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Předmluva
Skripta, která držíte v rukou, byla koncipována jako nabídka pro studenty Fakulty životního prostředí
Univerzity J. E. Purkyně v rámci předmětu územního plánování resp. kurzu základů územního plánování a regionální politiky. Neočekávám, že by se po jejich přečtení absolventi mohli stát na slovo vzatými odborníky v územním plánování. Takové ambice si těžko může dávat jakýkoliv autor, protože
územním plánovačem se nikdo bez zkušeností a dalších let praxe nestane. Hlavním cílem bylo pokusit
se zacelit mezeru, která zde vznikla od vydání posledních souhrnných a zdařilých skript, jejichž autory
byli prof. K. Maier pro studenty architektury na ČVUT nebo J. Kubeš, R. Perlín pro geografy.
Na rozdíl od nich je v těchto skriptech dán větší prostor pro shrnutí vývoje a stavu legislativy, přestože
si uvědomuji pomíjivost mnohých současných právních předpisů. Přehled o historii urbanismu má přiblížit studentům význam a smysl dlouhodobosti plánování a odkazu kulturních hodnot, které nám
v paměti měst z hlediska rozvoje lidské společnosti zůstávají. Dvěma okruhům problémů se skripta
záměrně nevěnují. Předně se to týká specifikům odpadového a také vodního hospodářství, které by
snad každý ve skriptech na Fakultě životního prostředí očekával a dále problematice plánování rozvoje
velkých území. V prvním případě je důvod jednoduchý. Pro studenty fakulty by rozsah dílčích částí
zůstal jen torzem při porovnání s dalšími odbornými předměty, které zde studují. Naopak při hlubším
rozsahu by byl nezajímavý pro studenty jiného odborného zaměření. Problematika regionálního plánování, tedy řešení rozvoje velkých celků, je podle mého názoru odlišná od řešení plánování prostředí
a prostorů, se kterým jsme denně v kontaktu. Rozhodující význam v regionálním plánování sehrávají
sociální a ekonomické souvislosti, jak uvnitř samotných regionů, tak mezi nimi, a marginálními jsou
lokální přírodní danosti, které jsme naopak schopni v územním plánování sídla nebo jeho části pozitivně ovlivňovat a při vytváření prostoru územně technicky přizpůsobovat svým představám a potřebám v budoucnosti.
Kapitola za měřená na jednotlivé funkční složky území dává jen základní přehled k orientaci
mezi problémy a trendy rozvoje sídel, se kterými se urbanisté a plánovači denně setkávají. Když poprvé vydala VÚVA Brno v roku 1979 v ověřovacím vydání Zásady a pravidla územního plánování,
byl to historický počin pro širokou odbornou veřejnost. Mnohé v tomto díle zůstalo nepřekonáno
z hlediska rozsahu a šířky záběru dodnes. Vůbec to nesnižuje význam dalšího komplexního a rozsáhlého díla vytvořeného kolektivem autorů z Ústavu územního rozvoje Brno, Principů a pravidel
územního plánování. Navíc je toto stále aktualizované a přístupné přes internet široké veřejnosti. Obě
dvě díla mi byla při rozhodování o koncepci skript inspirací a vzorem. Je možné je doporučit studentům v případě jejich hlubšího zájmu o územní plánování. Skripta potom zůstanou jen prvním krokem
při studiu územního plánování.
Za kapitolami nebo dílčími podkapitolami jsou zařazeny otázky, které by měly vést k ověření
si schopnosti orientovat se v zadané problematice, definovat pojmy, rozvinout diskuzi a vést
k povzbuzení zájmu o studium problémů územního rozvoje.
Petr Jirásek
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1. Úvod do územního plánování a udržitelný rozvoj
Základní úlohy, cíle a specifika územního plánování
Pro územního plánování chápanému jako systém řízení, usměrňování a ovlivňování rozvoje společnosti při využití krajiny, při plánování sídel a jejich struktur a obecně při tvorbě prostředí, které nás
obklopuje, existují různé definice. Odpovídají obvykle době svého vzniku, významu a postavení
územního plánování v životě společnosti a hodnotám a cílům, které jsou považovány za prioritní
ve společenském vývoji.
Z hlediska současného uplatnění územního plánování, bychom mohli vystačit s jeho definováním,
jak je uvedeno v platné legislativě, protože vystihuje jeho účel a podstatu. Přesto se nezdá být samoúčelným pro pochopení smyslu, významu a postavení územního plánování, jakož i jeho uplatnění
v rámci vývoje lidské společnosti, specifikovat blíže některé pojmy, se kterými se v územním plánování obvykle setkáváme. Obdobně má smysl diskuse o základních rysech a specifičnosti územního
plánování.
Prostředí, které nás obklopuje, můžeme klasickým způsobem rozčlenit na hmotné a nehmotné
a hmotné prostředí dále na přírodní a umělé. Takové členění má v podstatě jen význam teoretický,
neboť prvky přírodního systému se nachází a formují i prostor umělé struktury měst (vliv geomorfologie na urbanistickou kompozici města, živá řeka protékající městem, parky a plochy zeleně apod.)
Přírodní prvky umělé prostředí obohacují a dělají nezaměnitelným. Podobně ve volné krajině, zvláště
ve vyspělých zemích, už nacházíme stále méně a méně míst, kde by se v přírodním prostředí
nenacházely různé umělé prvky či objekty, jako výsledek aktivit člověka (regulace vodních toků,
komunikace, vedení technických sítí atd.).
V každém případě člověk ovlivňuje svojí aktivitou své okolní prostředí a mění ho s cílem přizpůsobit
ho svým potřebám a představám o své životní existenci. Výsledky jeho činnosti nemusí být vždy
pozitivní zvláště při hodnocení z dlouhodobého hlediska. Negativních příkladů, kdy nevhodné,
neuvážené nebo krátkodobě vytyčené a realizované cíle v zájmu ekonomické prosperity (např.
technologií těžby nerostných surovin) vedly ke zhoršení kvality prvků přírodního prostředí v dané
oblasti, je možné uvést poměrně mnoho. Z hlediska vývoje lidské společnosti se vzájemný vztah
člověka na jím vytvářené umělé a přírodní prostředí postupně mění.
V počátcích svého vývoje se člověk nacházel v postavení, kdy se výrazně musel přizpůsobovat
dominanci přírodních podmínek. Člověk přírodních zdrojů využíval, ale jeho potřeby a samozřejmě
technické možnosti při tvorbě umělého prostředí (měst, komunikací, závlahových systémů,
vodovodních systémů pro města apod.) nevedly k rozsáhlé devastaci krajiny. Byl determinován
přírodními podmínkami a jeho případný negativní vliv na vnější přírodní prostředí byl omezen pouze
v lokálním měřítku.
Změny ve způsobu využívání přírodních zdrojů a krajiny jsou spojeny se společenským a ekonomickým vývojem nastartovaným v poslední čtvrtině 2. tisíciletí. Objevení nového světa s jeho obrovskými
přírodními zdroji, nástup buržoazní, průmyslové, technicko-vědecké a vědecko-technické revoluce
ve spojení s exponenciálním růstem populace se promítl v procesu urbanizace.
Od 18. do 19. století se tímto změnily kvantitativně i kvalitativně poměry mezi vytvářeným umělým
a existujícím přírodním prostředím. Člověk svou původní podřízenost a přizpůsobování se přírodnímu
prostředí nahradil stavem vzájemné konkurence. V zájmu ekonomické prosperity dochází k agresivní
exploataci všech dostupných přírodních zdrojů, které je v dlouhodobé perspektivě neudržitelné.
Na překročení hranic únosnosti upozornili v 60. - 70. letech 20. století mimo jiné práce alarmistů
Římského klubu[3,4]. 1 Postupně dochází při vnímání lidí významu přírodního prostředí jako součástí
životního prostředí a ve vztahu k prostředí umělému k stanovení nových hodnot. Byl to snad první
1

Meadows D. H., Meadows D. L., Behrens W. : Limits og Growth. New York: Universe Books. 1972
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krok k další etapě vývoje lidské společnosti, kterou profesor Hampl nazývá etapou kooperace.
Můžeme ji charakterizovat jako snahu stabilizovat a chránit nejprve významné struktury přírodních
systémů, omezit jejich nadměrné využívání a zvýšenou pozornost věnovat ochraně a péči o krajinu.
Všechny tyto další kroky jsou dnes obvykle zahrnované do pojmu udržitelný rozvoj.
Když člověk vytváří podle svých potřeb a představ své umělé prostředí a ovlivňuje tím okolní přírodní
prostředí, objektivně zde existuje i zpětná vazba vlivu prostředí na člověka. Nejedná se pouze o prosté
vnímání vnějšího prostředí, ale také o chování a sociální vazby, které se v odlišném prostředí diferencovaně formují.
Způsoby života komunit žijících v různém prostředí jsou už
dlouhá léta předmětem zkoumání sociologů. Rozdíly mezi
městským a venkovským (neměstským) obyvatelstvem a
jejich způsobem života a hodnotami, které preferují, a jejich
vzájemné vztahy uvnitř komunit jsou nejjednodušším
příkladem těchto sociologických výzkumů.

Obr.1 Sir Patrick Geddes (1834-1932)
skotský biolog a botanik [zdroj:78]

K sociálním vazbám formovaným prostředím patří naplňování
osobních potřeb, kdy také územní rozložení ekonomických
a neekonomických aktivit ovlivňuje způsob jejich života
(např. pracovní podmínky a dojížďka za prací, využití volného
času). Nehmotné prostředí je přímo spjato s pro-středím
hmotným a není možné je oddělovat. To si uvědomují nejen
sociologové a psychologové, ale velmi dobře i architekti
a urbanisté, kteří svým dílem nesou významnou společenskou
zodpovědnost za vytváření našeho hmotného prostředí.

Územím myslíme vždy prostor vymezený na zemském povrchu, kde se nacházejí soubory hmotných
a nehmotných aktivit a jejich struktur s jejich vzájemnou interakcí měnící se v průběhu vývoje.
Objekty a tedy i území má 2 resp. 3 - rozměrnou dimenzi a ve vývoji území pak můžeme sledovat
jejich dynamiku (rychlost, intenzitu výskytu, vratnost či nevratnost, cykličnost) a probíhající trendy
v prostorovém aspektu. Další dimenzí je tedy nepochybně hledisko času. Hodnocením předcházejících
trendů ve vývoji území je proto první podmínkou pro jeho pochopení a pro specifikování podmínek
dalšího územního rozvoje.
V praktické aplikaci se setkáváme s pojmem řešené území. Jde o území, které je přímo předmětem
řešení v rámci plánovacího procesu a konkrétně vymezeným územím pro vypracování územně
plánovacího dokumentu. Zájmové území nebo také území širších vztahů je na rozdíl od vlastního
řešeného území souhrnem objektů, subjektů a aktivit s ekonomickou i neekonomickou povahou, jež
svými vstupy bezprostředně územně navazují na řešené území a ovlivňují ho (návaznost na
komunikace nebo technickou infrastrukturu vyššího řádu, prostory s koncentrací ekonomických
aktivit, rekreační zázemí a podobně).
S pojmem plánování se setkáváme v běžném životě. Individuálně si plánujeme, kde strávíme večer,
s kým a kam pojedeme na dovolenou nebo jestli si chceme jednou postavit dům, a proto se zapojíme
do stavebního spoření. Podniky plánují svou výrobu a volí si své nástroje a postupy pro dosažení
plánovaných cílů. Menší zájmové komunity si také plánují. Například spolek zahrádkářů, si plánuje
oplocení zahrádkářské osady atd. Plánování je základním atributem myslících lidí. Plánování může
být z hlediska časového úseku krátkodobé nebo dlouhodobé a z pohledu subjektu individuální,
skupinové nebo celospolečenské.
V plánovacím procesu se neustále objevuje jistá cykličnost jeho průběhu daného od stanovení cíle,
analýzy stavu a podmínek k jeho dosažení a na něž dále navazuje koncepce postupu spolu s určením
prostředků potřebných ke konečnému dosažení cíle při vlastní realizaci. Patrick Geddes2 specifikoval
2

Sir Patrick Geddes (1854-1932) skotský biolog, urbanistista, autor pojmu konurbace.
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podobným způsobem význam dodržování uvedeného postupu pro plánování v území již počátku 20.
století[1].
Je obvyklé, že v průběhu realizace, ale v podstatě v celém plánovacím procesu, se mohou objevit nové
podněty k upřesnění cíle a k jeho případné korekci nebo k doplnění nástrojů pro realizaci, jako
výsledek průběžně získávaných nových informací a poznatků. Všechny etapy plánovacího procesu
jsou stejně významné a tedy nezastupitelné. Vynechání některé z etap ovlivňuje racionalitu procesu
a možnost ztráty cíle.
Pro územní plánování je charakteristické, že se jedná o územní průmět plánování, tedy o průmět
plánování změn ve vymezeném území. Vždy zde z hlediska vlastního plánovacího procesu i jeho
důsledků jde o plánování dlouhodobé, přičemž odráží potřeby a zájmy individuální, skupinové
i celospolečenské.
Dlouhodobostí územního plánování není myšlena doba vypracování vlastního plánu (dokumentu)
ani nebo doba realizace investiční-ho záměru (výstavby), ale především důsledky, ke kterým plánovací
proces vede. Staroegyptské pyramidy zde stojí již tisíce let. Středověká sídla založená v Evropě před
několika stovkami let se stala základem struktury dnešního osídlení Evropy a dokonce ani našich
panelových sídlišť postavených před desítkami let se nezbavíme další desítky roků.

Obecné cíle územního plánování
Základním a obecným cílem územního plánování je optimální využití území, což je pojem
poněkud široký, neboť zahrnuje odlišné preference dílčích cílů:


optimální využití s cílem udržení sociální stability v území (např. nenarušení funkčních
sociálních vazeb, zabezpečení podmínek pro nízkou míru nezaměstnanosti)

 optimální využití s cílem zabezpečit ekologickou stabilitu území (např. stabilitu přírodních
systémů)
 optimální využití z hlediska ekonomické stability (např. optimalizace podmínek pro
ekonomický rozvoj, podpora průmyslové výroby nebo jiných ekonomických aktivit)
V reálném světě se můžeme optimálnímu řešení pouze přiblížit a to vždy za cenu dílčích ústupků
a kompromisů. Vedle pojmu optimální využití území specifikovaného dílčími cíly zde zůstává
problém subjektu hodnotícího využití daného území. Od aktivní přes pasivní účasti obyvatel řešeného
území až po obhajobu zájmů celé společnosti, jde vždy o celé spektrum odlišných představ
zahrnujících:
 individuální zájmů komunity žijící v území
 zájmy formálních i neformálních komunit
 zájmů celospolečenských
Občanobec
Ekologické
faktory

UP
Ekonomické
faktory

Sociální

UP

investor

faktory

společnost

Obr. 2-3. Územní plánování v interakci s individuálními, skupinovými a celospolečenskými zájmy a s pilíři udržitelného rozvoje
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Dochází zde tedy permanentně k interakci mezi zájmy individuálními zastupovanými většinou formou
samosprávní orgánů (např. obcí) se zájmy skupinovými (investoři, ekonomické i neekonomické
subjekty)a zájmy celospolečenskými obhajovanými prostřednictvím státních orgánů (ochrana přírodního a kulturního bohatství, podmínky pro základní fungování státu - vnitřní a vnější bezpečnost
občanů a státu atd.).
Obecně územního plánování můžeme specifikovat, jak vyplývá z výše uvedeného jako:
 dlouhodobá permanentní činností s dlouhodobými důsledky
 snaha o optimální využití území a o racionální prostorové uspořádání aktivit v území
 charakteristický a permanentním střet mnohostranných zájmů, kdy je nevyhnutné hledání
kompromisu mezi zájmovými střety ve využití území
 svými důsledky ovlivňuje velké množství lidí
 svým rozsahem, vstupy a výstupy je v interakci se širším zájmovým územím

Územní plánování a udržitelný rozvoj
V současné době v naší legislativě jsou cíle a úkoly definovány v zákonu o územním plánován[5]3.
Objevuje se poprvé zde v naší legislativě týkající se územního plánování nový pojem, který je
uplatňovaný v urbanistické literatuře od 90. let 20. Století, a to pojem udržitelný rozvoj. Je snad
vhodné poznamenat, že v předcházející platné normě [6] byl význam přírodních a kulturních hodnot
pro rozvoj území také preferován4, přestože výsledky jeho uplatňování v praxi a to z hlediska vývoje
ukazatelů životního prostředí za období 1976-1990 tomu nenasvědčují.
Pojem a definice udržitelného růstu jsou založeny na třech pilířích udržitelnosti – environmentálním
(ekologickém), sociálním a ekonomickém, které by měly být v rovnováze.
V současnosti je z hlediska institucionálního nejlépe připraven pilíř environmentální a to v mnoha
zemích přijetím legislativy pro ochranu složek životního prostředí jako celku i jeho dílčích složek.
Podmínkou fyzické udržitelnosti životního prostředí je princip systému regulace toků materiálu
a energií splňujících tři obecné předpoklady:
 rychlost regenerace obnovitelných zdrojů je vyšší nebo se alespoň rovná jejich využívání
a spotřebě
 intenzita využívání neobnovitelných zdrojů nepřesáhne rychlost, s níž jsou vyvíjeny jejich trvale
obnovitelné náhrady
 znečišťování životního prostředí svojí intenzitou nepřesáhne asimilační kapacitu životního
prostředí5
Cíle ekonomického a sociálního rozvoje z hlediska udržitelnosti podléhají permanentnímu tlaku
v tržním hospodářství a to díky principům, které jsou zde aplikovány. V ekonomické oblasti jsou
z hlediska její podstaty preferovány většinou krátkodobé cíle (rychlost obratu, návratnost investice
atd.). V sociální oblasti je vymezení kritérií ještě problematičtější. Jakou je z hlediska udržitelnosti

3

Zákon 183/2006Sb §18 Cíle územního plánování 1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro
výstavbu a udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací příštích.
4

Zák.50/1976Sb odst.2 Územní plánování vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních,
civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho
hlavních složek-půdy, vody a ovzduší.
5

Daly H.Steady-State Economics. Washington D.C.:Island Press. 1991
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maximální míra nezaměstnanosti, úroveň sociálních služeb, míra vzdělanosti? Sociální soudržnost
může být interpretována jako udržení životní úrovně, tedy souhrn kombinace kritérií zdravotního stavu
populace, jejího rozvoje z hlediska vzdělanosti, zabezpečení v krizových okamžicích, úrovně
uspokojování základních potřeb, bydlení, bezpečnosti a podobně jež vedou k sociální soudržnosti.
Rozvojový program OSN (UNDP) pro porovnání členských zemí OSN jako vícerozměrný indikátor
zkonstruoval tzv. indikátor lidského rozvoje6. Jeho aplikace v územním rozvoji je ovšem velmi
omezená.
Ekonomická praxe zatím stále odpovídá představě trvalého ekonomického růstu. Za udržitelný by
ekonomický rozvoj mohl být považován pokud by tento jeho růst byl dosahován intenzifikací,
technologickým pokrokem a organizační inovací a v souladu s podmínkami environmentálního
udržitelného rozvoje by snižoval nároky na obnovitelné i neobnovitelné zdroje a na znečišťování
životního prostředí. Náklady a ztráty a případně poškozování přírodních zdrojů obvykle nejsou
součástí úvah v hlavním proudu ekonomického uvažování, tím spíše, že jsou finančně špatně
vyčíslitelné.
Z hlediska územního plánování je z pohledu ekologického pilíře nenahraditelným zdrojem území
(zemědělská půda, lesní půda, přírodní krajina). Využití krajiny z pohledu ekonomického obvykle
vyžaduje zásah do přírodního prostředí a exploataci rozsáhlých území, což je v podstatě nevratný
proces. Náklady na revitalizaci krajiny s obnovením původního stavu jsou velmi vysoké a často
v podstatě nemožné. Teorie ani výsledky výzkumu zatím nedávají jasnou odpověď na otázku, jak řešit
a regulovat územní rozvoj při současném zachování stanovených sociálních, ekonomických
a environmentálních cílů[7]7.
Upozornění na nedostatky a problémy územního vývoje a hledání řešení najdeme v mnoha
publikacích. Z nejznámějších je možné si připomenout kritické statě Jane Jacobsové[8] popisující
negativní vliv teorie i praxe územního rozvoje na ekonomický a sociální potenciál měst, přes
dokumenty hnutí za obnovu tradičního kompaktního města v Evropě8 nebo v Americe hnutí New
Urbanism soustřeďující se na problematiku sociální segregace[9].
Města jako nejvýznamnější koncentrace sídelních systémů se stávají předmětem zkoumání a hledání
odpovědi na obecné otázky udržitelného rozvoje. Obvykle je jejich snahou identifikovat a řešit
problémy dílčí. Příkladem jsou výsledky práce, jež publikovali Richard .L.Gates a Frederic Stout [10],
kteří se soustředili na následující problémovými okruhy významné i z regionálního pohledu:
 funkční využití sídel s efektivním využitím dopravy, vzájemnou dostupností vybavenosti,
bydlení a míst pracovního uplatnění
 doprava - omezení negativ nadměrné a zbytné dopravy a důsledků na životní prostředí
 ochrana přírodních systémů
 hospodaření se zdroji - využití a recyklace zdrojů
 environmentální a sociální spravedlnost - rovnoprávnost na kvalitní životního prostředí,
 bezpečný a kvalitní veřejný prostor
 regionální soudržnost - vyváženost rozvoje s rozmanitostí ekonomických aktivit

6

Index lidského rozvoje jako vážený souhrn ukazatelů předpokládaná délka života při narození, přístup ke
vzdělání (podíl gramotnosti v dospělé populaci a průměrná doba vzdělávání) a hrubý produkt na obyvatele.
Významově jsou všechny použité indikátory stejně významné.
7

United Nations - Economic Council for Europe (UN-ECE). Report from 9th Konference on Urban and Region
Research. 2002 HBP/SEM 53/2.
8

Dokument EU Green Paper on the Urban Environment z roku 1990 z iniciativy proudů představovaných
L.Kriegem, R.Rogersem a A.Rosim
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Na úrovni lokální potom uvedení autoři doplnili blíže další problémové okruhy:
 Rekonverze a intenzifikace - intenzifikace a přestavba existujících ploch jako alternativa
k extenzivnímu rozvoji na "zelené louce"
 Únosná kapacita v centrálních částech měst - omezení nadměrné intenzifikace hustot zastavění
a zalidnění při regeneraci center měst
 Polyfunkční využití - podpora smíšených funkčních zón snižujících dopravní náročnost obsluhy
systému a také tendence k sociální segregaci oproti předcházejícím funkcionalistickým
představám o uspořádání městského prostoru
 Zelené ekosystémy - stabilizace ekosystémů a hospodaření s územím
Jistou inspirací pro udržitelnost rozvoje v sociální a ekonomické oblasti by mohly být principy uplatňované v ekologické teorii týkající se stability a schopnosti ekosystémů překonávat vnější změny.
Systémy velmi různorodé (vysoká diverzita) se lépe vypořádají s vnějšími změnami, takže podobně
region s ekonomicky rozmanitou strukturou aktivit není postižen hlubokou depresí při úpadku jednoho
odvětví.
Více soběstačné systémy (energeticky, surovinově, lidskými zdroji atd.) jsou stabilnější než systémy
vysoce závislé na vnějším prostředí, i když úplná samostatnost v dnešním globálně propo-jeném světě
není reálná. Jedná se spíše o schopnost dokázat vnitřními zdroji nahradit problematické vnější vstupy.
Další inspirací chování ekologických systémů může být princip samoregulace. Systémy fungující
na tomto principu mají přednost v menším riziku ztrát a chyb než systémy řízené z vnějšku. To je
možné aplikovat i u tržních subjektů, pokud princip dlouhodobých cílů udržitelného rozvoje se jim
stane blízký a není potřebné je prosazovat ze strany státu nebo nařízeními nějaké vyšší exekutivy.
V každém případě platí, že principy udržitelnosti rozvoje musí být aplikovány nejen v obecné poloze
a případně na nejvyšší úrovni, ale také na úrovni dílčích částí - regionů a samotných sídel. Pro regionální i místní úroveň platí při rozhodování o udržitelném rozvoji na úrovni samospráv dvě důležité
zásady. Zásada integrace rozhodování tedy souladu ve všech programech, koncepcích a politikách
týkajících se rozvoje území. A dále musí být aplikována zásada ve vztahu k udržitelnému rozvoji
rozhodování na principu subsidiarity. Tento princip vytváří právo, povinnost a zodpovědnost
na úrovni samospráv tak, aby při rozhodování se vždy uplatňovalo maximální přiblížení problému
ke každému občanovi.

Nástroje sledování udržitelnosti
Nejlépe vypracována a uplatňována je metoda hodnocení environmentální udržitelnosti a to i z hlediska naší současné legislativní normy týkající se územního plánování. Především jde o vyhodnocení
předpokládané zátěže prostředí před realizací nové investice, které je podmiňováno samostatnou
hodnotící procedurou EIA neboli Posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact
Assesment) zavedenou u nás v roce 19929. Při hodnocení dlouhodobých územních koncepcí se využívá procedura SEA neboli Strategické posuzování vlivů na životní prostředí (Strategic Environmental
Assesment)10.

9

Původně zákon 244/1992Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí se změnami zákonem 132/2000Sb., dnes
zákon 100/2001Sb. v platném znění
10

Od 1. 1. 2007 platný zákon 100/2001Sb o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona 93/2004Sb
ve znění zákon 163/2006Sb a zákona 186/2006Sb,

11

Do hodnocení SEA spadají vedle územně plánovací dokumentace také krajské plány odpadového
hospodářství, celostátní a regionální operační programy EU, národní strategické plány a další strategie
(např. Strategie hospodářského rozvoje ČR, Plán hlavních povodí atd.). Jejich dopad na rozvoj konkrétních sídel a krajinu je mnohdy daleko významnější, než dopad jednotlivých staveb11.
Výsledkem procesu SEA je zjištění a zhodnocení negativních důsledků určitého programu, politiky či
plánu, na jehož základě může dojít k realizaci konkrétních staveb nebo jiných záměrů. Při posuzování
koncepcí se prověřují a nalézají nejšetrnější a nejúčinnější varianty jejich provádění. Zkoumají
se a stanovují opatření k předcházení, vyloučení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví. Závěr SEA by měl určit také nástroje pro sledování a vyhodnocování vlivů
realizace koncepce na životní prostředí. Bez ukončené procedury SEA nelze žádnou koncepci schválit
- ani zcela dokončená koncepce tak nemůže být právně závazná. SEA je upravena Evropskou
direktivou 2001/42/EC (EU Directive on the Assesment of the Effects of Certain Plans and
Programmes on the Environment).

Mezinárodní dokumenty o územním a udržitelném rozvoji
Význam územního plánování a v obecnějším smyslu prostorového plánování i z hlediska vzájemné
spolupráce se stal předmětem několika významných celosvětových a evropských smluv a dohod.
Jako první z nich je možné zmínit výsledek jednání na Konferenci ministrů zodpovědných
za prostorové plánování zemí EHS12 konané 20. 5. 1983 ve španělském městě Terremolinos, kteří
přijali dokument dnes známý jako "Terremolinská charta" neboli Evropská charta územního
plánování[11].
Už v preambuli Charty je zřejmé, jaký význam v zemích Evropy je přikládán významu prostorového
plánování, jako důležitému nástroji vývoje společnosti, jež přispívá k upevnění evropské identity
a prohlubuje mezinárodní spolupráci. Tento dokument si vytýčil společný cíl a to na základě
analýzy národní, regionální a lokální koncepce vytvořit podklad pro formulaci společných zásad,
zmenšení regionální nerovnováhy a tvorbu předpokladů pro využití a organizaci území, ochranu
ŽP a zlepšení kvality života[11].
Z Charty vyplynulo několik zásad, které musí být zakotveny při procesu prostorového plánování.
Především se jedná o preference stanovené dlouhodobými cíly, nutná aktivní účasti obyvatelstva
na principu demokracie, koordinace a integrace sektorového plánování v zájmu komplexnosti
prostorového rozvoje a uplatnění předvídavosti dlouhodobých tendencí rozvoje hospodářství,
sociálního rozvoje, ekologie a kulturní sféry. Charta definovala čtyři hlavní cíle:
 Zajištění vyváženého sociálního a hospodářského rozvoje jednotlivých prostor
diferencovaných od vysoce urbanizované regiony přes pohraniční regiony až k oživení
zaostávajících území
 Zlepšování životních podmínek v oblasti bydlení, pracovních příležitosti, volného času,
kultury, infrastruktury
 Ochrana životního prostředí a odpovědnost k přírodním zdrojům zahrnujícím od
problematiky energií, půdy až po kulturní dědictví
 Plánovité a racionální využívání území zahrnující nároky obytných a průmyslových
komplexů, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu a pozemkovou politiku
signatářských zemí

11

Přehled o projednávaných strategiích je možné získat z internetového portálu SEA spravovaného státní
agenturou CENIA In http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce
12

EHS - Evropské hospodářské společenství, předchůdce dnešní Evropské unie

12

V příloze k Chartě byly definovány cíle a úlohy pro specifická území:
 Venkovská území a zázemí sídelně-regionálních aglomerací a periferních oblastí s cílem
podpory tvorby krajiny
 Městská území a jejich koordinace růstu, problémy dopravy, historický kulturní odkaz těchto
měst
 Pohraniční území a zapojení do mezinárodní spolupráce včetně rozvoje společné infrastruktura
 Horská území a jejich význam z hlediska ekologické funkce
 Málo rozvinutá území a možnost investic, jež mohou vést ke zlepšení životní úrovně
 Hospodářsky ohrožená území a podpora restrukturalizace průmyslu včetně diversifikace odvětví
 Pobřežní zóny a oblasti ohrožované masovým turismem
Na Terremolinskou chartu z podnětu výboru pro regionální politiku a prostorové uspořádání navazuje
Usnesení Evropského parlamentu o prostorovém plánování z roku 1990[13] s cílem realizace společné
koordinované prostorové politiky13. Usnesení bylo reakcí na nekoordinovaný vývoj v Evropském
společenství v opatřeních energetiky, dopravy, zemědělství a ekologie, ale současně i reakcí na politické změny ve střední Evropě.
Motivací k usnesení nepochybně byly i potřeby podkladů a studií pro plánování regionálního rozvoje
s cílem dalšího omezení živelnosti růstu měst a podpoře dekoncentrace výrobních a nevýrobních
aktivit. Výsledkem usnesení bylo postupné přijímání konkrétních opatření jako například Evropská
soustava chráněných prostorů v příhraničí, nástroje a programy financování venkova a obnovy krajiny,
obnovy historického a kulturního dědictví atd.
Můžeme zmínit ještě jeden dokument ze stejného roku, kterým je zpráva Komise Evropských společenství Evropské radě a Evropskému parlamentu týkající se městského prostředí známá jako "Zelená
kniha o městském prostředí". Na základě uvedeného dokumentu z roku 1991 byla vytvořena
Skupina expertů pro městské prostředí, jež se později přihlásila spolu s celou EU k zodpovědnosti
za realizaci Agendy 21 a v roce 1993 zahájila "Projekt udržitelných měst"14.
Tento projekt měl za cíl přispět k vzájemné výměně zkušeností o poznatcích udržitelnosti na místní
úrovni a to v podmínkách evropských měst. První konference o udržitelných městech se konala již
v květnu 1994 v dánském Aalborgu[14] Jejím výstupem bylo provolání evropských měst známé jako
Evropská charta měst o udržitelnosti nebo jinak zkráceně Aalborgská charta. Za podpory
Evropské unie po roce 1994 vznikla neformální síť dnes již více než 1800 obcí a měst (Sustainable
Cities&Towns Campaign), které se k Aalborgské chartě přihlásily.
Nejvýznamnějším světovým dokumentem formulujícím obecně platné zásady udržitelného rozvoje
v posledních letech je nepochybně Deklarace o životním prostředí a rozvoji z Rio de Janeira přijatá
na Světové konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED).

13

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. 10. 1990

14

Podrobněji např. Opplová, M., Hrůza, J. 1996.

13

Na 27 principů udržitelného rozvoje zavazujících vlády zemí celého světa navázala posléze Agenda
21, kde v kapitole 7 jsou v souvislosti s rozvojem lidských sídel a udržitelným rozvojem specifikované
následující programové zásady15:
 Poskytovat odpovídající obydlí pro všechny
 Zlepšit správu a řízení lidských sídel
 Podporovat plánování a management vedoucí k udržitelnému rozvoji
 Poskytovat integrované infrastruktury pro zásobování vodou a odstraňování splašků a tuhých
odpadů
 Zabezpečovat pro sídla udržitelné energetické a dopravní systémy
 Zabezpečit plánování a management sídel v území vystavovaných přírodním katastrofám
 Zabezpečovat udržitelnost stavebnictví
 Rozvíjet lidské zdroje a budovat kapacity pro rozvoj lidských sídel
Agenda 21 a její rozpracování Místní agenda 21 se stala pro mnoho měst a jejich občany předmětem
iniciativ vedoucích k hodnocení rozvoje jejich měst z pohledu udržitelného rozvoje formou akčních
plánů, specifikací hledání ukazatelů apod. Podobně i na světovém summitu OSN v Johannesburgu
2002 v "Deklaraci tisíciletí" se problém udržitelnosti životního prostředí zařadil mezi 8 stanovených
cílů.
Z podnětu Stálé konference místních a regionálních samospráv (CLRAE)16 byla Radou Evropy
18. 2. 1992 přijata ve francouzském Štrasburgu Evropská urbanistická charta.
Jejím účelem je vytvořit pro samosprávy soubor závěrů a doporučení jako podpůrný nástroj při jejich
rozhodování a plánování rozvoje na místní a regionální úrovni. Vychází ze zodpovědnosti samospráv
za urbanistický rozvoj.
Vlastní dokument je tvořen ze dvou částí. První obsahuje deklaraci urbanistických práv občanů
a druhá principy pektorálních aspektů. Přestože soubor urbanistických práv je koncipován jako soubor
práv občanů ve vztahu k urbanistickému rozvoji vlastního sídla, objevují se zde i jednotlivá práva
související s naplňováním jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje (právo na zdravé životní prostředí,
podíl na ekonomickém rozvoji, osobní rovnost a rovnost občanů atd.).
Z dokumentů Evropy je vhodné vzpomenout ještě politickou směrnici vytyčující cíle a perspektivy
evropského prostorového rozvoje[16], kterou se stal dokument Komise evropských společenství17.
Návazně společným dokumentem ministrů zodpovědných z územní rozvoj (CEMAT)18 se stala v roku
1999 "Evropská perspektiva prostorového rozvoje"19s cíly vyváženého a polycentrického systému
osídlení formovaného novým vztahem venkova a měst, rovnocenným přístupem k infrastrukturám a informacím a prozíravou péčí o přírodní a kulturní dědictví a jeho ochranou[15].

15

In http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
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CLRAE - Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe - svaz zastupitelů místních
a regionálních samospráv, dnes již ze 47 zemí Evropy, od r.1994 poradní Rady Evropy
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Sustainable Urban Development in the European Union: A Framework for Action z roku 1998 stanovuje cíle
EU pro udržitelná sídla a prostředí měst, podporu polycentrického systému sídel, účinné využití zdrojů a
minimalizace záborů nové půdy (formou urban sprawl).
18

CEMAT- European Conference of Ministers Responsibible for Regional Planning

19

European Perspektive of Spatial Development - EPSD s
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Řídící principy trvale udržitelného rozvoje evropského kontinentu, včetně jeho Zásad politiky udržitelného územního plánování v Evropě přijaté CEMAT v roce 2000, se staly základem pro řešení problémů v široké vertikální a horizontální spolupráci se zapojením odborné i laické veřejnosti. Promítají
se do konkrétních programů financovaných z velké části z fondů EU (ESPON, INTERREG, URBAN).

Otázky a témata ke zkoušce:
1. Pojem plánování a obecné principy územního plánování
2. Územní plánování a udržitelný rozvoj
3. Mezinárodní dokumenty o územním a udržitelném rozvoji

Použité zdroje a další doporučená literatura:
Maier, K.: Územní plánování . 2, přepracované vydání. Praha:ČVUT 2004. 85s.
Opplová, M, Hrůza, J. Lidská sídla v podmínkách udržitelného rozvoje. Praha: VŠE a Ostrava:VŠB
TU, 1996. s. 131
Jacobsová , Jane. Smrt a život amerických velkoměst. Praha: Odeon, 1975.
Evropská charta územního plánování, příloha bulletinu Územní plánování a urbanismus č.1/1991
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26.10.1990, příloha bulletinu Územní plánování a urbanismus
č.3/1991
Udržitelný rozvoj území. Brno: UUR. 2002
Maier, K. Principy udržitelného rozvoje. red. Rozehnalová kapitola A In Principy a pravidla územního
rozvoje (on line) na stránkách Ústavu územního rozvoje Brno In www.uur.cz (citováno 8. 4. 2009)
Pallagst M. Karina. Politika a koncepce územního pánování na evropské úrovni-vlivy na národní
systémy územního plánování. Urbanismus a územní rozvoj č.1/ 2001 ročník IV. Brno:UUR, 2001
CEMAT Giuding Principle for Sustaineble Development on European Continent , 2000 český překlad
Brno:UUR, 2000
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2. Stručný nástin vymezení a dějin urbanismu
Urbanismus a urbanizace
Latinské slovo „urbs“ označující město je společným základem slov urbanizace, suburbanizace,
reurbanizace, urbanismus a mnoha dalších. Za smysluplné je možné považovat ujasnit si významové
rozdíly zvláště mezi pojmy urbanizace a urbanismus, jak jsou dále v této práci používány.
Pojem urbanismus je spojován v prvé řadě s plánováním měst. Jako vědní obor vznikl v období
počátků průmyslové revoluce jako reakce na rychlý a neřízený růst měst, v nichž docházelo ke zhoršování životních podmínek a to především hygienických. Mezi zakladatele moderního urbanismu, jak
uvádí Maier[1], patří Peter Geddes, který jako první pohlížel na urbanismus a územní plánování jako
na syntézu sociálních, ekologických a ekonomických hledisek ve fyzickém prostoru a formuloval
metodiku postupu plánování.
K velkým teoretikům urbanismu patřil Ildefons Cerdà y Sunyer, jenž svou „generální teorií urbanizace“ (Teoría general de la urbanización) vytvořil koncept „fungování lidské společnosti ve velkých
městských centrech“. Jeho definice urbanismu patří ke klasickým, neboť urbanismus je podle něj
„souborem principů, zásad a pravidel, které je nutno uplatnit u staveb a jejich souborů tak, aby nebyly
narušeny schopnosti společenského člověka, aby byl podporován jeho rozvoj a zlepšováno jeho bytí
i společenské hodnoty“. Právě tato preskriptivnost z jeho díla se promítla nejen do pravidel utváření
měst samotných, ale měla za následek, že urbanistický diskurs se do velké míry stal normativním [18].
V našich podmínkách je pojem urbanismus chápán podobně jen s mírně odlišným akcentem
na význam architektonické tvorby a dalších vědních disciplín, které odrážejí školu nebo zaměření
autorů. Národní památkový ústav na svých stránkách uvádí, že: „Urbanismus je multidisciplinární
obor, jehož cílem je navrhování sídelních útvarů (měst a vesnic), či jejich částí jako funkčních
a vyvážených celků. Zabývá se tvorbou, rozvojem a regulací vývoje měst, venkovských sídel, parků,
krajiny a vyš-ších územních jednotek. Usiluje o optimální vývoj sídelních struktur, vyvážené
a harmonické uspořádání území, udržení ekologické rovnováhy a ochranu kulturního dědictví s cílem
zajištění udržitelného rozvoje území“.20
Na fakultě architektury ČVUT je chápán „Urbanismus (stavba měst) a krajinářská architektura jako
silná architektonická disciplína s vazbou jak na architekturu, tak na územní (prostorové) plánování.
Za aktuální témata urbanismu jsou považovány: způsob života ve městech a na venkově, formování
a strukturování veřejného prostoru jako stavby a erudice architekta v celém procesu rozvoje, proměny
a ochrany sídel a jejich částí. 21
Velká postava mezi evropskými sociology zabývajícími se životem ve městech a urbanizací, J. Musil
ve Velkém sociologickém slovníku, urbanismus v našich podmínkách specifikoval následovně:
„Urbanismus je v Česku definován jako aplikovaný vědní obor zabývající se plánováním a výstavbou
měst z hlediska technického, architektonického (estetického!) a územního. Studuje postupy a metody
uplatňované při cíleném ovlivňování a vytváření jednotlivých částí osídlení [20].

20

http://www.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/zakladni-odborne-specializace/urbanismus/

21

http://www.fa.cvut.cz/Cz/Ustavy/15119
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V praktické rovině může konstatovat, že multidisciplinarita urbanismu jako oboru se odráží v širokém
profesním zaměření odborníků „urbanistů“. Najdeme mezi nimi nejen architekty, ale také sociology,
krajinné ekology, dopravní inženýry, regionální geografy, ekonomy zaměřené na prostorové plánování
a další. Vnímání urbanismus jako dílčí disciplíny územního plánování mezi našimi urbanisty a architekty v praxi dokládá příklad webových stránek Atelieru T-Plan s.r.o., kde je navíc upřesněno,
že v rámci urbanismu se jedná se spíše o lidský a architektonický přístup k území22.
Odlišný význam má pojem urbanismus v anglosaské literatuře, kde je často ztotožňován s urbanizací.
Děje se tak především ve spojení se jménem L. Wirtha. Tento autor sociologických studií o Chicagu
označil ve své eseji z roku 1938 „urbanismus jako způsob života“ – „Urbanism as a way of life“.
Označuje zde „urbanismus“ konkrétně jako odlišný způsob života ve městech spojený s jejich sociální
uspořádáním. Podle Wirtha městská společnost s převahou sekundárních kontaktů nad primárními,
poklesem významu instituce rodiny, zánikem lokálních komunit, který vede k rozpadu vazeb
typických pro tradiční společnost [21].
Jestliže L.Wirth ztotožňuje urbanismus se způsobem života ve městech, tak vlastně otevřel diskuzi
týkající se rozdílům ve vymezení města a neměsta a odlišnostem městského a neměstského způsobu
života. A to byl správný krok k chápání pojmu urbanizace, jak se vyvíjel mezi sociology a byl
postupně akceptován ve vědecké obci. Historicky se urbanizace nejprve často ztotožňovala
s prudkým růstem měst a se všemi negativními jevy a problémy s jejich nárůstem spojenými
v období nástupu industrializace od konce 18. a především v průběhu 19. století. Z tohoto také je
odvozována často používaný ukazatel míra urbanizace, vyjadřující podíl městských obyvatel
na celkovém počtu obyvatelstva v území. Je třeba si při její interpretaci uvědomit, že jde o hrubý
a zjednodušený ukazatel, neboť už pojem město je v historických etapách a v jednotlivých zemích
používán odlišně, a tak je srovnávání často problematické.
Od nesystémových definic urbanizace zdůrazňujících migraci obyvatel do měst a tedy 23pohyb a růst
koncentrace obyvatel v městských sídlech, se postupně definice rozšiřovaly na chápání urbanizace
jako mnohem širšího a významnějšího komplexního celospolečenského procesu změn sociálně prostorové organizace společnosti. Změny začaly transformací společnosti, jejímž základnou bylo
zemědělství, na společnost s průmyslovou výrobou a později na společnost s převažující terciární
sférou. Celý tento společenský komplex změn se ve svých projevech odráží odlišně v různých
oblastech života.
J. Musil ve své nejobecnější definici urbanizaci specifikuje jako „mnohostranný proces změny
prostorových forem organizace společnosti, ve které rozlišuje stránky sociálně-ekonomickou,
demografickou, sídelně-urbanistickou a sociální a kulturní[22]. Sociálně-ekonomickou je pro něho
urbanizace jako proces dělby práce mezi venkovem a městem a prostorovou jako koncentrace
výrobních a nevýrobních aktivit. Z demografického hlediska je urbanizace koncentrací obyvatel do
měst a v současné době do městských regionů a městských aglomerací, která se projevuje růstem
počtu obyvatel v nich žijících.
Sídelním hlediskem je růst koncentrace a zmnožení funkcí v síti sídel (funkční stránka), růst městských sídel a aglomerací a přeměna venkovského prostoru v městský (strukturálně funkční stránka)
a změny prostorového a hmotového uspořádání sídel (architektonická a urbanistická stránka).
A konečně z hlediska sociálního a kulturního je urbanizace změnou v chování jednotlivců, v hodnotových orientacích a ve způsobu života, který se rozšiřuje z městských center.
Z definice J. Musila[23] je zřejmé, že počátky procesu urbanizace jsou spojeny s industrializací
společnosti a v této etapě byla proto industrializace s urbanizace také ztotožňována. V dnešní
postindustriální společnosti se úzká spojitost růstu jednotlivých měst s koncentrací průmyslu uvolnila.
V podílu na zaměstnanosti byl průmysl nahrazen terciérním sektorem a proces koncentrace obyvatel
22

Internetové stránky Atelier T-Plan s.r.o. http://www.t-plan.cz/uzemni-planovani-urbanismus/

23

Např. Encyklopedie sociálních věd USA(1948) nebo Bergel, E.E. Urban Sociology, New York, 1955
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a výrobních i nevýrobních aktivit do měst postupně nahradila koncentrace nových funkcí a aktivit
do aglomerací a regionů.
Když v těchto textech mluvíme o historii výstavby sídel a měst od starověku až po současnost,
mluvíme o dějinách urbanismu. Urbanismus a jeho dějiny nemůžeme ztotožnit s dějinami a pojmem
urbanizace jako komplexního společenského procesu. Z hlediska urbanismu můžeme sledovat změny
a vývoj vnitřní struktury měst a sídel, tedy změny prostorového a hmotového uspořádání sídel, která
v historické etapě procesu urbanizace má také své nezastupitelné a specifické místo.
Přestože města měla ve starověku nebo ve středověku nepopiratelný význam pro společnost a jejich
obyvatelstvo mělo zvláštní sociální statut, tak se na celkové společnosti obyvatelstvo měst podílelo jen
v procentech z celkového počtu obyvatel a také jejich hospodářský význam byl marginální. V procesu
urbanizace se naopak města staly dominujícími hegemony rozvoje a života celé společnosti.
V Česku se výzkumem urbanizace dlouhodobě zabývá především geograf M. Hampl [29,30],
v minulosti také sociolog J. Musil [22,24]. Výzkumem urbanismu jakožto aplikovaného vědního
oboru mezi mnoha architekty přední postavení mají K. Maier [1,25] nebo při jeho historii J. Hrůza
[26,27,28].

