu moderních čtvrtí a zániky pŧvodních ploch 

jako jsou třeba zahrádkářské osady. 

V sedmé kapitole jsou sledovány indikátory dostupnosti prostranství a sluţeb. Kon-

krétně se jedná o sledování dostupnosti nádob na tříděný odpad a veřejně přístupných dět-

ských hřišť v místní části Příluky pomocí programu QGIS (Quantum geographic infor-

mation system). Po zanesení jednotlivých bodŧ (nádob na tříděný odpad a veřejně přístup-

ných dětských hřišť) do mapy, byla vytvořena obalová zóna (buffer) ve stanovené vzdále-

nosti 300 m, která představuje dostupnost od jednotlivých obydlí. Tato vzdálenost byla 

stanovena na základě publikace zabývající se indikátory měst a obcí.  

Díky získaným výsledkŧm z předchozí kapitoly a na základě osobní zkušenosti 

je osmá kapitola zaměřena na návrhy, které by pomohly zlepšit udrţitelný rozvoj v místní 

části Příluky. 
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4 CHARAKTERISTIKA MÍSTNÍ ČÁSTI PŘÍLUKY 

První písemné zmínky o místní části dříve ještě Przieluk nebo Przyluk, se datují k roku 

1437. Současný název Příluky se uplatnil aţ v roce 1924. Tato lokalita se nachází 

v kopcovitém terénu ve východní části města přibliţně 3,5 km od centra. Příluky katastrál-

ně sousedí se Štípou, Hvozdnou, Luţkovicemi, Ţelechovicemi, Jaroslavicemi a jednou 

z místních částí krajského města Zlín je i místní část Příluky. Na území o celkové výměře 

necelých 570 ha ţije k 31. 12. 2015 2 695 obyvatel a řadí se tak na 3. místo s největším 

počtem obyvatel mezi jednotlivé místní části Zlína (pokud se však nepočítá samotné cent-

rum Zlína). (Sdruţení za zdravé Příluky, 2009) 

Místní část protíná na trase Zlín – Vizovice hlavní silnice I. třídy č. 49, silnice II. třídy 

a další vedlejší silnice. Z východu na západ prochází místní částí jediná ţelezniční trať 

Zlínského kraje, konkrétně trať č. 331, která má v tomto úseku povahu regionální dráhy. 

Obyvatelé místní části mohou rovněţ vyuţívat městskou hromadnou dopravu. Příluky 

s centrem Zlína spojují trolejbusové a autobusové linky č. 1, 11, a 12. Díky těmto spojŧm 

jsou tak Příluky velmi snadno dostupné, i kdyţ se téměř jedná o okrajovou část města. 

V severní části katastru Příluk se nachází Prŧmyslová zóna, která je sídlem řady výrobních 

firem, mezi které patří například Promens, a. s. nebo stavebniny DEK a další. V těs-

né blízkosti řeky Dřevnice jsou situovány tři panelové domy a rodinné domy. Tato část 

území se jako jediná nachází v rovině a kvŧli své poloze je zde vybudována protipovodňo-

vá zeď. Podél silnice se v příkrém terénu nachází rodinné domy, které navozují obraz kdysi 

zemědělské vesnice. Velké osevné plochy kolem obytné zástavby přechází v listnaté a mís-

ty smíšené lesy a to částečně i na okrajích v jiţní části katastru. Naprosto jiný obraz navo-

zuje, v současnosti velmi populární a oblíbená, nově vybudovaná Přílucká residence, která 

se zcela odlišuje od koncepce pŧvodních zástaveb.  Jiţní část Příluk je kromě menších do-

mŧ charakteristická řadou panelových domŧ nebo atraktivním bydlením v části Boněckýck 

pasek a luk. 

V katastru místní části se nenachází ţádné mateřské nebo základní školy. Nejbliţší 

se nachází Bartošově čtvrti nebo na Obecinách. Nachází se zde pouze SŠ a VOŠ Zdravot-

nická. Na hranicích katastru severozápadní části mají obyvatelé Příluk Krajskou nemocnici 

Tomáše Bati, tudíţ dostupnost lékařské péče je na velice dobré úrovni. Na druhé straně 

místní části se nachází Oční klinika Gemini, která se řadí mezi nejprestiţnější kliniky 

v této kategorii. V této části katastru sídlí i hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. 
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K nákupŧm potravin, smíšeného zboţí aj. vyuţívají obyvatelé obchody, které leţí mimo 

vymezené území. K vyuţití je však řada restauračních nebo ubytovacích zařízení. Pro trá-

vení volnočasových aktivit slouţí například víceúčelové hřiště, které je umístěno pod tro-

lejbusovou zastávkou Přílucká, přilehlé tenisové kurty nebo místní cyklostezka, která le-

muje řeku Dřevnici. Mezi atraktivní místa zdejších obyvatel patří pramen s pitnou vodou, 

který prokazuje trvale příznivé hodnoty, kaple sv. Martina, pomník padlých, jezdecké stře-

disko nebo památná Lípa u kaple sv. Antonína. Místní část má také svŧj fotbalový klub, 

jehoţ hřiště slouţí k dalším kulturním nebo sportovním akcím. Jedna z kulturních akcí, 

kterou pořádá Sdruţení za zdravé Příluky je například vodění berana nebo Přílucká trnka. 
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5 ZMĚNY VE VYUŢITÍ PŮDY 

Publikace TIMUR (Lupač a kol., 2005) v teoretické části práce uvádí, ţe jedním 

z indikátorŧ udrţitelného rozvoje je například sledování změn ve vyuţití pŧdy za stanove-

né časové období. Trend rozšiřování obytných či jiných zastavěných ploch se nevyhnul ani 

místní části Příluk. Na úkor tomu tak dochází k úbytku nejen veřejné zeleně. 

V obrázku č. 2 je graficky znázorněn dlouhodobý vývoj změn ve vyuţití pŧdy v letech 

1845 aţ 2000 v místní části Příluky. K nejviditelnějším změnám patří především úbytek 

orné pŧdy a zemědělské pŧdy, coţ mŧţe být zapříčiněno například rŧstem obyvatelstva 

a tak dochází ke zvětšování zastavěných a ostatních ploch. Orná pŧda téměř v kaţdém úse-

ku ze sledovaného období přišla zhruba o čtvrtinu své pŧvodní rozlohy. Celkově se tak 

zmenšila o 195 ha. Další razantní změnou je úbytek zemědělské pŧdy. Největší pokles ze-

mědělské pŧdy je vidět v letech 1948–1990 a to o 76 ha.  Na druhé straně je však patrné 

rozrŧstání lesŧ, které se nachází u severních a jiţních hranic katastru. V letech 

1845 aţ 1990 se lesy rozrostly o 20 ha, coţ má především pozitivní vliv na drobnou zvěř, 

které v poslední době ubývá, kvŧli přemnoţení černé zvěři (divočáci). Další pozitivní ná-

rŧst se týká trvalých kultur (sady, vinice, chmelnice aj.) a luk, které se v daném období 

rozšířily. Taktéţ lze zaregistrovat rozšiřování zastavěného území, které se od počátku sle-

dování rozšířilo o 17 ha. Pro přesný přehled jednotlivých změn ve vyuţití pŧdy je přiloţe-

na tabulka, která se nachází v příloze. 
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Obr. 2 Změny ve vyuţití pŧdy (LUCC Czechia, 2017) 

5.1 Zastavěné plochy a jejich okolí 

S rozšiřující se zástavbou konkrétněji souvisí obrázek č. 3, který graficky znázorňuje 

výstavbu domŧ v letech 1850–2013. V místní části Příluky se k 22. 1. 2013 nacházelo 

515 domŧ (čísel popisných). Od počátku sledovaného období do současnosti zde přibylo 

více neţ 400 domŧ.  

Mezi lety 1850 aţ 1921 nebyl nárŧst domŧ tak markantní, oproti nadcházejícímu ob-

dobí, jak ukazuje grafické znázornění. V tomto rozmezí se zastavěná plocha rozrostla pou-

ze o několik málo domŧ. Od roku 1930 se počty začaly výrazně zvyšovat a během 20 let 

se tak obytná plocha rozšířila o dalších 43 domŧ. V letech 1970 aţ 1991 zde přibylo dal-

ších 53 domŧ. Současně lze pozorovat i úbytek orné a zemědělské pŧdy, jak znázorňuje 

předchozí obrázek. Od roku 1991 do konce sledovaného období přibylo v místní části Pří-

luky celkem 228 domŧ. Takto vysoké počty nových zástaveb mohou být zpŧsobeny neu-

stále se zvyšujícím počtem populace (k 31. 12. 2015 ţije v MČP 2 695 obyvatel), ale také 

trendem, kdy se lidé z centra města stále častěji stěhují do jeho okrajových částí, které jsou, 

co se týká vzdálenosti, velmi dobře dostupné. Místní část Příluky stále disponuje řadou 

volných ploch (louky, pastviny) a to i díky svému příkrému terénu na mnoha místech, 
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avšak ani to nebrání lidem v další výstavbě. Názorným příkladem je například Přílucká 

rezidence, kde kvŧli tomuto nerovnému povrchu mŧţe v budoucnosti hrozit úplné sesunutí 

svahu. 