Stručná historie urbanismu
Soudobé problémy urbanismu a struktury osídlení jsou nepochybně důsledkem vývoje měst probíhajícím v posledních 200 letech spojených s obdobím urbanizace, jak byla specifikována v úvodu této
kapitoly. Dále uvedený alespoň stručný přehled o vývoji měst v předindustriálním období dokládá,
jak byly shromažďovány poznatky a zkušenosti při jejich výstavbě a jejich odkaz je současně
pro dnešní dobu nejvýznamnějším souborem shromážděných kulturních hodnot vytvořených lidskou
civilizací. Stavby a především města jsou úžasnou výpovědí o jednotlivých etapách ve vývoji celé
lidské společnosti, její hmotné a duchovní úrovni. V každé z těchto etap nacházíme obecné a trvalé
znaky a fenomény, každé období je přitom cestou hledání a nacházení optimálního a formálního
výrazu jejich struktur odpovídajících praktickým potřebám jejich tehdejších obyvatel.
Základním fenoménem všech etap urbanismu je způsob prostorového utváření města. Vedle nejčastějišího organického růstu, vycházejícího při výstavbě z přizpůsobení se přírodním podmínkám a dosaženým technickým možnostem, máme zde soubory měst cílevědomě plánovaných podle určitého
schématu. Mluvíme o souborech měst „živelně rostlých“ a souborech měst „založených“.
Města vznikala a zanikala, ale také mnohá přežívala a měnila se po dlouhá staletí a tisíciletí. Není
proto překvapující, že nacházíme v jejich vývoji obvykle kombinaci obou krajní koncepcí. Jak uvádějí
J.Hrůza a J. Zajíc[27] existuje mnoho pokusů teoretiků urbanismu formulovat vlastnosti, které byly
cíleně naplňované pro jejich obyvatele ve spojení s utvářením měst z hlediska jejich účelnosti při
poskyto-vání potřeb (biologické, sociální, ekonomické nebo provozní). Můžeme zde mluvit
o výpovědi město jejich obyvatelstvu a úrovni celé tehdejší společnosti (kulturní, informační,
společenská, technologická apod.).

Starověká města
Nejstarší stálá lidská sídla jsou spojena s obdobím neolitické zemědělské revoluce, která probíhala
v různých částech světa s časovým posunem, kdy z člověka sběrače a lovce se stal člověk usedlý.
Jejich existenci dnes dokládají pouze archeologické nálezy. Současně je z nálezů zřejmé, jak významné pro člověka byly při jejich lokalizaci přírodní podmínky.
Nejstarší a nejrozsáhlejší vykopávkami doložená sídla se nacházejí v oblasti Blízkého Východu.
V tomto prostoru později vznikly nejstarší a nejvýznamnější starověké městské civilizace. Za nejstarší
stálé a městské sídlo je archeology považováno Jericho s nejstaršími vrstvami z období 10. nebo
9. století př. n. l., kde nacházíme mohutné zdi datované do 8. století př. n. l.
Dalšími městy s obdobím vzniku v 8. až 6. století př. n. l. byla sídla objevená na západě Anatolské
planiny Çatal Hüyük (Dvojitý pahorek), Haçilar nebo Arslantepe u Malatye. Na východním pobřeží
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Středozemního moře k nejstarším sídlům patřil Byblos nebo bájeslovná Trója[31].
Zajímavé pro porovnání odlišností starověkých měst dvou velkých a nesporně nejstarších klasických
civilizací jsou Mezopotámie a Egypt. V povodí Eufratu a Tigridu souvisí vznik prvních městských
sídel s příchodem Sumerů ve 4. a 3. století př.n.l. K základním znakům jejich měst patřilo mohutné
opevnění a uvnitř mimo umístění citadel v severozápadní části (návětrná strana) a procesních cest
spojujících situované chrámové komplexy, také posvátné pahorky „zikkuraty“. Šlo o města kompaktní s jasným prostorovým oddělením od vnější krajiny mohutnými hradbami.
Například město Uruk, o kterém vypráví Epos o Gilgamešovi (Erech podle Starého Zákona), o rozloze
500 ha bylo obklopeno 10 km dlouhou dvojitou hradbou s 900 polokruhovými věžemi. Tento archetyp
se opakuje také v dalších obdobích u mnoha dalších známých historických měst v tomto prostoru.
Příkladem mohou být Ninive (blízko dnešního Mosulu), Babylon, Akkad nebo Bagdad.
Tento archetyp se rozšířil za vlády Amorejců (Babylon se 400 ha vnitřního města pro 75000 obyvatel),
Asyřanů a Chetitů také severněji do Anatolské náhorní plošiny (město Chattušar a Kuššar). V těchto
městech nacházíme okrasné zahrady, nebo dokonce zoo a poměrně vysokou úroveň technické infrastruktury. Ninive bylo zásobováno vodou 40km dlouhým akvaduktem, nacházíme zde splachovací
záchody a městskou kanalizaci.
Z Egyptských měst jsou nejznámější města jejich mrtvých. Na rozdíl od Mezopotámie byla jejich sídla
umísťována volně do krajiny a tvořila v podstatě aglomerace, kde hlavní urbanistickou osu vytvářela
řeka Nil. Díky použitému materiálu (sušené cihly), mimo pyramid, chrámů a skalních hrobů, není
příliš známo ani o jejich nejvýznamnějších městech (Théby, Memfis).
Ze známých a archeology odkrytých sídel je možné vzpomenout Kahun (1. polovina 3. tisíciletí
př.n.l.), kde na 8 ha sídlili dělníci budující pyramidu pro faraona Usertesena II. Zeď obklopující
sídliště zde neměla obranný smysl, ale sloužila zabránění útěku dělníků. Podobné sídliště bylo
objeveno na levém břehu Nilu u Deir-el-Mediny v dnešním Luxoru a souviselo s výstavbou největšího
náboženského komplexu starověku města Véset a Karnaku. Jiným příkladem svědčícím o urbanistické
struktuře staroegyptských měst bylo sídlo Achet-Aton (dnes místo Tel-al-Amarna) ležící mezi
staroegyptskými Thébami a Mefidou. Existovalo pouhých 40 let jako sídelní město faraona Achnatona
(1364-1347 př. n. l.).
Jeho centrální obvod a severní a jižní předměstí se nacházely na ose tvořící tři rovnoběžné třídy o šířce
až 48 m probíhající paralelně s řekou Nil. Na severu 2,5km od centra se nacházel chrám Slunečního
disku a královské paláce a byl propojen směrem na jih, kde se ve vzdálenosti 5km nacházely královské
zahrady. Hlavní třídy doprovázené palmovými alejemi sloužily k slavnostním procesím. Dělnická
sídliště s pravidelným půdorysem ležely dále od řeky a jejich oplocení zdí s jediným východem
potvrzují předpoklad o účelu hradby. Ostatní struktury svědčily svou nepravidelností o charakteru
„živelného růstu“. Ve staroegyptských městech nenacházíme náměstí, trhy probíhaly obvykle před
branami. Vazba na Nil ovšem dala podmínky pro budování přístavišť, kanálů a zavodňovacích
systémů.
Daleko od starověkých říší na území Egypta a Mezopotámie probíhal paralelní rozvoj starodávných
říší Asie. Znalosti o vývoji kulturních oblastí Indie, Indonézie a Číny jsou stále ještě málo publikovány a proto mnohdy nové objevy nás překvapují. Z hlediska urbanistického je významná a známá
na Indickém poloostrově především tzv. Harapská kultura (2500 -1750 př. n. l.) v severní Indii.
Patřila také k potamickým kulturám, podobně jako byly Egypt nebo Mezopotámie. Nejznámější města
jako Harappa a Mohedžo-Daro s pravidelným půdorysem, cihlami dlážděnými ulicemi a s domy
se studnami a koupelnami a s kanalizací proplachovanou řekou svědčí o umění a zkušenostech jejich
stavitelů.
Na Srí Lance, kulturně blízké Indie patří k nejznámějším město Anaradhapůra, dnes pohlcené
džunglí, ale kdysi sídelní město vládců ostrova (od 4. stol. př. n. l. do roku 846). Jeho malé opevněné
jádrem spolu se soubory paláců, pagod a buddhistických svatyní byly obklopeny zahradami s komplexy umělých vodních ploch. Jde vlastně o dávnověké zahradní město mnohem starší než slavné
19

Versailles. Podobně úžasný komplex umělých jezer a osud jako Anaradhapůra je znám u urbanistického souboru Angkor Tom o rozloze 12km2 . Angkor Tom leží 300 km severně od hlavního města
Kambodže a spolu s chrámovými a palácovými soubory Angkor Vat o rozloze 80 km2 patří
ke světovým památkám UNESCO. V době svého největšího rozmachu šlo o městské sídlo s počtem
obyvatel odhadovaným až 1 milion.
Čína, nesporně světové kulturní centrum, obohatilo světový urbanismus mnoha svébytnými koncepcemi. První města a pravidla k jejich výstavbě jsou datována od 2.tis. př.n.l.(první sídla již od 4. tis. př.
n. l.). Po sjednocení Číny v letech 221-206 př. n. l. s dynastií Chin teorie a praxe stavby měst dosáhla
dokonalosti přes do určité míry dogmatičnost svou závaznou pravidelností a osově uspořádanou kompozicí.
Geometricky pravidelné město se stalo ideálem (samozřejmě zde existovala i města organicky rostlá).
Hlavní osa severojižní vždy protínala palác vladaře a byla obklopena domy šlechticů. Města, obvykle
čtvercového půdorysu, byla opevněna hradbami, které byly na každou světovou stranu prostupné
3 branami. Šachovnicový půdorys se širokými ulicemi (např. 24 m v Ta-Tu, dnes Peking před rokem
1420) rozděloval město na okrsky.
Tradiční zásada „Zády k horám, tváří k řece“24 vycházela z obvyklých přírodních podmínek (severní
větry, potřeba vody) a odrážela se při lokalizaci sídla, umístění souborů staveb a umístění paláce
a dokonce i u vstupů do objektů25. Čína je známá také svou zdí, největší strategickou stavbou lidstva,
která byla budována od r. 2850 př. n. l. a přetrvala po jejím dobudování a propojení prvním císařem
dynastie Chin až do dneška (do15. století bez velkých oprav).
Předkolumbovská Amerika s doklady o vývoji stavitelství národů Toltéků, Olméků, Mayů, Aztéků,
Inků a dalších ve Střední a Jižní Americe šokovaly kdysi svou výstavností a bohatstvím španělské
conquistadory po jejich připlutí k břehům Nového kontinentu. Dodnes jsou předmětem obdivu
pro turisty a návštěvníky z celého světa. K nejznámějším patří Teotihuacán, velkoměsto Toltéků,
jehož urbanistika kompozice svou velkorysostí nemá dodnes ve světě obdoby.
Hlavní osu komplexu tvoří prospekt 5 km dlouhý a 100 m široký obklopený shromažďovacími prostorami, terasami, schodišti a chrámovými komplexy včetně největšího čtvercového chrámu Opeřeného
hada (400x400 m), pyramidou Slunce srovnatelnou s Cheopsovou pyramidou (výška 65 m a obvod
100 m) a směřující dále k pyramidě Měsíce (vysoká 42 m).V době největšího rozkvětu ve 3. - 9. století
n. l. zde na 20km2 žilo 250 tis. obyvatel. Podobné dimenze najdeme u města u Aztéků Tenochtitlanu
(dnes Mexico City), které bylo postaveno částečně na jezeře Texcoco a při příchodu Španělů v roce
1519 mělo 650 tis. obyvatel. Přes jeho zničení se do-dnes zachovalo centrální náměstí Zócalo
ohromující svou velikostí o rozměrech 275-320 m.
Madrid byl v době zničení aztécké říše pouhou vesnicí s 5 000 obyvateli a Tenochtitlanu mohla konkurovat je dvě tehdy největší města ve Středomoří (Byzancie a Benátky). Mezi andskými civilizacemi
vynikala Říše Inků ovládající území téměř s 1mil km2 propojená důmyslným systémem dálkových
komunikací (Královská cesta 5250 km) a obdivuhodná svými organicky rostlými a do terénu
důmyslně začleněnými sídly (např. hlavní město Inků Cusco). Světovou kulturní památkou v severním
Peru je dnes Chan-Chan, sídlo království Čimů o rozloze 20km2, postavené z nepálených cihel.

Antická města
Jestliže starověké civilizace obohatily městský urbanismus o základní kompo-nenty městských sídel,
tak přínosem antiky bylo uspořádání těchto komponentů do jednoznačných soustav a archetypálních
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Někdy u palácového komplexu dokonce budován v parku pahorek, který palác částečně chránil před větrem.

25

Praktika označována „fenk šuej“se zapojením lidských sídel jako ztělesnění božského řádu světa, do soustavy
vesmíru a do pěti prvků přírodního prostředí, aby odpovídala rozloha a struktura působení dobrých a zlých
duchů.
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vztahů. Dodnes jsou antická města
inspirací i pro moderní urbanismus zvláště
v pojetí kompaktních sídel.
Antické období můžeme rozdělit do tří
základních časových období - starověké
Řecko, včetně předcházející etapy
s Krétským a Mykénským obdobím,
období Říma a jejich odkaz v Byzanské
říši.
Předchůdcem Starořecké civilizace byla
dávná Trója a především Kréta a Mykény.
Obr. 4 Knossos [zdroj:foto autora]
Kréta od poloviny 3. tisíciletí do roku cca
1700 př. n. l. se rozvíjela na obchodním a
kulturním střetu s Egyptem a orientálními civilizacemi. Jako námořní velmoc se na tomto ostrově
objevilo několik měst lokali-zovaných nejen na pobřeží, ale také ve vnitrozemí.

Známým je palácové město Knóssos, kde odhadem žilo okolo 80 tis. obyvatel, a proto je označováno
za první velkoměsto Středomoří. Přístavy byly Eraklion, Gournia a další.
Města Kréty nebyla nikdy opevněna, ale zato v nich nacházíme složité palácové komplexy v lidském
měřítku s propylejemi, sloupovými síněmi, obchodními a řemeslnými centry s rozvinutou výrobou
bronzových předmětů. Malby, keramika a plastiky uvnitř paláců (viz obrázek z Knossosu) dokládají
kulturní a uměleckou úroveň této zaniklé kultury.
Proti tomu Mykény s centrem na východním břehu Peloponésu nám připomínají ponuré hrady středověku. Jejich opevnění a opevnění citadely ponechávalo jen málo otevřeného prostoru uvnitř hradeb.
Kréta i Mykény jsou známy velmi dokonalým komunikačním systémem, přičemž kvalita a úroveň cest
na Krétě byla dostižena později až ve vrcholném období římskými cestami.
Starořecká města jsou typická podle svého specifického určení jako kultovní centra, přístavy, centra
městských států nebo věštírny. Svojí velikostí nikdy nedosáhla velikosti Říma, neboť byla budována
jako centra pro menší územně samostatné celky. Až do doby Alexandra Velikého vlastně neexistovala
říše, která by spojovala řecké městské celky do jednoho státu. Athény svojí velikostí v době největšího
rozkvětu podle odhadů dosahovaly cca 120 tis. obyvatel. Slavný Milétos dosáhl necelých 100 tis.
obyvatel.
Společnými prvky řeckých měst bylo jejich opevnění využívající přírodních daností. Dominantou
města byl vždy soubor chrámů a staveb - akropole. Nikdy nechybělo městské centrum se společenským a obchodním životem „agorou26“ zahrnující terasy, velké sloupové síně (stoi), místa pro jednání
městské rady umělecky ozdobená včetně soch (buleuteriony). Tudy obvykle procházela „svatá cesta“
propojující kultovní centra s akropolí. Města byla vybavena přírodními amfiteátry, divadly,
stadiony, lázněmi a gymnázii
Význam Řeků se neomezil jen na budování měst v původní Egejské oblasti, ale také rozšíření své
kultury při kolonizace severního pobřeží Afriky, Itálie, západního Středomoří a proniknutím
do Černého moře. V mnohém se při budování měst stali vzorem pro následující největší impérium
starověku - Starověký Řím.

Starověký Řím
Kořeny při vývoji římských měst se nacházejí nejen v řeckých vzorech, ale jejich stavitelé čerpali také
z etruské kultury a při své expanzi středomořského světa integrovali poznatky od nejstarších

26

Jedna ze dvou agor v Milétu o rozměru 300x150m byla považována za největší v antickém světě.
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potamických kultur.
Z etruských vzorů převzali Římané atriový dům a dostřednou polohu hlavních tříd jako dvou křížících
se os. Od Řeků jim vyhovoval šachovnicový
půdorys sítě ulic, který přehledností a
racionalitou odpovídal vojenským účelům.
Z dalších řeckých prvků to byla agora, tedy
v podstatě náměstí, ale Římané ji nazývali
fórum (viz obrázek).
Obdélníkovému fóru v podélné ose dominoval hlavní chrám a po delších stranách ji lemovaly kolonády, basiliky a další společenská zařízení města.
Hlavní třídu směřovanou do fóra doprovázely
sloupy s ukončením obloukem směrem
k fóru.

Obr. 5 Forum Romanum [zdroj:foto autora]

V římských městech obvykle nenajdeme akropoli jako u Řeků, ale společenská vybavení se rozšířilo
o kryté shromažďo-vací prostory (basiliky), tržnice a lázně se společenskou funkcí.
Novým prvkem byly amfiteátry pro gladiátorské hry schopné pojmout i celé obyvatelstvo města 27.
Mnohé stavby reprezentující moc a kult Říma jsou dodnes předmětem úžasu-Pantheon, Kolosseum
vybudované za Flaviovců, Hadriánovo Mausoleum, thermy Caracallovy a Diokleciánovy.
Vedle nádhery paláců boháčů v přelidněném Římě vznikly také nájemní bytové domy s 5-7 podlažími
s patry přístupnými po žebřících (insulae). Jejich výška byla z důvodů požární bezpečnosti regulována
(za Augusta např. maximum 21 m).
Mezi městy impéria dominoval Řím, u kterého se v období rozkvětu počet jeho obyvatel odhadoval
mezi 1-1,5 mil. Vedle Říma existovalo v celé říši množství původních měst, do kterých přinášeli
Římané prvky ze svých měst. Hlavním typem nových měst římského založení byla castra.
Castra se vyvinula z původně vojenských táborů ve stálá sídla. Jejich kompozice byla velmi jednoduchá. Tvořil ji čtvercový půdorys se dvěma kolmými protínajícími se osami (cardo a decumanus)
a celkovou šachovnicovou strukturou28.
Velikost římských měst se pohybovala od 20 000 do 50 000 obyvatel. Mnohá z římských měst
překonala přerušený vývoj městské civilizace a se středověkem se opět obnovila (Kolín n. Rýnem,
Vídeň, Londýn).
Z období vlády císaře Augusta pochází teoretické dílo o architektuře a výstavbě měst od římského
architekta Vitruvia „Deset knih o
architektuře“. Zabývá se v ní lokalizačními faktory pro zakládání měst,
popisu opevnění, zásadám umístění
veřejných budov atd. Kniha se po staletích
jejího zapomenutí stala zdrojem poznání o
antice a základním teoretickým pramenem
při nástupu renesance.
Staří Římané přispěly do dějin měst a
osídlení také jako úžasní geodeti a inženýři. Celé impérium propojily sítí
Obr. 6 Via Apia [zdroj:79]
27

Cirkus Maximus rozšířený za Trajána měl kapacitu pro 250 000 diváků

28

Známé vykopávky měst pro vysloužilé legionáře Timgad a Lambesis v severní Africe
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vynikajících komunikaci v délce cca 80 000 km s mosty a tunely (viz obrázek).
Jejich technická zdatnost a úroveň při budování sítí zásobování měst vodou a způsobu jejich
odkanalizování předčila vše, co bylo do té doby známo. S úpadkem a po zániku Západořímské říše
v roce 476 postupně zanikala antická města a jen někdy dožívala v případě svého obchodnímu
významu nebo jako střediska místního významu.
Dědicem antiky zůstávala Byzantská (Východořímská) říše, přestože s postupem Arabů dále ztrácela
své zázemí v severní Africe a v Malé Asii. Velkým hospodářským a kulturním centrem s odkazem
římských civilizačních vymožeností měst zůstávala pouze Konstantinopolis, kterou na místě staré
řecké osady Byzantion vybudoval císař Konstantin.
Stavební přínos byzantského umění spočíval v dalším vývoji velkých kleneb vrcholících stavbou
souboru Hagia Sophia v letech 532-537. Význam této východní metropole Středomoří nespočíval
v jejím politickém postavení, ale jako centra mezinárodního obchodu, které se dále upevnilo křižáckými výpravami. Ve spojení s byzantskou kulturní oblastí prosperovaly Benátky, které byly
v 5. - 6. století založeny uprchlíky před Góty a Langobardy v bažinaté oblasti na pobřeží Jadranu.
Díky intenzivnímu a nepřerušenému obchodnímu spojení s Byzancií dosáhly již v 10. století
výjimečného postavení mezi evropskými městy a s počtem obyvatel (cca 200000) se staly největším
středověkým městem Evropy.

Středověká města
Opuštěná římská města postupně zanikala, noví obyvatelé neuměli budovat tak dokonalé stavby,
ani jejich nové využití často neodpovídalo původnímu účelu (např. amfiteátr v Arles byl vyplněn
obytnými domy). Mimo území Římské říše vzniklá oppida byla postupně opuštěna při stěhování
národů. Výjimkou byla města jihovýchodní Evropy v Byzanské říši (především Konstantinopolis)
a městská sídla na jihozápadě Evropy, kde se rozvíjela na území vyspělých arabských kalifátů
na Pyrenejském poloostrově (Cordóba, Granada, Sevilla).
Obchod byl nahrazen naturální směnou a primitivní řemeslná výroba sloužila pouze pro potřeby
místních feudálů. Evropa se rozpadla do obrovského množství malých a drobných držav.
Novým prvkem osídlení se v raném feudalismu staly opevněné hrady s jednoduchou hradbou a uvnitř
s mohutnou věží, kaplí, obydlím pána a příbytkem posádky. Středisky hospodářského a kulturního
rozvoje se staly kláštery. Vedle hradů a klášterů případně některých původně římských měst se základem nové sítě sídel staly přístavy a nemnohá tržní místa.
Většina malých měst byla organicky rostlá a až později jsou při budování využívány principy
šachovnicové struktury. V podhradí, když hrad zůstával excentricky položen, vznikla vějířovitě nebo
jednostranně nová města (např. Norimberk, Toledo nebo Moskva). Příklady katedrálních měst jsou
Münster, Mont St.Michel. Z tržních měst jsou krásným příkladem Bruggy. Kolem roku 1200
existovalo v Evropě přibližně jen 250 měst západně od Labe a pouhých 10 měst východně od Labe.
O 200 let později se již uvádí na každé straně existence okolo 1500 měst.
Pro uspořádání měst středověku měly opět velký význam přírodní podmínky, jako konfigurace terénu,
vodní toky a ústí řek a jejich hlavní funkce. Existovaly určité společné typy kompozic měst uplatňované v různých částech Evropy. Společným znakem dvanácti obranných měst zähringenských hrabat
v severozápadní části Švýcarska (Freiburg. Zurich, Bern atd.) jsou například dlouhé parcely uspořádané podél hlavní ulice bez významného tržního náměstí, tedy dispozice vhodná pro úzká údolí
nebo strmé ostrohy. Skupina nově založených pevnostních měst v západní a jižní Francii ve 13. století
(tzv.“bastides“) zakládaná Francouzi a Angličany má šachovnicové uspořádáním (např. Montpazier
v Gaskoňsku).
S hospodářským rozvojem měst rostl zájem o jejich zakládání ze strany panovníka nebo místních
feudálů. Plánovitá kolonizace od 12. do 14. století vycházela z jižní Francie s královskými městy
a pokračovala přes Německo, zde podporované Řádem německých rytířů, také k nám a dále
na východ.
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Lokátoři pověření feudály vyměřovali a budovali nová města, přiváděli do nich kolonisty a stávali
se jejich fojty (starosty). Když je v dalším období kolonizace utlumována, tak nastává čas jejich
dobudování například dalším prstencem (Moskva), přiřazením čtvrtí s pravidelným plánovitým
půdorysem (Wroclaw, Rostok) a podobně.
Města středověku byla poměrně malé velikosti 1 000 – 2 000 obyvatel. Ve 14. století po Benátkách
bylo druhým největším městem Paříž (110 tis. obyv.). Praha v roce 1348 měla cca 40 tis. obyvatel
a byla největším městem na východ od Rýna (pak Kutná Hora a Brno s cca 8 000). Počet obyvatel
podle odhadů byl velmi proměnlivý díky epidemiím a válkám. Na základě udělených práv vedle
hradeb (právo hradební) byla města také centrem obchodu (právo tržní) s náměstími v centrální
poloze.
V centru se také nacházely kostely (někdy i uprostřed náměstí) a později další veřejné budovy
(radnice) a kláštery (se špitálem) atd. Zeleň zde byla spíše výjimkou (klášterní bylinné zahrady).
Ulice a jednotlivé parcely gotických měst byly úzké a objekty na nich členěny horizontálně
a vertikálně podle své funkce.
Technická infrastruktura byla na velmi nízké úrovní. Chybělo osvětlení. První dlažba se objevuje
až ve 14. století (Lübeck 1320, Norinberk 1331). Vodovody se zásobováním veřejných kašen se budují
až ve 14. -15. století. Chybějící kanalizace byla příčinou mnoha epidemií.
Obdivuhodnost jednotné kompozice a úchvatná panaromata středověkých měst jsou hlavně dílem
racionalizace struktury podle funkce (výšková dominance chrámů k mase řemeslnických budov
jednotného rázu a hradeb). Vyhovovala ovšem jejich obyvatelům a tehdejším požadavkům obchodu,
řemesel, správy a náboženského života. Středověká sídla se stala základem pro dnešní sídelní struktury
v Evropě a patří dnes k nejcennějším kulturním památkám.

Novověk – renesance a baroko
Na rozdíl od tradičního dělení mezi středověkem a novověkem podle roku objevení Ameriky (r. 1492)
se počátky novověku s jeho humanistickými ideály, projevy v umění a architektuře, pokládají do Itálie
už na přelom 14. - 15.století. V té době v zaalpských zemích ještě stále vrcholí gotika a středověké
názory.
Zrod renesance29 v Itálii, s jejím srdcem ve Florencii, má svůj základ v několika zdrojích. Jednak
hospodářský rozkvět italských městských států je spojen nejen s růstem bohatstvím nebo s počátky
manufaktur, ale také s myšlenkami humanismu usilujícími o rovnováhu citu a rozumu. Nové představy o plném prožití pozemského života nahrazují asketické smíření a pouhé očekávání života
posmrtného. Mohutným impulzem je zde navázání a objevení antické kultury včetně teoretických
představ o uspořádání měst. Se svými zkušenostmi se dostávají do Itálie stále více migranti
z jihovýchodu Evropy z Byzancie vrcholící po obsazení Konstantinopole Turky.
V období středověku pro výstavbu měst neexistoval obecně akceptovaný teoretický základ.
Zájmemo antiku a výstavbu měst proto povzbudilo znovuobjevení Vitruviova spisu o architektuře
P. Braciollim v roce 1416 v klášterní knihovně v St. Gallenu. Starořímský spis byl nejen postupně
překládán do jiných jazyků, ale dále rozšiřován. Stal se inspirací pro desítky dalších autorů koncipujících své představy o výstavbě měst při hledání ideálního města.
Prvním architektonickým traktátem renesance je snad spis L. B. Albertiho (1404-1472) vydaný v roce
1485 „O věcech stavebních“. Jako první koncipoval půdorys ideálního renesančního města ve tvaru
osmicípé hvězdy se 16 radiálními ulicemi sbíhajícími se k centrálnímu prostoru Antonio di Pietro
Averulino zvaný Filarete (1400-1469). Ve svém 25 dílném románu o architektuře své ideální město na
počet Milánského rodu Sforzů nazval Sforinda (viz obrázek).

29

Renesance-znovuzrození
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U dvora Lodovica Sforzy v Miláně se urbanistickými problémy
později zabýval také slavný Leonardo da Vinci(1452-1519).
S jeho jménem se spojuje první představa o víceúrovňové
městské dopravě, trvalém proplachování kanalizace vodními
toky, stavbě měst na terasách a údajně dokonce navrhl Milán bez
hradeb obklopený 10 satelitními městy vždy pro 30 000
obyvatel. Předběhl by tím Ebnezera Howarda a jeho zahradní
města v Anglii téměř o 5 století.
Renesanční architektura a přestavby měst vytvořily jedinečné
kompozice mnoha města Evropy a byly přenášeny dokonce do
zámoří. Italskými skvosty renesančního urbanismu jsou
například ulice Via Nuovo v Janově, Piazza Annunziata ve
Obr. 7 Filaretova Sforinda – schéma
Florencii nebo náměstí sv. Marka v Benátkách. Ve Francii
renesančního města [zdroj:35, s. 3]
k renesančním skvostům patří palácový a zahradní komplex
Tuilleries, Lucemburská zahrada nebo Place Royale. V Anglii
snad prvním významným renesančním počinem bylo parkové náměstí Covent Garden.
U mnoha měst v Čechách je možné také doložit přínos renesance při jejich rozvoji a přestavbě (Telč,
Pardubice, Královská zahrada Pražského hradu…). Úplně nových měst, jako byla výstavba pevnostního města Palma Nuova Benátské republiky s typickým využitím renesančních koncepcí, není
mnoho. Využití renesančních koncepcí nenajdeme u velkého množství příkladů hvězdicových
opevnění, které byly realizovány při dobudování pevností a měst podél hranic především ve Francii.
Teoretické spisy a praktické realizace budování pevností a opevnění u desítek měst (nejznámější na
Rýně město Neuf Brisach), jsou spojeny především se jménem francouzského vojenského inženýra
Sebastian Le Preste Vaubana.30Pevnosti tohoto typu najdeme po celé Evropě a i u nás (Naarden,
Mannheim, Josefov..).
Přestože nových ideálních měst s hvězdicovým půdorysem a geometrickou souměrností nebylo
postaveno mnoho, renesance se stala novým přínosem pro urbanismus svým vnímáním a chápáním
města jako celku a kompaktního prostoru pro jeho obyvatele. Koncipování městských struktur(ulice,
náměstí a skupiny budov vzájemně provázaných) jsou již chápány s jistým nadřazením nad
jednotlivými objekty nebo stavbami. Renesance přináší do města zeleň, barevnost, renesanční městské
paláce a veřejné budovy a mimo města zámky obklopené parky a krajinou.
Určitým nedostatkem urbanistických renesančních představ o ideálním městě je jejich časové a
prostorové omezení jejich plánovaného vývoje.
Baroko a klasicismus, jako architektonický sloh a nové urbanistické představy se prolínají s renesancí
již v 16. a 17. století a zasahují do poloviny 19. století, kdy nám již vznikají nová průmyslová města
a vyrůstají velkoměstské aglomerace. Urbanizace se projevuje při přeměně sociálního a ekonomického
života lidí celé společnosti.
Období 17. - 18. století je charakteristické upevněním absolutistických monarchií a protireformačním
hnutím vedoucím ke snaze o upevnění moci především katolické církve. Dochází současně k přesunu
těžiště hospodářského vývoje z jihu Evropy na její západní pobřeží. Baroko stejně jako renesance má
své kořeny v Itálii, kde svoji roli sehrálo právě posilování církve a Vatikánu. Populačnímu růstu
a rozvoji metropolí v jednotlivých zemích, kdy většina z nich překročila hranici 100 tis. obyvatel,
již nemohl postačovat půdorys středověkých měst ani limitované omezení rozvoje měst daná geometrií
renesančních hvězdic. Nové velkorysé urbanistické koncepce baroka jsou proto oprávněně spojeny
s metropolemi.
Ideové základy protireformace Tridentského koncilu a jeho zasedání v letech 1545-1563 spojily posilování církve s cílenou kontrolou nad uměním a architekturou a to až do instrukcí k umísťování
30

Jeho v té době nepřekonaný spis z roku 1685„O správném způsobu opevňování“
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a řešení církevních staveb (kardinál Karel Boromejský).
Zajímavé je, že pro zrod urbanismu baroka v Itálii měly díky tomu větší význam spisy filosofů
a duchovních než architektů. Oceňován je přínos františkánského mnicha Carla Lodoliho (1690 1761), který formuloval již tehdy funkcionalistickou myšlenky, že „jen co je užitečné, může být též
krásné“ nebo také, že „monumentalita a vznešenost není v architektuře hlavní, protože tím nejdůležitějším jsou dobré proporce, pevnost, správné umístění a půvab.“
Na Lodoliho navazoval Francesco Militka (1725 - 1798), který vlastnosti a krásu města spatřoval
v poloze, pravidelnosti plánu, jasném členění na části i vznešenosti a kráse veřejnýcha soukromých
budov. Jasně si přitom uvědomoval význam zdraví a pohodlí pro život obyvatel měst. Současně
u něho nacházíme ideály, že při přestavbě města je potřebné vytvářet nové přímé ulice a náměstí,
tedy předzvěst přestavby velkých evropských velkoměst realizovaných až v 19. století.
Řím byl první metropolí, která byla přestavována podle barokních urbanistických principů – rozvinutou polycentrickou kompozicí. Stejně jako renesancí, je město chápáno a koncipováno jako celek,
ale současně se uplatňuje vnímání jeho dílčích architektonických a urbanistických prostorů. Díky růstu
moci a bohatství Vatikánu a hlavně za vlády papeže Sixtuse V. je přestavován Řím.
Prvotním krokem bylo, aby došlo k postupnému propojení monumentálními třídami všech hlavních
římských kostelů (nejprve 7 a později 9 míst) pravidelně navštěvovaných poutníky do Říma.
Trasy byly přitom zdobeny fontánami, obelisky a dalšími uměleckými díly. Právě to je novou myšlenkou barokního urbanismu o postupném vnímání prostoru, zde naplněnou v případě procházejících
poutníků.
V té době byly započaty práce na zásobování vodou města pro Řím (dříve v roku 1453 první Aqua
Vargo, později Aqua Melice). Budování paláců a zahrad v Římě a jeho okolí se stalo pojmem
a prototypem pro další metropole Evropy.
Vůdčí zemí rozvoje baroka v teorii a praxi se postupně stala Francie a její metropole Paříž. Její široké
ulice a náměstí po vzoru Elace Royale se staly vzorem pro mnohá francouzská města (Rennes,
Bordeaux, Lyon). Myšlenka zkrášlení měst se zde rozvinula při budování komplexů staveb a zahrad.
Pro baroko a barokní zahrady jistě nejvhodnějším příkladem včetně kompozičního řešení se stala
rezidence francouzských králů ve Versailles. Autorem celé polycentrické koncepce Versailles byl
André Le Nȏtre. V parku jsou umístěny charakteristické účelové stavby (oranžérie, konírny, služební
budovy), vybudovány byly obrovské umělé vodní plochy (např.Velký kanál 1670 x 100m). Parkové
hlavní osy jsou doplněny uměleckými objekty (Malý a Velký Trianon) a romantickými stavbami.
Versailles se tímto staly vzorem pro další rezidence monarchů v Evropě (Vídeň-Schonbrunn, Neapol
atd.). Dokonce i v amerických městech, budovaných většinou s racionální šachovnicovou kompozicí31
můžeme objevit kompoziční prvky baroka. Konkrétně je jím projekt Washingtonu DC, kterého
autorem byl Francouz P. Ch. L´Enfant. Barokní kompozice se uplatňovaly nejen v metropolích a při
jejich přestavbě, ale také ve městech menších a na venkově a u venkovských šlechtických sídel.
V Čechách mluvíme o barokizaci a to nejen při barokních přestavbách původních objektů, ale také
o barokizaci krajiny (poutní místa, poutní cesty, kalvárie, boží muka). Barokní urbanismus se již
nepodřizuje pouze nadřazenému geometrickému schématu, ale plně využívá prostorovou funkci
při vnímání prostoru včetně přírodních komponent - terénu, vodních ploch, zeleně a celé volné krajiny.
Některé jeho podněty jsou do dnes živé a inspirující.

31

Nařízení z r. 1785 pro racionální dělení území USA dle čtvercového rastru.
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Urbanismus 19. - 20. století
Změny v dělbě práce spojené s prvními manufakturami, zdokonalení parního stroje J.Wattem (1765)
a obrovský celosvětový rozvoj průmyslu v 19. století se staly podnětem pro klasika nazvat toto století
„stoletím páry“. Industrializace a urbanizace, jak je vzpomenuto již dříve, byly v odborné literatuře
ztotožňovány. Tím je také vysvětleno, proč devatenácté století je v dějinách urbanismu někdy nazýváno stoletím velkoměst. Za pouhých 100 let se počet měst nad 100 000 obyvatel zvýšil z 15 na 87,
přičemž 47 z nich bylo v Evropě a 19 v Americe[14]. Ve Velké Británii, nejvyspělejší průmyslové
zemi té doby, podíl městského obyvatelstva narostl z 30% na 70% za pouhých 60let (1820-1880)32.
Urbanizace a industrializace všude neprobíhaly stejným tempem. U industrializace kdysi J. Purš
identifikoval rozdíl v časovém posunu dílčích fází industrializace podle různých zemí. U urbanizace je
možné sledovat podobné posuny. Například Německo dosáhlo 70% podílu městských obyvatel
až v polovině 20. století. Obrovské přírůstky městských obyvatel korespondují přirozeně s prudkým
růstem světové populace. Níže uvedená tabulka dokumentuje růst světových metropolí.
Tab. 1 Velkoměsta 19. století

Rok

Velký Londýn

Paříž

Velký Berlín

Vídeň

New York

1800

1 114 644

546 756

182 923

240 036

80 000

1851

2 660 935

1 053 262

464 426

431 147

696 115

1880

4 766 661

2 269 023

1 847 301

1 364 548

1 911 700

1900

6 581 402

2 660 559

2 528 730

1 674 957

3 440 000

1910

7 252 963

2 847 229

3 422 741

2 031 498

4 466 000

Zdroj: Opplová, M.; Hrůza,J., 1996

Nejvýraznějším jevem při růstu měst byl rozvoj jejich předměstí, kdy historická města ztrácejí své
hradby, na předměstí se rozšiřují nové průmyslové závody a sklady, které jsou postupně obklopována
bytovou zástavbou. Města si budují a také rozšiřují svá městská zařízení (elektrárny, plynárny, tržnice
apod.).
Pro regulaci se v jednotlivých zemích vytváří legislativní nástroje usměrňující výstavbu, která má
vyřešit strašné hygienické poměry ovlivňující významně zdravotní stav obyvatel velkoměst. Zákon
o veřejném zdraví z roku 1848 schválený ve Velké Británii byl jedním z prvních.
Vzorová dělnická obydlí nebo organizované komunity (Robert Owen s jeho New Lanarck), která měla
napomoci řešit katastrofální situaci, jsou postupně a mnohem lépe nahrazována výstavbou „továrních
sídlišť“ budovanými podnikateli. K prvním a nejznámějším patří Saltaire u Bratfordu (1851) podnikatele Tituse Salta, výrobce alpakového zboží, kde bylo postaveno 850 řadových rodinných domů
se zahrádkami a doplněno školami, společnou jídelnou, prádelnou a kostelem.
Stejně slavnou se stala ve Francii Vésinet (1864 - 1865) Alphonse Pallu, Margaretenhohe v Essenu
postavená firmou Krupp nebo v USA předměstí Chicaga „Pullman City“ nazvané podle
G. M. Pullmana, výrobce železničních vozů.

32

Opplová, M.; Hrůza, J. Lidská sídla v podmínkách udržitelného rozvoje. MŽP ČR v edici Phare.
Ostrava:VŠB-Technická univerzita, 1996 131s. ISBN80-7078-368-0
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U nás je mnohem známější podobná výstavba až z 20. století ve Zlíně. Podstatnou roli v rozvoji
sehrává doprava a na prvním místě železnice. Postupně si obrovské přesuny obyvatel velkoměst
vynucují také vznik městských dopravních systémů.
Bez technického pokroku by nebyl růst měst myslitelný. Přicházejí nové materiály (litina, ocel, beton
a železobeton a další) umožňující konstruovat a stavět do výšky. Při růstu měst v 19. století dochází
k jejich radikálním přestavbám, které nemají v minulosti obdoby. V tomto směru se opět vzorem pro
mnohé metropole a velká města stala Paříž. V případě Paříže je třeba se vrátit až k francouzské
revoluci a ustavení Dočasné komise umělců (1793), která měla vypracovat plán přestavby Paříže.
Soudí se, že právě tento plán se stal základem projektu připisovaného Napoleonovi III. a realizovaného seinským prefektem G. E. Haussmanem v letech 1853-1869. Haussmanovská přestavba
Paříže, která tehdy již měla 1 mil. obyvatel, vedla k propojení historických čtvrtí s předměstími
a to klasicistní koncepcí polycentrického města.
Nové bulváry o šířce od 33 do 45 m osázené zelení a obklopené zástavbou stejné výšky a architektonického charakteru a avenue o šířce až 120 m propojily diagonálami náměstí a význačná centra a svou
nadčasovostí ohromily mnohé. Osa propojující od Louvru přes Place de la Concorde ulicí ChampsElysées kruhové náměstí Place de l´Etole o průměru 240 m s 12 paprsky je známá jako Pařížský
diametr. Tato urbanistická osa navazuje na další centra na obě strany. Place de la Bastille a Place
de la Nation je osou propojení od Louvru a od Triumfálního oblouku na náměstí de l´Etole a dnes tato
urbanistická osa prodloužena přes Seinu až do čtvrti Le Defence (viz obrázek).