 

Obr. 3 Výstavba domŧ v letech 1850-2012 (Sdruţení za zdravé Příluky, 2009) 

Na následujících obrázcích je znázorněna mapa povinného císařského otisku a aktuál-

ního územního plánu obce Příluk. Uţ na první pohled je patrné, jak se zastavěné plochy 

postupně rozrŧstají. Na mapě povinného císařského otisku z roku 1829 jsou zastavěná 

území zaznačena ţlutou a červenou barvou. Je patrné, ţe domŧ v 1. polovině 19. století zde 

opravdu nebylo příliš a byly situovány spíše v severní části katastru Příluk. Kvŧli zápla-

vám, se obyvatelé postupně stěhovali do vyšší nadmořské výšky nejbliţších kopcŧ, aţ je 

částečně, či úplně obsadili. Místní část byla převáţně tvořena z polí, které jsou vyznačeny 

světle hnědou barvou, dále z pastvin, které představují světle zelené plochy s písmenem W, 

ze suchých a mokrých luk, které jsou zaznačeny světle zelenou barvou (mokré louky mají 

navíc znak v podobě vlnovky). Mokré louky se takto nazývají z toho dŧvodu, protoţe 

v těchto místech byl dříve velký výskyt podzemních vod díky řece Dřevnici. Taktéţ se 

skládaly z ovocných a zelinářských zahrad (obě jsou vyznačeny tmavě zelenou barvou), 

které se nachází především v okolí obytných domŧ. V těsné blízkosti řeky Dřevnice, se 

rozkládají pískoviště a štěrkoviště. V těchto místech se podle historických údajŧ nacházel 

vodní mlýn se dvěma hornospádovými pohony. 
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Obr. 4 Povinný císařský otisk Příluky, severní část (Zeměměřický ústav, 2006) 

 

 

Obr. 5 Povinný císařský otisk, jiţní část (Zeměměřický ústav, 2006) 

 

Mapa územního plánu z roku 2011 se proti mapě povinného císařského výrazně liší. 

Jiţ na první pohled jsou patrné velké změny ve vyuţití pŧdy. Na obrázku číslo 6 lze 

pozorovat, jak se rozrŧstají zastavěné plochy. Červenou barvou jsou vyznačeny pozemky 

pro občanskou vybavenost, jako jsou plochy pro individuální nebo hromadné bydlení. Bílá 

rozsáhlá plocha ohraničená červenou barvou, která se nachází ve středu obrázku, 
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představuje novou zástavbu Přílucká residence. V současnosti je stavba těchto domŧ jiţ 

dokončena, ale další nové stále přibývají. Fialová plocha označena písmeny SP zobrazuje 

plochy smíšené výrobní a tyto plochy se nachází v prŧmyslové zóně (Příluky i Luţkovice). 

Na první pohled je také patrné, ţe se zde nenáchází tolik zeleně, co v minulosti.  

Nejrozsáhlejší jsou plochy smíšeného nezastavěného území, vyznačené světlezelenou 

barvou s písmenem S*. Dále lesy, které jsou vyznačeny tmavě zelenou barvou a také 

plochy krajinné zeleně a přírodní zeleně, které jsou zároveň biokoridorem. Tyto plochy 

jsou označeny světlezelenou barvou, která je navíc vyšrafována tmavě zelenou. Méně 

rozsáhlé jsou zde specifické zemědělské plochy. Z obrázku číslo 6 je zřejmé, ţe se západní  

část katastru skládá převáţně z červených ploch, které představují plochy pro individuální 

a hromadné bydlení. Tyto plochy představují panelové domy, rodinné domy a nové 

rodinné domy v oblasti Boněckých pasek. 

 

 

Obr. 6 Územní plán Příluky (Magistrát města Zlína, 2017) 
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Obr. 7 Územní plán Příluky, jiţní část (Magistrát města Zlína, 2017) 

5.2 Porovnání zastavěného území v 19. a 21. Století 

Pro lepší znázornění nevýraznějších změn ve vyuţití pŧdy, je na následujících 

obrázcích porovnání povinného císařského otisku s mapou územního plánu. Na severní 

straně Příluk (obrázek číslo 8) je vidět kromě zvětšené zastavěné plochy uprostřed místní 

části,  ţe také přibylo domŧ v oblasti okolo řeky Dřevnice (vyznačeno modrým kruhem) 

v porovnání s povinným císařským otiskem. Také je znatelné, ţe v oblastech, kde byla 

dříve orná pŧda, se nyní nachází prŧmyslová zóna s několika výrobními haly, sklady aj. 