Obr. 8 Pařížský diametr [zdroj:35, s. 4]

Pravdou je, že při přestavbě Paříže nebylo motivací jen zkrášlit a ozdravit město a zlepšit dopravu, ale
také důvody bezpečnostní a vojenské. O rozměrech přestavby mluví následující fakta. Bylo vystěhováno 350 tis. obyvatel, zbouráno 27 tis. obytných domů a zlikvidováno 54 km starých ulic. Vybudováno bylo 165 km nových tříd a kolem nich 300 km průčelí nových domů, nové radnice, 10 nádraží,
15 četnických stanic, 25 divadel, 13 nemocnic a 4 věznice.
Paříž se stala urbanistickým vzorem pro několik měst v zámoří (Washington, Filadelfia apod.).
Příklady dalších přestaveb v Evropě můžeme najít v souvislosti se zbouráním hradeb a využitím
tohoto volného prostoru ve Vídni při výstavbě Ringerstrase a v menším rozsahu v dalších městech
(Kolín n.R., Marseille, Lyon, Brusel, Neapol, Turín, Řím, Milán). V Praze je příkladem přestavby jen
omezená asanace Josefova.
Negativní důsledky živelné a překotné urbanizace se přes technický pokrok staly předmětem kritiky
a východiskem při hledání nových koncepcí a teorií. Utopistické představy filosofů o nové společnosti
a novém městě již z období renesance (T.More, T.Campanella) nacházejí své pokračovatele
v 19.století (C. N. Ledoux, Ch. Fourier, R. Owen). Některé jejich návrhy se dokonce začaly realizovat.
J. B. Godin vybudoval pro 1200 obyvatel u svého závodu na litinová kamna v Guise tzv. familistéru
podle vzoru Ch. Fouriera.
28

Skutečně novým a v praxi realizovaným návrhem byla koncepce zahradních měst E. Howarda. Jeho
kniha „Zahradní města zítřka“z roku 1898 inicioval vznik hnutí zahradních měst. Podstatou je
koncepce satelitních městských soustav propojených s jádrem a vzájemně radiálně okružným
dopravním systémem železnice. K prvním realizacím v Anglii podle návrhu B. Parkera a R. Unwina
patřilo zahradní město Letchworth(1903) pro 33 000 obyvatel. Menším satelitem byl dále na kraji
Londýna Hampstead (1906) pro 10 000 obyvatel, kde na rozdíl od Lechworthu nebylo uvažováno
s pracovními příležitostmi. Výstavba byla dokonce inspirací v USA v rámci programu New
Deal(1933) pro presidenta F.D.Roosevelta a programu Greenbelt Towns.33

Obr. 9 Schéma principu zahradních měst [zdroj:80]

Obr. 10 Letchword - plán zahradního [zdroj:81]
]města[zdroj:35, s. 4]

S dalším novým konceptem urbanistického řešení městských soustav začátkem osmdesátých let 19.
století přišel Španěl A. Soria y Mata (1880). Jedná se o myšlenku lineární formy města, kde trojúhelníkovou síť spojující tradiční města tvoří dopravní osy hromadné dopravy, které jsou obklopené administrativními budovami a na ně navazují kolmo pásy bytů. Jeho návrh 50 km trasy kolem
Madridu se dočkal realizace pouze v délce 7 km. Nedostatky jeho koncepce, nízká úroveň zastavění,
nedocenění docházkových vzdáleností k zastávkám a nízké využití hromadné dopravy, se snažili
v dalších letech odstranit jeho žáci.

33

Výstavba laciných bytů v RD pro 10 mil. nezaměstnaných za státní prostředky s dobrou urbanistickou
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Předchůdcem funkcionalistického členění města do funkčních zón
se stal francouzský architekt T. Garnier se svým projektem
„průmyslového města“ pro 35 000 obyvatel. Stal se dokonce
realizátorem svých představ a architektonických návrhů ve městě
Lyon.
Počátek 20. století a meziválečné období je časem zrodu dalších
nových myšlenek a představ o stavbě měst. Jednak je zde
konstruktivistická škola v zemích bývalého Sovětského svazu, kde
mnohé překáž-ky známé v západních zemích při stavbě nebo
přestavbě měst ztratily smysl (např.omezení vlastnickými právy,
sociální diferenciace společnosti atd.).

Obr. 11 Koncepce lineárního města podle

Z těchto koncepcí vyjmenujme alespoň jednu, která je obecně
A. Soria y Mata (1880) [zdroj:32, s. 173]
inspirativní, a to N.V.Miljutinovu koncepci „pásmového města“.
V městské struktuře je při ní navrženo důsledné funkční zónování (pásmo železnice, výrobních
a komunálních podniků, zelený pás s automobilovou dopravou, obytné pásmo a pás farem
a zemědělských zařízení), a předpokládá vysoký stupeň kolektivních služeb, jednoduché funkční
vztahy a volný rozvoj zón podle potřeb. Navržené pásy jsou současně propojeny jednoduchými
příčnými spojeními umožňujícími mobilitu obyvatel. Výhodou uvedené pásmové koncepce je možnost
nezávislosti na rozvoji jednotlivých prvků.

Athénská charta
Technologický pokrok, nárůst dopravy a snaha nalézt pro obyvatelstvo velkých měst koncept pro
zdravé bydlení vedl na počátku 20. století k rozvoji spolupráce na mezinárodní úrovni.. Setkávání
a konfrontace architektů a stavitelů a jejich různé spolky v Německu i jinde vyvrcholily na výstavě
ve Stuttgartu v roku 1927 v myšlenku zorganizovat setkání
moderních architektů.. Výsledkem dohody je jednání v roku 1928
v La Saras, které je dnes považováno za 1. mezinárodní kongres
moderních architektů CIAM, a společné prohlášení o moderním
urbanismu. Pro moderní urbanismus jsou podle něho
nejvýznamnějšími funkce bydlení, práce a oddych a předmětem je
využití území, organizace dopravy a tomu odpovídající legislativa.
Účastníci dalších dvou kongresů se potom cílevědomě věnovali
problémům v posloupnosti od dílčích prvků k celé soustavě (bytzastavovací soustava).34 Přelomem se stal kongres IV., původně
plánovaný na rok 1932 do Moskvy s tématem „Funkční město“.
Kongres nakonec proběhl při plavbě lodí z Marseille do Athén a zpět
v roce 1933. Vyhlášení (zjištění) z tohoto kongresu známé jako
Le Corbuiser (1887 – 1965)[zdroj:82]
„Athénská charta“ a její spolutvůrci v čele se švýcarským
architektem as.173]
urbanistou Le Corbuiserem (1887-1965)35 se staly na mnoho dalších let inspirací pro
následovníky a na druhé straně předmětem kritiky svých odpůrců snad až do dneška.
Obr. 12 Architekt a urbanista

Myšlenky Athénské charty jsou vyjádřením představ o výstavbě moderních měst a manifestem
funkcionalismu urbanismu. Jde o odmítání průmyslového města 19. století s jeho blokovou zástavbou
a v městské struktuře zavedení přísné segregace funkcí, které určují formu města. Pojem
funkčního města vychází z toho, že jeho forma je určována jeho základními prvky-funkcemi:
bydlením, prací, oddychem a svazující dopravou.
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II.CIAM Frankfurt (1929) „Byt pro existenční minimum“; III.CIAM Brusel (1930) „Racionální zastavovací soustavy;
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Le Corbusier, vlastním jménem Charles Eduard Jeanneret –projekty Město pro 3 miliony, Zářící město…
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Kritici Athénské charty odmítají především její přílišnou schematičnost a sterilitu a soustředění se na
hmotný a technický provoz města. Na druhou stranu při jejím uplatňování pozitivem bylo vytvoření
podmínek pro zdravé bydlení s elementárními hygienickými standardy pro široké vrstvy milionů
obyvatel měst. Další kongresy CIAM již nepřinesly nic tak významného až do svého rozpuštění v roku
1959.36
K autorům desurbanizačních koncepcí můžeme zařadit ještě Američana F.L.Wrighta, který zpracoval
ve 30. letech pod názvem Broadacre City, svou představu pro prostorové město (někdy organické).
Reaguje tak na ideál bydlení v USA, který díky exponencionálnímu rozvoji automobilismu nabídnul
šanci výrazně územně oddělit velká centra se zdroji pracovních příležitostí od ideálu bydlení
v rodinných domech.
Navrhoval v podstatě rozptýlené bydlení v rodinných domech (1 acre tj. 0,4 ha na obyvatele)
lokalizovaných podél dálkových komunikací se společenským a obchodním vybavením u čerpacích
stanic. V určitém smyslu předvídal dnešní skutečný stav amerických aglomerací, konurbací a megalopolis.
Zajímavé jsou bezpochyby také severoevropské koncepce začlenění měst do krajiny s využitím
přírodního prostředí. Pojem organické město, ale v úplně jiném smyslu než F. L. Wright, reprezentuje Fin Eliel Saarinen, jinak také autor plánu Tallinu nebo, Velkých Helsinek. Organičností je
pro něho postupné přetvoření kolem původně centrálního měst organickou strukturu dalších sídel
se jejich začleněním do přírody a krajiny. Hezkým realizovaným příkladem snad může být Tapiola
na předměstí Helsinek.
Válečné události, přechod front a bombardování, které zničily tisíce měst a městeček vyvolaly aktivitu
k jejich obnově nebo naopak k připomenutí válečných událostí. Příkladů může být mnoho.
Vybombardovaný a zničený přístav Le Havre se změnil v letech 1945-1954 v moderní město s úplně
novou urbanistickou strukturou. Obnovou města pověřený francouzský architekt Auguste Perret zde
navíc dokázal využít neuvěřitelným způsobem krásu a specifičnost betonu.
Zničená Varšava byla obnovována naopak ve snaze vrátit jí
původní tvář i strukturu včetně histo-rického jádra a královského
zámku. Výjimku tvoří města nebo místa, která ponechala hrůzy
války jako pietní místa-Hirošima (viz obrázek37), Lidice,
Coventry, donedávna centrum Drážďan.
Zničená města v zemích bývalého Sovětského svazu byla
obnovována na původních kompozičních principech a v rámci
socialistického realizmu, který se projevoval lpěním na
historizujících dekoracích budov a někdy patetickém
připomínání vojenských vítězství (Stalingrad, Minsk, Kyjev atd.).

Obr. 13 Torzo průmyslového paláce
J. Letzela v Hirošimě [zdroj:83]

Po válce při obnově měst ale hlavně s cílem uspokojení poválečné bytové nouze dochází k extenzivnímu růstu, plánování a výstavbě nových obytných čtvrtí na okraji měst (sídliště). Tento trend v západoevropských zemích trval do 70. let, ale na východě Evropy až do konce let osmdesátých.
Monolitická sídliště vycházející z funkcionalismu v podstatě zhoršila funkční a sociální strukturu
měst, zkomplikovala dopravní ruch a zvýšila nadbytečnou mobilitu městských obyvatel. Již v 70.

36

Na X. kongresu v Dubrovníku (1956) došlo k prosazení volnějšího a organičtějšího přístup k urbanistickému plánování
proti necitlivým projevům funkcionalismu (opuštění přísného funkčního zónování podle Athénské charty) a k prosazení
myšlenku kontinuity urbanistické kultury
37

Průmyslový palác Jana Letzela v Hirošimě
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letech se objevují tendence na doplnění, přestavbu a rekonstrukci bytového fondu v jejich zastavěném
území (Vídeň, Berlín).
Přestavby měst a změny v jejich funkčním využití souvisejí také s likvidací průmyslových brownfields
a v zájmu o změnu a zatraktivnění měst ( Docklands, East Vilage, Holešovický přístav atd.). Na druhou stranu dochází k dekoncentraci a budování monofunkčních satelitů okolo velkých měst. Přes
neblahé zkušenosti s „urban sprawl“při průběhu suburbanizace, tak se s opakováním stejných chyb
setkáváme stále a nejen u nás.
Nového obsahu a formy se dočkaly některé původní urbanistické koncepce minulosti až po druhé
světové válce. Příkladem jsou nová města ve Velké Británii. Když v roku 1944 předložil
L. P. Abercrombie svůj plán Velkého Londýna pro tehdejších 6 mil obyvatel, zakomponoval do něho
opět myšlenku decentralizace průmyslu i obyvatelstva do 10 nově budovaných satelitních měst pro 60
000 obyvatel
Plán nebyl přijat, ale myšlenka a také tlak na nové bydlení vedl v roku 1946 ve Velké Británii
k zákonu o nových městech. Nová města se umísťovala nejen kolem Londýna (tam např. Harlow,
Stevange), ale i v ostatních částech Británie. Harlow u Londýna je 1.generací nových měst přidržující
se ještě tradic zahradních měst svou velikostí, nízkou hustotou zastavění a tradičním oddělením
zeleným pásem.
Další 2. generací s vyšší kompaktností, ale stále s nedostatečnou nabídkou pracovních příležitostí, je
třeba Cumberland u Glasgow. Konečně po roce 1960 dochází k projektování a výstavbě 3. generace
nových měst Milton Keynes o výhledové velikosti až 250 000 obyvatel (dnes cca 185 tis. obyvatel).
Na rozdíl od tradičních Garden City jeho urbanistickou strukturu charakterizuje rastrová síť silnic,
ale také parky a vodní plochy. V rámci rastru je každá dílčí část území obsluhována svou vybaveností.
Centrum netvoří tradiční náměstí, ale obchodní a nákupní aktivity.
Kapitolu můžeme uzavřít konstatováním, že vývoj města není nikdy ukončen – neustále se mění
podmínky jeho existence, mění se lidé a společnost, její vyspělost a úroveň, mění se způsob života lidí
a jejich vzájemná komunikace, vyvíjí se kultura, umění, věda a technologie. To vše, včetně dalších
nejmenovaných vlivů a faktorů, ovlivňuje neopakovatelným způsobem další rozvoj měst – této scény
i jeviště života lidí a společnosti

Otázky a témata ke zkoušce:
1. Rozdíl pojmů urbanismus a urbanizace
2. Stručná charakteristika etap vývoje urbanismu
3. Urbanismus 19.-20.století-charakteristika
4. Koncepce zahradních měst a nová města
5. Athénská charta a CIAM
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3. Historie stavebního práva a územního plánování v Českých
zemích
Od středověkých městských práv k regulaci 19. století
Stavební předpisy a plánování měst má v naší historii překvapivě dlouhou historii a s uplatňování
stavebních předpisů nebo s regulací stavby objektů se můžeme setkat již od středověku [1].
Z nejstarších je možné vzpomenout „Právo Otakarovo“ z roku 1272, které ochraňovalo vlastníka
sousedního objektu před nepříznivými důsledky, které by mohly v důsledku nové stavby nastat, a tak
podmiňovalo jeho přítomnost před výstavbou.
Většina nejstarších stavebních a lokalizačních předpisů vycházela ze soustavy všeobecných městských
práv, kde samozřejmě byly koncentrovány především předpisy týkající se práv ochraňujících majetek,
rodinné a trestní právo atd. Mnohá zvyková práva (nepsaná) se uplatňovala i při výstavbě nových
měst a kolonizaci našeho pohraničí. Vzorem pro naše města a pro nově zakládaná města se stala městská práva a statuty měst v Německu, odkud také většina nových kolonistů pocházela.
Jen v letech 1220-1306 bylo založeno na našem území více než 100 měst [32]. Zvláštní úlohu zde
sehrá-val při výstavbě nových měst lokátor, pověřený úředník a investor v jedné osobě, s oprávněním
podle příkazu panovníka resp. velmože připravil plán města, zabezpečil jeho výstavbu a přiváděl
kolonisty k jeho osídlení.
Zásady pro vyměření obvykle respektovaly vytyčení základních prostor - náměstí, hradeb a parcelace
pro domy obyvatel a řemeslníků. Z pohledu práv to odpovídalo udělení práva hradebního a tržního,
které bylo doplněno právem mílovým (omezení lokace dalšího sídla v okruhu jedné míle).
Při lokaci bylo vždy nutné při vytyčení hradeb respektovat přírodní danosti a ve vnitřní členění do ulic
a náměstí se často přebíral urbanistický princip od svého „městského vzoru“(např. šachovnicová síť).
Pro provozy problémové (technologicky náročné provozy, zapáchající apod.) byl vymezován prostor
v uličce okolo hradeb a v prostorech před parkánem.
Za svou práci získával lokátor dokonce někdy po ukončení stavby města mnohé výsady. Mohlo jít
o postavení v čele města ve funkci prvního starosty nebo navíc výnosnou živnost hostinskou. V době
výstavby mohl disponovat soudní mocí dokonce i právem hrdelním3.
V našem případě nejobvyklejšími vzory se staly městské právo magdeburské ze Saska a městské právo
norimberské - švábské. Někdy jsou proto označovány jako Saské zrcadlo (vznik 1220), kde městy vyššího práva se postupně staly Litoměřice a Olomouc, a Švábské zrcadlo, kde vrchními právy disponovaly při posuzování Staré Město pražské a Brno.
Při rozšiřování měst se zachovaly i podmínky stanovené pro výstavbu v jejich zakládací listině. Velmi
známým je příklad ze zakládací listiny Nového města Pražského císařem a králem Karlem IV. který
vymezil jeho území na 760 ha. Rozlohou šlo o území, které přesahovalo plochu tehdejší Paříže a pochopitelně rozlohu všech zaalpských měst v tehdejší době. Pozemky pro urychlení výstavby byly zde
pronajímány s podmínkou zástavby do 18 měsíců2. Svým plošným rozsahem se jejímu naplnění
dostalo až po několika stoletích, když se ztrojnásobil počet jeho původního středověkého obyvatelstva.
Jižní část Nového města Pražského tak staletí byla využívána jako zemědělské pozemky a vinice.
O přebírání zvykového práva se můžeme dozvědět v tzv. výrocích, kde v zápisech z jednání městské
rady jedno město odpovídalo jinému městu v právních otázkách při výkladu práva. Takže některá
města (ze severu Čech a Moravy) se tázala v Sasku, nebo později ve 14. století se při výkladu práva
uplatňovala i vybraná česká a moravská města. Zvláštnímu postavení se těšila Jihlava u výkladu věcí
horního práva. Jihlava je ostatně známa svým Jihlavským městským řádem z roku 1270[36].
V městských řádech byly zakotveny zásady práva trestního, rodinného a hospodářského, existovaly
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i stavební předpisy, které se zaměřovaly na dodržování stavebních předpisů např. povolení, zásady
a předpisy z hlediska hygieny, požární bezpečnosti apod. Základem bylo zdůraznění nedotknutelnosti
osoby a majetku a právo jednotlivce v komunitě – právo sousedské. Šlo o právo stavět na svém
pozemku, používat ho kromě bydlení k provozování dalších činností, ale jen pokud nebylo na překážku sousedovi3. V tomto směru docházelo dokonce ke sbližování městských práv v nejvyšší míře.
Vrcholem postupu při sjednocení městských práv bylo dílo P. Krystyana z Koldína.
Roku 1579 byl jeho spis vydán tiskem a přijat zemským sněmem jako
závazná kodifikace českého městského práva. Na to následovalo potvrzení
v zákoníku českým králem Rudolfem II. a v roku 1580 ho apelační soud v
osobě rady apelačního soudu Gabriela Svěchina z Paumberka prohlásil za
závazný pro soudní praxi. Poslední platná část tohoto zákoníku, vztahující
se k právu majetkovému pozbyla platnosti roku 1811, kdy v platnost
vstoupil Všeobecný občanský zákoník. [37]38 Zásady sousedského práva
tím byly definitivně nahrazeny veřejným, respektive státním zájmem, který
už ovšem nebyl v zákoně vysvětlován.

Obr. 14 Titulni strana nejstarších městských práv
v Čechách)[zdroj:84]

U zvláštních staveb, jako byly komunikace, se setkáváme se speciálními
zákony a nařízeními. Příkladem je výstavba císařských silnic spojující
postupně Vídeň s Prahou a slezské silnice plánované z Vídně přes Brno
,Olomouc, Krnov směrem na Vratislav (později změněno na Krakow).
Jejich budování řídila od roku 1727 c. a k. silniční komise, ale postup
staveb zahájených za Karla VI byl katastrofálně pomalý. V tomto směru se
poměry nezměnily ani po nástupu Marie Terezie a s vydáním směrnice pro
budování cest v roce 1751(šířkové a směrové parametry, struktura vrstev
atd.) a se silničním patentem z roku 1775. O efektivní realizaci můžeme
mluvit až po roce 1804.

Nové stavební řády podobné současným zákonům byly přijaty v 19. století39. Od roku 1864 byla přijata a uložena povinnost městům a obcím, zvláště pro nové části měst, vyhotovit plány stavební polohy.
Dnes je označujeme jako regulační plány a i jejich názvosloví se objevuje v zákonu o územním plánování a stavebním řádu po roce 1990.
Plán polohy měla mít do roku 1904 každá obec již pořízený. K regulačním podmínkám patřila šířka
ulic, výška a odstupy zástavby, podlažnost, omezení provozů znečišťujících životní prostředí do měst
atd. Regulační podmínky byly specifikovány v jednotlivých paragrafech.
Jak D. Novotná uvádí[36], tak při výkladu se stávaly i kuriozity v odlišnostech regulativů při uplatnění
v jednotlivých městech (platnost či neplatnost pro starší zástavbu).
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Král Ladislav: STRÁNKY VĚNOVANÉ VZNIKU, HISTORII, PRAVOMOCI A ČINNOSTI APELAČNÍHO
SOUDU V DOBĚ PŘEDBĚLOHORSKÉ (on line) In :http://apelacnisoud.webzdarma.cz/texty/mesta.html
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Řád stavení pro města Království českého a pro širé kraje neb dědiny – 1833, sbírka nařízení guberniální
správy, Řád stavitelský pro města, vesnice a plochou zem Království českého – 1845,sbírka nařízení guberniální
správy. Zákon, daný dne 11. května 1864, pro Království české, jímž to se uvádí nový řád stavební, Zákony
a Nařízení pro Království české, částka VI, ročník 1864.
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V Jihlavě nutil příslušný úředník měšťany bourat domy ve starém městě a stavět nové objekty
uskočené o potřebných pár metrů, aby tím naplnil literu zákona o šířce ulice.
Ve Znojmě tuto zákonem požadovanou linii zakreslili do stavebních plánů, ale domy zůstaly na
historických parcelách v úzké ulici a neposouvaly se ani o píď. Způsob řízení i povolení je tehdy již
v písemné formě, doba řízení i rozsah plánu je přesně předpisy udáván.
Závěr 19. století byl ukončen v letech 1883-1894 celou soustavou nových stavebních řádů, které byly
specifikovány pro jednotlivá města a země, přestože si byly tyto řády poměrně blízké.40
Jejich novelizace v letech 1919-20 a potom v roce 1940 je v zásadě nezměnily. Zvláštností byl pouze
zákon č. 88/1920 Sb., jímž byla zřízena pro Prahu státní regulační komise. Doplňkem stavebních řádů
byly zákony o stavebním ruchu, jež se od roku 1919 téměř pravidelně aktualizovaly každý rok (úlevy
po stránce technické i procesní).
Charakteristickým rysem těchto řádů je jejich komplexnost a podpora veřejného zájmu na úkor
s omezením práv vlastnických. Můžeme již mluvit o moderním stavebním zákonodárství obsahujícím
pravidla od povolování staveb, stavebních úprav, zásady pro dohled nad realizací až po kolaudace
současně s definováním postavení stavebních úřadů až po sankce za přestupky a technické náležitosti
staveb. Postupně se nám zde objevují i zvláštní předpisy pro některé druhy staveb (biografy, plovárny,
ochranná pásma silnic a železnic, zřizování reklamních a informačních zařízení atd.).

Od centrálního plánování k dnešním nástrojům územního plánování
Poválečný model legislativy se od doby předcházející značně odlišuje. Především se objevuje vlastní
pojem územní plánování v zákoně 280/1949 Sb. o územním plánování a výstavbě obcí. Do popředí
se dostává zdůrazňování nového komplexnějšího pohledu na řešení celého prostoru a jeho zájmového
území. Tím se odlišuje od předchozích dílčích plánů polohy, regulačních plánů a zastavovacích plánů.
Druhým rysem je, že jsou odděleny technické požadavky a předpisy pro jednotlivé stavby a to formou
vydávání nižších právních norem (např. vyhláška Ministerstva stavebního průmyslu č.709/1950 Ú. l.
o podrobnějších předpisech pro pozemní stavby). Upřesnil se postup povolování staveb a úlohy
stavebního úřadu a investora v rámci správních řízení.
V letech 1960-1976 v podstatě ve stavebním řádu nenacházíme technické požadavky, limity a regulativy na stavby. To znehodnocuje výsledky při plánování území z hlediska územně technického
i urbanistického řešení staveb a optimalizace využití zájmového prostoru. Objevují se definice dalších
pojmů, jak je známe i ze současnosti, jako např. novostavba, přístavba, nástavba, stavební změna,
udržovací práce, stavební pozemek a staveniště, rozhodnutí o přípustnosti stavby(namísto stavební
povolení) atd.
Na druhé straně dochází v 50. letech k oddalování stavebního řádu a územního plánování formou
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Zákon z 10. 4. 1886 č. 40 z.z., platný pro Prahu, Plzeň a České Budějovice; pražský stavební řád, byl
rozšířen na Plzeň zákonem č. 16/1887 z.z. a na České Budějovice zákonem č. 71/1887 z.z.-později novelizován
Zákon ze dne 8. 1. 1889 č. 5 z.z. pro všechny ostatní obce v Čechách změněný zákonem č. 26/1897 z.z.
o stavebních úlevách. Pro města Brno a Olomouc, Jihlavu a Znojmo a jejich obce předměstské (podle
místodržitelského nařízení č. 64/1903 z.z. a 51/1910) stavební řád ze dne 16. 6. 1894 č. 63 z.z., novelizovaný
zákonem č. 277/1919 Sb.; zákonem č. 213/1929 Sb. a zákonem č. 214/1919 Sb. byla rozšířena platnost tohoto
stavebního řádu na všechny obce sloučené podle cit.zákona s Brnem a Olomoucí. Statutární města Jihlava
a Znojmo byla sice vládním nařízenmí 174/1928 Sb. deklasifikována na obce, ale zůstala podrobena
dosavadnímu stavebnímu řádu Pro ostatní obce na Moravě stavební řád ze dne 16. 6. 1894 č. 64 z.z., změněný
zákonem ze dne 16.6. 1914 č. 44 z.z. a pro celé Slezsko platil stavební řád z 2. 6. 1883 č. 26 z.z.
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vykonávacích vyhlášek. Za negativum je možné považovat, že se zde odráží a dokonce i v názvosloví
vliv příslušnosti do bloku se Sovětským svazem (plánování rajonu) a socialistické směřování
společnosti. Rozhodování o vlastním území se od občanů postupně vzdaluje na vyšší hierarchickou
úroveň. Při rozhodování a schvalování dlouhodobých koncepcí měst jsou hlavními orgány okresů
a krajů. Úloha občana v procesu zodpovědnosti za řízení vlastního území a možnost aktivního
ovlivňování se ztrácí. I v rámci stavebního řádu zde máme odlišné kategorie a podmínky staveb pro
občany a pro ostatní organizace státního nebo socialistického kolektivního typu. Územní plánování
se stává součástí komplexu řízení celé společnosti a je podřizováno hospodářské politice státu41.
Z nástrojů územního plánování zde rozlišujeme Směrný územní plán (dále jen SUP) pro řešení jednotlivých obcí a podrobný územní plán (dále jen PUP) podrobněji řešící jednotlivé plochy stanovené
SUP. Z PUP je potom odvozován zastavovací plán, který je značně podobný svým měřítkem
a podrobností obsahu dřívějším regulačním plánům. V roce 1958 zákon 84/1958Sb o územním
plánování přináší nový druh územně plánovací dokumentace - územní plány rajonů (dále jen UPR).
Jedná se o řešení větších území zaměřených zvláště na problematiku s předpokládanými novými
a významnými investicemi, těžební činností apod. SUP a PUP jsou zahrnuty do společné jednotné
kategorie územních plánů sídlišť. U územních plánů se objevuje vhodnost a doporučení provádění
průzkumů a rozborů před vlastní dokumentací a vazby na jiné celostátní koncepční dokumenty (např.
Směrný vodohospodářský plán). Zastavovací plány se již dostávají do souhrnu projektových
dokumentací. Z dalších nástrojů územního řízení se zde objevují čtyři druhy územních rozhodnutí.
Dualita mezi stavebním řádem a územním plánováním pokračovala i za platnosti zákona č. 50/1976
Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcích předpisů a skončila až schválením
novely stavebního zákona zákonem č. 262/1992 Sb., a vyhlášky č. 378/1992 Sb., která mění a doplňuje vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky
č. 155/1980 Sb. Předpisy po roku 1958 jsou poměrně podrobné při stanovení podmínek místního
šetření, při úpravě otázek, které stavební úřad přezkoumává ve stavebním řízení, stanovení podmínek
ze strany stavebního úřadu a jejich závaznosti a stanovení vztahu připomínek ze strany stavebního
úřadu ve směru k orgánu posuzujícímu a schvalujícímu dokumentaci stavby po investorské linii,
až po vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby.(Doležal) .
Za poměrně progresivní a pokrokový můžeme považovat zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu vydaným spolu s jeho vykonávacími vyhláškami č. 83/1976 Sb. až č. 89/1976 Sb.
Už v definici je územní plánování a jeho úkoly a postavení blíže dnešnímu pojetí jako součást systému
řízení společnosti. Jeho úloha, komplexně řešit funkční využití území z hlediska optimálního rozvoje
se zřetelem na všechny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty v území, především se zřetelem na péči
o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek - půdy, vody a ovzduší, zůstala formální
proklamací. Bohužel výsledky za období do roku 1989 ukázaly, že v zákoně dané cíle neodpovídaly
při naplnění praxi.
Z hlediska územního plánování a jeho nástrojů jde o systematicky vypracovanou legislativní normu,
která zde po úpravách po roce 1989 přežila až do konce roku 2006.
Základní nástroje pro územní plánování se zde člení na koncepční nástroje dlouhodobého
charakteru – územně plánovací dokumentace (dále UPD) a územně plánovací podklady (dále
UPP) a nástroje uplatňované při vlastním rozhodování při umístění stavby a využití území formou
územních rozhodnutí (dále UR). Na územní rozhodnutí ve stavebním zákoně potom navazují
předpisy týkající se povolování staveb, jejich kolaudace a užívání atd. Součástí stavebního zákona
se staly mimo jiné podmínky pro omezení práv a vyvlastnění z hlediska společenského zájmu.
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Zák. 280/1949 Sb. §1 Územní plánování obcí je součástí jednotného hospodářského plánu a musí tedy
vyhovovat veřejným potřebám a zájmům.
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Strukturu postupu rozvoje území od územní a investiční přípravy staveb, projekce, výstavby
a způsob dalšího využití dokumentoval ve své knize Ing. arch. Ivana Michalec[45].
V každém případě struktura devíti druhů územně plánovacích dokumentací zahrnovala v podstatě jak
z hlediska velikosti a územního rozsahu tak také dle možného časového výhledu maximálně i teoretické možnosti pro své uplatnění. Některými druhy územně plánovacích dokumentaci se praxe
neuplatnily jako například územní projekt pro velký územní celek (UPT-VUC), který byl naopak pro
řešení zóny základním dokumentací u bytové výstavby nových sídlišť (UPT-Z). Strukturu územně
plánovacích dokumentací, která byla platná do roku 1992, znázorňuje níže schéma. Intenzitu využití je
možné odvodit z barevné škály (tmavší=častěji aplikované dokumentace).
Struktura územně plánovacích dokumentací v letech 1976-1992

Devět druhů UPD
Pořizovatelem SU a Z

Stupně UPD

obvykle ONV, VUC KNV

Kategorie UPD
podle faktoru času

Etapy zpracování
UPD: průzkumy a
rozbory, zadávací
dokument, koncept
a návrh řešení

Územní
prognóza
(vždy s projednáním) UPA
Hlavní výkresy
měřítko mapy

Územní plán Územní
UPN
projekt UPT
Návrhové období

Cca 30 roků

15-20 roků

5-10

Velký územní
celek VUC

1:100000 1:50000,
1:25000

UPA-VUC

UPN-VUC UPT-VUC

Sídelní útvar
SU

1:10000 1:5000

UPA-SU

UPN-SU

UPT-SU

Zóna
Z

1:2000 1:1000

UPA-Z

UPN-Z

UPT-Z

Nadále možnost občanů vyjádřit svůj názor k územní koncepci formou připomínek nebo námitek byla
zúžena pouze na dokumentace územních plánů sídel a jejich dílčích částí (měst a obcí - „sídelních
útvarů“ a „zón“), ale už ne u „velkých územních celků.“ Schvalování dokumentací bylo dle druhu
dokumentace vyčleněno pro ONV, KNV případně národní vládu, tedy bez účasti veřejnosti, které
se řešení přímo dotýkalo. V textové a grafické části dokumentací byly specifikovány schvalovány
závazné a směrné části, přičemž poměr mezi nimi se zvyšoval se zkracováním návrhového období
a zvyšování podrobnosti řešení (podle stupně dokumentace).
Podkladem detailnějším pro územní rozhodování, který vycházel ze schválených územně plánovacích
dokumentací, případně využívaným také jako podklad při zpracováních nových územně plánovacích
dokumentací, se staly po roce 1976 účelově vypracované územně plánovací podklady urbanistická
studie, územní generel a seznamy pozemků pro výstavbu rodinných domů, mezi které byla zahrnuta i centrálně budovaná databáze informací o území označená jako územně-technické podklady.
Urbanistická studie byly zpracovávány pro řešení území buď s velmi komplikovanými územně technickými, urbanistickými nebo urbanisticko-architektonickými problémy a nebo naopak pro území
menších obcí, kde finanční a administrativní náročnost pořízení územního plánu je neefektivní.
U malých obcí urbanistická studie po případném projednání jako koncept řešení územního plánu
sídelního útvaru se stávala po dopracování návrhem územního plánu u menších obcí.
Územní generely byly zaměřeny na řešení detailních dílčích složek osídlení, který zpracovávaný
územní plán neumožňuje resp.není běžně požadován. V praxi šlo především o zpracováním generelů
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dopravy, zeleně, technické infrastruktury a podobně. Seznamy pozemků pro výstavbu rodinných
domů byly jediným přímo schvalovaným druhem územně plánovacích podkladů a jejich smyslem
bylo vytvářet podmínky pro intenzifikaci zastavěných území (intravilánů) dostavbou rodinných domů.
Jejich racionální jádro spočívalo ve snaze vytvářet podmínky pro individuální bytovou výstavbu
v celospolečenském zájmu s minimálním dalším záběrem obhospodařované zemědělské půdy. Šlo
ovšem o konfrontaci a hrubé porušení majetkových práv občanů, kterým mohly být „nadměrné
zahrady“ pro tento účel navrhované i za tím účelem vyvlastňovány. S obnovením vlastnických práv
občanů v plném rozsahu ztratil tento podklad praktický smysl. Návrh pozemků pro výstavbu
rodinných domů je dnes možno řešit v rámci regulačního plánu nebo územní studií ovšem bez
možnosti aplikovat institut vyvlastnění pro tento druh investiční aktivity.
Územně technické podklady o území tvořily soubory účelově zaměřených a soustavně aktualizovaných dat charakterizujících stav a podmínky pro využití území, územně-technický a urbanistický
rozvoj. Jejich rozsah se průběžně měnil a doplňoval a takto vzniklá databanka s prostorovým průmětem se stala zdrojem informací nejen při pořizování územně plánovacích dokumentací,
ale i pro konkrétní územní rozhodování.
Již před rokem 1990 se datové soubory začaly zpracovávat v digitalizované formě jako databanky
integrovaného systému o území (ISU) metodicky budovaném Teplanem Praha pro Českou republiku
a Urbionem Bratislava pro Slovensko.
Od 90.let se začalo při zpracování dat o území využívat geografických informačních systémů (GIS)
a na základě mandátní smlouvy Fakulta architektury VŠT Praha v spolupráci s Př.F UK Praha spravovala digitalizovanou formu územně technických podkladů (dUTP). Některá města si budovala
dokonce i vlastní městské informační systémy (např. Uherské Hradiště, Kralupy nad Vltavou.)
například o technické infrastruktuře. V grafické formě se jednalo o technické mapy měst apod.
V rámci investiční přípravy a při realizaci změn ve využití území jako poslední nástroj územního
rozhodování od roku 1976 se uplatňovaly územní rozhodnutí vydávaná stavebními úřady.
Pro lokalizaci staveb a územních a technických podmínkách při využití území vydávaly jednotlivé
stavební úřady územního rozhodnutí o umístění stavby , územní rozhodnutí o využití území,
územní rozhodnutí o ochranném pásmu a chráněném území a územní rozhodnutí o stavební
uzávěře.
Rok 1990 nastartoval změny v územním plánování i v jeho legislativě, aby odpovídala jednak novým
společenským podmínkám, změnám v postavení nového systému samospráv a také odrážela postupné
začleňování země do společného evropského prostoru.
Stavební zákon z roku 1976 postupně doznal téměř dvacet novel a úprav. Došlo především k redukci
druhů územně plánovacích dokumentací a to devíti na pouhé tři druhy při úpravě rozsahu a obsahu
zpracování. Zachovány zůstaly územní plány velkých územních celků (UPN-VUC) pro řešení
problémů regionálních (krajů nebo území okresů případně účelových velkých území).
Pro obce a města se základem staly územní plány obcí (měst) a pro detailnější řešení s cílem snížit
administrativní náročnost při realizaci se objevuje jako nový druh regulační plány (obcí, nebo jejich
částí). Mnohé platné dokumentace bylo nutno po roce 1990 nahradit novými nebo je aktualizovat.
V jejich obsahu také přímo nacházíme a identifikujeme regulační prvky.
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Počet územně plánovacích podkladů po roce 1990 se nezměnil, neboť po zrušení seznamu pozemků
pro výstavbu rodinných domů byly doplněny o územní prognózy a urbanitstické studie, účelově
zaměřené územní generely a beze měn se zachovaly územně-technické podklady.
K souboru územních rozhodnutí
po roce 1990 přibylo územní
rozhodnutí o dělení a scelování
pozemků.
K zásadní
změně po roce 1990 v oblasti
územního plánování dochází
v naší legislativě mimo hlediska
počtu
druhů
používaných
nástrojů územního plánování
především v postavení občana
a významu samospráv v plánovacím procesu. Občan se stal
svými vlastnickými a občanskými právy rovnocenným
partnerem při rozhodování
o území.
Podobně samosprávy místní
(obce a města) a velkých
územních celků (kraje), se staly
Obr. 15 Územní plán města Brna. (UAD studio s.r.o. Hladík A., Kabela M. a kol).
plně zodpovědnými za rozvoj
svého území na základě
principu subsidiarity jako opaku předcházející dominující centralizace. Při přenesení práva
a zodpovědnosti na nejnižší možnou úroveň v územním plánování v místním měřítku na bedra obcí
a měst nebo v rámci územního rozvoje regionů na samosprávu krajů se pochopitelně projevily
i některé problémy.
Jedním z nich bylo, že při dezintegraci obcí a měst po roce 1990 se vytratil zájem o úzkou spolupráci
pro společný postup při řešení územně-technických a urbanistických problémů. Pro problém
optimálního využití území při územním rozvoji městských aglomerací nebo všeobecně exponovaných
prostor nebyl již v legislativě zachován mezi územně plánovacími dokumentacemi žádný účinný
nástroj. Územní plány obcí a měst svým vymezením tak nemohly přesáhnout jejich administrativní
hranice, přestože koordinace územní i časové pro dlouhodobou koncepci územního a technického
rozvoje celého území je obvykle mnohem efektivnější a z hlediska využití společenských prostředků
ekonomicky zajímavější.
Pro území jednotlivých obcí, měst i krajů zůstaly i po schválení nového stavebního zákona číslo
183/2006 Sb. platné a dále využívané jejich územně plánovací dokumentace. Předpokládá se, že po
jejich průběžné aktualizaci budou postupně nahrazeny novými dokumentacemi v rozsahu a obsahu
podle nového zákona.

Otázky a témata ke zkoušce:
1. Charakterizuj etapy vývoje stavebního práva v našich zemích
2. Jaké byly přednosti a nedostatky stavebního práva v ČSSR proti současnosti
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4. Nástroje územního plánování a územního rozhodování
Pro územní rozvoj v rámci územního plánování nový zákon 183/2006 Sb. vytvořil celou strukturu
nástrojů. Za koncepční můžeme označit územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady
a za operativní územní rozhodnutí a územní opatření. Nástrojem strategického charakteru, tedy určitým specifickým nástrojem, je dlouhodobá koncepce územního rozvoje celé České republiky Politika
územního rozvoje. Pro dlouhodobý rozvoj regionů a obcí je to soustava územně - plánovacích dokumentací, které jsou pořizovány pro potřeby a za přímé aktivní účasti samospráv:
1. Pro velké územní samosprávní celky (kraje):
a) Zásady územního rozvoje (krajů)
b) Regulační plány pro plochy a koridory nadregionálního významu
2. Pro obce a města:
a) Územní plány (měst a obcí)
b) Regulační plány
Podkladem pro dlouhodobé koncepce a pro vlastní územní rozhodování jsou územně plánovací podklady, pořizované pro území kraje krajskými úřady a pro jednotlivé obce, které se nacházejí v celém
spádovém území sídel s rozšířenou působností pořizují jejich úřady územního plánování. Transformaci
změn, která proběhla z hlediska koncepčních nástrojů územního plánování od roku 1976 do současnosti dokumentuje následující tabulka.

Při rozhodování o umístění staveb a jejich změnách a pro využití území jsou hlavním nástrojem územní rozhodnutí vydávané stavebními úřady:
a) o umístění stavby nebo zařízení (dále jen rozhodnutí o umístění stavby),
b) o změně využití území,
c) o změně vlivu stavby na využití území,
d) o dělení nebo scelování pozemků,
e) ochranném pásmu.
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Specifickými nástroji jsou územní opatření, kterých vydání je v kompetenci orgánů samospráv krajů
a obcí (obvykle Rad obcí nebo krajů):
a) opatření o stavební uzávěře
b) opatření o asanaci území
Jednotlivé nástroje se od sebe odlišují v dlouhodobosti platnosti, různém postavení samospráv při
jejich vydávání, účasti dotčených orgánů a ostatních účastníků a způsobu projednání a vydávání.

4. 1 Politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace
Celorepublikovým strategickým dokumentem koncipovaným jako nástroj územního plánování
specifikujícím všeobecné požadavky a rámce při konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj
území, který určuje strategii a podmínky pro naplňování těchto úkolů v rámci je politika územního
rozvoje (dále PUR).
Její význam spočívá v koordinaci tvorby a aktualizaci jednak pro regionální dokumentaci rozvoje
krajů (zásady územního rozvoje) a územních plánů měst a obcí s koncepcemi odvětvovými
schvalovanými ministerstvy a jinými ústředními správními úřady a dalšími záměry ovlivňujícími
změny v území republikového významu a ve stanovení úkolů pro tuto koordinaci. PUR ČR vychází
z dokumentů určených k podpoře regionálního rozvoje a podkladů a dokumentů veřejné správy, které
mají v mezinárodních a republikových souvislostech vliv na využívání území státu, např. politik,
strategií, koncepcí, plánů, programů, generelů a zprávy o stavu životního prostředí. PUR je strategickým nástrojem územního plánování politického charakteru, který deklaruje republikové zájmy
územního rozvoje a stanovuje rámcová pravidla pro územní plánování v ČR. PUR není celorepublikovou územně plánovací dokumentací.
PUR stanovuje rámcové úkoly pro navazující územně plánovací činnost a pro stanovování podmínek
pro předpokládané rozvojové záměry s cílem zvyšovat jejich přínosy a minimalizovat jejich negativní
dopady. V PUR jsou zohledňovány požadavky na udržitelný rozvoj území a územní soudržnost, které
pro ČR vyplývají z členství z mezinárodních smluv a dohod, z členství v mezinárodních organizacích
vztahujících se k územnímu rozvoji a koordinaci územního rozvoje sousedních států a dokumentů
a koncepcí přijímaných v rámci EU.
V textu a grafických přílohách jsou obsahem jednotlivých kapitol PUR:
a) republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území,
b) vymezení rozvojových oblastí a os rozvoje celorepublikového a nadregionálního významu
c) vymezení oblastí se specifickými hodnotami nebo problémy mezinárodního nebo nadregionálního významu
d) vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního, republikového
a nadregionálního významu
e) stanovení ve vymezených oblastech, plochách a koridorech kritéria a podmínky pro rozhodování
o možných variantách nebo alternativách změn v území a pro jejich posuzování,
Rozvojové oblasti, osy, koridory a plochy jsou vymezovány s ohledem na prokázané potřeby
rozvoje území státu, které musí samosprávné orgány krajů a obcí v záležitostech týkajících se jejich
územního rozvoje závazně respektovat stejně jako kriteria a podmínky pro rozhodování
o možných variantách nebo alternativách změn v tomto území42. Ve vymezených oblastech,
plochách a koridorech jsou stanovovány jednak úkoly pro územní plánování a také úkoly
42

V rámci ZÚR dochází pouze k upřesnění vymezení jednotlivých oblastí, os a ploch a koridorů dopravní
a technické infrastruktury při respektování podmínek v PÚR.
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pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady s cílem vytvářet příznivé podmínky pro koordinovaný
rozvoj území se zachováním jeho hodnot. Součástí dokumentu je vyhodnocení vlivů PÚR na
udržitelný rozvoj území a posouzení vlivů na životní prostředí zpracované vlivu na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Na druhé straně územně-plánovací dokumentace krajů a obcí a územně plánovací podklady jsou
podnětem pro změny v rámci aktualizace PÚR. Obdobně jako ZÚR se proto vzhledem k PÚR
posuzuje i vztah a vliv dalších podkladů a dokumentů veřejné správy s celostátním zaměřením (např.
politik, strategií, koncepcí, plánů, programů a generelů).
Pořízení, projednání a schválení politiky územního rozvoje
Návrh PÚR pořizuje MMR ve spolupráci s ostatními ministerstvy, jinými ústředními správními úřady
a kraji pro celé území republiky a schvaluje ji vláda. Při pořízení vychází MMR z vlastních analýz,
územně plánovacích podkladů a dokumentací a dalších dokumentací43
Při zpracování návrhu je cílem dosáhnout shody na návrhu PÚR. Ministerstvo životního prostředí
(dále jen MŽP) přitom stanoví své požadavky na vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Návrh PÚR včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zasílá MMR ostatním
ministerstvům, jiným ústředním správním úřadům a krajům, které mají do 90 dnů od obdržení návrhu
PÚR uplatnit svá stanoviska. Současně je návrh PUR připomínkovat veřejností (opět v termínu ne
kratší než 90 dnů)44.
Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí je návrh PÚR zaslán k možným konzultacím
sousedním státům, jejichž území může být uplatňováním PÚR přímo ovlivněno. MMR zohlední
výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, stanoviska, připomínky veřejnosti a případná
vyjádření sousedních států a výsledky konzultací s nimi a takto upravený návrh PÚR opětovně
projedná se zástupci ostatních ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů.
Ke schválení konečně upravený návrh politiky územního rozvoje předkládá MMR vládě ČR
včetně zprávy o projednání návrhu politiky územního rozvoje s vyhodnocením stanovisek
ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů, připomínek veřejnosti, případných vyjádření
sousedních států a výsledků konzultací s nimi se zdůvodněním způsobu jejich zapracování.
Dále se předkládají výsledky vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území, stanovisko MŽP k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením,
jak bylo zohledněno a sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
s uvedením důvodů výběru přijaté varianty řešení (§ 34 odst. 1 SZ).
Zvláštní postavení v celém projednání má MŽP a jeho stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní
prostředí45.
Aktualizace Politiky územního rozvoje je prováděna každé 4 roky formou zprávy o jejím uplatňování předkládaným vládě ČR. Zpráva obsahuje zejména vyhodnocení plnění úkolů PUR a vlivů
na udržitelný rozvoj území Součástí zprávy je dále posouzení vlivu zásad územního rozvoje jednotlivých krajů, podkladů a dokumentů veřejné správy s celostátním zaměřením, například politik,
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Např.dokumenty k podpoře regionálního rozvoje (Národního rozvojového plánu a Strategie regionálního
rozvoje), podkladů a dokumentů veřejné správy, které mají v mezinárodních a republikových souvislostech vliv
na využívání území státu (např. politik, strategií, koncepcí, plánů, programů, generelů), zprávy o stavu životního
prostředí a mezinárodních závazků ČR vztahujících se k územnímu rozvoji.
44

Obvykle zveřejněním dokumentu na oficiálních internetových stránkách MMR

45

Při negativním vlivu na území NATURA 2000 bez alternativ lze PÚR schválit jen z naléhavých důvodů
převažujícího veřejného zájmu a při přijetí kompenzačních opatření k zajištění ochrany a celistvosti území
NATURA 2000 dohodnutých s MŽP a projednaných s Evropskou komisí.
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strategií, koncepcí, plánů, programů, generelů, na uplatňování PÚR. Další součástí zprávy jsou návrhy
na aktualizaci PÚR a návrh opatření, která je nutno provést v územně plánovací činnosti krajů a obcí,
v činnosti ministerstev a dalších ústředních správních úřadů. Zpráva může být podnětem
pro rozhodnutí vlády o aktualizaci nebo o zpracování nového návrhu PÚR.
Vazby PÚR na ostatní nástroje územního plánování jsou popsány a znázorněny v tabulce v příloze:

4. 2 Územně plánovací dokumentace
Zásady územního rozvoje
Územně plánovací dokumentací pro jednotlivé regiony chápaných jako území krajů a pořizovaných
krajskými úřady jsou dnes Zásady územního rozvoje (dále ZUR). Na rozdíl od v minulosti využívaných územních plánů velkých územních celků (UPN VUC) řešeným území je vždy pouze celé
administrativní správní území kraje. Přestože účel a význam se ZUR oproti minulosti nemění,
jedná se o dokumentaci s akcentem na strategický charakter než v minulosti.
To se projevuje jednak v stále a permanentní aktualizaci dokumentace (každé 2 roky), zaměření
na řešení v detailu výhradně na problematiku nadmístního významu, povinné doplnění vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, závazná a směrná část VUC je nahrazena generelně závazností pro nižší stupně ÚPD a pro rozhodování v území a snížením etapizace při zhotovení
(odpadá průzkumy a rozbory koncept řešení) a projednávání dokumentace, což by mělo snížit
časovou náročnost a náklady při tvorbě dokumentace.
Pořizovatelem ZUR jsou krajské úřady (v přenesené působnosti) a schválení a vydání ZUR46 jako závazné vyhlášky je vyhrazeno zastupitelstvu krajů.
Zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly
územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování
a koordinují územně plánovací činnost obcí. Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní
požadavky na účelné a hospodárné uspořádání celého území kraje, vymezí plochy nebo koridory
nadmístního významu (především koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření)
a stanoví požadavky na jejich využití.
Součástí ZÚR je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a vyhodnocení vlivů na životní
prostředí. Zásady územního rozvoje mohou ve vybraných plochách nebo koridorech uložit prověření
změn jejich využití územní studií, nebo uložit pořízení a vydání regulačního plánu jako podmínky
pro rozhodování. ZUR jsou závazné pro územní lány měst a obcí.
Podkladem pro návrh ZUR(první zpracování dokumentace) a v dalším období pro aktualizace jsou
především územně plánovací podklady.

Obsah textové a grafické části.
Textová část ZÚR obsahuje koncepci rozvoje území kraje, základní požadavky na jeho účelné
a hospodárné uspořádání, vyjádřenou ve:
 stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území,
 zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os podle PUR
 zpřesnění vymezení specifických oblastí podle PUR a vymezení dalších specifických oblastí
nadmístního významu
 zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR nadmístního významu, ovlivňujících
území více obcí, včetně veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability

46

ÚPD se vydává dle § 36 odst. 4 SZ formou opatření obecné povahy
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upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturnícha
civilizačních hodnot území kraje,
 vymezení cílových charakteristik krajiny (Evropská úmluva o krajině č. 13/2005 Sb. m. s.)
 vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb včetně opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, asanačních území nadmístního významu, pro které
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,
 stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí
 vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití podmíněno územní
studií nebo regulačním plánem
 stanovení pořadí změn v území (etapizace), je-li to účelné.
Ve vymezených oblastech, osách, plochách a koridorech se dále stanoví požadavky na jejich využití,
kriteria a podmínky pro následné rozhodování o možných variantách změn.
Grafická část ZÚR se zpracovává v základních výkresech měřítku 1:100 000 (výjimečně 1:50 000
nebo1:200 000) a.obsahuje:
 výkres uspořádání území kraje obsahující zejména rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické
oblasti,
 výkres ploch a koridorů nadmístního významu, včetně územního systému ekologické stability,
 výkres oblastí se shodným krajinným typem,
 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu,
 výkres oblastí, ploch a koridorů nadmístního významu, ve kterých je uloženo prověření změn
jejich využití územní studií nebo je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu,
 dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace).
 výkres širších vztahů v měřítku 1:500 000

Projednání, schválení a aktualizace
Při pořízení prvních ZÚR krajský úřad zpracuje návrh jejich zadání s hlavními cíly a požadavky
na řešení. Zadání zašle jednotlivě dotčeným orgánům, dotčeným obcím, sousedním krajům
a Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen MMR), které mohou do 30 dnů po obdržení uplatnit své
požadavky, včetně požadavků na vyhodnocení vlivu uplatňování
ZÚR na podmínky udržitelného rozvoje v území. Následně krajský úřad upravený návrh zadání, podle
výsledků projednání předloží ke schválení zastupitelstvu kraje. Rada kraje rozhodne o zhotoviteli
a objedná zhotovení návrhu ZUR.
Vypravovaný návrh ZUR projedná krajský úřad jednotlivě na společném jednání (oznámení nejméně
15 dnů) s dotčenými orgány, MMR a sousedními kraji, které mohou uplatnit své stanovisko ve lhůtě
30 dnů ode dne jednání47. K návrhu ZÚR krajský úřad zajistí vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný
rozvoj území s posouzením vlivů na životní prostředí vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo
ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil. Vyhodnocení
vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území projedná krajský úřad se zástupci Ministerstva životního
prostředí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva
zemědělství, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, Ministerstva zdravotnictví a MMR.
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Při závažných důvodech může být lhůta pro stanovisko prodlužena až o 30 dnů. Prostřednictvím MZV je

návrh nabídnut ke konzultaci i příslušným orgánům sousedních států.
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Upravený návrh zadání předloží krajský úřad MMR před jejich vydáním včetně zprávy o projednání.
O upraveném a posouzeném návrhu ZÚR se koná veřejné projednání. Pořizovatel zajistí, aby po dobu
30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky byl návrh ZÚR vystaven k veřejnému nahlédnutí.
K veřejnému projednání přizve jednotlivě dotčené orgány, obce v řešeném území a sousední kraje, a to
nejméně 30 dnů předem. Námitky proti návrhu ZÚR s jejich odůvodněním mohou podat pouze dotčené obce (obce kraje a obce sousedící s krajem) a zástupce veřejnosti a to nejpozději při veřejném
projednání nebo připomínky. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání svá stanoviska
k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží48. Krajský úřad vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách,
případně zajistí úpravu návrhu ZÚR, v souladu se stanovisky dotčených orgánů a dořešení rozporů
a spolu s odůvodněním předloží návrh na vydání ZUR jako opatření obecné povahy podle správního
řádu
ke schválení krajskému zastupitelstvu.
Při aktualizaci (nejpozději do 2 let po vydání ZÚR nebo jejich poslední aktualizaci), kterou krajský
úřad předkládá ke schválení zastupitelstvu kraje jako zprávu o uplatňování ZÚR v uplynulém
období, musí být návrh zprávy konzultován s obcemi kraje a s dotčenými orgány. Zprávu o uplatňování ZÚR schvaluje dle § 7 odst. 2 písm. c) SZ zastupitelstvo kraje v samostatné působnosti. ZÚR,
včetně dokladů o jejich pořizování ukládá krajský úřad a jde o veřejně přístupnou dokumentaci
obvykle zveřejněnou také způsobem umožňujícím dálkový přístup. O pořízení regulačního plánu
v ploše nebo koridoru vymezeném zásadami územního rozvoje rozhoduje krajské zastupitelstvo
z vlastního podnětu nebo z jiného podnětu (žádost fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak ZUR
nebo územní plán, a je-li jejich součástí zadání regulačního plánu).

Územní plán obce nebo města
Podobně jako v minulosti patří územní plán k nejrozšířenějším nástrojům územního plánování.
V obsahu územního plánu je oproti minulosti více podrobností (stanovení koncepce veřejné infrastruktury, ploch přestavby a podmínek pro provedení změn ve využití těchto ploch, podmínka
pro využití území daná zhotovením regulačního plánu, vymezení hranice zastavitelných ploch, ploch
pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy, stanovení nezastavitelných pozemků v zastavěném území, které nelze zastavět do doby vydání ÚP). Podobně je zde
obligatorně stanovena zásada respektování podmínek ZUR a PUR. Navíc zde je sledována problematika vlivu uplatňování ÚP na podmínky udržitelného rozvoje, včetně vyhodnocení vlivů na životní
prostředí na základě podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území (PRURÚ) a rozboru udržitelného
rozvoje území (RURÚ).
Součástí každého ÚP, jeho změny nebo aktualizace by mělo být vyhodnocení racionálního využití
zastavěného území a vymezených zastavitelných ploch prostřednictvím ÚP a zásad územního rozvoje
Pořizovatelskou funkcí zabezpečují při UPN pro jednotlivé obce jsou úřady územního plánování
obcí s rozšířenou působností. Alternativou mohou být úřady vlastních obcí, pokud disponují
v rámci úřadu obce osobou se zvláštní odbornou způsobilostí pro výkon územně plánovací činnosti
nebo mohou využít služeb odborně způsobilých osob na základě uzavření smlouvy na komerčním
základě.
Schválení návrhu zadání a vydání návrhu UPN jako závazné vyhlášky je vyhrazeno zastupitelstvu obcí (měst). Územní plán se pořizuje z vlastního podnětu obce, na návrh orgánu veřejné
správy, na návrh občana obce, případně na návrh fyzické nebo právnické osoby, mající vlastnická
práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Tento rozdíl má význam při uplatňování nákladů
za zpracování UPN(možnost obce požadovat částečnou nebo plnou náhradu za zpracování UPN).
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Námitky k ZÚR uplatňuje rada obce nebi zastupitelstvo obce v obcích, kde se rada nevolí.Platí zásada, že ke
stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech rozhodnutých při PUR se nepřihlíží.
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O způsobu výkonu pořizovatelské funkce rozhodují Rady obcí(nebo zastupitelstvo pokud Rada obce
není zřízena). ÚPN se vydává formou opatření obecné povahy podle správního řádu.
Zcela novým prvkem je sledování realizace záměrů ÚPN formou pravidelného hodnocení (každé
4 roky) a zpracování zprávy o uplatňování ÚPN předkládané ke schválení zastupitelstvu obce.
Všeobecně platí, že v územním plánu je navržena základní urbanistická koncepce rozvoje obce,
ochrany hodnot, plošné a prostorové uspořádání včetně uspořádání krajiny v katastrálním území obce
(v návaznosti a v souladu s okolní krajinou) a koncepci veřejné infrastruktury (tj. dopravní a technické
infrastruktury, občanského vybavení a veřejných prostranství), vymezení zastavěného území
a zastavitelných ploch, specifikovány plochy a koridory veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a plochy pro územní rezervy a dále plochy a koridory veřejné infrastruktury,
plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo k opětovnému využití znehodnoceného
území. Platí zásada, že územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce, (pro celé území
hlavního města Prahy případně pro jeho vymezenou část) a pro celé území vojenského
újezdu(pořizovatel újezdní úřad).

Územní plán se skládá z textové a grafické části:
Textová část územního plánu obsahuje:
 vymezení zastavěného území,
 koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,
 urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
 sídelní zeleně,
 koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování,
 koncepci uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich
využití, pro územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření,
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně,
 stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem (hlavní funkční využití),
přípustným a nepřípustným využitím, stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu (např.výškové regulace zástavby, intenzity
využití pozemků apod.)
 vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit,
 vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze
uplatnit předkupní právo vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření,
 vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití podmíněno územní
studií nebo regulačním plánem pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní
studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti,
 stanovení pořadí změn v území (etapizaci),
 vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb atd.
Grafická část územního plánu obvykle v měřítku 1:10000 výjimečně ve větším obsahuje:
 výkres základního členění území obsahující s hranicemi řešeného území, zastavěného území,
zastavitelných ploch, ploch přestavby, ploch a koridorů územních rezerv a ploch a koridorů,
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ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebo ve kterých budou
podmínky pro jejich využití stanoveny regulačním plánem,
 hlavní výkresy obsahující urbanistickou koncepci, zejména vymezení ploch s rozdílným
využitím, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou využití,
 koncepci veřejné infrastruktury, včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou
infrastrukturu, vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby,
ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro
územní rezervy
 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací,
 dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace) a další (záběr ZPP apod.).
Grafická část může být doplněna schématy.

Projednání, schválení a aktualizace
Podobně jako u ZUR je prvním krokem pořizovatel vypracování návrhu zadání územního plánu,
v němž jsou stanoveny hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu. Po vyjádření
dotčených orgánů, sousedních obcí a veřejnosti a dále krajského úřadu a úpravě dle jejich požadavků
a podnětů schvaluje zadání územního plánu zastupitelstvo obce, pro jejíž území je územní plán
pořizován.
Rada obce rozhodne o zhotoviteli a ve spolupráci s pořizovatelem zadá vypracování návrhu územního
plánu. Jen v mimořádných případech (variantní řešení)se zpracovává koncept řešení UPN (na rozdíl od
minulosti). V tom případě je projednáván koncept územního plánu zpracuje pořizovatel ve spolupráci
se zastupitelstvem (pořizovatel zde spolupracuje s osobou určenou zastupitelstvem) obce návrh
pokynů pro zpracování návrhu územního plánu, včetně rozhodnutí o výběru výsledné varianty řešení
a vydává pokyny pro zpracování návrhu územního plánu, které schvaluje zastupitelstvo obce.
Na základě schváleného zadání (případně schválených pokynů pro zpracování návrhu územního
plánu) pořizovatel pořídí pro obec zpracování návrhu územního plánu. jehož součástí může být
i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (stanoveno v zadání).
Projednání návrhu UPN je opět realizováno etapovitě jednak nejprve s dotčenými orgány sousedními obcemi a obcí, pro kterou je tento dokument pořizován a krajským úřadem a po úpravě návrhu
s veřejností.
Vyhodnocení je spolu s návrhem územního plánu zveřejněno k nahlédnutí v obci, pro kterou je územní
plán pořizován a každý má možnost zaslat pořizovateli ve stanovené lhůtě k vyhodnocení své
vyjádření.
Námitky s odůvodněním mohou v této fázi podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce
veřejnosti. K později uplatňovaným stanoviskům, připomínkám a námitkám a dále k věcem, o kterých
již bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo PUR se nepřihlíží.
Závěrem pořizovatel přezkoumá soulad návrhu územního plánu zejména s politikou územního
rozvoje, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických
a urbanistických hodnot v území a na ochranu nezastavěného území, s požadavky stavebního zákona
a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně s řešením rozporů.
Pořizovatel pak zpracuje odůvodnění, které spolu s projednaným návrhem UPN předloží zastupitelstvu příslušné obce ke schválení a vydání návrhu UPN jako opatření obecné povahy podle správního
řádu.
Při aktualizaci (nejpozději do 4 let po vydání UPN nebo jejich poslední aktualizaci), kterou pořizovatel
předkládá ke schválení zastupitelstvu obce jako zprávu o uplatňování UPN v uplynulém období,
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musí být návrh zprávy konzultován s vedlejšími obcemi, s dotčenými a krajským úřadem.
Průběžně je možné provádět i změny územního plánu. Postupuje se obdobně, jako při pořizování ÚP
s tím, že zastupitelstvo obce, pro kterou je změna územního plánu pořizována, může v rozhodnutí
o pořízení změny územního plánu v některých případech upustit od zadání i zpracování konceptu.
Územní plán opatřený záznamem o účinnosti ukládá pořizovatel u obce, pro kterou byl pořízen,
a to včetně dokladů o jeho pořizování, poskytuje jej příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního
plánování a krajskému úřadu. Současně je k dispozici veřejnosti (obvykle je umožňován dálkový
přístup). Stejným způsobem umožňujícím dálkový přístup rovněž pořizovatel zveřejní zprávu
o uplatňování územního plánu, která je schválená zastupitelstvem obce.

Regulační plán
Regulační plán je nástroj na rozdíl od územního plánu rozdělující celé plochy měst podle jejich
funkčního využití, stanoví v řešené ploše podmínky pro vymezení a využití jednotlivých pozemků
a pro prostorové uspořádání zástavby na těchto pozemcích, pro vymezení pozemků veřejně
prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření.
Předností regulačního plánu, i když není územním rozhodnutím, je možnost nahradit v řešené
ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí. Toto ustanovení se však vztahuje pouze na
pozemky v zastavitelné ploše a v zastavěném území(není možné v nezastavěném území), ale i mimo
zastavěného území je. pro rozhodování velmi užitečný.
Regulační plán se vydává především pro plochy nebo koridory, ve kterých je pořízení regulačního
plánu uloženo v rámci ZUR nebo územním plánem jako podmínka pro rozhodování
v těchto plochách. Je možné ho vydávat i v ostatních případech. V zastavěném a zastavitelném území
nahrazuje regulační plán ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí, v nezastavěném území může
nahradit plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav.
O pořízení regulačního plánu rozhoduje zastupitelstvo kraje, zastupitelstvo obcí nebo újezdní
úřad ve vojenských újezdech.
Textová a grafická část regulačního plánu tvoří:
V textové části jsou určeny podmínky pro využití pozemků, pro ochranu hodnot území, pro vytváření
příznivého životního prostředí a pro plošné a prostorové uspořádání zástavby na stavebních pozemcích, pro řešení nezastavitelných pozemků v zastavěném území a pozemků nezastavěném území,
a to včetně stanovení funkcí, pro které jsou pozemky určeny, mezních rozměrů parcel, uličních
a stavebních čar, intenzity využití pozemků. Dále zde jsou regulativy uplatněné pro zástavbu (např.
mezní hodnoty výšky zástavby, počet podlaží, případně doplněným o možné hodnoty výšky podlaží,
výšku římsy, objemy hmot- přípustné tvary střechy, sklon střešních rovin a tvary staveb atd.). Velmi
podrobné jsou podmínky, stanovené pro zásahy do stavební struktury památkových rezervací
a zón a jejich ochranných pásem.
Textová část dále obsahuje podmínky pro vymezení pozemků ÚSES, zásady tvorby a ochrany
krajinných celků, které vykazují kulturní nebo přírodní hodnoty a zásady ochrany krajinného rázu.
Součástí regulačního plánu je řešení dopravní a technické infrastruktury, vymezení pozemků pro
veřejně prospěšné stavby, pro asanace a pro občanské vybavení a veřejná prostranství. Pro pořadí
realizace změn je stanovena etapizace. Do regulačního plánu je zahrnut výčet záměrů vyžadujících
posouzení vlivů na životní prostředí a výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje.
Regulačním plánem lze rovněž vymezit stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení
Grafická část regulačního plánu obsahuje:
hlavní výkres (obvykle v 1:2 000 nebo měřítku katastrální mapy) s vymezením řešené plochy,
vymezením a využitím pozemků a graficky vyjádřitelnými podmínkami umístění staveb veřejné
infrastruktury. Do hlavního výkresu jsou dále zakresleny graficky vyjádřitelné podmínky umístění
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ostatních staveb a jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, ochranná pásma a hranice
zastavěného území.
Pořadí změn v území (etapizace) je předmětem samostatného výkresu.
Také zde je součástí odůvodnění regulačního plánu včetně širších vztahů, vlivu na záběr ZPP atd..
Součástí odůvodnění je vyhodnocení souladu s navazující územně plánovací dokumentací.,
Grafická část obsahuje koordinační výkres se zakreslení vazeb návrhu na stávající stav řešeného
území, výkres širších vztahů a výkres případného záboru půdního fondu.

Pořízení regulačního plánu
O pořízení regulačního plánu rozhoduje zastupitelstvo příslušné obce nebo zastupitelstvo příslušného
kraje případně vojenský újezd a to buď z vlastního podnětu nebo z jiného podnětu anebo na žádost
fyzické nebo právnické osoby. Opět se zde promítá možnost uplatnění náhrady za zhotovení
regulačního plánu.
Zastupitelstvo kraje rozhoduje o pořízení regulačního plánu pouze tehdy, jsou-li v zásadách územního
rozvoje vymezeny plochy a koridory, ve kterých je podmínkou pro rozhodování o změnách využití
pořízení a vydání regulačního plánu.
Zastupitelstvo obce rozhoduje o pořízení regulačního plánu vždy, pokud není podmínka pořízení
regulačního plánu stanovena v zásadách územního rozvoje. Ministerstvo obrany (§ 10 odst. 1 SZ)
rozhoduje o pořízení v ploše, která je součástí vojenského újezdu.
Krajský úřad pořizuje regulační plán v přenesené působnosti v zákonem stanovených případech pro
plochy a koridory nadmístního významu. Zabezpečení pořizovatelské funkcí pro obce je obdobné jako
je tomu u UPN. Újezdní úřad (§ 10 odst. 2 SZ) pořizuje regulační plán pro území vojenského újezdu.
Průběh zabezpečení regulačního plánu má dvě etapy. Návrh zadání vyplývá buď ze schválené
dokumentace, a nebo je součástí podnětu pro pořizování regulačního plánu. Návrh z podnětu je
možné na žádost soukromé nebo právnické osoby pořídit pouze na základě zadání v územním plánu
nebo zásadách územního rozvoje.

Zadání regulačního plánu obsahuje zejména:
Vymezení řešeného území, požadavky na vymezení pozemků a jejich využití, požadavky na umístění
a prostorové uspořádání staveb, požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území, požadavky na řešení
veřejné infrastruktury, požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření,
požadavky na asanace a další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních
právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi
a jinými rizikovými přírodními jevy), výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí,
případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci, případný požadavek na vyhodnocení
vlivu záměru regulačního plánu na životní prostředí, případný požadavek na posouzení vlivů záměru
na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, další požadavky na obsah regulačního plánu
a požadavky na obsah jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení, požadavky
vyplývající z územního plánu, popřípadě ze zásad územního rozvoje, politiky územního rozvoje
a požadavky vyplývající z územně analytických podkladů.

Průběh schvalování zadání, pokud není součástí vydané územně plánovací dokumentace:
Zastupitelstvo předá návrh zadání, upravený dle svých požadavků, pořizovateli, který zajistí vystavení
návrhu zadání v příslušné obci po dobu 15 dnů k veřejnému nahlédnutí a zašle návrh zadání dotčeným
orgánům. V době vystavení může každý uplatnit požadavky na obsah zadání, dotčené orgány mohou
uplatnit své požadavky do 30 dnů od obdržení zadání.
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Pořizovatel po úpravě předloží návrh zadání včetně vyhodnocení uplatnění požadavků příslušnému
zastupitelstvu obce nebo kraje ke schválení. Pořizovatel zajistí zpracování návrhu regulačního plánu
na základě schváleného zadání včetně dokumentace vlivů realizace záměru na životní prostředí
a posouzení vlivu záměru na evropsky významnou oblast nebo ptačí oblast, pokud je to dle zákona
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a dle stanoviska ochrany přírody zapotřebí.
Po dokončení zpracování návrhu pořizovatel zajistí konání společného jednání o návrhu a zašle 15 dnů
před stanoveným datem jednotlivě oznámení o době a místě jednání dotčeným orgánům a příslušné
obci. Dotčené orgány vyzve pořizovatel k uplatnění stanovisek do 30 dnů ode dne jednání.
Při pořizování regulačního plánu na žádost je navrhovatel povinen doložit své vlastnické nebo
obdobné právo žadatele k pozemkům a stavbám v řešené ploše, případně souhlas vlastníků pozemků
a staveb v ploše nebo dohodu o parcelaci, pokud k nim žadatel nemá vlastnická nebo obdobná práva
a stanoviska dotčených správních orgánů k návrhu včetně stanoviska úřadu příslušného k posuzování
vlivu na životní prostředí, pokud řešení regulačního plánu vyžaduje toto posouzení a návrh plánovací
smlouvy.
Další postup je společný pro regulační plány pořizované oběma způsoby a to pořizovatelem zajištění
vystavení a veřejné projednání návrhu regulačního plánu, projednaného s dotčenými orgány. O datu
konání veřejném projednání vyrozumí pořizovatel dotčené orgány vždy jednotlivě nejméně 30 dnů
předem. Námitky a připomínky lze uplatnit nejpozději při veřejném projednání.
Pořizovatel zajistí označení řešené plochy tabulí se základními informacemi o návrhu regulačního
plánu nejméně 30 dnů před veřejným projednáváním.
Návrh regulačního plánu pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou a vystaví k veřejnému nahlédnutí
v obci a u pořizovatele nejméně 15 dnů před veřejným projednáním.
Na základě výsledků projednání pořizovatel zajistí úpravu návrhu. Pořizovatel přezkoumá návrh regulačního plánu (§ 68 SZ) z hlediska souladu s vydanou ÚPD, s cíli a úkoly územního plánování,
se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu a se stanovisky dotčených orgánů. Výsledky přezkoumání jsou uvedeny v odůvodnění
regulačního plánu.

Vydání a platnost regulačního plánu
Návrh na vydání regulačního plánu s odůvodněním předkládá pořizovatel zastupitelstvu, které
rozhodlo o pořízení, tj. zastupitelstvo příslušné obce nebo kraje. Pokud jde o regulační plán
pořizovaný na žádost, přikládá pořizovatel schválenou plánovací smlouvu. Zastupitelstvo ověří, zdali
regulační plán není v rozporu s výsledky projednání a vydá regulační plán.
Platnost regulačního plánu z podnětu se nestanoví, platnost regulačního plánu na žádost je 3 roky ode
dne nabytí účinnosti, pokud v něm není stanovena delší lhůta. Pokud není ve lhůtě platnosti podána
žádost o stavební povolení, případně ohlášení nebo jiné rozhodnutí a není započato s využitím území
pro účel stanovený v regulačním plánu, pozbývá regulační plán na žádost platnosti.

Aktualizace regulačního plánu
Změny regulačního plánu pořízeného na žádost lze pořizovat na žádost toho, kdo má právo vykonávat
z něj plynoucí práva. Regulační plán z podnětu lze měnit z podnětu příslušného zastupitelstva.

Vazba na ostatní nástroje územního plánování
Pro pořizování regulačních plánů jsou závazné příslušné zásady územního rozvoje a příslušný územní
plán. Pořízení regulačního plánu může být v těchto dokumentacích stanoveno jako podmínka pro
změny ve vymezených plochách a koridorech (§ 36 odst. 2, § 43 odst. 2 SZ).
Pokud při zpracování regulačního plánu zjistí projektant a pořizovatel nové skutečnosti, které mají vliv
na stávající územní plán, může zastupitelstvo rozhodnout o souběžném pořízení regulačního plánu
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a změny územního plánu (§ 70 SZ). Soulad regulačního plánu a územního plánu je v tomto případě
zajištěn tím, že vydání regulačního plánu, který změnu vyvolal, je podmíněno vydáním změny územního plánu.
Pro pořízení regulačního plánu je rovněž závazná politika územního rozvoje.
Regulační plán v zastavěném a zastavitelném území (pokud je zastavitelné území vymezeno územním
plánem) nahrazuje ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí. V nezastavěném území regulační plán
územní rozhodnutí nenahrazuje.
Úhrada nákladů na pořízení regulačního plánu
Náklady na pořízení a zpracování regulačního plánu hradí obec nebo kraj, který regulační plán pořizuje. Pořizuje-li regulační plán úřad územního plánování pro obec ve svém správním obvodu, pak obec
hradí náklady na označení řešené plochy a nezbytné mapové podklady.
Pokud je zpracování regulačního plánu vyvoláno výhradní potřebou jiné osoby, může zastupitelstvo
stanovit jako podmínku pro pořízení, aby tato osoba uhradila náklady na zpracování návrhu projektantem a mapové podklady.

4. 3 Územně plánovací podklady
Struktura, význam a obsah územně plánovacích podkladů
Územně plánovací podklady jako nástroj územního plánování tvořily v minulosti jednak databanka
údajů o území (územně-technické podklady) a soubor koncepčních podkladů specifikovaných už ve
svém názvu podle účelu zaměření a uplatnění (urbanistická studie, územní generel, územní prognóza).
V současnosti máme k dispozici pouze dva druhy územně-plánovacích podkladů a to územní studie
a územně-analytické podklady.
Územní studie dnes podobně jako v minulosti urbanistické studie mají za cíl dořešit územně technické, urbanistické nebo architektonické podmínky využití území a stát se podkladem při zpracování
územně plánovací dokumentace nebo rozvíjet a prověřovat základní principy v platné dokumentaci
a být využita při územním rozhodování.
Vzhledem k tomu, že stanovení obsahu a rozsahu územní studie je ve výhradní pravomoci pořizovatele, tak se územní studie může zabývat i specifickým nebo dílčím problémem nebo složkou osídlení,
který byl v minulosti předmětem územního generelu (např.doprava, bydlení, rekreace atd.) nebo
variantním hodnocením dlouhodobé perspektivy vývoje území tedy v podstatě prognózou.
Územní studii pořizují v zásadě úřady územního plánování, které jsou součástí úřadů obcí s rozšířenou působností v přenesené působnosti jak z vlastního podnětu či na žádost obce ve svém
správním obvodu. Stejnou možnost pořizovat si územní studii mají také krajské úřady a pro území
vojenských újezdů újezdní úřady.
Ostatní obecní úřady se mohou stát pořizovatel pouze za podmínky splnění kvalifikační podmínek
pracovníkem pro výkon územně plánovací činnosti(odborná způso-bilost). Teoreticky pořizovatelem
územní studie může být Ministerstvo pro místní rozvoj (např. pro Politiku územního rozvoje).
Zpracovatelem územní studie, jakožto projektové činnosti ve výstavbě, mohou být pouze fyzické
osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu49.
Pořizovatel mimo zadání a projednávání územní studie také podává návrh na vložení dat o této studii
do evidence územně plánovací činnosti. Podmínkou je schválení možnosti jejího využití jako podkladu
49

Podmínka pro zhotovitele do jisté míry omezuje vytváření územních studií a jejich evidenci jako územně
plánovacích podkladů u specificky zaměřených studií(např.hodnocení ekologických podmínek v krajině, sociální
průzkumy a prognózy apod.). Takové studie jednoduše musí být nazvány jinak a také nejsou vázány na
pořizovatele a zhotovitele podle stavebního zákona.
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pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace.
Územně-analytické podklady (dále UAP)podle nového zákona by měly nahradit v minulosti při zpracování územních plánů obvykle prováděné průzkumy a rozbory území(jako první etapa zhotovení
UPD). Předpoklad úspor za průzkumy a rozbory současně přináší zvýšení agendy státní správy při
zavedení ÚAP.
Na rozdíl od minulosti jsou také UAP průběžně aktualizovány každé 2 roky a jsou zpracovávány
ve dvojí podrobnosti – na úrovni obcí a na úrovni kraje. Detailně pro každou obec v rámci správního
obvodu sídla s rozšířenou působností v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních
plánů a regulačních plánů a pro území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad
územního rozvoje pořizují jejich úřady územního plánování. Pro území kraje a především jako
podklad pro zásady územního rozvoje kraje pořizovatelem jsou krajské úřady.
Podobnost územně-technické podklady a územně-analytických podkladů tkví v tom, že se v obou případech jedná o databanku informací s prostorovou lokalizací sledovaných jevů. Rozdíl spočívá
v dnešním přenesení a decentralizaci zodpovědnosti za sběr údajů na úřady územního plánování obcí
s rozšířenou působností a krajské úřady a v podrobnosti sledovaných jevů. Otevřený systém různorodých informací doplňovaný do územně.technických podkladů je dnes nahrazen přesně definovaným
a pouze omezeným souhrnem dat50. Posledním zásadním rozdílem oproti minulosti je skutečnost, že
součástí není pouze identifikace a uložení dat. Konečně už z názvu „územně-analytické podklady“
vyplývá, že mají svou analytickou část, která je v zákoně specifikovanou jako rozbor udržitelného
rozvoje území (RURÚ). Celý proces sběru a hodnocení území má proto dvě samostatné části-vlastní
sběr dat a rozbor území.
Údaje o území mají povinnost poskytovat pořizovateli bezplatně nejen příslušné orgány veřejné správy
nebo jím zřízené právnické osoby, ale také vlastník dopravní a technické infrastruktury (poskytovatel
údajů) a to především v mapách v digitální formě51 bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich
zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Využití těchto údajů o území je
ze strany pořizovatele omezeno jen pro územně plánovací činnost, založení a vedení technické mapy
a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie.
UAP obsahují část textovou a grafickou. Text je koncipován formou SWOT analýzy. Grafická část
územně analytických podkladů obsahuje výkresy:
 hodnot území, zejména urbanistických a architektonických
 limitů využití území
 záměrů na provedení změn v území
 problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (tzv. problémový výkres).
V textu jsou jednotlivé jevy jako podklad pro SWOT analýzu seskupeny do deseti tematických
okruhů52 a pro analýzu udržitelného rozvoje území jsou jednotlivé okruhy jevů kategorizovány podle
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Pro hodnocení na úrovni všech obcí je taxativně specifikováno celkem 119 jevů a na úrovni krajů 37
charakteristik resp. ukazatelů. Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni nejen vést svou evidenci o poloze a
ochraně, ale poskytovat na požádání pořizovatele územně analytických podkladů a investorů podrobné údaje na
požádání do 30 dnů.
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Polohopis poskytovatel údajů poskytuje u technické infrastruktury v měřítku katastrální mapy, případně v
měřítku podrobnějším a vždy v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. Dalšími
mapovými podklady mohou být Státní mapa, Základní ČR a Mapa ČR.
52

Horninové prostředí a geologie, Vodní režim, Hygiena životního prostředí, Ochrana přírody a krajiny,
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, Veřejná dopravní a technická infrastruktura,
Socio-demografické podmínky, Bydlení, Rekreace a Hospodářské podmínky
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tří pilířů - enviromentálního, ekonomického a sociálního. Některé jevy mohou mít různý význam
z pohledu zařazení k jednotlivým tematickým okruhům a dále k jednotlivým pilířům. Zřejmé
disproporce je v rozsahu a struktuře sledovaných jevů a v jejich zařazení do jednotlivých
pilířů53 ukazuje zde názorně, že hodnocení sociálního pilíře a ekonomického pilíře je značně složitější
a méně probádanou oblastí a zůstává stále předmětem odborné diskuze.
Výsledek analýzy díky této nevyváženosti mezi jednotlivými pilíři zde pro hodnocení
udržitelného rozvoje území musí vést vždy k jisté opatrnosti k přijímaným závěrům.
Výsledný rozbor udržitelného rozvoje území v rámci UAP by ovšem měl mít vždy za cíl určit
nebo specifikovat problémy k řešení v územně plánovacích dokumentaci. UAP jsou plně
využitelné, pokud se soustředíme na analýzu území, hodnot území a využití ploch v území a především z pohledu územně technických podmínek rozvoje území a územních limitech využití území.
Nemohou ovšem nahradit sociálně ekonomické analýzy potřebné pro vytyčení strategií v oblasti
sociální, hospodářské nebo kulturní, které jsou při politickém rozhodování o celkovém rozvoji území
nenahraditelné.
Způsob jejich projednání v radách pro udržitelný rozvoj se doposud nezaběhl. Není zde ani návaznost
na plánovitý prostorový rozvoj v ekonomické a sociální oblasti.
Projednávání územně analytických podkladů je zabezpečována jak na úrovni kraje, tak na úrovni
obcí s rozšířenou působností. Na úrovni obcí zabezpečuje projednání jejich pořizovatel, úřad
územního plánování, po ukončení UAP pro správní obvod obce s rozšířenou působností do 30 dnů po
jejich vyhotovení s obcemi ve svém správním obvodu. Územně analytické podklady kraje předkládá
krajský úřad k projednání zastupitelstvu kraje. Krajský úřad zašle ministerstvu a Ministerstvu
životního prostředí územně analytické podklady pro území kraje do 6 měsíců od lhůty stanovené pro
jejich pořízení nebo aktualizaci.
Pořizovatel zveřejňuje územně analytické podklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