(vyznačeno zeleným kruhem). I bílá plocha, která leţí na dříve úrodné pŧdě (označena 

oranţovým kruhem) představuje výstavbu Přílucké residence. Na jiţní straně Příluk, jsou 

 změny ve vyuţití pŧdy daleko více viditelné. Téměř celá plocha dřívější orné pŧdy je nyný 

zastavěna domy (vyznačeno modrým kruhem). Pozitivním přínosem je však vznik 

biocentra (zaznačeno fialovým kruhem). 
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Obr. 8 Porovnání povinného císařského otisku s územním plánem, severní část – 

změněno (Zeměměřický ústav, 2006; Magistrát města Zlína, 2017) 

 

 

Obr. 9 Porovnání povinného císařského otisku s územním plánem, jiţní část – 

změněno (Zeměměřický ústav, 2006; Magistrát města Zlín, 2017)  
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6 VYBRANÉ ZMĚNY VE VYUŢITÍ PŮDY 

Kapitola vybraných změn vyuţití pŧdy se zabývá nejviditelnějšími změnami v katastru 

místní části Příluky za období 2003-2014. Postupnou industrializací nebo zvětšováním 

počtu obyvatelstva dochází k zabírání rozsáhlých zelených ploch.  

6.1 Přilehlé plochy průmyslové zóny 

Mezi jedny z nejvýraznějších změn vyuţití pŧdy v místní části Příluky patří rozrŧstání 

ploch prŧmyslové zóny. Jednu z nich zobrazují následující letecké snímky, 

které představují výstabu skladu Stavebnin DEK. V letech 2003 aţ 2006 se v těchto 

místech nacházela zahrádkářská a sadařská oblast zdejších obyvatel a nebyly viditelné 

ţádné známky budoucí stavby nebo dokonce zániku těchto osad.. V prŧběhu 6 let se však 

v těchto místech nachází uţ rozestavěná plocha pro budoucí sklad stavebnin namísto 

zahrádek, jak je vidět na snímku z roku 2012. Během dalších následujících 2 let je tento 

areál dokončen a plně v provozu. Méně viditelnou změnou je vybudování soukromé 

zahrady v prostoru za skladem stavebnin, ke které došlo současně s výstavbou skladu. 

Navzdory označení této části Příluk za prŧmyslovou  zónu,  se zde stále vyskytuje úrodná 

a kvalitní pŧda. 

 

Obr. 10 Výstavba hal v prŧmyslové zóně Příluky – změněno (Mapy, 2017) 

 

V souvislosti se zrušením zahrádkářské osady dochází k postupnému zabírání území 

v chatařské oblasti Kosov I a Kosov II, nacházející se v kopcovitém terénu nedaleko skla-

du stavebnin. Zároveň se v těchto místech obyvatelé opakovaně potýkali s nelegální černou 

skládkou v blízkosti Příluckého potoka, kde docházelo k úniku nebezpečných látek do pŧ-

dy a podzemních vod nebo při okrajích cest či lesŧ. Nepříliš patrnou změnou je, 
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ţe v prŧběhu let došlo i k zabrání úrodné plochy v levé spodní části obrázku č. 11. 

V současné době zde stojí více rodinných domŧ, neţ znázorňuje letecký snímek z roku 

2012 a 2014. 

 

Obr. 11 Zabírání ploch v zahrádkářské osadě – změněno (Mapy.cz, 2017) 

 

Ačkoliv se celý areál Prŧmyslové zóny Příluky nenachází v tomto katastru (spadá 

pod katastr Luţkovic) je pro Příluk velmi významná, protoţe tudy prochází hlavní trasa, 

která spojuje celou prŧmyslovou oblast. Následující obrázek představuje výstavbu výrob-

ních hal ve sledovaném období 2003-2014. Na leteckém snímku z roku 2003 zde stojí pou-

ze budova Tescomy a cesta v pravém horním rohu zde končí (kruhový objezd nyní slouţí 

jako točna konečné linky trolejbusŧ), ale uţ v této době jsou viditelné náznaky (vpravo 

od Tescomy) moţné budoucí stavby. V roce 2006 zde stojí další 4 budovy a zároveň došlo 

k propojení Prŧmyslové zóny Příluky s Luţkovicema. V prŧběhu 12 let došlo především 

k rozšíření areálu Tescomy a k zařízení venkovního zázemí pro zaměstnance v zadní části 

objektu nebo vybudování další hal, jako jsou například Svit Machinery, Madal Bal, Zlin 

Precision a další. Aktuálně se zastavěné plochy v Prŧmyslové zóně Příluky nadále rozšiřují 

a je moţné, ne-li pravděpodobné, ţe dojde k úplnému zabrání volných ploch, kterými tato 

oblast stále disponuje.  