4. 4 Nástroje územního rozhodování - územní rozhodnutí, souhlas, územní
opatření
Územní rozhodování je prvním krokem naplnění nebo realizace záměru výstavby nebo využívání
konkrétního území na rozdíl od koncepčních územně plánovacích dokumentací.
Prvotní orientací o možnostech a podmínkách pro využití území je územně plánovací informace
(ÚPI) jako nový institut územního plánování. Územně plánovací informaci poskytuje krajský úřad,
úřad územního plánování, obecní úřad pověřený pro výkon činnosti pořizovatele a stavební úřad
na základě písemné žádosti.
Nástroji územního rozhodování jsou územní rozhodnutí a územní opatření.
Územní rozhodnutí vydávají obecné stavební úřady a v rámci vojenských újezdů újezdní úřady.
Územní opatření jsou na rozdíl od rozhodnutí v kompetenci Rady obcí a Rady kraje.
Územní rozhodnutí jsou novým zákonem 183/2006 Sb upraveny a dělí se na:
a) o umístění stavby nebo zařízení (dále jen rozhodnutí o umístění stavby),
b) o změně využití území,
c) o změně vlivu stavby na využití území,
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Environmentální pilíř: sledováno a hodnoceno 71 jevů, sociální pilíř: 61 jevů (ve smyslu sociálního prostředí
ale jen 17 jevů), hospodářské podmínky:52 jevů (v užším pohledu jen 8 jevů). Do sociálního pilíře a současně do
ekonomického pilíře řazena i technická infrastruktura (44 jevů).
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d) o dělení nebo scelování pozemků,
e) ochranném pásmu.
a) Rozhodnutí o umístění stavby- vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu,
stanoví její druh a účel a podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace a pro
vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu. Některé jednoduché stavby územní rozhodnutí nevyžadují
b) Rozhodnutí o změně využití území stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho
využití. Je stanoveno, kdy je vyžadováno rozhodnutí o změně využití území i kdy rozhodnutí o změně
využití území ani územní souhlas není zapotřebí (§ 80 SZ, § 10 V1).
c) Rozhodnutí o změně vlivu stavby na využití území (rozhodnutí o změně stavby) stanoví
podmínky pro požadovanou změnu stavby a její nové využití nebo podmínky upravující vliv na
životní prostředí a nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Za změnu stavby se
považuje nástavba, přístavba a stavební úpravy existující stavby nebo její funkční změny ovlivňující
životní prostředí.
d) Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků stanoví podmínky pro nové rozdělení nebo scelení
pozemků. Žádost musí podat všichni vlastníci všech dotčených pozemků a staveb na nich
e) Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy
okolí nebo chrání okolí stavby či zařízení nebo pozemku před jejich negativními účinky. Předmětem
územního rozhodování nejsou ochranná pásma, která jsou vymezována podle jiného zákona (např.
Národní parky, pozemní komunikace atd.) nebo vycházejí z platné normy navazující
na legislativní předpisy (např. technické normy u technické infrastruktury).
Stavební úřady u žádostí posuzují zákonné podmínky pro vydání územního rozhodnutí, případně
přeruší řízení z účelem doplnění podkladů k žádosti, vedou řízení a vydávají územní rozhodnutí.
Při řízení se uplatňují všeobecné podmínky podle správního řádu.
Účastníky řízení jsou vždy žadatel a obec a dále účastníky územního řízení jsou osoby, u nichž
může být dotčeno jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům a stavbě a sousedním
stavbám nebo k sousedním pozemkům může územním rozhodnutím. Obec uplatňuje v územním řízení
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
Doručování písemností závisí na formě řízení a podkladech při rozhodování. Je-li pro území vydán
územní nebo regulační plán, doručuje se oznámení o zahájení územního řízení žadateli, obci a dotčeným orgánům jednotlivě, ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Není-li v území vydán
územní nebo regulační plán, doručuje se oznámení o zahájení územního řízení všem účastníkům řízení
do vlastních rukou.
K možnosti obecné informovanosti je třeba ještě připomenout obecnou úpravu doručování veřejnou
vyhláškou, která současně požaduje, aby písemnost byla zveřejňována též způsobem umožňující
dálkový přístup. V případě řízení s velkým počtem účastníků (nad 30), je doručováno mimo žadatele
ostatním účastníkům vše veřejnou vyhláškou. Stejné platí o doručování vlastního rozhodnutí.
Dotčeným orgánům je vždy doručováno adresně. Účastníkem územního řízení mohou být také
občanská sdružení, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis (občanská sdružení – v § 70 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)54 nebo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního
právního předpisu (zák. č. 72/1994 Sb.). Připomínky veřejnosti jsou však omezeny pouze na ochranu
veřejného zájmu podle zvláštních právních předpisů (ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší,
ochrana lesa atd.). Účastníky řízení nejsou nájemci bytů nebytových prostor apod.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
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Množství příkladů z praxe zvláště v souvislosti s dopravní infrastrukturou jsou známy. Ne vždy je „veřejný
zájem“ obhajovaný občanskými organizacemi skutečný.
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uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží podobně, pokud o nich
bylo rozhodnuto již při vydání územního nebo regulačního plánu. Záměr nesmí být v rozporu
s vydanou územně plánovací dokumentací a odpovídajícím způsobem v souladu s požadavky
na životní prostředí.
Platnost územního rozhodnutí je obvykle (mimo rozhodnutí o ochranném pásmu) 2 roky ode dne
nabytí právní moci. Stavební úřad v odůvodněných případech stanovuje lhůtu delší u rozhodnutí
o ochranném pásmu. Doba u ochranného pásma je odvozena cílem a účelem ochrany. Změnu platnosti
územního rozhodnutí a podmínky, kdy zaniká platnost územního rozhodnutí a kdy je možno tuto
platnost prodloužit podrobně upravuje zákon.
Platnost územního souhlasu je pouze 12 měsíců.
Pro zjednodušení při územním řízení je snahou zjednodušit a zkrátit celý průběh, což jsou případy, kdy se jedná pozemky nacházející se v zastavěném území, kdy obec má platný územní plán
a pokud nejsou k záměru vzneseny žádné podmínky ze strany dotčených orgánů. Procesní postup
v nezastavěném území a zvláště přísné ochrana nezastavěného území, větší zřetel na posouzení vlivu
na životní prostředí, zjednodušení procesů v řízení naopak brání.
Zjednodušením je například vydání územního rozhodnutí bez předchozího správního řízení v celém
rozsahu, tj. zjednodušeného územního řízení nebo spojení územního a stavebního řízení 55
(prakticky u všech druhů povolovaných staveb) a konečně nahrazení územního rozhodnutí
v zákonem stanovených případech pouhým územním souhlasem (záměr v zastavěném území nebo
v zastavitelné ploše, bez omezení kritérií z hlediska technických parametrů a druhů staveb a bez
podmínek dotčených orgánů). V nezastavěném území nelze územní souhlas využít. Novým institutem
nového stavebního zákona je možnost použití veřejnoprávní smlouvy56 ve smyslu správního řádu
(§ 163 až 168 SŘ), která po splnění zákonných podmínek může nahradit některé druhy územních
rozhodnutí.
Z koncepčního se k realizačním nástrojům přiblížil také nově pojatý regulační plán, který procesně
i obsahově může nahradit plně v rámci zastavěného území územní rozhodnutí. Vždy nahrazuje územní
rozhodnutí pro vymezení a využití pozemků staveb veřejné infrastruktury, včetně pozemků veřejně
prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření. V podstatě se tak regulační plán stává jakýmsi
skupinovým územním rozhodnutím.
Územní opatření jako opatření obecné povahy
Smyslem územních opatření o stavební uzávěře nebo o asanaci území je rychle reagovat na podmínky v území. Stavební uzávěra byla v minulosti samostatným územním rozhodnutím. Orgánem, který
vydává opatření je Rada obce nebo Rada kraje. Jedná se o opatření obecné povahy a je možné ho posuzovat s právními předpisy v přezkumném řízení (zahájení lze vydat do 3 let). Vlastníkovi pozemku
nebo stavby, jemuž byla práva při užívání pozemku nebo stavby omezena na základě územního
opatření o stavební uzávěře náleží náhrada od obce nebo kraje na základě písemné žádosti vlastníka
doložené znaleckého posudku. Náhrada se obvykle poskytuje v penězích, v případě dohody
i náhradním pozemkem.
Územní opatření o stavební uzávěře omezuje nebo zakazuje v omezeném rozsahu stavební činnost
ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace, jestliže bylo schváleno její zadání, nebo podle jiného
rozhodnutí či opatření v území, jímž se upravuje využití území. Je časově omezena a cílem je zabránit
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Při zjednodušeném řízení dochází k drobným změnám např. z hlediska vymezení účastníků řízení apod.
a uplatňují se z procesního hlediska vždy náročnější pravidla z každého jednotlivého řízení, která směřují k
ochraně procesních práv jednotlivých účastníků řízení.
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Může být uzavřena a nahradit územní rozhodnutí pouze v případě umístění stavby, změně využití území
a změně vlivu stavby na využití území, pokud dotčené orgány se záměrem souhlasí.
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spekulaci nebo neefektivním investičním záměrům. V minulosti stavební uzávěra bránila nebo
omezovala výstavbu i v prostředí s různými limity (poddolované území apod.). Opatření má časově
omezenou platnost z důvodu veřejného zájmu. Výjimku z omezení nebo zákazu stavební činnosti
podle územního opatření o stavební uzávěře, jestliže povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel,
může na žádost povolit příslušná rada.
Územní opatření o asanaci území se vydává na území postiženém živelní pohromou nebo závažnou
havárií, v jejímž důsledku došlo k podstatnému zásahu do využití území a je nezbytné stanovit podmínky pro odstranění dopadů živelní pohromy nebo havárie a pro další využití území.
Územní opatření o asanaci území se vydává rovněž pro zastavěné území, ve kterém jsou závadné
stavby, z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních, provozních a ochrany životního prostředí,
u nichž je ve veřejném zájmu nutné nařídit odstranění závad staveb a úpravy staveb a nařídit opatření
k asanaci území.
Návrh územního opatření o stavební uzávěře nebo územního opatření o asanaci území se písemně
projednává s dotčenými orgány. S dotčenými orgány, které uplatnily svá stanoviska, musí být návrh
územního opatření o stavební uzávěře nebo územního opatření o asanaci území dohodnut. Námitky
proti návrhu územního opatření o stavební uzávěře nebo územního opatření o asanaci území mohou
podat vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy souvisejí s výkonem vlastnického
práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby,
jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny (např. zástupce
veřejnosti).

4. 5 Účastníci územního rozvoje – samospráva a orgány územního plánování
V územním rozvoje, jak již bylo rozvedeno v úvodě tohoto studijního materiálu, dochází permanentně
k interakci mezi individuálními a skupinovými zájmy ekonomického i neekonomického zaměření,
občanskými zájmy prosazovanými v rámci samosprávní orgánů (obcí, krajů) a zájmy celospolečenskými obhajovanými prostřednictvím státních orgánů (ochrana přírodního a kulturního bohatství,
podmínky pro základní fungování státu - vnitřní a vnější bezpečnost občanů a státu atd.).
Pasivním účastníkem územního rozvoje je v podstatě každý občan žijící v území a míra jeho aktivity,
stejně jako aktivit jiných účastníků územního rozvoje je koordinována postavením, které v něm
zastávají. Koordinátorem dlouhodobého plánovitého rozvoje jsou především samotné samosprávy,
které v rámci své pravomoci nesou hlavní zodpovědnost za komplexnost a vyváženost územního
rozvoje. Iniciátorem rozvoje mohou být ale také jednotliví občané nebo investoři, kteří podávají
impulzy ke změně. Celospolečenské priority veřejného zájmu zde vytváří legislativní prostředí a je
uplatňováno prostřednictvím účasti orgánů státní správy, nebo dílčím způsobem v rámci přenesené
pravomoci samosprávami. V legislativní oblasti jsou také zahrnuta práva a postavení jednotlivých
účastníků územního rozvoje.

Samospráva a orgány územního plánování
Působnost ve věcech územního plánování koncepčního charakteru vykonávají orgány samosprávy
obcí a krajů a úřady obcí a krajů.
Zastupitelstvo obce představuje zásadní úlohu v celém systému pořizování územně plánovací dokumentace. Rozhoduje o pořízení územního plánu a regulačního plánu, schvaluje jejich zadání, případně
pokyny pro zpracování návrhu územního plánu, vydává územní plán, regulační plán, projednává
zprávu o uplatňování územního plánu a vykonává další činnosti podle stavebního zákona.
Rada obce (zastupitelstvo v obcích, kde se rada nevolí) vydává vymezení zastavěného území,
schvaluje uzavření smlouvy s právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně
plánovací činnosti, vydává územní opatření o asanaci a územní opatření o stavební uzávěře, uplatňuje
v samostatné působnosti námitky k zásadám územního rozvoje a připomínky k územnímu plánu
sousední obce, vykonává další činnosti podle stavebního zákona.
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Zastupitelstvo kraje vydává v samostatné působnosti zásady územního rozvoje, schvaluje jeho zadání,
případně pokyny pro zpracování návrhu zásad územního rozvoje, schvaluje zprávu o uplatňování
zásad územního rozvoje a vykonává další činnosti podle stavebního zákona. Rada kraje uplatňuje
v samostatné působnosti stanovisko k návrhu politiky územního rozvoje, vydává regulační plán
v zákonech stanovených případech, vydává v zákonem stanovených případech územní opatření
o asanaci a územní opatření o stavební uzávěře, určuje(případně odejímá) nařízením kraje obecní úřad
pro výkon činnosti pořizovatele.
V rámci přenesené působnosti ve věcech územního plánování výkonnou funkcí při pořizování
územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů mají úřady obcí a krajů.
Úřad územního plánování v rámci obcí s rozšířenou pravomocí má mezi obecními úřady z hlediska
územního plánování zvláštní postavení. Jedná se o specializovaný úřad, který je personálně vybaven
odbornými pracovníky, a proto vykonává všechny pořizovatelské úkoly při přípravě, projednávání
a schvalování územně plánovacích dokumentací a územních studií nejen pro vlastní obec (územní
plán, regulační plán), ale také poskytuje tuto činnost na žádost a ve prospěch všech obcí v rámci
celého svého územního obvodu sídla s rozšířenou pravomocí57.
Zabezpečuje celou agendu v rámci územně-analytických podkladů pro území obvodu sídla
s rozšířenou působností a je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů
územního plánování, pokud nevydává sám územní rozhodnutí a je dotčeným orgánem v řízení podle
zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území a vykonává některé další
činnosti podle stavebního zákona58.
Alternativou pro pořizovatelskou činnost při zabezpečování územně plánovací dokumentaci
a územních studií pro vlastní obec mohou ostatní obce využít služeb odborně způsobilých osob
na základě uzavření smlouvy na komerčním základě nebo vykonávat tuto činnost v rámci vlastního
úřadu, pokud disponují v rámci úřadu obce osobou se zvláštní odbornou způsobilostí pro výkon
územně plánovací činnosti.
Podobně krajský úřad pořizuje pro kraj příslušnou územně plánovací dokumentaci (zásady územního
rozvoje, regulační plán pro plochy a koridory nadmístního významu) územně plánovací podklady
(územně analytické podklady kraje a územní studie). Je ve výjimečných případech dotčeným orgánem
v územním řízení a v řízení podle zvláštních právních předpisů, v nichž se rozhoduje o změnách
v území, které se dotýkají více správních obvodů obcí s rozšířenou působností, je dotčeným orgánem
v územním řízení o záměrech, které vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí, poskytuje v rámci
své působnosti jakopředběžnou informaci územně plánovací informaci, vydává územní rozhodnutí
v zákonem stanovených případech, určuje stavební úřad příslušný k územnímu řízení v zákonem
stanovených případech, vkládá data do evidence územně plánovací činnosti za svůj správní obvod,
vykonává další činnosti podle stavebního zákona
Všechny obecní úřady mají povinnost poskytovat informace pro zpracování územně plánovacích
podkladů a územně plánovací dokumentací.
Přenesenou působností v oblasti státní správy pro realizaci územního rozvoje mají stavební úřady.
Zvláštním orgánem, který se v praxi v podstatě neuplatnil, byly Rady obcí pro udržitelný rozvoj území
(dále jen Radu obcí) zřizované starosty obcí s rozšířenou působností se souhlasem obcí v jejím
správním obvodu, které měly jako poradní orgán projednávat místně příslušné územně analytické
podklady a vyhodnocení vlivů územních plánů na udržitelný rozvoj území a vydávat k nim
pořizovateli své stanovisko. Při poslední úpravě stavebního zákona byl ovšem tento orgán zrušen.
Zvláštní postavení a strukturu orgánů územního plánování má samozřejmě Hlavní město Praha, kde
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Podmínkou výkonu činnosti je souhlas rady obce s rozšířenou působností k žádosti jednotlivých obcí
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Podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti, vymezuje zastavěné území, podává
územně plánovací informace apod.
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Magistrát hlavního města Prahy je v postavení krajského úřadu k ostatním částem Prahy, ale současně
je pro něho při pořizování územního plánu celé Prahy krajským orgánem Ministerstvo místního
rozvoje..
Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování
a vykonává státní dozor ve věcech územního plánování, pořizuje politiku územního rozvoje a k tomu
potřebné územně plánovací podklady, vede evidenci územně plánovací činnosti a vykonává další
činnosti podle stavebního zákona.
Pro území vojenských újezdů má stejné postavení Ministerstvo obrany, které pro území vojenských
újezdů vydává územní plán a regulační plán, projednává územně analytické podklady a územní studie,
podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti. A orgánem územního plánování
jsou újezdní úřady.

4. 6 Stavební úřady
Úlohy stavebních úřadů zahrnuje rozsáhlá agendu z hlediska stavebního zákona, neboť vydávají
územní rozhodnutí (případně územní souhlas) ke stavbě nebo k využití území, stavební povolení
a návazně povolení k užívání stavby (kolaudační rozhodnutí) nebo ke změně při užívání stavby. Jsou
pověřeny kontrolní činností v rámci stavebního dozoru z hlediska stavebního zákona týkající se
nejen nové výstavby, ale také užívání a údržby staveb. V rámci koncepční činnosti se podílí při
pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace poskytováním
informací a vykonává další činnosti podle stavebního zákona.
Rozsah a pravomoci jednotlivých stavebních úřadů se odráží v jejich struktuře nejen z hlediska územním rozsahu, ale také podle jejich zaměření a pravomoci. Stavební zákon člení stavební úřady
jednak na obecné a speciální.
Obecné stavební úřady vykonávají úplnou pravomoc stavebních úřadů včetně územního rozhodování.
Speciální stavební úřady vykonávají pravomoc stavebních úřadů s výjimkou pravomoci ve věcech
územního rozhodování u staveb leteckých, staveb drah a na dráze, včetně zařízení na dráze, staveb
dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a vodních děl59.
Při svém výkonu při povolení stavby jsou vázány na vyjádření souhlasu obecného stavebního úřadu
příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek nebo případně
na vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování
(pokud není územní rozhodnutí nebo územní souhlas vydáván).
Z hlediska územního členění na území vojenských újezdů vykonávají působnost obecních stavebních
úřadů, a to včetně územního rozhodování vojenské stavební úřady, které se zde mají svůj specifický název - újezdní úřady.
Podobně jako je tomu speciálních stavebních úřadů tak opět s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování60 při specifických stavbách týkajících se obrany a bezpečnosti státu (i mimo
vojenských újezdů), staveb pro plnění úloh Ministerstva spravedlnosti a konečně u staveb k účelům
těžby, zpracování, transportu a ukládání radioaktivních surovin na území k tomu vyhrazeném a pro
stavby jaderných zařízení působí jiné stavební úřady zřizované a řízené jako samostatné složky
v rámci ústředních orgánů státní správy (Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo
spravedlnosti a Ministerstvo průmyslu a obchodu). Ministerstvo vnitra svým jiným stavebním
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Úřad pro civilní letectví podle zák.49/1997 Sb. o civilním letectví , silniční správní úřad podle zák.č.1997
Sb. o pozemních komunikacích, vodoprávní úřad podle zák.č.254/2001 Sb. o vodách, drážní správní úřad
podle zák.266/1994 Sb. o drahách
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V uzavřených prostorech existujících staveb a areálů speciálních staveb není územní rozhodnutí ani souhlas
vydávaný obecním stavebním úřadem požadován.
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úřadem tak rozhoduje nejen o povolení staveb policie, ale také o stavbách hasičského záchranného
sboru, BIS apod. Ministerstvo spravedlnosti je zodpovědné za stavby věznic nebo soudů, Ministerstvo
průmyslu a obchodu řídí stavební úřad zodpovědný za stavby v uranovém průmyslu a u jaderných
zařízení atd.
Z hlediska územní hierarchie je nejrozvinutější pochopitelně struktura obecních stavebních úřadů.
Obecným stavebním úřadem je ústřední správní úřad ve věcech stavebního řádu(dnes MMR ČR).
V přenesené působnosti jsou dále stavebními úřady krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy
a úřad městské části hlavního města Prahy určený jeho statutem, magistráty územně členěného
statutárního města a úřady jeho obvodu nebo městské části opět určené statutem, pověřené městský
a obecní úřady.
Podobně silniční správní úřady mají své kompetence vymezeny v hierarchii od Ministerstva dopravy,
krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obce.
Při rozhodování nebo pochybnostech, zda jde o stavbu spadající do pravomoci vojenského, speciálního nebo jiného stavebního úřadu, platí stanovisko tohoto stavebního úřadu. Pokud stavba nebo
opatření se má uskutečnit ve správním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů, provede řízení
a vydá rozhodnutí nejbližší společně nadřízený stavební úřad případně pověří řízením a rozhodováním
některý ze stavebních úřadů, v jehož správním obvodu se má stavba nebo opatření uskutečnit.
Ve specifických případech si může rozhodování vyhradit nadřízený stavební úřad. Předpokládá se to
například u jednotlivých technicky zvlášť obtížných nebo neobvyklých staveb nebo u opatření s rozsáhlejšími účinky na životní prostředí, kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou
zónu v jejich okolí apod.

4. 7 Dotčené orgány v územním rozvoji
Veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů v koncepční i realizační etapě územního rozvoje
zastupují a obhajují orgány státní správy, kterých se předmět řešení dotýká.
Formy jejich vzájemné součinnosti při spolupůsobení v rámci projednávání územně plánovací dokumentace nebo v rámci řízení spadající do územního, stavebního nebo jiného řízení v rámci stavebního
zákona jsou upraveny jednak ve stavebním zákoně, ale také ve správním řádu (SŘ). Dotčené orgány
vydávají závazná stanoviska na základě zvláštních právních předpisů, která nejsou samostatným
rozhodnutím ve správním řízení, nestanoví-li tyto zvláštní právní předpisy v rámci územního řízení,
stavebního povolení nebo kolaudačního rozhodnutí včetně jejich řízení zjednodušujících forem61. Pro
koncepční plánovací dokumenty jako závazným podklad dále vydávají svá stanoviska - pro politiku
územního rozvoje, územně plánovací dokumentaci62, vymezení zastavěného území a pro opatření
obecné povahy63.
Při vydávání závazných stanovisek a stanovisek jsou dotčené orgány vázány na následující principy:
 legalita stanovisek a závazných stanovisek – omezuje dotčené orgány jen na rozsah jejich
působnosti v mezích příslušného zákona.
 kontinuita stanovisek a závazných stanovisek – dotčené orgány jsou vázány svým původním
stanoviskem nebo závazným stanoviskem vydaným v předchozích etapách64
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Například územním souhlasu, veřejnoprávní smlouva, ohlášení, zkrácené stavební řízení – certifikát
autorizovaného inspektora, změně stavby před jejím dokončením atd.
62

návrhu zásad územního rozvoje, zadání, koncept a návrh a vyhodnocení územního plánu, pořízení regulačního
plánu ..
63

územním opatření o stavební uzávěře nebo územním opatření o asanaci území
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změna stanoviska je možná jen v případě nových a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny
dříve, a kterými se podstatně změnily podmínky vydání původního stanoviska
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 otázka věcí rozhodnutých – pokud dle stavebního řádu bylo o věci rozhodnuto
v předcházejícím stadiu (např.vydaný regulační plán, územní rozhodnutí apod.), nelze
následně ze strany dotčených orgánů uplatňovat zpětně nějaké požadavky. Platí zde výjimka
jako u principu kontinuity stanovisek a závazných stanovisek
 pravomoc kontrolovat dodržování podmínek – dotčené orgány mohou kontrolovat splnění
svých podmínek, které již stanovily dříve ve svých stanoviscích nebo závazných stanoviscích
pokud zahrnuty do výrokové části rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydaného podle
SZ a mají také právo podat podnět k zahájení přezkumného řízení v případě koncepčních
dokumentací (politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace nebo územní
opatření a vymezení zastavěného území)
Pokud týž orgán veřejné správy je příslušný podle několika zvláštních právních předpisů k vydání
několika stanovisek nebo závazných stanovisek vydává pouze jedno společné koordinované
stanoviska nebo koordinovaného závazné stanovisko (např. odbory životního prostředí v rámci
úřadů obcí s rozšířenou působností).
Působnost dotčených orgánů je možné shrnout z hlediska veřejného zájmu do několika okruhů:
 obrana a bezpečnost (obrana bezpečnost státu a civilní ochrana, požární ochrana)
 ochrana přírody a krajiny (ochrana přírody a krajiny, životního prostředí, odpadové
hospodářství, vodní hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana zemědělského půdního fondu
a ochrana lesa, ochrana ložisek nerostných surovin)
 energetika (energetika a využívání jaderné energie a ionizujícího záření)
 doprava (pozemních komunikacích, doprava drážní, letecká a vodní a elektronické
komunikace)
 zdraví a bezpečnost práce (ochrana veřejného zdraví, bezpečnost práce)
 ostatní veřejné zájmy (památková péče, veterinární správa, pozemkové úpravy)
Postavení dotčených orgánů mohou zaujímat ve specifických případech i územní samosprávy 65
a úřady územního plánování a dokonce také stavební úřady66. Nevydávají ovšem stanovisko, ale pouze
vyjádření jako podklad pro řízení, které stavební úřady v úřad v územním řízení musí vyhodnotit a toto
vyhodnocení pak ve výrokové části územního rozhodnutí zdůvodnit v rámci odůvodnění územního
rozhodnutí.
Obecní úřady s rozšířenou působností „úřady územního plánování“ v přenesené působnosti jsou
dotčenými orgány v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydávají územní rozhodnutí a jsou dotčenými orgány v řízení podle zvláštního právního předpisu,
v němž se rozhoduje o změnách v území.
Krajské úřady v přenesené působnosti jsou dotčenými orgány v územním řízení a v řízení podle
zvláštních právních předpisů, v nichž se rozhoduje o změnách v území, které se dotýkají více správních obvodů obcí s rozšířenou působností a jsou dotčenými orgány v územním řízení o záměrech,
které vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí.
Součinnost spolupráce dotčených orgánů státní správy a stavebních úřadů a orgánů územního
plánování je základem prosazení veřejných zájmů a jejich koordinace se zájmy samospráv a individuálních zájmů všech fyzických a právnických osob v územním rozvoji.
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Samosprávy jsou dotčenými orgány v případě, kdy se věc týká práva územního samosprávného celku na
samosprávu v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydávají územní
rozhodnutí a rozhoduje se o změnách v území .
66

Obecné stavební úřady jsou dotčeným orgánem v případech, kdy stavební povolení vydávají jiné stavební
úřady na základě územního rozhodnutí vydaného obecným stavebním úřadem.
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4. 8 Ostatní účastníci územního rozvoje
Při průběhu zabezpečování a zpracování územně plánovací dokumentace v předcházejících kapitolách
byli specifikováni pořizovatelé, orgány samosprávy schvalující dokumentaci, zpracovatelé UPD, státní
správa i občané. Obdobně při vydávání územních rozhodnutí (v kapitole 1,6)byla dána úloha a práva
účastníků při územním řízením a vlastníků při vyvlastnění. Územní rozvoj jako proces přípravy,
koncepce a realizace přeměny prostředí má i další aktéry, kteří se ho účastní.

Realitní kanceláře
Po roku 1990 se výrazně zvýšil pohyb v převodu nemovitostí – domů, bytů, pozemků i staveb
s nebytovým účelem. Zatímco do roku 1990 vlastnické právo k pozemkům se zemědělským využitím
bylo potlačováno ve prospěch práva zemědělských podniků na půdě hospodařící, návrat a restituce
tuto koncepci rozmetaly. Obdobně restituce objektů ve městech, domů a bytů, ale i průmyslových
objektů ze značné části našich občanů vytvořilo opět vlastníky. S malou privatizací se do soukromých
rukou dostaly objekty služeb resp. téměř celého III. sektoru a za deset let byly realizovány stovky
a tisíce nových staveb.
Převodem státních bytů na obce a města se statisíce občanů stalo jejich vlastníky. Značná část
restituovaného majetku a zvláště půdy dostala svého nového vlastníka, který k tomuto majetku neměl
vztah jako jeho předci, kteří zde hospodařili. Možnost prodeje nebo pronájmu bytových prostor
a podnikání s nemovitostmi, kdysi specifikované jako „spekulace“ příčící se dobrým mravům
a zákonům, socialistické společnosti, se stala běžnou a zákonnou formou podnikání. Je přirozené,
že zprostředkování všech těchto prodejů a pronájmů vyvolalo vznik velkého počtu realitních kanceláří.
Realitní kanceláře zprostředkovávají prodej a nákup nebo pronájem nemovitostí za úplatu. Velikost
této odměny je odvozována v procentech z uskutečněného převodu a mají proto zájem o maximální
zisk ve prospěch prodávajícího nebo pronajímajícího nemovitost.
Před rokem 1990 nabídka nemovitostí odpovídala v podstatě inzerci, kde za minimální poplatek
inzerujícího a případně i poplatek zájemce byl zprostředkován kontakt mezi oběma stranami. Dnešní
realitní kanceláře nejen přijímají nabídky od prodávajících a zabezpečují jejich účinné a efektivní
zveřejnění, ale poskytují další odborné služby.
Klientovi nabízejícímu nemovitost doporučují podmínky nabídky, cenu prodeje a formu nabídky. Pro
provedení převodu zabezpečují vyřízení formálních náležitostí-podklady z katastru nemovitostí, kupně
prodejní smlouvu, vyjádření úřadů k převáděné nemovitosti apod. Spolupracují proto s odborníky
pro inzerci, fotografy, stavebními znalci, právníky i hypotečními bankami. Není dnes vůbec výjimkou,
že zprostředkovávají nejen prodej a koupi nemovitosti, ale i zabezpečení hypotečního úvěru nebo jiné
formy půjčky na nákup nemovitostí. Často jejich klienty jsou i obecní a městské samosprávy. Některé
z kanceláří zabezpečují i komplexní služby při převodu a správě bytového fondu.
Mezi realitními kancelářemi se vyskytují i specializované kanceláře například pouze na byty nebo
rodinné domy a dokonce od čistě zprostředkovatelské služby se dostávají k činnosti investorské,
kdy domy a byty nakupují a později prodávají nebo pronajímají.
Úhrada za převod obvykle přechází depozitním účtem realitní kanceláře a tato garantuje, že převod
financí od nabyvatele k prodávajícímu je proveden až když nabyvatel obdrží právně účinné
rozhodnutí.
Provize za převod nemovitostí se pohybují obvykle mezi 3-5% z prodejní ceny, při pronájmu ve výši
1-3 měsíčního nájemného.
Ve vyspělých evropských zemích se převod nemovitostí zprostředkovávaný přes realitní kanceláře
pohybuje mezi 70% až 80% všech převodů. Podíl realitních kanceláří na převodech u nás je pravděpodobně nižší (odhadem 25 - 50%),ale je reálné, že směřuje k podobnému ukazovateli v ostatních
vyspělých evropských zemích.
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Developerské organizace
Kategorie této činnosti byla do roku 1990 u nás v podstatě neznámá. Nejedná se totiž o investorskoinženýrskou činnost, kterou například pro stát při bytové výstavbě zabezpečovali Stavoinvesty
(investice byla garantovaná státem nebo státní organizací se zabezpečením financí i odběru
realizované stavby).
Developeři jsou podnikatelé, kteří iniciují výstavbu určité akce, stavby nebo souboru staveb v menším
nebo větším rozsahu až do konečného odprodeje potencionálního kupce. Námět stavby a účel včetně
jeho územního výběru a financování je plně v kompetenci developera.
Finanční prostředky pro realizaci mohou použít jednak z vlastních zdrojů, ale převážně od jiných
investorů nebo přímo od bank formou půjčky. Celý proces tedy začíná výběrem pozemku nebo vhodné
lokality, prověření možností využití pozemku na zvolený účel, vykoupení nebo získání jiného práva
na využití, zabezpečení zpracování projektové dokumentace, získání územního rozhodnutí
a stavebního povolení, zabezpečení výstavby až do kolaudace a odprodej vzniklého díla jednomu nebo
více potencionálním kupcům.
Celý takto popsaný cyklus není vždy ukončen. Developer může například zabezpečit lokalitu pro výstavbu rodinných domů do fáze ukončení výstavby inženýrských sítí a následně stavební pozemky
se zabezpečenou dopravní a technickou infrastrukturou prodávat budoucím stavebníků rodinných
domů. Výstavba rodinných nebo bytových domů dnes patří asi k nejčetnější oblasti developerských
zájmů u nás. Podobně je možné se setkat s výstavbou areálů supermarketů, dostaveb kancelářsko
obchodních objektů v centrech měst, méně často při realizaci průmyslově-obchodních okrsků
nebo zón.
Úspěšnost developerské organizace tkví v managerských schopnostech jejího vedení, schopnosti
získání vhodných lokalit, jednáních se samosprávou i státní správou a v neposlední řadě v zabezpečení
zdrojů financí. Právě zázemí silných investorů nebo bank je podmínkou pro možnou developerskou
činnost. Velmi velké finanční prostředky a relativně riziková a časově dlouhodobá návratnost je
důvodem pro kalkulaci vysokého zisku v případě plné úspěšnosti akce.
Známý H-systém, kdy stovky občanů vydali a potom přišli o své prostředky na výstavby rodinných
domů, není tradiční developerskou činností. Financování projektu bylo přenecháno na budoucích již
získaných kupcích a jimi se zaručoval získávání bankovního úvěru. Riziko ztráty nesli klienti a ne
vlastní H-systém. Nadměrné náklady z provozu a reklamy bylo hrazeny v podstatě formou jakési
pyramidové hry na úkor nových klientů.

Investoři
Kapitál je prostředkem vstupu do územního rozvoje značné části a nutno říci, že je jednou
ze základních podmínek územního rozvoje. Základní kapitálové zdroje mimo státních financí, úspor
obyvatelstva a finančního kapitálu organizací jejich hlavní činnost je v oblasti mimo kapitálové jsou
uloženy v bankovních ústavech.
Banky - poskytují pro investice v územním rozvoji úvěry za úrok, přičemž mimo běžných úvěrů na
konkrétní investice se některé z nich specializují na takzvané hypotéční úvěry. Rozdíl je ve formě
záruky za úvěr. Při hypotéce je zárukou nemovitost ať už pozemek nebo stavba. Největší počet hypotečních úvěrů je dnes poskytován na nákup bytů a domů pro malé investory a občany.
Mezi klienty bank jsou nejen občané, ale úvěry banky poskytují i městům, obcím, fyzickým a právnickým osobám, developerským společnostem. Při investičně velkých objemech dochází k tvorbě
bankovních konsorcií. Méně častá je účast bank přímo na investiční činnosti. Jedná se o případy,
kdy banky jsou spoluvlastníky a mají tak možnost kontroly.
Stát, obce a města - patří k investorům jež investují do převážně nekomerčních staveb. Menší stavby
je možno pokrýt přímo z rozpočtu, u větších staveb je možno uvažovat s úvěry od bankovních institucí
nebo zabezpečení financí vydáním komunálních obligací. Mnohé programy měst jsou zabezpečovány
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z více zdrojů-státní, městské, granty z EU a soukromé zdroje.
Investiční fondy - často spojené přímo s bankami jsou specializovány buď sektorově nebo mohou být
i regionálního zaměření. Mají v podstatě stejnou funkci při investování do územního rozvoje jako
banky.
Stavební spořitelny - jsou nejvýznamnější a nejrychleji se rozvíjející formou spoření u nás v posledních deseti letech. Jedná se o speciální bankovní produkty a vlastní spořitelny jsou často přímo
ovládány bankami. Přestože stavební spoření je určeno na výstavbu nebo přestavbu bytů a rodinných
domů, případně na nákup stavebních parcel pro tuto výstavbu, a stát zde poskytuje obrovskou
celoplošnou dotaci ke každému účtu, není efekt v realizaci investic do bydlení odpovídající
naspořeným částkám. Pro mnohé se tento druh spoření stal výhodným dlouhodobým spořením
s nejvýhodnějším úrokem.
Přesto stavební spoření v sobě skrývá velkou perspektivu, zvláště při možnostech získání
překlenovacích úvěrů a kombinací i s hypotečními úvěry na nákup bytů. Hypotéky jako dlouhodobé
úvěry (i na 20let), kde nemovitost je zárukou pro poskytnutý úvěr, jsou u stavebních spořitelen
zabezpečovány z bank vlastnících tyto spořitelny.
Stavební bytová družstva – forma výstavby především bytových domů v minulosti, kdy členové
družstva byli investory a současně se podíleli na vlastní realizaci výstavby. Finanční prostředky mimo
vlastních vkladů byly získány formou bankovního úvěru a příspěvku státu. Dnes je možno stavební
bytová družstva přiřadit spíše k tradičním stavebním firmám, které jsou realizátory zadané stavby.

Projektanti staveb a inženýrské firmy
Při procesu tvorby UPD participují zpracovatelé – specializované urbanistické organizace s oprávněním pro tuto činnost. Pochopitelně příprava každé jednotlivé stavby vyžaduje přípravu projektu.
Oprávnění k projektování je předmětem živnostenské činnosti, přičemž podle typu stavby a jejího
charakteru se u složitých staveb a specializovaných staveb vyžaduje autorizace projektanta Českou
komorou autorizovaných techniků a inženýrů (ČKAIT) případně Českou komorou architektů
(ČKA). Pro zhotovení územně plánovací dokumentace je podmínkou autorizace osoby
s oprávněním získaným od ČKA.
Inženýrskou činností je příprava stavby včetně objednání projektové dokumentace a projednávání
projektů v rámci územního a stavebního řízení až po stavební dozor při realizaci stavby. Inženýrské
organizace pracují na základně smlouvy, přičemž nenesou tíhu investičních nákladů investora, ale jej
v průběhu přípravy a realizace stavby v přesně vymezeném rozsahu zastupují.

Občan v územním rozvoji
Úloha občana je v celém procesu pochopitelně nejdůležitější. Jako pasivní účastník je ovlivňován
ostatními subjekty a to kladně i záporně-využívá nebo je omezován územním rozvojem(používá
technickou infrastrukturu a komunikace, ale je na nich i závislý a pociťuje i jejich negativa z hlediska
životního prostředí).
Územní rozvoj ho může omezovat i v jeho majetkových právech (vyvlastnění ve prospěch veřejně
prospěšné stavby).
V poloze aktivní jsou téměř nevyčerpatelné možnosti. Od své účasti jako investora svého bydlení,
přes polohu investora jako podnikatele, aktivní účasti při přípravě a realizaci staveb opět jako
zaměstnanec nebo podnikatel zabezpečující si tak prostředky pro svou reprodukci atd.
Mnohem významnější než v minulosti je jeho možnost ovlivňovat územní rozvoj ve své obci, městě
nebo okolí jako člen zastupitelstva, ziskové nebo neziskové organizace, zájmové sportovní či společenské organizace atd. Už při projednávání dlouhodobé perspektivy vývoje obce při projednávání
UPD je jeho poloha neoddiskutovatelně významnější než měl v minulosti. Ne vždy po roce 1990
tuto úlohu občan využívá, někdy na svou pasivitu doplácí, jindy svůj význam nedoceňuje.
65

Zvláštní možností účasti občanů, které se objevilo v souvislosti s novým zákonem 183/2006 Sb. je
zastupování skupiny občanů při projednávání územně plánovací dokumentace. V případě, že tento
zástupce veřejnosti vznáší při projednání stejnou věcnou připomínku, je posuzována jako námitka
a má podstatně jinou váhu než pouhá připomínka. Pořizovatel se námitkou musí zabývat a je součástí
vydávání UPD. Na rozdíl od námitky občana zástupce veřejnosti zástupce veřejnosti však nemá
podle dosavadního rozhodnutí Nejvyššího správního soudu možnost podat k soudu žalobu proti
územnímu plánu nebo jeho části.
Při projednávání územního plánu je podmínkou, aby zástupce veřejnosti byl zmocněn minimálně
10% obyvatel obce (u obcí do 2000 obyvateli) anebo minimálně 200 obyvateli. Podobně to platí při
pro-jednávání. Při projednávání Zásad územního rozvoje je opět kritériem minimálně 1/10 občanů
obce
na území kraje s méně než 2000 obyvateli nebo 200 občanů obce na území kraje s 2000 a více
obyvateli nebo 500 občanů kraje.

Otázky a témata ke zkoušce 4:
1. Struktura nástrojů územního plánování-rozdíly měřítko, pořizovatelé,
schvalující orgány
2. Politika územního rozvoje-význam, obsah, pořizování a projednání, aktualizace
3. ZUR význam, obsah, pořizování a projednání, aktualizace
4. UPN význam, obsah, pořizování a projednání, aktualizace
5. Regulační plán-význam, obsah, pořizování a projednání, aktualizace
6. Co jsou územně plánovacích podklady, jejich význam a využití
7. Územní studie-stručná charakteristika a příklady
8. Územně analytické podklady- stručná charakteristika a příklady
9. Specifikuj strukturu nástrojů územního rozhodování
10. Územní rozhodnutí-rozdělení a specifikace jednotlivých rozhodnutí
11. Územní opatření
12. Specifika a postup stavebních úřadů při územním řízení
13. Zjednodušená řízení při územním rozhodování a význam regulačního plánu
14. Účastníci územního řízení
15. Jaké jsou úlohy samosprávy při územním rozvoji
16. Jaké znáte orgány územního plánování a jejich úlohy
17. Rozdělení a úlohy obecných stavebních úřadů
18. Struktura stavebních úřadů
19. Dotčené orgány-postavení orgánů a specifikace okruhů veřejného zájmu
20. Základní principy postupu dotčených orgánů v územním rozhodování
21. Zástupce veřejnosti-jeho význam při projednání UPD
22. Účastníci územního rozvoje - specifikuj strukturu a postavení
23. Postavení a význam občana při územním rozvoji
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5. Institut vyvlastnění a omezení vlastnických a jiných práv v zájmu územního
rozvoje
Územní rozvoj a jeho dlouhodobé plánování je vždy jistým kompromisem mezi individuálními zájmy
jednotlivců a firem, zájmy společenství zastupované místní samosprávami a všeobecnými zájmy
společnosti. Pro míru nezávislosti při rozhodování o využití vlastních pozemků a staveb a z pohledu
optimálního využití území sehrává nejvýznamnější roli stát svými zákony a legislativními normami.
Nastavuje jimi úlohu územního plánování v procesu řízení územního rozvoje všeobecně a vzájemné
postavení jeho aktérů-jednotlivců, firem, skupinových zájmů a samospráv.
Různé regulace a vytyčení limitů rozvoje je v pravém slova smyslu také vždy určitým omezením
vlastnických práv. Omezení vlastnictví, jeho využívání a nakládání s ním, je obvykle stanoveno
všeobecně platnou legislativní normou. K tomuto typu omezování patří např. předpisy na ochranu
zemědělského a lesního půdního fondu atd. Vlastníkům je zde dána povinnost hospodařit na zemědělských a lesních pozemcích takovým způsobem, aby neohrožovali účel funkce, kterou zemědělské nebo
lesní pozemky mají jak z hlediska ekonomického, tak i ekologického. Změna a odnětí zeměděl-ské
a lesnické půdy a jejich využití k jiným účelům je zákonem podmíněno výslovným souhlasem
správního úřadu a případně i úhradou finanční povinnosti.
V minulosti k finanční náhradě byla stanovována také náhrada za odnímané plochy formou vykonání
rekultivací méně hodnotných pozemků pro zemědělství nebo lesnictví. Omezení uložená vlastníkům
nemovitostí v ochranných pásmech pozemních komunikací, drah, území chráněných dle zákona na
ochranu přírody a krajiny, ochranných pásmech zdrojů pitné vody aj. V některých případech jsou
omezení práv refundovány úlevami nebo finanční kompenzací. Příkladem mohou být ochranná pásma
zdrojů pitné vody, které na návrh jeho vlastníka vymezuje ve správním řízení vodoprávní úřad
rozhodnutím o zřízení ochranného pásma vodního zdroje.

Vývoj institutu vyvlastnění a jeho vývoj na našem území
Nejcitlivějším zásahem do vlastnických práv v zájmu rozvoje území je vyvlastnění, které zahrnujeme
do početné rodiny právních institutů, které buď omezují, nebo dokonce úplně ruší vlastnické popřípadě
jiné věcné právo. V širším pojetí lze vyvlastnění definovat jako „právní institut, postihující vnucenou
mocenskou změnu vlastnických práv, jehož smyslem je zprůchodnit dosažení žádoucího přechodu,
popřípadě omezení vlastnického práva tam, kde by to jinak bez tohoto mocenského institutu nebylo
možné[48].
Na našem území je vyvlastnění součástí právního řádu již 200 let, když byl publikován formou
Císařského patentu č.90/1811 Sb. zák. soudu jako Všeobecném zákoník občanský67. Jeho další
aplikací se staly zákony zaměřené pro konkrétní účely vyvlastnění, z kterých k nejvýznamnějším patří
nepochybně zákon č. 30/1878 ř.z., o vyvlastnění k účelům vybudování a provozu drah, na který pro
jeho komplexní úpravu vyvlastnění odkazovaly i jiné předpisy, ač byl přijat jako zákon speciální pro
vyvlastnění za účelem výstavby a provozu železniční dráhy[49].68 Z dalších zajímavých historických
příkladům je možné uvést vyvlastňovací zákon z roku 1893 [53] v souvislosti s asanací Pražského
židovského getta69 (viz obrázek 16).
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Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch(ABGB) z roku 1811 v části druhé mezi něž patří i vlastnická práva je
specifikován v rámci §365 princip vyvlastnění či omezení vlastnického práva-zásah do práv je ale vždy nutno
učinit jen v daném veřejném zájmu, pro určitý účel (pokud ho nejde dosáhnout jinak) a to vždy za náhradu a jen
když to stanoví zákon. Zákoník u nás platil do r.1950 a v Rakousku platí dodnes.
68

Hoetzel, J., Weyr, F.: Slovník veřejného práva Československého – Svazek V. Praha: Eurolex Bohemia s.r.o., 2000.
str. 492
69

Wurzer, R.: Zákon, daný dne 11. 2. 1893, čís.22ř.z. O vyvlastňování k úpravě asanačního obvodu královského
hlavního města Prahy-jeho význam pro obnovu města In
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Zvláštním z hlediska účelu vyvlastnění byl
u nás speciální zákon č. 63/1935 Sb.,
m bylo získat strategicky vhodné pozemky,
převážně v soukromém vlastnictví pro
vybudování systému opevnění na našich
hranicích. Po roku 1951 se vyvlastňování
provádělo na základě zákonů o územním
plánování resp.zákonů o stavebním řádu a to
až do roku 2006. Příkladem vyvlastňování
z doby po roce 1976 mohou být například
seznamy pozemků pro výstavbu rodinných
domů, kde všeobecný zájem tkvěl v ochraně
zemědělského půdního fondu mimo zastavěná
území obcí a měst a to intenzifikací
nadměrných zahrad a nevyužitých ploch
uvnitř jejich intravilánů.

Obr. 16 Pražský Josefov před asanací[zdroj:53]

U všech omezení již uvedených a všeobecně při vyvlastnění je společným jmenovatelem jejich uplatňování ve prospěch veřejného zájmu. Ústřední otázkou je potom definice pojmu veřejný zájem, který
může být vysvětlován různě a dnes soulad tohoto institutu s nejvyššími právními normami uplatňovanými dnes ve vyspělých zemích celého světa. Příkladně u nás je obsaženo vyvlastnění a jeho
podmínky v rámci Listiny základní práv a svobod jako součást Ústavy ČR.70
V ústavních zásadách pro vyvlastnění jsou definovány jednoznačné principy a to, že vyvlastnění je
možné provádět pouze na základě zákona a pouze za náhradu. Z občanského zákoníku jsou doplněny principy pro vyvlastnění dalšími podmínkami. K realizaci vyvlastnění je přípustné přistoupit
pouze tehdy, když nelze dosáhnout veřejného zájmu jako účelu jinak a je možné jen pro zákonem
stanovený účel. Je pochopitelné, že vlastní způsob vyvlastnění musí mít zákonem určená pravidla
pro provedení (u nás správní řízení), kterého výsledkem je individuální správní akt -vyvlastňovací
nález.
Vyvlastněním není možné ztotožňovat v naší historii s tragickým „znárodněním“ po roce 1948,
jako důsledkem politické represe zdůvodňovaným zájmem pracujících mas. Principy vyvlastnění
nesplňují plně ani další v naší historii významné změny a přerozdělení majetkových poměrů jako jsou
pozemková reforma, konfiskace majetku kolaborantů a zrádců po 2. světové válce apod.

Vyvlastnění v mezinárodním srovnání aneb jak je tomu jinde:
Při porovnání s právním institutem vyvlastnění uplatňovaným v jiných zemích můžeme konstatovat
v podstatě dva přístupy, pokud je tento institut zaveden. Jednak je to rozdíl mezi právem ve Velké
Británii a zemích, které z anglosaského právního systémy vyšly (USA, Kanada, Austrálie apod.)
a práva na našem kontinentu.
Slovensko je nejblíže našemu pojetí zákonodárství v oblasti pochopitelně díky předcházející společnému státnímu soužití. Rozdíly jsou zde díky některým novelizacím a speciálním předpisům týkajících
se vymezení pojmu veřejného zájmu. Vyvlastnění může zde být uskutečněno např. za účelem významné investice např. průmyslové stavby provozované právnickou osobou se sídlem na Slovensku, pokud
finanční prostředky na uskutečnění investiční náklady dosáhly nejméně 1 miliardy Sk, jde o objem
výroby anebo zaměstnanosti národohospodářsky významný subjekt a vláda Slovenské republiky o ní
rozhodla, že uskutečnění je ve veřejném zájmu129. Zákon zde byl troch účelově motivován rozsáhlou
investicí automobilového závodu firmy KIA u Žiliny a problémy, které nastaly při výkupu pozemků.
Podobně účelovým se stal zákon týkající se vyvlastnění pro výstavbu dálnic71zák. č. 669/2007Z.z.,
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zakotvena v čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod vyhlášené usnesením č. 2 /1993 Sb.

zák. č. 669/2007 Z. z. NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
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který umožnil výstavbu ještě před majetkoprávním vypořádáním se s vlastníky pozemků. O podobné
reformě se diskutuje i v našem parlamentu.
Spolková republika Německo vychází ze své společné Ústavy označované jako Základní zákon
a ústav jednotlivých zemí, přičemž vyvlastnění je prováděno pouze k obecnému prospěchu, ze zákona
nebo na základě zákona, který upravuje způsob a míru odškodnění ve výši stanovené nezávislou
znaleckou komisí a prováděnou speciálním vyvlastňovacím úřadem. O námitkách k vyvlastnění
rozhoduje správní případně pravomocný Spolkový správní soud. V této souvislosti je možné
připomenout zvláštní zákon, který byl přijat Spolkovou zemí Bavorsko v roku 1993 v souvislosti
s výstavbou ropovodu z Ingolstadtu do České republiky do Kralup nad Vltavou, který umožňoval
vyvlastnit pozemky na území Bavorska ve prospěch realizace této stavby. Tento skutečně velkorysý
akt Bavorska není českou veřejností příliš znám, přestože pro naši republiku znamenal obrovský
pokrok z hlediska diverzifikaci zdrojů fosilních paliv a jednostranné energetické nezávislosti na
zdrojích ropy dovážených ze zemí bývalého Sovětského svazu.
Francie je zemí, kde vyvlastnění probíhá v několika krocích. V první řadě jde o rozhodnutí
o veřejném zájmu na provedení vyvlastnění s připomínkovým řízením, následuje vymezení vyvlastňované nemovitosti a vyhlášení její převoditelnosti prefektem departementu a přezkoumání soudem,
který rozhodne o převodu nemovitosti a určí též případně výši a způsob náhrady. Převod je ukončen
měsíc po úhradě nemovitosti po uhrazení nemovitosti. Provedení vyvlastnění je zde 5 let od prohlášení
záměru o veřejném účelu.
Ve Švédsku je princip vyvlastnění omezen jen na určité účely a rozhodují o něm dvě instituce.
O povolení vyvlastnění rozhoduje švédská vláda a o stanovení výše náhrady příslušný zvláštní soud
pro otázky nemovitostí. Proti výšce náhrady (tržní cena) je možné se odvolat k odvolacímu
a Nejvyššímu soudu. Rozhodnutí o vyvlastnění platí pouze jeden rok.
Systém práva ve Velké Británii a USA je odlišný od kontinentálních předpisů díky jiným právním
systémům založeným nejen na psané právu, ale významně na soudních precedentech, právních
obyčejích. Ve Velké Británii o provedení vyvlastnění může požádat kdokoliv, komu přísluší pravomoc provádět vyvlastnění na základě zákona schváleného parlamentem (např. rozhodnutí parlamentu
o výstavbě železnice). Zákon vždy zároveň stanoví orgán, který má pravomoc provést vyvlastnění
a k jakým účelům je možno vyvlastnit včetně dodržení procedurálních podmínek aktu. Obvykle je
podmínkou vyvlastnění vydání vyvlastňovacího příkazu schváleného Ministerstvem životního prostředí po předchozím veřejném šetření. O náhradě pokud nedojde k dohodě, rozhoduje pozemkovým
tribunál (obvykle tržní cena včetně nákladů souvisejících) [54]. Příkaz o vyvlastnění platí tři roky.72
V USA se stalo vyvlastnění součástí Ústavy až v roce 1791 díky tzv. Pátému dodatku. [52] jehož
ustanovení stanoví, že soukromý majetek nesmí být odebrán pro veřejné užití bez spravedlivé
kompenzace. Je tedy dnes obsahem nejen federálního základního zákona, ale také zákonů většiny států
unie. Zajímavý je zde vývoj obsahu pojmu veřejný zájem v celé historii USA (pojem „public use“).
V 19. století zahrnoval vybudování cest nebo odvodnění pozemků a budování mlýnů. Postupně
s veřejnému účelu připojilo budování železnice, rozvody plynu, elektřiny, telefonního a telegrafního
spojení, vody apod.. Ve 20. století byl pojem veřejný účel dále rozšířen na vyvlastnění nemovitosti
v chudinských čtvrtích za účelem jejich asanace a pro zajištěním nové urbanistické výstavby.

Základní principy vyvlastnění v České republice dnes
Z obecných principů specifikovaných v Ústavě a z Listiny základní práv a svobod jako její součásti
vycházel nový zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo
ke stavbě (zákon o vyvlastnění) přijatý s účinností od 1. 1. 2007. Zákon o vyvlastnění se tak stal
Důvodová zpráva k zákonu o vyvlastnění. In
http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=d86dfbf0-fc35-4c60-985c-84c3132e8c53
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obecným vyvlastňovacím předpisem, který upravuje hmotně právní podmínky vyvlastnění (kromě
účelu vyvlastnění, kde odkazuje na zvláštní zákony), způsob a formy poskytnutí náhrady
za vyvlastnění, procesní podmínky a řízení o vyvlastnění, včetně případného zrušení.
Důležitým faktem je, že předmětem vyvlastnění podle tohoto zákona mohou být pouze pozemky nebo
stavby, tedy nemovitosti.
Prvním předpokladem pro vyvlastnění je, aby veřejný zájem převažoval nad ochranou zájmu
dosavadního. Za veřejný zájem je považována obecně ochrana veřejného zdraví, ochrana životního
prostředí, zajištění a obrana státu a veřejný zájem přesně vymezený ve stavebním zákoně
č.13/2006Sb a dalších zvláštních zákonech73.
Veřejný zájem musí být prokázán ve vyvlastňovacím řízení. Před započetím vyvlastnění je nutné
jednoznačně prokázat, že práva k pozemku či stavbě potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění nelze
získat dohodou či jiným způsobem. O záměru vyvlastnění by měl být vlastník včas informován
(6 měsíců) a vyvlastňovatel také musí prokázat svou dobrou vůli dohodnout se (předložením smlouvy
o převodu práv). Snad není potřebné připomínat, že veřejným zájmem nejsou jen zájmy státu nebo
jeho institucí při výstavbě komunikací či jiných staveb. Patří sem i podmínky fyzických osob
pro jejich nezbytný přístup ke stavbě, která je v jejich vlastnictví, pro její řádné využívání nebo příjezd
k ní.
Pro vyhnutí se institutu vyvlastnění by měly být hledány cesty již v urbanistickém řešení v rámci
územně plánovací dokumentace a při územně-technickém návrhu konkrétní stavby podmiňující
územní rozvoj. Na druhou stranu specifikace a schválení staveb jako veřejně prospěšných nebo
opatření veřejně prospěšných mohou značně zjednodušit a zkrátit postup při jejich budoucí realizaci.
Rozsah vyvlastnění nebo omezení práv musí být minimalizován na nejnižší možnou míru. A to jak
z hlediska rozsahu území, tak z hlediska výše omezení nebo vyvlastnění.
Vyvlastnění probíhá vždy a zásadně za náhradu (včetně náhrady nákladů vzniklých následkem
a v souvislosti s vyvlastněním). Náhrada je poskytovaná obvykle ve finanční formě. Jen ve výjimečných případech, kdy se vyvlastňovatel s vyvlastňovaným dohodne, může být náhradou jiná stavba
nebo jiná nemovitosti. Výše náhrady je stanovována znaleckým posudkem v ceně obvyklé, přesto je
stanovená výše náhrady často záminkou pro odvolání a dlouhodobé soudní spory komplikující územní
rozvoj.
Pro odvolání k vyvlastnění jsou určeny příslušné krajské soudy v občanském soudním řízení.
Ale i proti tomuto soudnímu rozhodnutí je možné se dále odvolat, což je dnes jednou z příčin nedořešených rozhodnutí o vyvlastnění a zpoždění při přípravě většiny liniových staveb. Postupy uplatněné
v minulosti u speciální zákona č. 63/1935 Sb., o vyvlastnění k účelům obrany státu, které rychlostí
a jednoduchostí předčily všechny naše právní normy týkající se rychlostí postupu vyvlastnění jsou
dnes nemyslitelné, což bylo ovšem vyvoláno specifičností tehdejší politické situace. Ale ani opakované pokusy o řešení dnešních problémů při vyvlastnění našimi zákonodárci vyřešit formou novelizace zákona rychlejší postup například u komunikací nebyly a nemohly být úspěšné, neboť by mohly
vést k výrazné diskriminaci občanských práv.
V rozhodnutí o vyvlastnění je stanovena lhůta a způsob zahájení uskutečňování účelu vyvlastnění.
Tato lhůta, ve které je vyvlastnitel povinen zahájit realizaci účelu vyvlastnění, nesmí být delší než
2 roky maximálně s možností prodloužení o další dva roky. V případě, že nedojde k realizaci účelu
do stanovené doby nebo ztratí platnost územní rozhodnutí má původní vlastník právo požadovat
zrušení rozhodnutí o vyvlastnění. V případě zrušení vyvlastnění je ovšem povinen náhrady vrátit
do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí o zrušení vyvlastnění a to i případně nemovitosti.
73

Příklady zvláštních zákonů: zákon 222/1999Sb o zajišťování obrany České republiky, zákon 254/2001Sb. o
vodách , zák.13/1997Sb o pozemních komunikacích, zákon 44/1988Sb o ochraně a využití nerostného bohatství,
zákon 114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon 151/200Sb o telekomunikacích, 458/2000Sb. energetický
zákon, zákon 226/1994Sb o drahách, zákon 164/2001Sb lázeňský zákon
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Zákon o územním plánování má tedy při vyvlastňování z hlediska účelu zvláštní postavení. Z pojmů
tam uvedených pro stanovení účelu a veřejného zájmu jsou významné tři pojmy – veřejná infrastruktura, veřejně prospěšná stavba a veřejně prospěšné opatření.
Veřejnou infrastrukturou jsou pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury včetně
souvisejících zařízení(např. pozemní komunikace, vodní cesty, letiště apod.), technické infrastruktury (např. vedení a stavby energetiky, vodovody a kanalizace, zařízení pro nakládání s odpady,
produktovody apod.) a občanské vybavení (pro vzdělávání, sociální a zdravotní služby, kulturu,
veřejnou správu, ochranu obyvatelstva) a veřejné prostranství.74
Veřejně prospěšnou stavbou jsou stavby veřejné infrastruktury určené k rozvoji obce, kraje
a státu ve vydané územně plánovací dokumentaci.
Veřejně prospěšná opatření jsou opatřeními nestavební povahy sloužící k ochraně a rozvoji přírodního, kulturního a archeologického dědictví opět vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.
Prokázání účelu pro který má být vyvlastňováno je přímo v zákoně definována podmínka souladu
s úkoly územního plánování. Veřejný zájem musí dosahovat určitého stupně kvality. Konkrétně
to znamená soulad se schválenou, vyhlášenou a tedy platnou územně plánovací dokumentací.
V současnosti se jedná o zásady územního rozvoje kraje nebo územní plán obce na základě kterých je
vydáno územní rozhodnutí případně regulační plán vycházející z příslušného stupně dokumentací.
Je důležité připomenout, že například stavba nedefinovaná v těchto dokumentacích vysloveně jako
veřejně prospěšná se za stavbu ve veřejném zájmu může těžko prosadit. V mimořádných případech
může jít i o vyvlastnění pro stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nebo při
asanaci. Z územně plánovací dokumentace vyplývají nejen možnosti omezení vlastnických práv při
vyvlastnění, ale také omezení pro vlastníky z hlediska odprodeje nemovitostí.
Pro pozemky určené územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo
pro veřejně prospěšné opatření má obec nebo kraj předkupní právo. Obec má předkupní právo i pro
pozemky určené územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejné prostranství. Pokud do
6 měsíců obec nebo kraj svého práva na základě nabídky nevyužije, tak toto právo zaniká. Schéma
postupu při územně plánovací přípravě, lokalizaci v rámci projektové přípravy a majetkovém
vypořádání před realizací veřejně prospěšné stavby je uvedeno na následující straně.
Při vyvlastnění či omezení práv ústřední roli sehrávají vyvlastňovací orgány (Úřady obcí s rozšířenou
působností, magistráty statutárních měst, krajské úřady, magistrát hlavního města Prahy a jím pověřené obvodní úřady, ministerstvo pro místní rozvoj), které akt provádějí.
Vlastnictví je jedním ze základních lidských práv ve vyspělé společnosti a jako takové je široce chráněno vnitrostátními právními řády i mezinárodním právem. Pro územní rozvoj jeho omezení není
a nemůže být právem absolutně neomezeným, ale jeho rozsah musí být případně stanoveny pouze
zákonem, což odpovídá podmínkám deklarovaným také v Listině základních práv a svobod zákonem.

Otázky a témata ke zkoušce:
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Základy principy omezení práv a vyvlastnění v územním rozvoji, legislativa
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Veřejný zájem, veřejná infrastruktura, veřejně prospěšné stavby a opatření

§ 34 zákona 128/2000Sb o obcích
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kolaudace

6. Funkční složky území
Prostředí přírodní i umělé, které nás dnes obklopuje, jako výsledek historického rozvoje lidské
společnosti a jí přetvářeného přírodního prostředí, ve své podstatě odráží složitý komplex interakcí
hmotné struktury, přírodních i civilizačních hodnot a všech činností v území. Je formou pro uplatnění
ekonomických, sociálních, ekologických i kulturních procesů a vztahů, které tyto činnosti obsahují.
V urbanistické struktuře nacházíme strukturu funkčních složek obsahujících nároky, potřeby a aktivity
žijících obyvatel. Při plánování funkčních složek v rámci řešení konkrétního území nám obvykle nepostačuje rozdělení na bydlení, práce, rekreace a doprava, jak je zjednodušeně specifikovali autoři
Athénské charty v roku 1933. Mnohem častěji zde vymezujeme samostatně mimo již uvedených další
funkce a to výrobu a skladování, zemědělské a lesní hospodářství, občanské vybavení, zeleň,
dopravní a technickou infrastrukturu a vodní hospodářství atd.
Kvalita a vyváženost jednotlivých funkčních složek v území a jejich vzájemné vazby jsou zásadními
faktory pro udržitelný rozvoj území, neboť odrážejí ekonomickou a sociální stránku života ve vztahu
k životnímu prostředí. Územní plánování je v zájmu udržitelného rozvoje vždy kompromisem
ekonomického, sociálního a environmentálního pilíře.
Zastoupení jednotlivých funkčních složek a řešení jejich struktury, podílu a vzájemného uspořádání
v rámci zastavěného území, zastavitelného území samozřejmě ve vztahu k okolní volné krajině je
kompromisem pro funkční komplex vnitřních vztahů a možnost života společnosti v příjemném
a zdravém životním prostředí. Právě tento úkol má smysl při naplňování úloh a cílů regionální
politiky a územního plánování a k tomu vytvářených nástrojů usměrňují územní rozvoj.

6. 1 Funkce bydlení
Funkce bydlení je základní funkcí lidských sídel a může být považován za hodnotící ukazatel životní
úrovně společnosti a jednotlivce. V problematice územního plánování a urbanismu je bydlení
nejdůležitější a nezastupitelnou funkční složkou, která svým podílem na celkové rozloze sídel je
dominantní. Jestliže zajištění bydlení považujeme za základní lidské právo, neznamená to, že by zde
měla principiálně absentovat osobní odpovědností jednotlivce za jeho zajištění. Na mezinárodní úrovni
je právo na bydlení součástí práva obvykle označovaného jako právo na přiměřenou životní úroveň.
V každé společnosti mohou existovat lidé, kteří si prostředky na své bydlení z objektivních důvodů
nejsou schopni zajistit sami a potom je povinností státu na principu solidarity jim v řešení pomoci.
S určitou diferenciací území na jednotlivé funkce se setkáváme již u starověkých a antických měst.
K výraznému oddělení bydlení od funkcí výrobních nebo komerčních došlo ovšem až s průmyslovou
revolucí a s ní spojeným procesem urbanizace. Urbanizaci chápeme zde jako společenskou změnu
prostorové a sociální organizace společnosti zahrnující mimo jiné i nové formy urbánních struktur.
Jestliže v předindustriálním období můžeme identifikovat u bydlení rozdíly a územní rozdělení mezi
vládnoucí třídou a ostatními sociálně nižšími vrstvami obyvatelstva, od období industrializace se škála
forem a sociálního rozčlenění značně rozšířila.
Diferenciace obytného území, jinak řečeno rozdělení různých forem a druhů bydlení může být
koncipováno mnoha rozlišnými způsoby.
Z architektonicko-urbanistického hlediska v současném městě rozlišujeme dvě základní formy
bydlení a to v rodinných domech a v bytových domech případně doplněné dalšími funkcemi.
Zvláštní formou bydlení, které spojuje výhody obou je tzv. kompaktní bydlení75.
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Forma nízkopodlažní zástavba s vysokou hustotou osídlení (Anglicky „High-density, Low-rise housing“)Jde o
intenzivně zastavěné sídelní struktury, s hustotou osídlení, která se pohybuje nejčastěji v rozmezí 210–250
obyvatel/ha tj. mezi 26–217 ob.j./ha, při současném zachování hladiny zástavby zpravidla od 1 do 3 nadzemních
podlaží nad upraveným terénem (jen výjimečně vyšší). Zastavěnost pozemku se pohybuje od 20 do 90 %
(obvykle okolo 40 % stavebního pozemku).
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Rodinné nebo bytové domy jsou ve městech uspořádávány do obytných souborů a čtvrtí. Doba vzniku
a forma jednotlivých objektů vytváří rozmanitost a typologii charakteru těchto souborů. Obytné celky
mohou být složeny pouze z bytových domů nebo z domů rodinných, ale zejména u nízkopodlažní
zástavby bytových domů mohou být s rodinnou výstavbou kombinovány. Pestrost forem a funkcí je
pro obytné prostředí obvykle přínosem.
V našich městech se nejčastěji setkáváme s obytnými soubory v historické zástavbě, s blokovou zástavbou měst 19. - 20.století, (spíše v centrálních částech měst), továrními dělnickými sídlišti budovanými již v 19. stol., „zahradní města“s vilovou zástavbou, rozvolněnými panelovými sídlišti z dob
socialismu a nově se satelity rodinných domů a vil v zázemí velkých měst.
Urbanistická forma bydlení poskytuje obyvatelstvu různou kvalitu nejen z hlediska úrovně uspokojování funkcí, které bydlení má, ale také se promítá do rozdílů z hlediska využití území. Investiční
náročnost výstavbě a náklady na provoz jsou u různých forem nejen z hlediska vlastních bytů, ale také
z hlediska náročnosti na technickou a dopravní infrastrukturu.
Zástavbu rodinných domů lze dělit typologicky podle jejich uspořádání a urbanistické situace na
izolované, dvojdomky, řadové (ve dvojnásobné řadě, čtyřdomky, řetězové), atriové (ve tvaru I, L, U,
O), terasové.
Typy bytových domů lze dělit jednak podle jejich výšky a tvaru na bodové, věžové, řadové, deskové, ve tvaru L T Y O, terasové (ve svahu, na rovině, pahorkovité), strukturální nebo podle jejich
počtu nadzemních podlaží (nízkopodlažní – do 4 podlaží, středně vysoké 5-8 podlaží a výškové 9
a více podlaží). Z hlediska jejich vnitřního uspořádání a podle přístupové komunikace architekti
obvykle bytové domy dělí na schodišťové, chodbové, pavlačové nebo kombinované. Pro ilustraci typy
domů dokumentují tabulky podle Zásad a pravidel územního plánování (VUVA Brno).
Z hlediska územního plánování při umisťování obytných objektů a rozvoji obytné funkce v území je
nevyhnutné respektovat přírodní podmínky, které mohou být limitující pro volbu vhodné formy bytových objektů a celkovou urbanistickou strukturu. Jedná se o geologické poměry (seismicita, sesuvy,
podmínky pro zakládání budov), hydrologické podmínky (záplavová území, hladina spodní vody),
geomorfologii terénu (členitost a svažitost), klimatické, pedologické poměry a hygienické podmínky
(oslunění a osvětlení, ochrana proti hluku atd.). K obecným podmínkám patří zabezpečení napojení
na technickou infrastrukturu, dopravní napojení včetně zabezpečení počtu odstavných stání (parkoviště, garáže) nebo vzájemné odstupy budov a respektování požárních předpisů.
Dále jsou formy bydlení a obytné prostředí ovlivňováno sociálně ekonomickými a kulturně
estetickými požadavky a technickým stavem území, resp. jeho vybavením i sociálním statusem.
Bydlení je základní urbanistickou funkční složkou každého sídla. Funkce bydlení není jen naplněním základní potřeby člověka z hlediska uspokojování jeho potřeb biologických (spánek, hygiena,
jídlo, reprodukce), ale také společenských, sociálních a ekonomických (výchova dětí, školní výchova,
pracovní aktivity atd.). V místě bydliště by měly být také uspokojovány jeho nároky pro regeneraci
tedy nároky fyziologické, psychologické a sociologické. Realizují je prostor v celém obytném
prostředí – ve vlastních obytných objektech a souvisejícím území. Obytným prostředím je proto
nejen vlastní byt, ale také jeho zázemí, bezprostřední okolí. Je to souhrn faktorů prostorových
(náměstí, ulice, vnitřní bloky) a plošných, kde jsou zastoupeny další funkční složky, jako je doprava,
zeleň a rekreace, občanské a technické vybavení.
Při tvorbě plnohodnotného obytného prostředí, jako jedné ze základních úloh urbanistů, se jedná
jednak o diferenciaci prostoru od veřejných přes poloveřejné, polosoukromé až po soukromé. Každá
plocha musí patřit někomu, kdo ji spravuje a udržuje(město, instituce, skupina lidí či jednotlivec).
Nesmí vznikat území nikoho. Podcenění uvedené zásady je často základem vedoucím ke vzniku
sociálně patologických jevů.
Všeobecným psychologickým požadavkem na obytné prostředí je požadavek na architektonické
ztvárnění prostoru pozitivně ovlivňující lidskou psychiku. Mnohdy jsou tyto požadavky v současnosti
respektovány nedostatečně. Detailnější popis urbanistické tvorby prostředí a význam psychologických
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aspektů přesahuje smysl těchto skript a je součástí studia absolventů architektury a urbanismu. Pro
informaci je můžeme snad jen vyjmenovat.
Tab. 2 Typologie rodinných domů[zdroj:76]
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K psychologickým požadavkům patří především potřeba bezpečí prostoru, intimity a publicity
(možnost pohybu v sociální komunitě a jindy v intimním klidovém prostoru), individuality, komunikativnosti a srozumitelnosti prostorů, možnost výběru rozmanitosti prostorů, územní příslušnosti atd. Jednodušeji řečeno, aby člověk se s prostředím dokázal ztotožnit se svým prostředím,
vnímal ho jako součást vlastního domova.
Tab. 3 Typologie bytových domů[zdroj:76]

Z hlediska sociální statutu můžeme obytné území členit na obytné zóny prestižní, středostavovské,
sociální a konečně i na zóny s nevyhovujícím a provizorním charakterem, kterými jsou slumy
a případně ghetta. Sociální statut obyvatelstva zde přímo konvertuje s kvalitou bydlení. Kvalita bydlení přitom odpovídá nejen technické vybavenosti a velikosti bytů, kvalitě prostředí, ve kterém
se domy nacházejí, ale odráží také atraktivitu polohy v rámci města (ve vztahu k centru a ke krajinnému prostředí, k jiným funkčním plochám města).
K. Maier uvedené členění v našich podmínkách dále specifikuje.
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K prestižním zónám patří plochy jednak s nejkvalitnějším životním prostředím umístěné v krajině
s rodinnými domy s velkými pozemky v odlehlejších polohách nebo naopak byty a plochy ve velmi
atraktivním prostředí, jakými mohou být historická centra měst.
Středostavovské zóny jsou charakteristické buď nízkopodlažní zástavbou s kvalitní obslužnou a technickou infrastrukturou, dále městské čtvrti „tradiční“ i „sídlištní“ s dosažitelnou obslužnou infrastrukturou vyšší úrovně.
K zónám s nižším sociálním statutem patří starší dělnické čtvrtě, monofunkční sídliště stavěné
v okrajových částech měst se základní vybaveností dostupné do center veřejnou dopravou.
V mezilehlých polohách v kontaktu s průmyslovými zónami, v inverzních polohách a někdy i v málo
atraktivních částech historických měst nebo podél bariér (železnice) s přestárlým a neudržovaným
bytovým fondem se mění ve slumy. V méně rozvinutých zemích vznikají slumy také na okrajích měst
s výstavbou provizorních obydlí, katastrofálními hygienicko-zdravotními podmínkami doprovázené
celou škálou patologických jevů.
Vytváření obytných zón nebo okrsků podle sociálního statutu je výsledkem narůstající sociální
diferenciace obyvatelstva, ke kterému dochází v posledních letech také v České republice podobně,
jako tomu je a bylo v jiných zemích. Tento proces je označován v odborné literatuře jako sociální
segregace. Obecně můžeme segregaci vnímat jako míru rozdílů v prostorovém rozložení rozmanitých
sociálních skupin obyvatelstva. V užším slova smyslu to může být také společenský problém,
který narušuje sociální soudržnost ve městech nebo v oblastech, pokud se projevuje ve zvýšené míře.
V definicích rezidenční segregace (tady bydlení) u některých autorů jde o relativní prostorové
oddělení nebo proces oddělování určitých skupin obyvatelstva od zbytku společnosti a jejich koncentrace do různých oblastí a zón sídel na základě socioekonomických, etnických a kulturních charakteristik [56,57]. Prostorově oddělené bydlení odlišných skupin obyvatelstva se nejvýrazněji vztahuje
k etnické či rasové příslušnosti (horizontální diferenciace) a sociálně ekonomickým charakteristikám
obyvatel (vertikální diferenciace). K územní diferenciaci může docházet dobrovolným nebo
nedobrovolným oddělením skupin obyvatel v prostoru.
Při dobrovolném vyčleňování se na základě vlastních preferencí a aktivit mluvíme o separaci.
Separace je proces, kdy se do
určité části sídla dobrovolně
soustřeďují příslušníci určité
skupiny obyvatelstva definované
vůči svému okolí nadřazeným
postavením z hlediska moci,
bohatství
a
společenského
statusu, a to za účelem ochrany a
zvýšení svého nadřazeného
postavení.V zahraniční literatuře
jsou takové části nazývány
citadela. Určitým extrémem
podobných lokalit je jejich
fyzické oddělení bariérou od
Obr. 17 Separace v Gated City)[zdroj:85]
okolí (gated city nebo také,
gated communities) s jasně označeným a kontrolovaným vstupem (zabezpečení bránou, kamerovým
systémem, bezpečnostní službou) s cílem udržet zamezit nežádoucímu vstupu jedinců dovnitř. Za
určitou formu citadely považuje L. Sýkora i gentrifikovanou čtvrť[58].
Zvláštní formou dobrovolné separace jsou enklávy obývané obvykle jednou etnickou nebo kulturní
skupinou. Známé ze světových metropolí jsou nejen „Čínské čtvrtě“. Podle Marcuse [57]. je
enkláva dobrovolnou vyvinutou prostorovou koncentraci, ve které se soustřeďují příslušníci určité
skupiny obyvatelstva za účelem zvýšení ekonomického, sociálního, politického anebo kulturního
rozvoje vlastních členů. Příkladem mohou být kulturní, imigrační nebo etnické enklávy.
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Naopak segregace vzniká v důsledku diskriminace menšiny většinovou společností. Extrémní
formou rezidenční segregace jsou ghetta. Jde o oblast, ve které se nedobrovolně koncentrují členové
určité sociální skupiny a mají v této oblasti převažující podíl na její celkové populaci. Ghetto je
obvykle charakterizováno chudobou, nezaměstnaností a nekvalitním bydlením.
Klasickým je ghetto definované třemi vlastnostmi - prostorovým oddělením, podřadností a nedobrovolným vymezení vlastní identity jeho obyvatel (v minulosti třeba židovská ghetta).
Ghetty vyděděnců nazývá Marcuse [57] specifický vztah ghettoizovaných skupin s většinovou
společností spočívající v současném působení ekonomického a prostorového vyloučení (např. černošská ghetta v amerických městech). Složení populace ghetta obvykle negativně působí na životní šance
a možnosti sociální mobility obyvatel ghettoizované čtvrti. Únik z ghetta je považován za mimořádně
nesnadný. Mluvíme zde o tzv. kultuře chudoby. Chudí jedinci sdílí a dále reprodukují vzorce chování
a životní způsoby komunity ghetta, a tak se přizpůsobují své situací a na druhou stranu jejich chudobu
znásobují. Negativním důsledky plynoucím z rezidenční segregace a izolace sociálně slabších
a etnicky či rasově vymezených skupin je spojována s různými druhy sociálně-patologickými problémy (kriminalita, deviantní chování, nízkou úrovní vzdělání, nezaměstnanost, chátrající bytový fond
a podobně).
Typem ghetta jsou koncentrace na službách závislých
obyvatel (například koncentrace starých osoby
s nízkými příjmy, mentálně a zdravotně postižených,
chronicky nezaměstnaných apod.)76. S úpadkem
a s chátráním bytového fondu a s koncentrací městské
chudoby se mluví též o slumech případně
o nouzových koloniích (shanty towns, squatter
settlements) tvořených shluky provizorních příbytků
zpravidla na perifériích velkoměst rozvojového světa.
Řešení problému segregace a sociálního vyloučení
není možné najít pouze v územním plánování.
Rozhodující úlohu zde sehrává propojení a koordinace územního plánování a územního rozvoje se
sociální politikou a v tomto případě i s politikou
bydlení.

Obr. 18 Typický příklad slamů měst rozvojového světa)
[zdroj:86]

6. 2 Dopravní infrastruktura
Doprava je nerozlučně spjata s rozvojem lidské společnosti a úloha, kterou plní neustále roste.
Svým objemem přepravených nákladů a osob, technickou úrovní, rychlostí a variabilitou již
dávno překonala všechny historické představy našich předků.
Od primitivní přepravy nákladů přenášených na hřbetech domestikovaných zvířat nebo naložených na
jimi tažených povozech na všech kontinentech doplněných plavbou po řekách a mořích se ve století páry stala s rozvojem železnice základem pro uskutečnění průmyslové revoluce a s ní spojenou
první etapou celosvětové urbanizace. Následovalo století automobilu, které otevřelo všechny možnosti
pro individuální dopravu širokým vrstvám obyvatel. Letecká přeprava pak jen dovršila časovou
dostupnost téměř každého místa na Zemi. Doprava sama o sobě nic nevyrábí, naopak energii
spotřebovává, ale lidstvo již řadu století závisí na její dokonalé funkci, je podmínkou existence a
rozvoje společnosti, výše a kvality životního standardu. Výkonnost a rychlost dopravy, její spotřeba
energie a vliv na životní prostředí bezprostředně působí na rozvoj společnosti a na udržitelný rozvoj
území.
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Burjanek, A. (1997): „Segregace“. Sociologický časopis 33, č. 4, str. 423-434.

79

Definice dopravy a funkce dopravní infrastruktury
Doprava je záměrné a organizované přemísťování věcí a osob uskutečňované dopravními prostředky
po dopravních cestách. Dělí se na dopravu nákladů, osob a zpráv. Z hlediska územního plánování se
dopravní infrastrukturou rozumí pozemky, stavby a s nimi související zařízení např. pozemních
komunikací, drah, vodních cest a letišť.
Dopravní infrastruktura jako součást veřejné infrastruktury je integrální součástí územního plánování,
ale přes svůj význam by vždy měla být službou pro území a ne jeho dominantní funkcí. Její výkon,
rychlost a pohodlí při obsluze území musí být pro všechny účastníky vždy bezpečné. Zásadním
limitujícím kritériem pro její rozvoj vždy budou její negativní dopady na životní prostředí, ke
kterým patří mimo jiné značné nároky na záběr ploch a specifické podmínky pro umístění. A konečně
její optimální vývoj a úroveň vždy bude omezována spotřebou energií, investičními a provozními
náklady.
Je zřejmé, že nároky na zabezpečení kvalitní a komplexní dopravní infrastruktury budou působit
obvykle protichůdně. Prostor a lokalizace se musí sloužit a podřizovat se potřebám a cílům územního
plánování, ochraně životního prostředí a v nejvyšší možné míře v obecném pojetí udržitelnému rozvoji
území. Nedocenění nebo naopak přeceňování dopravní infrastruktury pro rozvoj území má vždy negativní důsledky. Při naplňování vyjmenovaných zásad je podmínkou existence srozumitelných a jednoznačných legislativních podkladů a konstruktivní a cílevědomá spolupráce příslušných orgánů a organizací od nejvyšších až po místní.
Členění dopravní infrastruktury
Dopravní infrastrukturu můžeme dělit podle druhu dopravních cest a podle druhu dopravních
prostředků.
Dopravní cesty mohou být pozemní77, vodní a vzdušné. Pozemní dopravní cesty se ještě podle příslušných zákonů dělí na pozemní komunikace a dráhy. Pozemní komunikace tvoří silnice, dálnice,
místní komunikace a účelové komunikace. Dráhy zahrnují všechny druhy dopravy, ve kterých jsou
dopravní prostředky vedené, tj. vázané směrově i výškově na dopravní cestu, na koleje nebo na cestu
kolejím podobnou na lana, nebo napájecí troleje (trolejbusy).
Dopravní prostředky jsou pozemní, vodní78 a vzdušné. Pozemní prostředky mohou být vedené nebo
volné a všechny dopravní prostředky mohou být určeny pro dopravu osob nebo nákladů nebo případně
pro dopravu kombinovanou.
Mezi dopravními cestami a dopravními prostředky stále narůstá jejich počet označovaný jako
„nekonvenčních“79.
Do dopravy patří také doprava zpráv, když především nejprogresivnější její dnešní elektronická
podoba umožňuje nejen omezení náročné listinné přepravy, ale také vzájemnou komunikaci osob, tak
snižuje objem jiných druhů dopravy v souladu s principy udržitelného rozvoje území.
V nákladní dopravě je dnes celosvětově nezastupitelným prostředkem pro přepravu plynu, ropy a dalších tekutých nebo plynných produktů doprava potrubní.
Specifika jednotlivých druhů dopravy v současnosti a trendy vývoje
Letecká doprava a její význam letecké dopravy spočívá především v dopravě na velké, případně
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Včetně jejich části podzemních v tunelech a nadzemních na mostech případně na lanech.
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I zde ve zvláštních případech vedeny v podzemních tunelech nebo na mostech
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Nekonvenčním dopravní cesty např. různé druhy jednokolejnicových drah (Monorail) nebo dráhy vedené na
tzv. magnetickém polštáři ( Maglev podle principu magnetická levitace). Nekonvenční druhy pohonu-např. tzv.
lineární motor, jehož pohon používá např. Maglev a také kanadský regionální vlak zvaný Skytrain.
Nekonvenčními dopravními prostředky - např. kabinkové dráhy a další s nekonvenční cestou.
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střední vzdálenosti a jen výjimečně na menší vzdálenosti (doprava vrtulníková). Nevýhody letecké
dopravy, kterými jsou nároky na záběr ploch a ohrožování životního prostředí hlukem u letišť a další
specifika při lokalizaci letišť (klimatické podmínky, vzdálenost od center měst). Některé z nevýhod
se s časem mění, jako časové ztráty před i po vlastním letu z důvodu bezpečnostních opatření nebo
doprava na letiště.
Rozšíření všech forem letecké dopravy je závislé na ekonomické síle populace a na technickém
pokroku., V rozměrech vnitrostátní dopravy nejen u menších zemí jako ČR se pro letectví objevil nový
konkurent, kterým se při kvalitativním zlepšení provozních parametrů stává železnice a zvláště
vysokorychlostní železnice a částečně pozemní automobilová doprava.
Dnešní vysoký standard letecké dopravy ve vyspělých zemí EU (proti ČR) spočívá především
v kvantitě spojů (a tím i cestujících) a z hlediska kvality doprovodných služeb jde o nabídku
vybavenosti letišť obchodními, stravovacími a dalšími zařízeními, kvality dopravy mezi letišti a centry
měst, kapacity parkovišť, hotelové služby lokalizovaných bezprostředně u letišť apod.
Rozvíjí se také veřejná doprava vrtulníková ve formě taxislužby a soukromá doprava menšími letadly.
K péči o životní prostředí patří nejenom nová stále méně hlučná letadla, ale také přesně určené a striktně dozorované letové dráhy, které se musí vyhnout hustě urbanizovaným.
Vodní doprava v České republice není při porovnání s ostatními druhy dopravy příliš významná. Svůj
význam při dopravě nákladů si udržuje pouze na nejvýznamnějších tocích, kde v dopravě sypkých
substrátů (dnes také částečně kontejnery) přepravovaných mezi vnitrozemím a námořními přístavy.
Podobně jako u jiných druhů dopravy se jedná o dopravu osobní a nákladní.
U nás nákladní doprava na našich splavných vodních tocích (Labe a Vltava) zaznamenala po roce
1990 velký propad a má jen okrajový význam. Je do značné míry limitována přírodními podmínkami
při zabezpečení celoroční splavnosti. Možnosti odstranit tento deficit nákladnou úpravou koryta řeky
a stavbou vodních děl (jezy Podmokly a Velké Březno na Labi) je zpochybňován jejich ekonomické
návratnosti a reálným ohrožením životní prostředí v úseku Labe z Ústí n. L. ke státní hranici
s Německem.
Realitou je že ČR přijalo mezinárodní smluvní závazky k dalšímu splavňování vodních toků i ke stavbě vodních průplavů převážně umělých, ale i s využitím vodních toků. Osobní lodní doprava v našich
poměrech má výlučně rekreačně turistický charakter
Železniční doprava nákladní i osobní na dlouhé i krátké vzdálenosti je nesporně prostředkem, jehož
rozvoj si zaslouží podporu v rozměrech kontinentálních, státních i regionálních. Železnice je schopna
svou rychlostí, pravidelností a také provozními náklady konkurovat nákladní silniční dopravě a pohodlím a nabídkou doplňkových služeb může být také konkurentem silniční dopravě osobní.
Výhodou železniční dopravy je relativní nezávislostí na počasí. Železnice je vnímána jako ekologická
doprava (zvláště elektrifikovaná) a při ochraně okolí protihlukovými stěnami a tubusy dopravující
pasažéry až do center měst.
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Na rozdíl od některých západoevropských zemí u nás železnici nejsou vytvářeny takové podmínky,
jaké by si pro svůj význam a rozvoj zasluhovala (zejména v regionálních rozměrech) a jež nacházíme
běžně ve větších městech EU a v jejich regionálních zónách. Postrádáme zdokonalování současných
a případně budování nových tratí80 schopných konkurovat dopravě automobilové v příměstské
dopravě.
Novou kvalitou jsou pro nás zatím nedostupné vysokorychlostní železnice-VTR budované a fungující
po celém světě.
První v Evropě byl zaveden ve Francii systém TGV, známý je vysokorychlostní vlak Shinkansen
z Japonska, v Německu systém InnerCity - Express (na obrázku ICE 3), ale dnes i v rozvíjejících se
zemích nacházíme podobné systémy (např. v Číně),
kde se standard rychlosti nad hodnotou 250 km/hod
stal reálně konkurentem dopravy letecké.
Mezinárodní železniční unie UIC na celém světě ke
konci roku 2013 evidovala v provozu přes 21 000 km
vysokorychlostních tratí (plus 14 000 km ve
výstavbě), z toho v Evropě 7 400 km (plus 2 500 km
ve výstavbě).
Trasy pro VTR vyžadují samostatné vedení novými
koridory a jsou pak zaúsťovány do současných
nádraží velkých měst, což může být díky nárokům na
parametry směrového i výškového vedení v územním
plánování značným problémem.