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 38 

 

 

Obr. 12 Výstavba hal v Prŧmyslové zóně Příluky – změněno (Mapy.cz, 2017) 

6.2 Residence Příluky 

Jednou z největších a hlavně nejviditelnějších změn v katastru Příluk je vybudování 

moderní čtvrti Residence Příluky. Podle některých místních obyvatel tyto stavby zcela na-

rušily architektonický ráz Dolní i Horní dědiny. Residence se nachází v severní části katas-

tru s výhledem na protější svah Boněckých pasek, hlavně se nachází na území, kde se dříve 

rozprostíralo pole nebo ovocné sady. Některé ovocné sady a malé zahrádky, které se na-

chází na břehu tohoto kopce, byly zachovány. Během období 2003-2006 nevykazuje území 

ţádné změny ve vyuţití plochy oproti roku 2012, kdy během 6 let vznikla nová obytná 

zóna. Došlo k výstavbě nových silnic, které vedou k jednotlivým domŧm a s tím spojené 

pojmenování nově vybudovaných ulic (Červánková, Měsíční, Hvězdná, Duhová, Ne-

beská). Při porovnání snímkŧ z roku 2012 a 2014 je vidět, jak se tato residence v prŧběhu 

pouhých 2 let rozšířila o několik dalších domŧ. Díky výhodné poloze (příjemný výhled, 

poměrně klidné a bezpečné prostředí, snadná a rychlá dostupnost do centra i díky spojŧm 

městské hromadné dopravy nebo dětská hřiště a vyhrazená místa pro odpočinek) nebude 

tato lokalita ztrácet na oblíbenosti ani v budoucnu a dojde tak k dalšímu rozšíření.  
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Obr. 13 Výstavba Residence Příluky – změněno (Mapy.cz, 2017) 

6.3 Boněcké paseky 

Další výrazná změna se týká výstavby rodinných domŧ v jiţní části katastru místní 

části. Boněcké paseky, jsou dalším místem, kde byla zahájena výstavba moderních domŧ. 

Toto území si lidé volí především kvŧli klidu (přiměřeně velká vzdálenost od hlavní cesty) 

a také kvŧli krásnému výhledu na protější lesy, ale i Vizovické vrchy a Jiţní svahy. 

Jak vyplývá z leteckých snímkŧ z rokŧ 2003 a 2006 nejsou dosud k vidění ţádné změny 

ve vyuţití pŧdy a území je pokryto travnatou plochou. Později v roce 2012 je uţ znát, 

ţe je výstavba zahájena a staví se zde několik nových rodinných  domŧ. Podle snímku 

z roku 2012 je mimo jiné na první pohled patrné, ţe došlo i k výstavbě nové silnice 

aţ k samotnému okraji lesa, kde bude kompletní zástavba končit. Stejně jako v případě 

Residence Příluky byly vytvořeny i nové názvy ulic.  Zástavba je v této části čím dál více 

hustší, ale ani to neubírá na její oblíbenosti. Aktuálně zde stojí mnohem více neţ domŧ, 

neţ ukazuje snímek z roku 2014. Oproti Residenci Příluky nejezdí zde ţádné autobusové 

spoje. Z nejvzdálenější ulice (nejblíţe lesu) Mařinková jsou nejbliţší zastávky Přílucká 

a Pančava vzdálené více jak 800 m.  
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Obr. 14 Výstavba v části Boněckých pasek – změněno (Mapy.cz, 2017) 
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7 DOSTUPNOST VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A SLUŢEB 

Dalším ze sledovaných ukazatelŧ podle publikace TIMUR (Lupač a kol., 2005) udrţi-

telného rozvoje měst mŧţe být sledování dostupnosti prostranství a sluţeb. Dostupnost 

je definována jako bydlení ve vzdálenosti 300 metrŧ od veřejných prostranství nebo slu-

ţeb. Tato část sleduje veřejně přístupná dětská hřiště a sluţby sběru separovaného odpadu 

a nádob na separovaný odpad. 

7.1 Dostupnost veřejných dětských hřišť 

V katastru MČP se nachází celkem 7 veřejně dostupných dětských hřišť. Kaţdé 

z dětských hřišť je situováno především v blízkosti panelových domŧ. Údrţbu těchto hřišť 

zajišťuje krajské město Zlín. Mapa je vytvořena pomocí Quantum geographic information 

system, dále jen QGIS. (Magistrát města Zlína, 2017) 

V ulici Přílucká (jiţní část) se nachází dvě dětská hřiště a jsou umístěna mezi panelo-

vými domy. První dětské hřiště (oranţový bod) obsahuje kolotoč, váhovou houpačku 

a pruţinové houpadlo. Druhé hřiště v této ulici (modrý bod) je po nedávné rekonstrukci 

a obsahuje dětský domeček se skluzavkou a pískoviště. Další hřiště v jiţní části katastru se 

nachází na soukromém pozemku a je spravováno Hospŧdkou U Potoka. Zde je k dispozici 

skluzavka, pruţinové houpadlo a pískoviště. Čtvrtým hřištěm v místní části je hřiště v ulici 

Obeciny XIX, které je po kompletní rekonstrukci. K vyuţití je betonový pingpongový stŧl, 

nerezový kolotoč a nové parkourové hřiště s tartanovým povrchem.  

V severní části za budovou Střední zdravotnické a Vyšší odborné školy zdravotnické 

je v ulici Zborovská umístěno oplocené dětské hřiště s pískovištěm, přuţinovým hou-

padlem a váhovou houpačkou. Směrem na východ se nachází dvě dětská hřiště v ulici 

Pod Mlýnem. Jedno z hřišť v této ulici je s umělým trávníkem a obsahuje basketbalový koš 

a volejbalovou tyč se sítí. Druhé  dětské hřiště je oplocené a disponuje pískovištěm, dřevě-

ným domečkem se skluzavkou, pruţinovým houpadlem a nově k roku 2015 zabudovanou 

trampolínou. Nejnovějším dětským hřištěm, které vzniklo v roce 2016 v této místní části, 

se nachází v Residenci Příluky. Hřiště s kombinovaným povrchem (tartan, tráva) a oploce-

ním obsahuje nerezovou skluzavku, pruţinové houpadlo, pískoviště, závěsnou houpačku 

a prŧlezku. V katastru se také nachází dvě travnaté plochy, které dříve plnily účel hřiště s 

klasickými prvky (skluzavka, váhová houpačka, kolotoč), ale kvŧli nevyhovujícímu stavu 
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byla tyto hřiště zrušena. Na jednom z takových hřišť (ulice Obeciny XIX) se uţ nachází 

pouze dvě fotbalové branky se sítí. 

Všechna hřiště se nachází v bezprostřední blízkosti panelových domŧ a je tomu 

tak především v jiţní části, kdy dostupnost do 300 m od obydlí pokrývá téměř celou tuto 

oblast včetně rodinných domŧ. V nevýhodě jsou však domy nacházející se v části Boněc-

kých pasek. S rozšiřující zástavbou a s tím i větší počet rodin s dětmi je moţné, 

ţe v budoucnu dojde k vybudování dětského hřiště i v této části, jako tomu bylo v případě 

Residence Příluky.  Dané dostupnosti nedosahuje ani nejsevernější část katastru (Štáko-

vy paseky a část Horní dědiny). V tomto případě je nejbliţším hřištěm hřiště v Residenci 

Příluky nebo o pár metrŧ vzdálenější 2 hřiště v ulici Pod Mlýnem.  

 

Obr. 15 Mapa dostupnosti veřejných dětských hřišť v MČP (dílo autorky) 

7.2 Dostupnost nádob na tříděný odpad 

Následující obrázek znázorňující mapu dostupnosti nádob na tříděný odpad, kte-

rá je vytvořena pomocí softwaru QGIS, představuje dostupnost nádob na tříděný odpad 

zahrnující papír (PA), plasty (PL), sklo barevné (SB) a sklo čiré (SC) v katastru místní 

části Příluky právě ve vzdálenosti 300 m od bydlení. V katastru Příluk se nachází celkem 
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11 těchto nádob na tříděný odpad. Kontejnery na plast, papír a sklo, které jsou dostupné 

v ulici Přílucká a Boněcko I v jiţní polovině MČP, se nachází v těsné blízkosti panelových 

domŧ a přilehlých rodinných domŧ. Díky velkému mnoţství odpadu v této oblasti patří 

k nejvíce vytěţovaným nádobám na tříděný odpad (převáţně však nádoba na plasty). Další 

kontejnery se nachází v ulici Obeciny XIX, Přílucká (u oční kliniky Gemini) a Ţelechovic-

ká. V severní části katastru jsou 2 nádoby soustředěny opět především v blízkosti panelo-

vých domŧ a to v ulici Zborovská (tyto kontejnery vyuţívají i obyvatelé mimo MČP), dal-

ší dva taktéţ blízko panelových domŧ (ulice Pod Mlýnem) a restauračních zařízení (ulice 

Přístav). Residence Příluky zatím disponuje pouze dvěma nádoby a to na papír a plast. Ty-

to kontejnery pouţívají hlavně obyvatelé bydlící v této části a poslední nádoby se nachází 

na pomezí Horní a Dolní dědiny.  