Obr. 19 Vysokorychlostní vlak systému Inner City Express)
[zdroj:87]

Předností železnic je ve vyspělých zemích pravidelnost,81 rychlost, pohodlí, čistota, dokonalá
vybavenost stanic (obchody, restaurace, eskalátory atd.), doplňkové služby při přepravě (např.
autocouchet-autokušitový provoz). Významnou předností je časté využití úzkých vazeb v regionech
integrací do-pravních systémů mezi dopravou železniční a autobusovou (a také automobilovou), která
posiluje podíl železniční dopravy v regionu a naopak omezuje přítomnosti autobusové i automobilové
dopravy v jádrových městech (některá města využitím cílených licencí vylučují regionální autobusy
z jádro-vých měst). Železniční nádraží (stanice) v regionech a také okrajové stanice kapacitní městské
veřejné dopravy jsou běžně vybavena parkovišti systému Park and Ride, Kiss and Ride (také Bike and
Ride). Železnice se integruje a stává se součástí veřejné hromadné vnitroměstské dopravy (systémy
metra, tramvaje, autobusů, trolejbusů).
V našich podmínkách se železniční dopravou včetně drah pro tramvajové, trolejbusové a lanové dráhy
se zabývá zákon o dráhách (nazývaný též „železniční zákon“), který upravuje podmínky pro dráhy
železniční, Z pohledu územního plánování i z pohledu řešení místních komunikací je v tomto uspořádání zákona jistá anomálie, neboť tramvajové a zejména trolejbusové tratě se až na výjimky pohybují
v prostoru místních komunikací (uvnitř měst) a jejich svázání s podmínkami pro klasické dráhy naráží
někdy na obtíže při projednávání s drážními úřady a svým způsobem komplikuje i územní uspořádání.
Pozemní komunikace se rozdělují podle naší legislativy na dálnice, silnice, místní komunikace
a účelové komunikace 82. Silnice se dále člení podle významu na rychlostní silnice a silnice I., II.
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Např. lehkých kolejové systémy (light rapid transport) v příměstské osobní dopravy
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Nejenom na čas, ale i taktová doprava v pravidelných časových rozestupech jak v dopravě regionální
(příměstské), tak i dálkové meziměstské – obvykle v taktu 30–60 minut. Běžná rychlost na standardních tratích u
vlaků regionálních je kolem 120 km/h, u meziměstských 160–200 km/h a u dálkových vysokorychlostních na
speciálních tratích 250 i více km/h při modernizacích stávající sítě, u novostaveb již běžně 300 – 350 km/hod.
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Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ČSN 736110 Projektování místních komunikací, ČSN 73
6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
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a III. třídy. Místní komunikace se podle zákona rozdělují do čtyř tříd a čtyř funkčních skupin
podle své urbanisticko-dopravní funkce (začlenění do komunikačních systémů obcí a měst)
označované velkými písmeny abecedy:
A - rychlostní, s funkcí dopravní,
B - sběrné, s funkcí dopravně-obslužnou
C - obslužné, s funkcí obslužnou
D1 - komunikace se smíšeným provozem
D2 - komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel
Odlišnost ve funkční klasifikaci se odráží také při prostorovém uspořádání podle příslušných norem
(šířkové, směrové a výškové). Uspořádání účelových komunikací se řídí podle polohy a účelu normami pro silnice nebo místní komunikace a normami pro lesní a polní cesty. Uspořádání dalších
dopravních staveb a zařízení určují specializované normy a technické podmínky.
Dálnice jsou komunikacemi určené pro rychlou dálkovou
dopravu, směrově rozdělené zpravidla zeleným pásem
jízdní pásy o několika jízdních pruzích a pouze s
mimoúrovňovým křížením. Z hle-diska ochrany životního
prostředí a ochrany krajiny je trendem její vhodné
začlenění do krajiny (tunelové úseky, výškově oddělené
vedení jízdních pásů atd.), bezpečnost provozu (omezení
rychlosti, betonová svodidla, opatření proti oslňování),
opatření na ochraně životního prostředí (protihluková
opatření, omezení rychlosti, přechody pro zvěř atd.).
Rozdíly od jiných zemí jsou u nás z hlediska náročnosti na
plochy a investice (velký počet křižovatek a motorestů,
čerpadel pohonných hmot u nás, šířka krajnice).83

Obr. 20 Průtah spojuje města regionu
a rozděluje město Bílinu)[zdroj:foto autora]

Silnice jako veřejně přístupná pozemní komunikace se dále dělí na rychlostní silnice (a je technicky
obdoba dálnic určená pouze motorová vozidla) a silnice standardní, nerychlostní I., II. a III. třídy.
V zastavěném území obcí jsou hlavním systémem komunikačního systému místní komunikace.
Jejich funkce odpovídá jejich uplatnění:
A - rychlostní komunikace (v obcích nad 50 tisíc obyvatel)zajišťují vazbu na vnější síť dálnic a rychlostních silnic na hranici vyšších celků
B - sběrné komunikace obytných útvarů, spojení obcí, průtahy silnic I., II. a III. třídy a vazba na tyto
komunikace se uplatňuje na hranici nižších urbanistických útvarů nebo mezi nimi, kterých dopravní
význam je částečné omezen pro přímou obsluhu (viz obr. Bílina, kde silnice I. třídy spojující Podkrušnohorskou konurbaci rozděluje vlastní město.
C - obslužné komunikace ve stávající i nové zástavbě (i průtahy silnic III. třídy a v odůvodněných
případech i II. třídy) mezi zónami obce (města) a uvnitř těchto zón umožňují přímou obsluhu všech
staveb
D1 - pěší zóny, obytné zóny v historických a obchodních centrech obcí, ve stávajících i nově budovaných obytných souborech se smíšeným provozem chodců a vozidel a s omezeným přístupem motorových, popř. dalších vozidel
D2 - stezky, pruhy a pásy určené cyklistickému provozu, stezky pro chodce, chodníky, průchody,
schodiště a ostatní komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel, pokud nejsou
součástí komunikací funkčních skupin B a C.
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Např. v USA standardní umísťování servisních stanic do středu dálnice pro oba směry

83

Při vymezení prostoru u místní komunikace je do něho zahrnován prostor nad tou částí komunikace, která slouží veřejnému dopravnímu provozu (vozidlům i chodcům), popř. k pobytu, dopravě
statické i dynamické včetně pásů zeleně a v úsecích mimo území zastavěné nebo zastavitelné včetně
tělesa místní komunikace Dělí se dále na hlavní dopravní a přidružený prostor. U D1 se prostor místní
komunikace člení na dopravní prostor a na pobytový prostor a u D2 se jedná pouze o dopravní prostor.
Při projektování je obvykle místní komunikace označována souborem písmen a číslic označujících její
funkci a charakteristiky84.
V současnosti se i u nás začaly uplatňovat výrazné změny, kdy příslušná norma dává důraz na celkové
uspořádání prostoru, omezuje šířkové parametry jízdních pásů pro motorová vozidla ve prospěch
zvětšení chodníkových prostorů (tzv. přidružený prostor) tedy nejen chodců, ale také zeleně, uličního
mobiliáře a dalších prvků výtvarného i užitného charakteru. Norma rozšiřuje škálu využitelných
komunikací o komunikace s minimálními prostorovými nároky, které jsou vhodné jako standardní
v malých obcích nebo v okrajových částech měst.
K masově rozšířeným standardům v zahraničí patří zavádění „zón tempo 30“ s omezenou rychlostí
na 30 km/h, jejichž realizace sleduje nejenom bezpečnost, ale také vhodnější využití uličního interiéru.
Omezení rychlosti na 30 km/h se najdeme dokonce u celých měst (Graz, Linz a další).
K dalším dlouhodobým trendům patří v centrech měst budování pěších zón85, prostor místní komunikace, kde prostor pobytový a prostor dopravní se smíšeným provozem se uplatňuje v celé šíři (i opticky a jen případně fyzicky rozdělen)86, v obytných zónách nebo více zklidněných komunikací zejména v částech obytných souborů s převahou pobytové funkce s přímou dopravní obsluhou staveb
za stanovených podmínek provozu nebo u zklidněné komunikace upravené zklidňováním pomocí
zklidňujících prvků.

Chodci a cyklisté
V dopravní části územního plánu města Vídně z roku 2003 nacházíme
inspirativní heslo „Každý Vídeňák je chodec“ jako základní princip
v přístupu k chodcům, který se promítá ve standardech
v uspořádání dopravy nejen ve Vídni, ale ve městech a obcích ve všech
vyspělých zemí světa.
Pěší chůze je nejpřirozenější způsobem pohybu člověka a je na začátku
i na konci každé přepravy. Ohled k chodcům, k jejich pohybu i pobytu
dnes
prodělává
doslova
zásadní
renesanci.
Bezpečné
a příjemné podmínky pro chodce je znakem vyspělosti, kulturnosti
společnosti, a proto potřeby chodců a cyklistů a jejich bezpečnost musí
být v uspořádání pozemních komunikací respektovány přednostně.
Obr. 21 Klidová zóna, typický
Woonerf v Holandsku)[zdroj:88]
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Písmenný znak typu MK: M – místní komunikace, R – rychlostní, S – sběrná, O – obslužná, číslo = počet
jízdních pruhů, Písmenka malá c – zpevněná krajnice, T – tramvajový pás, d – směrově rozdělené, p – parkovací
pruh/pás, b – autobusový/trolejbusový pruh, a – pruh pro cyklisty, k – komunikace s nezpevněnou krajnicí bez
chodníků. Další čísla označují v následujícím pořadí: šířka prostoru místní komunikace v m / šířka hlavního
dopravního prostoru (volná šířka) v m / návrhová rychlost v km/h.
Příklady:MR4dc 46,5/24,5/80 = místní rychlostní komunikace čtyřpruhová, směrově rozdělená, se zpevněnou
krajnicí. Šířka prostoru MK 46,50 m., šířka hlavního dopravního prostoru 24,50 m, návrhová rychlost 80 km/h
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Jedna nebo více zklidněných komunikací obvykle v obchodním nebo historickém centru obce (města) nebo
její části, v centrech OV s vyloučenou motorovou dopravou mimo obslužné a MHD za stanovených podmínek
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Woonerf v Holandsku (viz obrázek) a ve Flandrech (UK-home zones, USA comlete streets)- živá ulice,
kde chodci a cyklisté mají přednost před automobily, se kterými sdílejí společný prostor.
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Jak bylo uvedeno v části týkající se místních komunikací, nové standardy zde vytvářejí nové
podmínky pro vytváření bezpečného a bezkonfliktního provozu mezi účastníky silničního provozu
především v kontaktu chodců a cyklistů a motorovými vozidly. Jde zejména o veřejné uliční prostory
obcí a měst, kde dochází k největší koncentraci chodců a cyklistů. V menší míře se jedná i o trasy
turistické a rek-reační včetně silnice mimo obce a města87.
Jedná se o diferenciaci uličního prostoru v celé šířce jako omezení šířky jízdních pásů pro motorová
vozidla ve prospěch chodníkových prostorů (tzv. přidružený prostor určený chodcům včetně zeleně,
uličního mobiliáře atd.). Na vlastních místních komunikacích jsou doplňovány zpomalující a bezpečnostní prvky88. (prahy, polštáře, směrové a výškové úpravy komunikace azid.) Uplatňují se
opatření k omezení, nebo vyloučení automobilového provozu z vybraných městských částí (omezení
parkování v uličním prostoru, podzemní garáže).

Dopravní soustavy
Vzájemný vztah jednotlivých dopravních systému na různé hierarchické úrovni, od celosvětového,
kontinentálního, státního až po regionální a městské tvoří dopravní soustavy. Vedle vzájemné
konkurence v zájmu racionality ekonomické, energetické nebo časové zde nacházíme z hledisky
využití území a udržitelnosti rozvoje celospolečenské zájmy na podpoře jejich vzájemné kooperace.
Čím větší je území, tím komplexněji je vybavena dopravní soustava, tím více má specializovaných
a kooperujících dopravních systémů.
Účelnou kombinací dopravních cest a prostředků je možné přepravu osob i nákladů optimalizovat
v zájmu územního rozvoje a z pohledu tvorby zdravého životního prostředí. Vzájemná spolupráce
mezi systémy dopravy tedy nevzniká jen v těch případech, kdy dopravní procesy (jednoduché) jedním
druhem dopravního prostředku nelze uskutečnit jinak (např. loď – vozidlo).
Budování dopravních systémů je investičně náročné s dlouhodobou návratností, a proto jsou obvykle
realizovány z finančních zdrojů jednotlivých zemí, které nejsou nevyčerpatelné. Jako příklad kombinované dopravy investičně náročných projektů je třeba využití železnice a tunelů pod Alpami pro přepravu osobních a nákladních automobilů po železnici.
U nás zajímavý, i když časově omezený příklad byla kombinace silniční a železniční dopravy
u systému Ro-la. Smyslem v něm bylo odlehčení silnic přes Krušné hory pro kamiony z Čech do
Německa převodu na železnici, z Lovosic do Drážďan a zpět. Podmínkou a podporou pro kombinované přepravy jsou terminály a logistická centra, která přes své nároky na prostor na druhé straně
snižují prostorové nároky dopravní soustavy jako celku. U logistických center za ideální považujeme,
pokud se jedná o kombinací více než dvou dopravních systémů nabízející v případě potřeby
vzájemnou zástupnost. (např. Lovosice - železnice, dálnice a vnitrozemská vodní doprava).
Terminály kombinované přeprava nalezneme nejen u nákladní dopravy, ale u osobní dopravy (letiště
Lipsko-letecká, lehká příměstská železnice a silniční doprava individuální a hromadná) nebo systémy
kombinace dálkové a městské dopravy (záchytná parkoviště nebo autobusové terminály v napojení na
metro v Praze). Specifickou jsou vždy kombinace dopravních systémů s osobní nemotorovou dopravou (cyklisté, chodci), která se čile rozvíjí v mnoha velkých i menších městech (půjčovny kol Velib
v Paříži, Londýn s koly Barcley atd).
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Uvedené se netýká komunikací rychlostního charakteru, kde v dopravním prostoru je přítomnost chodců a
cyklistů logicky nežádoucí a nepřípustná.
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Snížení rychlosti značkami, přechody pro chodce vyznačené dopravními značkami a doplněné středními
dělicími ostrůvky/pásy, vysazenými chodníkovými plochami, zúžením jízdních pruhů, zvýšenými plochami
(široké zpomalovací prahy atd.)
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Kooperace vždy využívá výhod jednotlivých druhů dopravy v rámci celého systému s cílem optimalizace času a rychlosti přepravy a s přínosem ekonomickým a třeba environmentálním. Do určité míry
bez kooperací může pracovat jen systém pozemních komunikací s automobilovou dopravou osobní
i nákladní, který je pro přepravu osob i nákladů soběstačný. Je to pouze v případě, pokud bychom
nerespektovali fakt, že veškeré externí náklady a důsledky z hlediska životního prostředí (nejen
negativní jevy, ale také prostor) bude ochotně a bez výhrad převzata na hřbet společnosti a státu.
Návrh dopravní soustavy (dopravní infrastruktury) musí být proto nedílnou součástí při řešení územně
plánovací dokumentace. Obecně musí platit u všech dopravních systémů zásada minimalizace nároků
na plochy, na stavební náklady, na energie, princip minimalizace negativních vlivů na životní
prostředí.

Problémy dynamické a statické automobilové dopravy
Automobilová doprava má ze všech druhů doprav
(kromě klasické dopravy letecké) největší nároky
na prostor ve fázi dynamické i statické. Její dynamická
fáze, pohyb, je ovlivněn kapacitou komuni-kace, jejími
technickými parametry (počet pruhů, návrhová
rychlost), ale také druhem a způsobem regulace na
křižovatkách a řešením vzájemných křížení s jinými
druhy dopravy včetně pěší.
Každá křižovatka zklidňuje dopravu a její druh a
uplatnění stavebních a organizačních opatření pro
regulaci ovlivňují bezpečnost, rychlost a plynulost
provozu. Nejbezpečnější jsou křížení mimo-úrovňová.
Obr. 22 Křižovatka Judge Harry Pregerson v L. A.
Ani nejdokonalejší systém křižovatek nezaručuje
[zdroj:89]
trvalou propustnost dopravy (na obr. křižovatka Judge
[zdroj:84]
Harry Pregerson v LA, USA). Kruhová křižovatka do určité
intenzity provozu dopravu zklidňuje,
zvyšuje bezpečnost a současně přispívá k plynulosti provozu. Křižovatka světelná je považovaná
za bezpečnou, pokud jsou striktně respektovány dopravní předpisy, ale nepřispívá vždy k plynulosti
provozu zejména v době snížené intenzity dopravních proudů.
S rostoucí požadovanou rychlostí klesá kapacita (u pozemní komunikace je optimum 40–50 km/h).
Pro nižší rychlost pozemní komunikace vyhovují užší jízdní pruhy a současně užší jízdní pruhy zklidňují (zpomalují) dopravu. Nižší rychlost zvyšuje bezpečnost.
K největším problémům dnešních měst patří statická doprava v rezidenčních částech, ale především
v jejich v centrech, se kterými se města musí vypořádat. Při statické dopravě se jedná jednak o parkovací plochy při krátkodobém parkování u různých cílů a dále o odstavné plochy včetně garáží
při dlouhodobém odstavování vozidel (v obytném území nebo u míst pracovních příležitostí).
Při jejich plánování je nutný odlišný přístup.
Zabezpečení parkování patří mezi služby obyvatelstvu, nicméně mezi služby obvykle placené a vždy
v žádoucím rozsahu regulované. V centrálních částech měst to může znamenat od vyloučení parkování
na povrchu a budování podzemních parkovacích míst přes dostavby parkovacích domů až po progresivní sazby a časové omezené parkování s nekompromisním dozorem a represí. Pro rezidenty,
úřady a instituce se řešení musí najít v dostatečné kapacitní podzemní (případně nadzemní) parkovací
garáži (autosila).
V rezidenčních čtvrtích je přístup jiný, převažují zde odstavné plochy. Jednak je obvyklou podmínkou
pro investora při nové výstavbě bytových domů zabezpečit si dostatečný počet garážových nebo odstavných stání třeba i mimo úroveň terénu (např. v Itálii od roku 1975 nařízení, každý byt v bytovém
domě musí mít nejméně jedno parkovací místo pod terénem). U rodinných domů se hledá místo pro
odstavování vozidel na vlastním stavebním pozemku. V rezidenčních zónách a v obytných objektech
musí být nároky na odstavování vozidel plně pokryty (např. jedno místo na každý byt zatímco USA
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platí jedno místo na jednu ložnici), a to s ohledem na racionální využití území přednostně v objektech
pod terénem (pod vnitrobloky, pod budovami), nebo v patrových objektech nad terénem. Odstavování
na volných plochách nebo v uličním prostoru musí být omezeno, ulice není určena ve své základní
podstatě k odstavování vozidel, a budování řadových přízemních garáží (viz obrázek) je dnes
v podstatě vyloučeno.
Finanční náročnost a intenzita zastavění
omezuje dobudování odstavných ploch
v našich podmínkách zvláště na sídlištích,
ale jiné dořešení problému statické dopravy
nebude možné. V každém případě
při dopravní politice měst z hlediska statické
dopravy by měly prostředky získávané
regulací statické dopravy se vracet zpět do
jejího řešení. Platby v modrých zónách
v rezidenčních čtvrtích Prahy jsou špatným
a opačným příkladem koncepční politiky
města v oblasti statické dopravy.

Obr. 23 Tradiční řadové garáže mnoha našich měst [zdroj:foto autora]

Individuální a veřejná hromadná doprava
Za veřejnou hromadnou dopravu nebo na území měst městskou hromadnou dopravu (zkratka MHD)
byl považován systém dopravy osob různými hromadnými prostředky (autobusy, trolejbusy,
tramvajemi, metrem čili městskou rychlodráhou) provozovaný bez přispění systému železnice, a to na
území měst a také regionu jakéhokoliv rozsahu a charakteru. Při koordinaci a kooperaci se železnicí
nebo dalšími druhy dopravy (např. vodní, nekonvenční druhy dopravní cesty, dopravních prostředků
a druhu pohonu), které představují často nejekologičtější dopravní systémy, se používal název
integrovaný dopravní systém.
V mnoha velkých městech dnes fungují běžně integrované dopravní systémy, kde každý subsystém
plní tu úlohu, která je pro něj optimální s ohledem na velikost a charakter území, na intenzitu proudů
cestujících, na ekonomii provozu, na rychlost přepravy a na jejich ovlivňování životního prostředí.
Mezi veřejnou dopravu zahrnujeme také nehromadné prostředky, které si zaslouží podporu, tj. taxi,
kapacitnější sběrná taxislužba na trasách, minibusy na zavolání na proměnných trasách (flexibilní
linky a podobně.
Pro tento doplňkový systém veřejné hromadné dopravy jsou vytvářeny přiměřeně podmínky pro jejich
přistavení (např. vyhrazené parkovací plochy u letišť a u nádraží železničních i autobusových.
Veřejná doprava je nejen službou občanům, ale jako naprostá nezbytnost pro život měst a regionů
se v zájmu uspokojení přepravních potřeb obyvatelstva stává jedinou alternativou k individuální
dopravě, schopnou zvládnout obrovský nárůst objemu přepravy osob. Pro pokrytí dopravních potřeb
obyvatel formou individuální dopravou nejsou k dispozici prostorové ani kapacitní možnosti
dopravních cest a zařízení a ani finanční možnosti pro jejich dobudování a provoz ze strany
municipalit a zemí. Aktivní Přístup měst a zemí je při finanční a organizační podpoře veřejné
hromadné dopravy z důvodů ekonomických a nepochybně také ekologických vysvětlitelný.
Úspěšnost některých velkých měst lze dokumentovat na příkladu Vídně. Do současnosti se tam
podařilo zvýšit podíl veřejné městské dopravy v dělbě přepravní práce na 70 %, což je zcela v souladu
s cíly vytyčenými v územním plánu pro město Vídeň. Bohužel u nás po roce 1990 je trend opačný
(např. Brno pokles pod 60%) díky nárůstu osobních automobilů a nedostatečné kvalitě a kapacitě nabídky veřejné dopravy a při zanedbání regulace individuální dopravy. Stav je podobný
také v dalších našich městech.
Podpora veřejné dopravy se projevuje aktivně v investicích do dopravních prostředků (větší, kapacitnější nízkopodlažní vozidla dvou a tříčlánková, autobusy poháněné plynem, trolejbusové duobusy
atd.), zvyšováním pohodlí a komfortu přepravy a cestovní rychlosti. Na druhou stranu jde o organi87

zační opatření, jako jsou integrované tarifní systémy u integrované dopravy, umístění zastávek
v dostupné vzdálenosti, interval mezi spoji (od optima cca 5 minut až po doporučené maximum pro
příměstské spoje 30 minut a 60 minut pro spoje meziměstské. Londýnský standard v centru prakticky
zaručuje vždy další vozidlo v dohledu. A konečně stavebně opatření a zařízení při budování terminálů
pro dálkové autobusy na okraji měst (omezení přístupu do center), záchytných parkovišť pro osobní
automobily s návazností na MHD nebo další integrovanou dopravu.
Pro preferenci MHD v zájmu zvýšení její rychlosti mohou být vymezené zvláštní jízdní pruhy, koordinovaný průjezd u světlem regulovaných křižovatek atd. Při volbě dopravních systémů a prostředků
se uplatňují úspěšně investičně méně náročné druhy a formy dopravních systémů před dražšími (např.
minimetra v Lille, preference podzemních systémů pod terénem mělce založených před hlubinnýmiŠvédsko, Kanada, Ukrajina).
U vybraných zastávek pro přestup z jednoho druhu dopravy jsou mimo dobře vybavených nástupišti
budovány parkoviště, úschovny pro jízdní kola a pro pouhý přestup z vozidel individuálních systémy
zastavení Park and Ride, Kiss and Ride, případně Bike and Ride. Integrované systémy jsou potom
ve srovnání s automobilem ekonomičtější jak ve spotřebě energií, tak v potřebě prostoru a cestujícím
nabízejí rychlejší a levnější přepravu.
Doprava osob z regionu do měst příměstskými železnicemi (S-bahn, light rapid tranzit) se mnohdy
stala v podstatě jediným řešením z řady naprosto racionálních důvodů.
Švýcarský příklad již z 50. let pro využití speciálně upravených tramvají dokonce pro nákladní dopravu ve městě může být rovněž inspirujícím. Na druhou stranu zde máme stále rostoucí individuální
automobilovou dopravu, která směřuje cyklicky po pozemních komunikacích všech druhů (včetně
dálnic a rychlostních komunikací) a městských radiálách z příměstských zón do jader s každodenními
zácpami a hodinami popojíždění ve špičkách (kongesce nebo režim „stop and go“).
Ani nejmodernější vysoko kapacitní a více pruhové komunikace nejsou schopné nápor individuálních
osobních aut zvládnout a jejich další nárůst je omezen prostorově a finančně. Regulace pouze administrativního charakteru (zákazy vjezdu, parkování a stání) nebo ekonomické (progresivní platby
parkovného, poplatky za vjezd) situaci neřeší. Mohou ovšem přispět při současné podpoře veřejné
dopravy k optimalizaci obsluhy center nebo dílčích zón ve městech a redukci negativ na životní
prostředí spojenou s provozem individuálními vozidly.

Bezpečnost jako kriterium dopravy
Plynulost, rychlost přepravy, pohodlí, ekonomická a energetická úspornost a další jsou kritéria pro
hodnocení moderní dopravy. Základním kriteriem vždy bylo a bude bezpečnost dopravy a dopravních
systémů, neboť jejím zanedbáním dochází ke škodám na zdraví, lidských životech a ke značným
ekonomickým ztrátám.
Z hlediska mír bezpečnosti účastníků se za nejvyšší považuje bezpečnost v letecké dopravě, což odpovídá charakteru této dopravy a úrovni jejího technického a personálního vybavení limitovaného dodržováním mezinárodních standardů. Ve vodní dopravě s ohledem na její omezené objemy není
s bezpečností provozu větší problém. U železnice je stále jeví jako problém její střety a křížení
s pozemními komunikacemi a v jen v ojedinělých případech selhání personální a zastaralost nebo
selhání technického zabezpečení.
Nejméně bezpečnou dopravou, často s tragickými následky, je provoz na pozemních komunikacích.
Z hlediska absolutních čísel, hmotná škoda, počet zranění nebo úmrtí, zde sehrává roli růst celkového
objemu přepravy motorovými vozidly. Bohužel také ve vztahu k přepravním výkonům (počet přepravených osob ve vztahu objemu přepravy apod.) jde o nejméně bezpečný druh dopravy. Ať už jde
o nehodovost při provozu motorových vozidel vzájemně nebo střety silničních vozidel s chodci a jinými nemotorovými účastníků provozu.
Význam zde sehrává především lidský faktor, nezapomeňme, že většina jeho účastníků nejsou profesionální řidiči (amatérští řidiči, chodci, cyklisté a děti). Jejich selhání je důsledkem zanedbání
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bezpečnostních opatření, stresem z hustoty provozu, problémy v prostorové nekontinuitě silniční sítě,
jejím uspořádání a výjimečně v technické úrovni vozidel.
Mnohá zdánlivě bezpečná opatření, například odstranění střetu chodců s automobily formou nadchodů
a podchodů, selhávají z psychologických důvodů. Chodci nevyužívají možnosti přechodu technicky
nedokonalých prostředků a nenadále vstupují do vozovky před kapoty aut nesoustředěným řidičům.
Samostatným problémem bezpečnosti v dopravě je přístup k chodcům. Vedle oprávněného požadavku
na bezpečný, klidný a příjemný pohyb má smysl i jeho pobyt v kultivovaném veřejném uličním prostoru a ve volné krajině.
Důsledná aplikací bezpečnostních principů při řešení místních komunikacích, které ve svých zásadách
uspořádání silniční sítě byly formulovány ve 20. století již v 60. letech Britem Collinem Buchananem,
zůstávají aktuálním problémem pro řešení v rámci územního plánování.

Doprava a funkční složky území
Veřejný prostor a estetika
Dopravní plochy a komunikace jsou základním prvkem uličního prostoru a veřejného prostoru ve městech a obcích. Samotný pojem ulice se obvykle ztotožňuje s pojmem silnice.
Mělo by se vždy jednat o prostor bezpečný a vlídný k jeho uživatelům. Jeho uspořádání z hlediska
struktury a podílu vlastního dopravního prostoru, současně s uplatněním zeleně, jako funkčního prvku,
má svou nezastupitelnou hodnotu při vnímání prostředí z jeho estetické stránky.
Také jednotlivé dopravní stavby v zastavěném území i ve volné krajině, ať už se jedná o dominantní
prvky, kterými jsou mimoúrovňové křižovatky, mostní objekty, tunelové portály, náspy a zářezy
v krajiné nebo jde řešení dopravních ploch jako součást ulice pro automobily, pěší (pěší zóny) nebo
ve vzájemné toleranci, nepochybně ovlivňují vzhled a vnímání prostředí. Jejich estetika nemusí přímo
nesouviset s využíváním prostoru, ale je výsledkem jeho architektonického ztvárněním a stává
se součástí územního plánování a životního prostředí v širším slova smyslu.
Dopravní infrastruktura jako součást krajiny a veřejného uličního prostoru, má být vždy doprovázena
zelení vysokou i nízkou. U dálnice (s vysokou i nízkou zelení středních dělicích pásů, svahů, násypů
i zářezů) nebo na místních komunikacích plní zeleň (zejména vysoká) vždy několik funkcí. Dotváří
a humanizuje uliční prostor, chrání a vymezuje chodníky a pobytové prostory, má ochrannou funkci
plní u přechodů na dělicích ostrůvcích a vysazených plochách, v parkovacích pruzích a na parkovištích
oživuje plochy parkovišť a vytváří stín.
V plochách pro bydlení koncepce by řešení dopravní infrastruktury mělo vždy vycházet z nejpřísnějších kritérií z hlediska jejich negativ na životní prostředí. Druhou podmínkou je přes snahu zabezpečit přístupnost bytových objektů, tak z hlediska bezpečnosti se jeví jako nevyhnutné zklidnění dopravy (zóny „tempo 30“, koncepce obytných ulic, úprava technických parametrů vozovek ke zklidnění
dopravy atd.)
U návrhů hromadné dopravy jsou to bezpečné a z hlediska docházky přijatelné vzdálenosti pro nástup
a výstup (u nás 300-600m v urbanizovaném území, do 1000m venkovské území). V jiných zemích
se za standard pro docházku mohou považovat vzdálenosti jiné (např. Japonsko 1000m i v urbanizovaném území).
Na možnost obsluhy území veřejnou dopravou ekonomicky únosnou díky docházkovým vzdálenostem
má vliv urbanistické řešení prostoru. Rozvleklé satelity rodinných domů s nízkou hustotou zalidnění
stavěné v okolí měst dnes zavedení veřejné dopravy prakticky vylučují. Dnešní problém odstavování
individuálních vozidel zejména k vícebytovým objektům (ke skupinám vícebytových objektů) může
být regulován.
Potřeba minimálně jedno odstavné stání na jeden byt resp., pro byty o podlažní ploše nad 100 m2 dvě
stání (požadavek současné normy) nebude s dalším růstem stupně automobilizace (nad 500 vozidel
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na 1000 obyvatel dostačovat). Jednou z cest je využívání mimoúrovňových odstavných ploch pod
terénem nebo pod objekty, budování samostatných velkokapacitních víceúrovňových stání apod.
Na terénu resp. v uličním prostoru by parkovací stání měly výhledově sloužit spíše jen pro návštěvníky a jako pohotovostní stání.
Rozmanitost struktury zařízení občanské vybavenosti a její odlišné intenzity využití se odlišuje
v nárocích na potřebnou dopravní infrastrukturu. Obrovský nárůst obchodních center často doplňovaných další vybaveností (kultura, služby, stravování atd.)na jedné straně při systému zásobování
nákladní dopravou systémem „just in time“ vyvedl nákladní dopravu z urbanizovaného území na její
okraj lokalizován na dopravních radiálách nebo okruzích.
Pro obchodní systémy jde o racionalizační prvek. Na druhou stranu přinesl zvýšení náročnosti parkovacích ploch se záběrem nových ploch pro ně (částečně eliminován podúrovňovými parkovišti nebo
parkovacími domy), ale současně všechny ušetřené náklady přenesl na své klienty a uživatele (čas,
náklady na dopravu) a na veřejnou dopravní infrastrukturu patřící municipalitám nebo státu (výstavba,
provoz a údržba) a na zvýšenou zátěž životního prostředí. − objekty občanského vybavení musí být
přiměřeně své velikosti a významu vybaveny.
Specifická zařízení mají z hlediska dopravy také specifické nároky (např. heliporty v nemocnicích,
přístup ke školám a jejich statická doprava apod.)
Podobně náročné a specifické podmínky jako u občanské vybavenosti má doprava ve vztahu k výrobě a skladování. U funkční složky v území jsou rozhodující podmínky a dopravní vazby z hlediska
výrobních kooperací, obvykle v územně širších rozměrech (globální, regionální) spojené s hledáním
možností uplatnění všech využitelných druhů dopravy, kterým má svými výkony sloužit.
Platí zde obecně, že významným lokalizačním faktorem pro jejich úspěšnost je vždy nejkratší a bezkonfliktní napojení na výkonnou dopravní síť, propojení s terminály i logistickými centry, možnost
využití i nekonvenčních druhů dopravy.
Někdy stranou zájmu při lokalizaci zůstávají podmínky k využití hromadné dopravy veřejné nebo
závodní pro dopravu pro dopravu zaměstnanců v zájmu minimalizace ploch pro parkování, minimalizace zatížení přístupových komunikací, a tím také minimalizovat negativní dopady na životní
prostředí.

Očekávané trendy a zásady rozvoje dopravy
Další kvantitativní rozvoj dopravy vyvolávají v podstatě tři základní faktory:
 globalizační procesy výroby a výrobních kooperací, světového obchodu a spotřeby
 urbanizace a změny její prostorové formy
 růst životní úrovně a využíváním volného času (rekreace, sport, turistika).
Z hlediska optimalizace fungování dopravy a dopravních systémů jsou hledány nové cesty formou
různých regulačních opatření.
Aktivní působí ekonomicky formou nejrůznějších poplatků (za průjezd po komunikaci, za parkování,
za vjezd do vymezené zóny; aktivně i cena PHM).
Pasivní regulace vzniká omezením kapacity (průjezdnosti) komunikací a kapacity parkovišť, způsobuje značná časová zdržení a tím zvýhodnění (časové) hromadné dopravy osobní i nákladní.
Tato opatření snižují nároky dopravní infrastruktury na plochu. Oba zmíněné způsoby regulace jsou
standardní v řadě zemí Evropské unie i v Severní Americe. Opatření mají smysl a mohou splnit
očekávání, pokud neohrozí ekonomické vztahy a budou uplatňována vyváženě, ale zásadově.
Zásadní je přerozdělení nákladní i osobní dopravní přepravy a přepravních výkonů mezi jednotlivé
dopravní subsystémy se snahou o využití jejich předností a eliminace nedostatků.
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V nákladní dopravě, kde u nás nebo na našem kontinentu může konkurovat automobilu (a systému just
in time) jen doprava železniční, je cesta pro žádoucí omezení podílu nákladní automobilové dopravy
funkce železnice ve spojení s terminály a logistickými centry
Regulační opatření v automobilové dopravě osobní i nákladní patří do okruhu zájmu udržitelného
rozvoje území. U individuální automobilové dopravy umožněné decentralizací a dekoncentrací měst je
v principu řešení již při urbanistickém navrhování nových rozvojových ploch a přestavbě a intenzifikaci existující zástavby z hlediska funkčního využití.
Nové a smíšené funkční využití území směřuje proti negativnímu dopadu, jaký mají urbanistické
struktury monofunkční, u nichž se prodlužují cesty za prací a rovněž se zvyšují nároky na dopravu.
Z hlediska efektivity dopravy, minimalizace dopravních cest, minimalizace spotřeby energií je výhodnější kompaktní město s dostupnými pracovišti, občanským vybavením, dobře obsluhovatelné veřejnou hromadnou dopravou, s uspořádáním vhodným také pro cyklistický provoz a se vzdálenostmi cílů
přijatelnými i pro pěší.
Vždy jde o uplatnění smysluplné míry mezi koncentrací a rozptylem, respektující zejména zachování
kvalit životního prostředí a možnost udržitelného rozvoje. Dekoncentrace osídlení snižuje efektivitu
hromadné dopravy a tím dále zvyšuje využívání osobního automobilu.
Regulací a cílenou podporou hromadné veřejné dopravy a integrované dopravy je možné docílit snížení nároků na dopravu do center měst, což se odráží ve snížení jejich nároků na statickou dopravu
a pozitivně na životním prostředí.
Z hlediska dálkové přepravy a mezinárodní přepravy je pozitivním směrem rozvoj a modernizace
hlavní dopravní cesty navazující na evropské dopravní multimodální koridory, za předpokladu jejich
akceptovatelnosti z hlediska vlivu na životní prostředí a z hlediska legitimního záboru území.
Multimodalita jako schopnost zástupnosti jednoho druhu dopravy jiným, se spolu s rozvojem
logistických center včetně veřejných a přestupních terminálů stává hybným potenciálem pro rozvoj
dopravy.