Podle obalových zón, představující dostupnost (červené a modré kruhy se šrafováním) 

je území Příluk téměř celé pokryto. Pouze obydlí v nejjiţnější a nejsevernější části nedosa-

huje vzdálenosti do 300 m. Tato skutečnost se týká především zástavby v části Boněckých 

pasek (ulice Jitrocelová, Bylinná, Mařinková, Řepíková, Dobromyslová a část ulice Pam-

pelišková a Plicníková) a zahrádkářské osady v ulici Ronzovy Paseky, Horní dědině 

a v oblasti Štákovy paseky. Tento problém se dotýká i zahrádkářské osady Kosov I a Ko-

sov II, kdy ani zde se v jejich blízkosti nenachází jediná nádoba na tříděný odpad. 

A to i vzhledem k tomu, ţe se v této osadě soustřeďuje čím dál více lidí (především době 

hlavních letních prázdnin).  

Jak ukazuje mapa dostupnosti nádob na TO, v místní části Příluky se nachází pouze 

základní kontejnery, jako jsou nádoby na plast, papír, barevné sklo a čiré sklo. Nejsou zde 

dostupné samostatné nádoby na kartonové obaly. Dosud se pro tento odpad pouţívá kon-

tejner na plast, který však musí být označen oranţovou nálepkou. Rovněţ zde nejsou do-

stupné nádoby na elektroodpad ve formě elektrospotřebičŧ a jejich částí nebo elektronic-

kých a elektrických součástí. V minulosti došlo i k tomu, ţe někteří obyvatelé místní části 

nechali odloţené nefunkční lednice, mikrovlnné trouby, televize atd. u nádob na smíšený 

odpad místo toho aby, jej odvezli na sběrný dvŧr. V horším případě tyto spotřebiče vyhodí 

v lese nebo u cest. Tento zpŧsob pak směřuje k zakládání černých skládek, kterých byla 

místní část mnohokrát zbavena. 
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Obr. 16 Mapa dostupnosti nádob na tříděný odpad v MČP (dílo autorky) 
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8 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ UDRŢITELNÉHO ROZVOJE MČP 

K posílení udrţitelného rozvoje místní části Příluky by mohla přispět například oprava 

komunikace frekventovaného úseku v ulicích Přílucká a Pančava, kde denně projede řada 

nákladních a osobních automobilŧ. Jelikoţ je toto jediná trasa, kudy projíţdí linky městské 

hromadné dopravy, které spojují místní část s centrem města Zlína, je v tomto případě stav 

této vozovky nevyhovující.  

S vysokým počtem projíţdějících aut souvisí i bezpečnost chodcŧ. Vozovka prochází 

hustou zástavbou panelových a rodinných domŧ, kdy se nejbliţší přechod nachází ve vzdá-

lenosti více jak 700 m a to v ulici Štefánikova a další aţ u světelné křiţovatky silnice 

I. třídy s číslem 49 (cca 900 m). Dochází tedy k přecházení a přebíhání chodcŧ přes silnici, 

například kdyţ nastupují/vystupují na zastávce Přílucká (oba směry). V době, kdy tudy 

projíţdí nejvíce aut (převáţně v ranních hodinách a odpoledních hodinách kolem 17h), 

nepomáhá v tomto místě ani zabudovaný zpomalovací práh, který by mohl přimět řidiče 

zastavit a umoţnit tak chodcŧm bezpečné přecházení mimo přechod. V tomto problémo-

vém místě došlo v minulosti k pár drobným nehodám z neukázněnosti řidičŧ, ale i chodcŧ, 

kteří berou zpomalovací práh jako samozřejmost k zastavení. Velmi pozitivní vliv na posí-

lení udrţitelného rozvoje a hlavně přínos pro zdejší občany měla rekonstrukce chodníkŧ 

kolem bytovek v ulicích Přílucká, Boněcko I a Boněcko II.  

Na základě map dostupnosti nádob na tříděný odpad by k udrţitelnosti mohlo přispět 

umístění těchto kontejnerŧ v jiţní polovině katastru v části Boněckých pasek. Zvyšováním 

počtu rodin dochází i ke zvětšování objemu odpadu. V severní části katastru se to týká pře-

devším oblasti Štákovy paseky, kde ani zde se nenachází ani jedna z těchto nádob. Příno-

sem by bylo téţ umístění samostatných kontejnerŧ na nápojové kartony (obaly na bázi Tet-

ra Pak) současně s ostatními nádoby na TO (dosud se třídí společně s plasty), kontejnery 

na sběr textilu a oděvŧ například v ulici Přístav, neboť je zde pro tyto kontejnery dostateč-

né místo. Nejbliţší kontejner na textil je pro obyvatele místní části umístěn na Havlíčkově 

nábřeţí (Kúty) a v ulici Zálešná II. Rovněţ by přispělo umístění více odpadkových košŧ na 

psí exkrementy včetně sáčkŧ podél chodníkŧ a to hlavně v ulicích Přílucká, Pančava, Bo-

něcko I a Boněcko II. Tyto části jsou velmi oblíbené u místních „pejskařŧ“, kteří se neob-

těţují uklízet po svých mazlíčcích. 

Následující obrázek, představující implementaci udrţitelného rozvoje v místní části 

ukazuje, ţe při správném umístění dalších nádob na tříděný odpad (PA, PL, SB, SC) a no-
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vě nádob na kartonové obaly (dostupnost do 300 od obydlí) dojde k pokrytí i těch míst, 

které vzdálenost 300 metrŧ nesplňovaly. Jedná se o Boněcké paseky, Štákovy paseky 

a zahrádkářskou osadu. Dále představuje vybudování přechodu pro chodce alespoň 

v blízkosti zastávek městské hromadné dopravy (ulice Přílucká a Pančava). V poslední 

řadě znázorňuje nově umístěné odpadkové koše na psí exkrementy v nejnavštěvovanějších 

místech místními „pejskaři“. Ke spokojenosti obyvatel MČP by přispělo i vybudování více 

parkovacích míst, protoţe v blízkosti panelových domŧ jsou tyto místa velmi omezená. 

I přes tyto všechny uvedené návrhy na zlepšení udrţitelného rozvoje v místní části Pří-

luky, není zaručené, ţe právě tyto kroky pomŧţou ihned k jeho posílení nebo dokonce ke 

zlepšení. Zmíněné návrhy je tedy vhodnější chápat spíše jako dílčí kroky, neboť 

v některých aspektech posilují šetrný přístup k vyuţívání prostoru a bezpečnost obyvatel-

stva v MČP.   

 

 

Obr. 17 Mapa návrhŧ ne zlepšení udrţitelného rozvoje v MČP (dílo autorky) 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo identifikovat změny ve vyuţití pŧdy a zjistit dostupnost 

veřejných prostranství a sluţeb v katastru místní části Příluky. Při porovnávání starých 

topografických map a územního plánu, bylo na první pohled patrné, jak moc se osídlená 

plocha změnila. Postupné změny jsou viditelné i z leteckých snímkŧ. Pŧvodní zástavba 

byla rozšířena na území tehdejší úrodné pŧdy a převáţnou část této pŧdy zcela zabrala. 

Takové výrazné změny se týkají jak severní tak jiţní části katastru místní části.  

Nyní se severní část vyznačuje hlavně prŧmyslovou oblastí, která je sídlem řady vý-

robních firem nebo skladŧ. To mělo za následek například zrušení zahrádkářské osady. 

V kopcovitém terénu, kde se dříve rozprostíralo pole nebo ovocné sady, byla vybudována 

rozsáhlá moderní čtvrť, která naprosto změnila ráz pŧvodní vesnice. Bydlení je nyní moţné 

i v těsné blízkosti řeky díky vybudování protipovodňové zdi, coţ v minulosti nebylo moţ-

né. Razantní změnou prošla i jiţní polovina místní části, která je nyní charakteristická by-

tovým a rodinnými domy.  

Analýzou dostupnosti veřejných prostranství a sluţeb bylo zjištěno, ţe místní část dis-

ponuje řadou dětských hřišť, které jsou dostupné hlavně občanŧm, kteří bydlí 

v pomyslném středu Příluk. Nejjiţnější i nejsevernější část (Boněcké a Štákovy paseky) 

dostupnosti 300 m nedosahují. Této vzdálenosti nedosahují ani v případě dostupnosti ná-

dob na tříděný odpad. Nádoby na tříděný odpad jsou situovány především blízkosti pane-

lových domŧ podél hlavní komunikace. I přes všechny zjištěné fakta je místní část Příluky 

velmi oblíbená a stále má občanŧm co nabídnout. 

Na základě toho, ţe došlo k identifikování jednotlivých změn ve vyuţití pŧdy, které 

změnily pŧvodní strukturu území a analyzování dostupnosti veřejných prostranství a slu-

ţeb, která ukazuje, ţe ne všechna místa jsou dostatečně pokryta, vyplývá, ţe cíle bakalář-

ské práce byly splněny. 
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PŘÍLOHA P I: ZMĚNY VYUŢITÍ PŮDY 

   Název 
Roky 

1845 1948 1990 2000 

 Orná pŧda 400 318 216 205 

 Trvalé kultury 2 38 53 50 

 Louky 30 58 70 79 

 Pastviny 47 43 43 42 

 Zemědělská pŧda 479 457 381 376 

 Lesní plochy 65 76 86 85 

 Vodní plochy 6 6 6 6 

 Zastavěná území 4 9 19 21 

 Ostatní plochy 14 22 79 83 

 Jiné plochy 23 36 103 110 

Celkem 568 570 570 570 

 