Mezinárodní spolupráce
Působnost dopravní soustavy vždy přesahuje hranice řešeného území a musí respektovat vzájemné
sousední vazby. To platí na všech hierarchických úrovních a při překročení hranic států dvojnásob.
Sjednocující tendence se netýkají jen vzájemného propojení jednotlivých státních dopravních soustav,
ale také technických parametrů dílčích sítí včetně jejich označování při budování nadnárodních
systémů.
V Evropě počátky a sjednocovací tendence vycházející z mezinárodních smluvních ujednání pod
patronací EHK OSN, kterých smyslem bylo zvýšení plynulosti, bezpečnosti a posílení cestovního
ruchu a obchodu, můžeme dokumentovat od padesátých let 20. století.
První z nich podepsaná v roce 1950 byla Deklarace o výstavbě hlavních silnic s mezinárodním
provozem s cílem koordinovat plán výstavby a rekonstrukcí hlavních silnic mezinárodního významu
umožňující propojení hospodářských a politických center evropských zemí. A následovaly další
týkající se nejen silniční dopravy, ale také železnic nebo vodních cest.89
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AGR-Evropská dohoda o hlavních silnicích s mezinárodním provozem, 1975; TEM - Trans-evropská dálnice sever - jih (Trans -

European Motorway 1977; TER - Trans-evropská železniční magistrála (Trans - European Railway)1988; AGTC - Evropská dohoda o
nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících objektech 1991 AGN - Evropská dohoda o hlavních
vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu -1997
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Země Evropské unie při budování dopravních sítí nejen poskytují svým členským zemím značné
finanční prostředky, ale pro jejich rozvoj vytvořily celou řadu koncepčních dokumentů.
Evropský parlament a Rada Evropy přijaly v r. 1996 směrnice Společenství pro rozvoj trans-evropské
dopravní sítě, s orientací na rozvoj multimodální dopravní sítě na území EU (do roku 2010) zejména
prostřednictvím prosazování propojení a provozní provázanosti národních sítí, podporování jejich
inteligentního využívání a slučitelnosti s cíli Společenství pro životní prostředí.
S podpisem asociačních dohod s novými zeměmi včetně ČR byl zahájen proces TINA (tzv.
"Posouzení potřeb dopravní infrastruktury" - Transport Infrastructure Needs Assessment - TINA),
jehož smyslem je definovat rámec nezbytných opatření týkajících se TEN v kandidátských zemích,
a rovněž stanovit priority a projekty společného zájmu.
Základní kroky pro rozvoj mezinárodních sítí byl dále upřesňován na tzv. Pan-evropských dopravních
konferencích. Například třetí Panevropská dopravní konference v Helsinkách v roku 1997 byly definovány transevropské dopravní sítě a multimodální dopravní koridory ve středoevropských
a východoevropských státech.
Politika transevropské dopravní sítě (TEN-T) má za cíl zajišťovat infrastrukturu nezbytnou pro hladké
fungování vnitřního trhu a dosažení cílů lisabonské agendy pro růst a zaměstnanost. Má rovněž pomoci zabezpečit dostupnost a posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost. Podporuje právo všech
občanů EU na volný pohyb v rámci území členských států. Navíc zahrnuje požadavky na ochranu
životního prostředí, a podporuje tak udržitelný rozvoj.
Po roce 2004 jsou Evropskou komisí rozvíjeny dvě úrovně plánování: úroveň globální sítě (plány pro
železniční, silniční, vnitrozemskou vodní, kombinovanou dopravu, síť letišť a přístavů) a druhou
úroveň v podobě cca 30 vybraných prioritních projektů společného zájmu.
Součástí dopravní sítě ČR ve vazbě na okolní státy jsou v rámci páteřní sítě zařazeny např.
dálnice, které jsou také součástí následujících trans-evropských multimodálních dopravních koridorů:
koridor IV: (Berlín) - Ústí nad Labem - Praha - Brno - Břeclav - (Bratislava) a větev A koridoru
IV: (Norimberk) - Rozvadov - Plzeň - Praha a dále větev B koridoru VI (propojení mezi IV.
a VI. koridorem): (Katovice) - Bohumín - Ostrava - Brno. Do doplňkové sítě TINA jsou zařazeny
následující dálnice a rychlostní silnice např.: D11 Praha - Hradec Králové - Trutnov - státní hranice,
D3/R3 Praha - České Budějovice - Dolní Dvořiště - státní hranice, R6Praha - Nové Strašecí - Karlovy
Vary - Cheb - státní hranice, R10 Praha – Turnov, R35 státní hranice - Hrádek nad Nisou - Liberec Turnov - Hradec králové - Česká Třebová - Mohelnice - Olomouc - Lipník n. Bečvou, R43 Moravská
Třebová - Brno atd. Podobně je tomu při zařazení do sítě železnic a vysokorychlostních železnic atd.
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6. 3 Práce – výroba, skladování a zařízení občanské vybavenosti
Zakladatelé klasické ekonomické teorie (např. A.Smith, D.Ricardo, J.S.Mill) vycházeli při klasifikaci
lidských činností podle výsledku jejich produkce a to na produkci materiálních nebo nemateriálních
statků. Zdrojem obživy a základní ekonomickou činností pro většinu obyvatel v celém předindustriálním období bylo zemědělství.
Obyvatelstvo venkova tvořilo drtivou většinu celé lidské populace a spolu s hornictvím bylo vázáno
na čerpání a využití přírodních zdrojů.
Města jako centra moci, administrativy, kultury, řemesel a obchodu se svojí ekonomickou činností
podílela na celé ekonomické produkci jen velmi omezeně. Nejen na vesnici, ale také ve městech,
bydliště a pracoviště tvořily v podstatě jeden celek. Je možné to doložit například horizontální
a vertikální strukturou typického měšťanského domu ve středověku (hospodářská versus obytná část,
obchod – dílna - bydlení mistra a jeho rodiny-ubytování tovaryšů atd.).
Vnitřní územní diferenciace měst odrážela jejich sociální diferenciaci (paláce vládnoucí třídy, řemeslníci a obchodníci a ostatní vrstvy), ale jen omezeně ekonomické zaměření činnosti jejich obyvatel
(např. dílny kovářů v blízkosti bran, ulice řemeslníků s podobným zaměřením atd.).
Až novověk znamená přechod společnosti od středověkého modelu zemědělské výroby k ekonomickým modelům kapitalismu (nejprve v Nizozemí a v Anglii), doprovázený výrazným ekonomickým
růstem, technologickým pokrokem a zvyšováním životní úrovně i obecné vzdělanosti. Industrializace
a koncentrace obyvatelstva do měst jako historický proces urbanizace zakládají problém koexistence
výroby a života jejich obyvatel především ve velkých průmyslových centrech z hlediska struktury
měst a hygieny bydlení.
Vznik dělnických kolonií s nájemními byty lokalizovanými v kontaktu s průmyslovými podniky, rozrůstání měst a aglomerací, jež postupně obklopují výrobní závody, původně lokalizované za hranicemi
nebo za hradbami měst, se stává limitujícím faktorem pro život jejich obyvatel.
Zpracovatelský průmysl především, ale také rozvoj služeb ve městech, se stávají nejen hlavním
zdrojem obživy jejich obyvatel, ale s rostoucím podílem městského obyvatelstva také rozhodujícím
zdrojem obživy všech obyvatel v průmyslově se rozvíjejících zemích. Klesá nejen ekonomický
význam zemědělství, ale také počet pracovních příležitostí v něm.
Elektrifikace, nové technologie a moderní průmysl a postupné zvyšování životní úrovně širokých mas
obyvatel od poloviny 20. století přináší v nejvyspělejších zemích uvolnění pracovních zdrojů z průmyslu a jejich převod do sféry služeb a souvisejících ekonomických činností. Dnes v těchto zemích již
jednoznačně dominují.
Z hlediska struktury pracovních příležitostí v současné ekonomice je možné rozeznat tři (nebo
dokonce čtyři) sektory, lišící se druhem ekonomické činnosti a odrážející výrobní stupně:
 primární sektor: činnost zemědělství, lesnictví a těžbu surovin a příbuzných oborů,
ve vyspělých ekonomikách je jeho význam utlumen
 sekundární sektor: zpracovatelský průmysl (např. potravinářství, strojírenství),
podíl ve vyspělých ekonomikách stagnuje
 terciární sektor: služby a související ekonomické činnosti, ve vyspělých ekonomikách
zcela dominuje nad ostatními sektory
 kvartérní sektor: činnosti ve vědě, výzkumu, školství, podíl tohoto sektoru prudce narůstá
zejména v nejvyspělejších ekonomikách
Uvedené sektory se vzájemně liší z hlediska jejich podílu na počtu pracovních příležitostí, odlišné
produktivitě práce, využití technického pokroku a v hodnotě produkce.
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Podle posledního čítání lidu, domů a bytů 2011 primární sektor v České republice poklesl na 2,8 %,
sekundární sektor (průmysl a stavebnictví)na 32,2% a terciérní sektor a kvartérní sektor jasně
dominoval (59,0% a 6%). V našem hlavním městě Praze, pro porovnání s úrovní v celé České
republice, byl poměr ještě významnější (primární sektor 0,4%, sekundární sektor pouze 15,2%,
a terciární sektor 78,2% a kvartér 6,2%).
Když modernistické urbanistické teorie, především ve vyjádření Athénské charty, rozvinuly
a zdůvodňovaly separaci funkcí bydlení - práce - rekreace a dopravy, na kterém založily koncept
funkčního zónování, tak v období jejich koncipování měl tento způsob hluboké opodstatnění. Pouze
striktní separace dávala při technologické úrovni tehdejší výroby resp. průmyslové výroby šanci
na vytvoření zdravějšího obytného prostředí pro široké masy.
Schopnost dopravy zvládnout narůstající přepravní nároky byla tehdy modernisty přeceněna. Každodenní nutný přesun obyvatel za prací a dnes také za službami, při striktním uplatňování zonace, oddělení bydliště a pracoviště se společně s exponenciálním rozvojem individuální dopravy staly limitujícím faktorem pro další fungování života ve městech a velkých aglomeracích.
Přes technologický pokrok průmyslové výroby a eliminaci jeho negativních vlivů na životní prostředí
vždy budou existovat provozy, které s bydlením nebo rekreací nemohou být slučovány do smíšeného
a jednotného celku. Navíc ekonomické výhody výrobních koncentrací do velkých průmyslových areálů poskytujících pracovní příležitosti není možné likvidovat propojením s dalšími funkcemi města,
a proto mnohé různě rozsáhlé výrobní plochy zůstanou dále funkčně oddělenou součástí struktury
měst.
Přehodnocení prostorového oddělení funkcí ve prospěch jejich vzájemného smíšení v zájmu omezení
nadbytečné dopravní hybnosti zůstává dále jedním z cílů při dnešním plánování měst.
Vztahu jednotlivých funkčních systémů lze zjednodušeně koncepci vyjádřit heslem smíšené funkce krátké vzdálenosti. Ve prospěch vytváření smíšených zón by mohla být skutečnost, že práce a pracovní příležitosti ve městech nejsou koncentrovány pouze nebo především do průmyslu, ale jak je
zřejmé do terciárního a kvartérního sektoru. Jejich lokalizace a přímý kontakt s obytnou nebo
s rekreační funkcí je nepochybně u většiny těchto zařízení přijatelnější. Bohužel zde dochází
k opakování podobné situaci, kterou byla separace výrobních ploch, a to k seskupováním zařízení
do rozsáhlých obchodních a komerčních zón zavěšených na dopravních radiálách nebo na dopravních
okruzích měst.
Příčina koncentrace obchodních ploch hypermarketů a obchodních řetězců a jejich lokalizace je podobná, jakou byla u průmyslu koncentrace do velkých podniků v procesu industrializace.
Jedná se o odraz globálních procesů jako další etapy racionalizace ekonomiky, kdy obchodní systémy
snižují své dopravní a provozní náklady na jednotku zboží na úkor nákladů společnosti a svých zákazníků.
Současně s tím zvyšují svoji atraktivitu koncentrací široké nabídky, kterého je cílem dosáhnout multiplikační efekt vyplývající z koncentrace široké nabídky. Pokud to spojíme s dalším probíhajícím rozvolňování měst v procesu suburbanizace nebo dokonce urbanistického sprawlu ploch bydlení, tak
dospějeme ke stejnému negativnímu výsledku.
Růst nákladů na výstavbu a provoz dopravní infrastruktury, hrazený z veřejných zdrojů, další nárůst
hybnosti obyvatel především s využitím individuální automobilové dopravy a ztráty času z volného
času obyvatel, který je nutný na přesuny mezi bydlištěm, pracovištěm a službami. Zdá se, že se lidstvo
při regulaci výstavby a rozvoje sídel není schopno poučit ani z vlastních chyb minulosti.

Výroba
Výrobu můžeme definovat jako druh lidské činnosti, při které dochází k využití přírodní zdrojů
nebo původně přírodních zdrojů na statky a služby sloužící k uspokojování lidských potřeb. Je hlavní
a základní složkou hospodářského procesu, neboť rozdělit a přerozdělit můžeme jen to, co se vyrobilo.
Vstupy do výroby spotřebovávané ve výrobním procesu tvoří přírodní zdroje, energie a lidská práce
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se přeměňují ve výstupy jako statky a služby.
Výroba je určujícím momentem celého společenského vývoje, včetně vývoje osídlení. Rozeznáváme tři výrobní stupně:
Prvovýroba, zemědělství a lesnictví a těžba nerostů, je územně vázána na rozložení přírodních zdrojů
v krajině. Způsob hospodářského využití krajiny a těchto zdrojů by měl respektovat charakter krajiny
a udržení jejích funkcí z hlediska životního
prostředí. Je pochopitelné, že při těžbě surovin
zvláště při povrchové dochází ke konfliktu
zájmů
mezi
ekonomickými
zájmy
podnikatelských subjektů podporovaný celospolečenským zájmem z hlediska využití
národních přírodních zdrojů a stejně
významnými zájmy společnosti z hlediska
udržitelného rozvoje při ochraně krajiny.
Využití surovinových a zvláště energetických
zdrojů a jejich ochrana je předmětem státní
surovinové a energetické politiky. Na rozdíl od
Obr. 24 Vodní nádrž Barbora u Teplic,
minulosti již dnes existují legislativní a fiskální
příklad
rekultivace po těžbě uhlí [zdroj:foto autora]
nástroje, které jsou využívány a prosazovány
v průběhu a po ukončení těžby a eliminující její negativní důsledky v zájmu obnovy krajiny.
Příkladem omezení rozvoje těžby a devastace krajiny jsou územní ekologické limity90 a koncepce
rekultivace a revitalizace krajiny po těžbě hnědého uhlí v severozápadních Čechách. Důsledky enormního rozsahu těžby v 80. letech spolu s koncentrací průmyslu energetiky a chemie v tomto regionu
dospěly ve stav označovaný jako ekologická katastrofa.
Při těžbě zde došlo nejen k antropogenním změnám reliéfu krajiny (výsypky a otevřené jámy povrchových dolů), ale také k zásahům do hydrologických poměrů a současně spolu s exhaláty z elektráren
a tuhými a plynnými úniky z otevřených hnědouhelných lomů k mnohonásobnému překračování všech
standardů čistoty ovzduší.
Zredukování těžby a revitalizace ploch narušených v důsledku těžební činnosti jsou jen
prvním krokem ke stabilizaci celého krajinného
systému.
Rekultivace krajiny jako souhrn zásahů, které
mají zahladit nežádoucí antropogenní zásahy, je
realizována ve dvou fázích-technické a biologické.
Předmětem technická části je úprava a vymodelování nového terénu. Biologická má za
úlohu opatření pro oživení ploch (úprava půdy
Obr. 25 Hippodrom Most,
a výsadba). Z hlediska nového využití se vedle
přiklad
rekultivace
po těžbě uhlí[zdroj:90]
zemědělské a lesnické rekultivace, tedy
zaměření na obnovu a nové využití pro zemědělskou a lesnickou výrobu, v značné míře v pánvích po
Krušnými horami začala uplatňovat rekultivace hydrologická spočívající v úpravě vytěžených lomů
a jejich napuštění vodou (jezero Milada, Most, Barbora-obrázek).

90

Usnesení vlády ČR 331/1991Sb. 444/1991Sb.
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Uvedená rekultivace díky využití pro rekreační účely je někdy označována jako rekreační rekultivace. K podobnému typu můžeme zařadit velmi inspirativní příklady při využití rekultivovaných ploch
pro sport na Mostecku ( autodrom91 nebo Hipodrom92) .
Podstatou přírodě blízkých rekultivací, které
jsou finančně výrazně lacinější, je ponechání
obnovy krajiny průběhu přirozené sukcese,
která má v akademické sféře své příznivce i
odpůrce.
Zásahem do krajiny se staly bohužel
nezvládnuté důsledky prosazované energetické
politiky a to umísťováním netradičních
elektráren (fotovoltaické a větrné). U větrných
elektráren a jejich farem je obvykle předmětem
sporu jejich narušení přírodního rázu krajiny.
Rozvojem fotovoltaických elektráren93 došlo
k obrovskému záběru zemědělského půdního
fondu.

Obr. 26 FVE Ralsko s kapacitou 38,3 MW[zdroj:91]

Průmyslová výroba
Sekundární sektor v sobě zahrnuje především zpracovatelský průmysl a vzhledem k územní formě
jako rozsahu ploch organizaci výroby je možné k němu připojit také skladování.
Skladováním je rozuměno trvalé uchovávání nějakého materiálu v nezměněném stavu, jako součást
v řetězci pohybu surovin, polotovarů, výrobků a zboží od počátku výroby před předáním do distribuce
obchodu. Pohyb toků fyzického zboží a zásob od dodavatele k odběrateli včetně informačních toků
s cílem optimalizovat v ekonomické a časové oblasti je předmětem vědního oboru logistika.
Určujícími pro rozvoj různých odvětví průmyslové výroby byly lokalizační faktory přírodního
charakteru(zdroje surovin, klima) energetická náročnost, lidská pracovní síla(z hlediska počtu i kvality
vzdělání) a v neposlední řadě dopravní poloha ve vztahu k místu odbytu, spotřeby, surovinovým
zdrojům nebo k místu překladu a případně další faktory(koexistence a kooperace s dalšími subjekty,
regionální politika atd.).
Vývoj technologií a změny potřeby se v průběhu posledních 50 let významně podepsaly na změnách
ve struktuře průmyslu a v přechodu ve vyspělých zemích od tradičních průmyslových odvětví
k ekonomice budované na znalostech (postindustriální společnost). Globalizace světa uvedené změny
pouze urychlila.
Tradiční průmyslová odvětví v naší zemi po otevření hranic po roce 1989 při konfrontaci se světovou
konkurencí na trhu postihl šok. Ve vyspělých západoevropských ekonomikách probíhal uvedený
proces deindustrializace již od 70. let a uvolněnými pracovními silami byla postupně saturována
zvyšující se potřeba ve službách (terciárním sektoru).
Masová produkce náročná na méně kvalifikovanou pracovní sílu a odvětví energeticky a materiálově
náročné byly utlumovány a případně přesouvány do méně rozvinutých zemí. V našich podmínkách
změny nastaly náhle až po roce 1989. Průběh strukturálních změn a proces deindustrializace
se promítal v konkrétních územích měst a aglomerací.
91

Autodrom vybudován na ploše 140 ha po dolu Vrbenský, specialitou jsou závody trucků

92

Hipodrom vybudován na ploše 790 ha po Velebudické výsypce s dostihovou dráhou, parkúrem a in-line
dráhou.
93

K 1. 1. 2014 bylo v ČR evidováno Energetickým regulačním úřadem 27 956 elektráren se souhrnným
instalovaným výkonem 2 126 MW.
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Městský průmysl v našich zemích byl v urbanizovaném území seskupený obvykle do výrobních
okrsků, obvodů nebo průmyslových zón, ke kterým byla vybudována dopravní a technická infrastruktura. Prošel strukturálními změnami podobně z hlediska obecných trendů a jen různě podle
konkrétních podmínek. Je třeba podotknout, že na jeho udržení a revitalizaci měla vliv také forma
a způsob privatizace po roce 1990.
Z hlediska odvětvového výraznou redukci zaznamenal průmysl energetický, hutnický a těžkého
strojírenství. Doslova decimován byl průmysl textilní, oděvní a výroby obuvi s přílivem levné,
i když méně kvalitní asijské produkce. S velkými problémy se stále potýká průmysl potravinářský
díky dotační politice Evropské unie na produkci západoevropských zemědělců a tím také úpadku
zemědělské výroby. Výjimkou v potravinářství je tradiční pivovarnictví a dokonce expanze vinařství.
Vedoucí postavení si uchovalo strojírenství a to především průmysl dopravních prostředků (Škoda
Auto, nové závody Hyundai v Nošovicích a TPCA Ovčáry u Kolína a Tatra Kopřivnice, Aircraft
Industries a.s Kunovice, Aero Vodochody, Škoda holding Plzeň atd) a na ně navazující velké množství
kooperujících menších podniků. Stroje a dopravní prostředky tvoří více než 50% exportu země.
Z hlediska stavu ploch výroby zde máme jednak nové moderní areály (např. Nošovice nebo TPCA
Kolín), areály rozvíjející se a rozšiřující s tradiční výrobou a na druhé straně průmyslové plochy
s opuštěnými a chátrajícími objekty někdy jen dílčím způsobem využívanými, které se nazývají
brownfieldy.
Nové výrobní plochy vybudované na „zelené louce“ (greenfieldy) stát podpořil jen v letech 19982005, podle údajů Czechinvestu, v rámci státní hospodářské a investiční politiky průmyslu ve výši
5,63 miliardy korun. Cílem bylo přilákat do České republiky zahraniční kapitál zvláště do problémových regionů.
Státní podpora směřovala do vybudování 92 průmyslových zón o výměře 2131ha, které by měly
poskytnout 72 tisíc nových pracovních příležitostí. Výrobní závody v nich umístilo 357 výrobních
firem a podnikatelů s předpokladem zde celkem investovat 146 miliard Kč.
Cílem podpory velkých nových investic je očekávání přínosu multiplikačního efektu v podobě nových
pracovních příležitostí u subdodavatelů a navazujících služeb pro přicházející investory.
V rámci regionální a hospodářské politiky státu
vedle státem podporovaných nových průmyslových zón živelně vznikly stovky dalších
ploch pro výrobu a logistiku v celé republice.
Státní regulace nástroji územního plánování,
zákony ochrany zemědělského půdního fondu
nebo přírody a krajiny nedokázaly tomuto
urbanistickému „sprawlu“ zabránit.
Dálnice a rychlostní komunikace, radiální
komunikace vedoucí z měst vyšší tříd dnes
lemují dlouhé pásy přízemních hal doplněných
rozsáhlými vybetonovanými plochami pro
parkování vozidel zaměstnanců a obklopených
nízkou zelení. Bez užitku a údržby zůstávají pak
Obr. 27 Industriální park Verne u Kadaně [zdroj:92]
nevyužité proluky mezi jednotlivými areály.
Výjimku tvoří nové areály na plochách v krajině, kde umístění bylo lepší alternativou než jejich
původní určení. Příkladem může být industriální park Verne.
Industriální park Verne u Klášterce nad Ohří byl vybudovaný na výměře 142 ha na místě plánovaného
odkaliště elektrárenského popílku z elektrárny Prunéřov, který byl oceněn za urbanistické řešení v roce
2002. Převahu zde mají strojírenské firmy.
Restrukturalizace, privatizace a tržní prostředí vedly v České republice po roce 1990 ke kolapsu
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mnoha výrob. Plochy v zastavěných územích měst, dlouhodobě určené územními plány pro výrobu,
tak v mnoha případech odumírají a stávají se zdrojem obtíží hospodářského, sociálního i ekologického
rázu. Jsou obvykle nazývány termínem brownfields.
Termínu a pojmenování ploch slovem brownfield bylo použito poprvé v roce 1970 v USA pro území
převážně rizikové a kontaminované pro opuštěné průmyslové nemovitosti. V 80. Letech se pojem
rozšířil na další nevyužívané, opuštěné a chátrající nemovitosti a areály, takže zde dnes se mezinárodní
definice odlišují.
V tomto širším pojetí můžeme specifikovat brownfieldy podle jejich původního využití na průmyslové, agrobrownfieldy, vojenské, dopravní, komerční nebo třeba rezidenční.
Hodnocení brownfieldů z hlediska jejich využitelnosti (vysoký, skrytý nebo nízký potenciál), které
zohledňuje jejich polohu, vlastnické poměry, kontaminaci areálu a další kriteria je faktorem pro volbu
dalšího postupu ze strany měst, státní podpory nebo zapojení soukromých investoru a pro nové
funkční využití.
Brownfield se tímto stal tématem nejen průmyslovým, ale problémem územního plánování a využívání převážně zastavěného území a trhu s nemovitostmi. V roce 2004 na základě studií z podnětu
Czechinvestu se uváděl odhad 8,5 – 11,7 tis. lokalit brownfields o celkové rozloze 27 – 38 tis. ha.
V roce 2008 vláda ČR projednala Národní strategii regenerace brownfields a v letech 2007-2013
se průmyslové a skladové brownfieldy při regeneraci pro podobné využití staly součástí podpory
v rámci Operačních programů94využívajících prostředky z evropských strukturálních fondů. Agentura
CzechInvest vede dnes aktuální databázi brownfields, jako nabídku investičních příležitosti
pro developery a investory.
Přednosti a negativa rozvoje greenfieldů a revitalizace brownfieldů
Přednostmi výstavby na zelené louce (greenfield) oproti brownfieldům je obvykle nízká cena
pozemků, přehledné vlastnické poměry, půda není kontaminována polutanty, není potřeba nákladných
sanací ani asanací původního stavebního fondu, získavají podporu státu, regionů a měst z hlediska
podmínek pronájmu, nákupu a daňových úlev u mimořádných investičních nabídek, budování celé
dopravní a technické infrastruktury přebírá často stát.
Negativy jsou nízká úroveň zastavěnosti (koeficient zastavění) a velmi nízká intenzita využití území
(pracovníci/1ha, index podlažnosti), náročná a
problematická
dopravní
obslužnost
pro
zaměstnance ekonomické omezující využití
hromadné dopravy, fragmentace krajiny a záběr
zemědělské půdy a nutnost vybudování
dopravní a technické infrastruktury. Nové zóny
často zůstávají nezastavěné a nevyužité.
Předností při využití a regeneraci brownfieldů je
nové využití zastavěného území, zapojení do
funkční struktury města oproti novému záběru
ploch v krajině, možnost využití existující
dopravní infrastruktury, odstranění bariér uvnitř
zástavby, nižší dopravní obslužnost proti
greenfieldům. Existence brownfieldů se stala
nejen estetickou, ale také prestižní otázkou
měst. Nemovitosti nejen přímo v brownfieldech,
94

Obr. 28 Brownfield Kladno[zdroj:93]

OP Podnikání a inovace (program Nemovitosti cca 14 mld. Kč), OP životní prostředí; Program

rozvoje venkova, OP Praha Konkurenceschopnost, Regionální operační programy.
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ale také v jejich kontaktu ztrácejí na tržní ceně. Komplikované vypořádání majetkoprávních vztahů
a kapitálová náročnost sanace starých stavebních fondů a půdy jsou hlavním problémem brownfieldů.
Objekty a plochy skladování jsou součástí převážné většiny průmyslových, obchodních, zemědělských a jiných komerčních podniků. Svým účelem, velikostí i provedením a umístěním se jedná
o velmi rozmanitý soubor objektů a ploch od malých místností nebo přístřešků na dvoře závodu
až po velké zastřešené skladovací areály v rámci velkých obchodních center, u dopravních překladišť
(přístavy, nákladová nádraží, cargo terminály na letištích) či ve velkých výrobních podnicích.
Globalizace světového hospodářství přinesla stále dokonalejší systémy skladování a nový obor
logistiku. Vedle nového způsobu řešení zásobování formou „just in time“, kdy suroviny a zboží jsou
na cestě mezi dodavatelem a příjemcem, je růst skladových ploch směřován do budování logistických
center.
Podmínkou výkonnosti logistických center je jejich napojení na výkonnou dopravu, úroveň a technologie skladování a organizace procesu v rámci výroby a distribuce.
Samostatné a specializované skladové areály jsou jednak součástí logistických řetězců pro nejširší
klientelu v rámci multifunkčních skladů zřizovaných a provozovaných spedičními společnostmi,
dedikovaných skladů specializovaných na skladování určitého druhu zboží a zřizované buď
samotným výrobcem, nebo smluvní spediční firmou (často přímo ve výrobě). Zvláštní formou jsou
konečně logistická centra u městských aglomerací (City Logistics).
Logistická centra, se kterými se zatím u nás v podstatě nesetkáváme, u větších městských aglomerací
mohou být budovaná v kooperaci veřejných a soukromých a financí. Společným zájmem je zabránění
vtahování intenzivní dopravy do vnitřní městské sítě. Bohužel u nás se tímto stále ještě chápe pouze
a téměř výhradně nákladní automobilová doprava.
Připravovaná koncepce vybudování takových center s podporou státu jako veřejných logistických
center nadnárodního významu předpokládá kooperaci více druhů dopravy. Základní podmínkou by
proto mělo být jejich napojení na výkonnou dopravu v kombinaci s více druhy dopravy (minimálně
železnice a silniční doprava). Rizikem je vtahování nákladové dopravy do měst s využitím hal a ploch
průmyslových areálů, které ztratily svou původní výrobní funkci, na které upozornil výzkumný
projektu Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze.

Terciární sektor, služby a občanská vybavenost
Z hlediska zaměstnanosti je ve vyspělých zemích terciární sektor dominující mezi ekonomickými
činnostmi. Součástí terciéru jsou služby výrobního i nevýrobního charakteru. Činnosti zahrnované
do tohoto sektoru jsou svojí rozmanitostí a specifičností nesrovnatelné s ostatními sektory ekonomie.
Objekty, stavby a účelně upravené plochy, jejichž provozem jsou uspokojovány jednotlivé služby
pro obyvatelstvo, nazýváme občanskou vybaveností.
Občanská vybavenost je charakteristická velkou prostorovou a provozní rozmanitostí, která se
elasticky mění s vývojem potřeb obyvatel. Prostorová mnohotvárnost plyne ze stupnice objektů
a staveb formující prostorovou strukturu sídel a jejich zón.
Na základě četnosti a forem zde jsou zařízení přirozeně lokalizovaná do centrálních zón, obytných
nebo jiných zón. Centrální a prestižní poloha je charakteristická pro bankovní služby, pojišťovnictví,
právní a daňové služby a poradenství. Vedle nich v centrech měst najdeme objekty obchodní se značkovým zbožím, kulturní zařízení a administrativu.
V obytných zónách nacházíme „základní vybavenost“, nejčetnější a přímo související s bydlením jako
jsou základní maloobchodní prodejny, předškolní zařízení a základní školy, ordinace obvodních lékařů
pro dospělé a pediatry atd.
Výrobní služby naopak jsou často lokalizovány do okrsků a obvodů výroby a skladování (služby
pro motoristy, truhlářství, sklenářství atd.).
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Poloha a četnost odráží hierarchii zařízení od nejčetnějších po specifická. Integrace různých zařízení
do jednoho areálu nebo objektu přispívá ke zvyšování jejich celkové atraktivity. Příkladem jsou dnes
komerční obchodní centra, kde vedle hypermarketu s maloobchodem nacházíme jednotky stravování,
osobních služeb, lékárny a kinosály.
Provozováním občanské vybavenosti jsou pokrývány ekonomické nebo sociální potřeby. K ekonomickým patří například maloobchod, stravování nebo ubytovací služby a k sociálním řadíme školství
a výchovu, kulturní a sportovní a oddychové aktivity, sociální služby atd.
Potřeba, kapacity a struktura odpovídá jednak struktuře obyvatelstva podle věku (např. školy-domovy
s pečovatelskou službou), investiční a provozní náročnosti (nemocnice-pedikura), náročnosti na pozemky (školy, sportovní stadiony-údržba bytového fondu), charakteru využívání (sezónní-celoroční).
Využívání zařízení může být omezeno nebo jde naopak o volně přístupné zařízení. Některá zařízení
jsou provozována na čistě komerčním základě (výrobní služby, maloobchod), jiná jsou dotována
z veřejných prostředků (zdravotnictví, školství) a konečně další jsou bezplatná (dětská hřiště
na sídlištích).
Občanskou vybavenost můžeme členit podle mnoha hledisek. Příkladem pro členění byl druh činností,
sledovaný v minulosti statistickým úřadem95 podle zařízení:
1. školská a výchovná
2. kulturní a oddychová
3. tělovýchovná a sportovní
4. zdravotnická
5. sociální péče
6. maloobchodní síť¨
7. stravovací
8. ubytovací
9. nevýrobních služeb
10. výrobních služeb
11. správní a řídící
12. pro politickou a zájmovou činnost
Systém občanské vybavenosti je možné sledovat a klasifikovat jejich počtem, kapacitou, zaměstnaností, nároky na plochy celkem a zastavěné plochy, nároky na dopravní a technickou vybavenost,
možnost integrace s jinými zařízeními atd.
Po roce 1990 u nás došlo k výraznému nárůstu služeb a zařízení. Jednak šlo o služby do té doby
v podstatě obyvatelstvem málo využívané nebo dokonce neexistující (rozvoj bankovnictví, pojišťovnictví, právní a daňové poradenství, realitní služby a různé zprostředkovatelské služby) nebo kapacitně
a rozmanitostí nedostatečné (restaurace, ubytovací služby atd.). Z elektronizací se mnohé staly dostupné přímo z každého bytu. Počtem zařízení a rozsahem územních změn nepochybně nejradikálnější
vývoj prodělal maloobchod.
Řetězce potravinářských supermarketů (prodejní plocha 400-2500 m2) a hypermarketů (plocha 25005000m2 nebo i větší) s výrazným podílem nepotravinářského zboží, hoby markety a další doslova pře95

Šetření zařízení občanské vybavenosti až to roku 1987 poskytovalo o každém zařízení velké množství údajů o
velikosti a kapacitě (účelové a celkové plochy zařízení, kapacita-např. počet sedadel v kině, počet lůžek v hotelu
atd., počty zaměstnanců) a současně mnohé o využití(maloobchodní obrat, počet návštěvníků, počet zapsaných
dětí ve škole).
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válcovaly původní maloobchodní systém. Ještě v roce 1998 v malých prodejnách převážně nakupovalo
58% zákazníků, již v roce 2003 se jejich počet snížil na pouhých 22%.
Nabídka a šířka sortimentu se vším pod jednou střechou, masivní reklama „u nás je vše nejlevnější“
a celá škála obchodních technik zcela změnily způsoby a zvyklosti nakupování.
Divoký a nekoordinovaný rozvoj se již v některých městech projevil díky vzájemné konkurenci mezi
novými systémy v jejich přibrždění a výběrové stagnaci v dalším růstu.
Lokalizace mnohých řetězců a zvláště hypermarketů přinesla nárůst nově zastavěných ploch
(velkokapacitní parkoviště kolem přízemních obchodních domů) vázaných na výpadovky a dopravní
okruhy měst spojené se záběrem krajiny.
Současně byl důsledkem lokalizace obrovský
nárůst mobility především individuální dopravy
ve městech, přičemž náklady na dopravní
infrastrukturu a jejich údržbu a vlastní dopravu
zůstali na bedrech veřejnosti a nakupujících.
Snad je to důkazem, že nic není zadarmo a ani
cena nejlevnějšího zboží není tak levná, jak se
zdá (náklady na dopravu a ztrátu času
nakupující často nevnímá).
V konkurenčním boji v rámci obchodních
center a hypermarketů jsou jejich součástí
nejen maloobchodní prodejny, ale také služby
(zdravotnické, osobní služby-kadeřnictví atd.),
kulturní zařízení (kina) nebo stravovací zařízení
(fast foody, restaurace, kavárny a cukrárny).

Obr. 29 Sportovní hala v Libni, využití průmyslových ploch
[zdroj:94]

Jestliže v minulosti živým obchodním ruchem byla typická obchodní ulice, dnes je nahrazována
v pasážích a obchodních domech, kde pod jednou střechou nacházíme menší obchody a zařízení
v obchodních centrech.
Zařízení občanské vybavenosti se nebudovaly v posledních letech jen na okrajích měst. Mnohé supermarkety, zvláště v poslední době, se snaží dostat zpět do obytných zón, což někdy vede ke střetům
s veřejností. S obchodem je tam současně zatahována nežádoucí obslužná doprava.
Příznivější je situace, pokud nová zařízení jsou budována vnitř zastavěného území na plochách brownfieldů. Nákupní a společenské centrum Galerie Vaňkovka v Brně96 na místě strojíren a slévárny
Friedrich Wannieck nebo Sazka arena v Libni97 a vedle ní velké moderní administrativní a nákupní
centrum Galerie Harfa také na místě průmyslového brownfieldu, kdy původní průmyslové plochy byly
rekonstrukcí objektů nebo přestavbou účelně využity pro občanskou vybavenost zapojenou do
struktury funkčního města.

96

Galerie Vaňkovka slavnostně otevřena dne 23. března 2005 na ploše 28 800m2 na kraji historického jádra
města Brna, mezi vlakovým a autobusovým nádražím, se 130 maloobchodními jednotkami o prodejní ploše
37000 m2, galerie, kulturní sály a další prostory úpravou původních průmyslových objektů.
97

Sportovní hala s kapacitou 18000 diváků a širokým příslušenstvím postavena v letech 2002- 2004 při
příležitosti Mistrovství světa v hokeji. Autor Ing. arch Vokatý
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Otázky a témata ke zkoušce:
1. Obytné prostředí, bydlení a základní formy zástavby
2. Sociální diferenciace ploch bydlení, separace, segregace
3. Dopravní infrastruktura, specifikace a trendy druhů dopravy
4. Pozemní komunikace a problémy statické a dynamické dopravy
5. Mezinárodní spolupráce při plánování dopravní infrastruktury
6. Výrobní a skladové areál , brownfield agreenfield
7. Specifika občanské vybavenosti z hlediska lokalizace
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6. 4 Rekreace a volný čas
S nárůstem fondu volného času a současně jako fyziologická potřeba regenerace fyzických a psychických sil moderního člověka se stala součástí jeho životního stylu. Její význam roste díky její zdravotní a zdravotně preventivní funkci, neboť kompenzuje negativní důsledky tlaků vyvolaných způsobem
života v každodenním pracovním procesu případně ve špatném životním prostředí. Rekreace nebo
oddych je forma odpočinku nebo aktivní činnosti ve volném čase vedoucí k nezbytné obnově a rozvoji
fyzické a psychické energie člověka.
Spojena je obvykle se změnou prostředí, často v přímém styku s přírodou, a doplněna vhodnými zájmy a zálibami poskytuje člověku vnitřní uspokojení.
Rekreace je považována za jednu ze základních urbanistických funkcí, kterou můžeme nalézt ve všech
městských částech. Jako urbanistická funkce se odráží v nárůstu ploch zeleně, zařízení pro aktivní
rekreaci (plovárny, hřiště, na sportoviště, zábavní parky), a je také má nároky na dopravu, technickou
a občanskou vybavenost apod[69]..
Jako urbanistická funkce je rekreace v územním plánování chápána jako souhrn činností sportovních
nebo sportovně rekreačních spojených a oddychových aktivit spojených s pobytem ve zdravém
prostředí a plochách zeleně.
Rekreace jako forma trávení volného času pro široké vrstvy obyvatel se od svých počátků v období
vyvrcholení průmyslové revoluce se významně rozvíjí mezi světovými válkami a plně v druhé
polovině 20. století.
Prudký rozvoj urbanizace a industrializace v 19. Století, který spojený s výstavbou dělnických obytných čtvrtí a náročnou prací v průmyslu s nízkou kvalitou pracovního a obytného prostředí (hygienické podmínky), při současné absenci ploch zeleně a míst pro rekreaci a oddych se stal impulzem
změny.
Ve městech vznikaly okrašlovací spolky, dochází k vysazování městských sadů a uličních stromořadí.
V dělnických koloniích a n periferii města vznikají zahrádkové osady, které, kromě samozásobitelství
mají také rekreační význam.
Sdružování do turistických a sportovních spolků, kterými byly například Sokol nebo Klub českých
turistů (založen již 11. 6.1888) vede k výstavbě sportovních zařízení, hřišť a ve volné krajině k budování rozhleden, turistických chat a u nás k jedné z nejkvalitnějších sítí značených turistických cest
na světě. Únik do přírody o nedělích a volných dnech s tábořením ve volné přírodě, dnes s trochu
romantickým a dobrodružným nádechem, se stal ve své neorganizované formě (mimo skauting
a KČT) široce využívanou formou rekreace. Je to také období prvních chatových osad „trampů“
vznikajících v atraktivním přírodním prostředí dostupných v zázemí velkých měst v návaznosti
na železnici.
Po druhé světové válce se přesouvá těžiště víkendové a dlouhodobé rekreace k dalšímu budování rekreace individuální chat a mnohem více k podnikové rekreaci (podnikové chaty, objekty ROH, letní
tábory ROH). Přesun obyvatel z vesnic do měst a v našich podmínkách odsun německého obyvatelstva
z pohraničí dává k dispozici značný fond vesnických objektů, které dostávají novou rekreační funkci.
Chalupářství se stává formou oddychu a rekreace pro značnou část populace[68]. Na rozdíl od
chataření nevyžaduje záběr dalších ploch pro zástavbu ve volné krajině, prodlužuje dobu využití
existujících stavebních fondů, pomáhá k záchraně typického charakteru zástavby venkova a stává se
druhým bydlením někdy alternativou při změně trvalého bydlení.

Význam rekreace
Rekreace je kategorií velice úzce propojenou ještě dalšími pojmy, kterými jsou dovolená – turismus –
cestovní ruch. Termíny se vzájemně prolínají a překrývající okruhy problematik, z nichž každý v sobě
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zároveň obsahuje určité specifické momenty, nebo alespoň specifický zorný úhel pohledu, jimiž se
od sebe odlišují.
Rekreace a dovolená jsou kategoriemi spojenými se způsobem a kvalitou života, turismus a cestovní
ruch jsou kategoriemi odrážející ekonomický charakter stejného jevu zvláště při spojení s pohybem
přes hranice. Každodenní rekreace má ekonomický význam jen marginální, kdežto cestovního ruch
zahrnující třeba kongresovou turistiku, zdravotní a lázeňský ruch může být významným faktorem
ekonomickým a ovlivňujícím územní rozvoj měst a regionů.
Ekonomický význam rekreace je dvojí. Pro jedince je předpokladem kvalitního pracovního výkonu,
ve sféře cestovního ruchu pak realizací kupní síly obyvatelstva, která přispívá k rozvoji řady hospodářských odvětví. V neprůmyslových oblastech může rekreace představovat důležitý ekonomický faktor
a v územích se sklonem k vylidňování pomáhá cestovní ruch ke stabilizaci obyvatelstva, k posílení
zaměstnanosti ve službách a k využívání uvolněného stavebního fondu.
Sociální význam rekreace spočívá ve zlepšení kvality života. Rozvoj rekreační funkce je vázán na
hospodářský rozvoj společnosti a růst volného času. Potřeba rekreace se projevuje bez rozdílu u všech
sociálních a věkových skupin obyvatelstva a představuje celospolečenský fenomén se stoupající
důležitostí, mj. i v územním plánování.
Environmentální význam je odrazem územních nároků na rekreaci, které mohou střety se zájmy
ochrany přírody, ochrany zemědělského půdního fondu, hospodaření v lesích a na vodních plochách,
zároveň však pobyt v přírodním prostředí ovlivňuje ekologické chování obyvatel. Na druhou stranu
do zastavěného území přináší rekreační potřeby tlak na zlepšení životního prostředí, zvyšuje rozsah
ploch zeleně, které se stávají součástí propojujících krajinné ekosystémy (pásy zeleně procházející
podél toků přes zastavěné území) a ve volné přispívá ke zvyšování atraktivita a ochraně krajinných
prvků a ploch.

Základní faktory ovlivňující rekreaci
Předpokladem pro naplnění smysluplnosti rekreační funkce jsou z hlediska místa a kvality vhodné
prostředí (hygienické, estetické, klimatické), dostupnost od místa bydliště v souvislosti s délkou
volného času a periodicitou při využívání a úroveň a rozsah vybavení.
Z hlediska některých druhů rekreace je v podstatě limitující podmínkou pro realizaci přírodní
prostředí (turistika, cykloturistika, pobyt u vody, chataření, lyžování apod.). Přírodní prostředí
ve městech je substituováno městskou veřejnou zelení (parky, lesoparky, obytná zeleň, zeleň
ve sportovních areálech atd.), a proto plochy zeleně jsou koncipovány jako plochy oddychu. Pozitivní
význam zeleně zdraví a psychologický efekt na duševní pohodu je všeobecně znám (více v kapitole
zeleň).

Dělení rekreace podle dostupnosti
Z hlediska dostupnosti a časové náročnosti členíme rekreaci na:
 každodenní (v pracovní dni po práci)
 krátkodobou neboli víkendovou (ve dnech pracovního volna)
 dlouhodobou (rekreace o dovolené)
Při využití je mnohdy důležité vzhledem ke klimatickým podmínkám respektovat, že zde hraje roli
sezónnost rekreace (letní, zimní celoroční).
Při řešení potřeb pro každodenní rekreaci jsou základem podmínky a s tím odpovídající územní nároky
na plochy a zařízení pro vlastní obyvatelstvo, které je trvale vázané na území sídla nebo aglomerace.
Na rozdíl od toho, krátkodobá a dlouhodobá rekreace je odrazem atraktivity míst a krajiny, která
uspokojuje potřeby v rozhodující míře pro rekreanty do místa přicházející.
Plochy a občanská vybavenost, včetně zařízení a ploch pro sport a rekreaci, a jejich rozsah a struktura
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při plánování je vázána na strukturu a objem návštěvníků. Při jejich hodnocení a plánování by používané standardy měly vycházet ze skutečně přítomného obyvatelstva, jejich nároky na dopravní, technickou a občanskou vybavenost mnohonásobně převyšují nároky na uspokojení této vybavenosti vlastním obyvatelstvem. Příklady najdeme nejen v našich rekreačních sídlech (zimní nebo letní střediska
zimních sportů a rekreace), ale podobně je tomu ve světě (přímořská letovisky, zimní střediska,
lázeňství atd.)
Rozvoj rekreace je nutno proto chápat komplexně jako jednu z rovnocenných otázek rozvoje osídlení
a životního prostředí. Přináší často problémy a při optimalizaci v územním plánování je nutné respektovat motivace a požadavky potřeb vlastního obyvatelstva sídla, ale zapojení a integraci s ostatní
společenských, ekonomických a sociálních procesy v širším rozsahu.

Každodenní rekreace
Při každodenní rekreaci jako součásti pracovního dne se příležitost pro sport a oddych musí nacházet
v bezprostředním místě bydliště nebo zaměstnání, případně v jejich časově dostupné vzdálenost
(MHD). Její náplní může být pobyt v parku,
posezení na lavičce, slunění, četba, sport,
společenská setkávání, procházky městem,
pobyt a hry dětí. Slouží ke každodennímu
zotavení po skončení zaměst-nání, nebo školní
výuky. Je úzce spjata s bydlením a obecnými
zákonitostmi sociálního prostředí, které zase
úzce souvisí s urbanismem.
Podmínkou kvalitní každodenní rekreace je
dostatek a dostupnost rekreačních ploch
a zařízení a zejména ploch zeleně, sportovišť
včetně dětských hřišť, v létě pak koupališť.
Možnost každodenní rekreace hraje důležitou
Obr. 30 Hřiště pro děti 3–12 let na sídlišti [zdroj:foto autora]
roli při hodnocení a oceňování bytového fondu
města. Nové bytové domy a jejich cena je přímo úměrná zázemí, které byt má ve svém okolí. Ve
venkovských obcích je důležitá blízká dostupnost kvalitního krajinného prostředí.
Struktura ploch a zařízení a jejich dostupnost odpovídá struktuře obyvatelstva z hlediska
demografických a sociálních. Budování hřišť a hracích ploch pro děti různého věku má různé nároky.
Bezpečnost, hygiena a nutný dozor u dětí 3-6 let je v území obvykle vázán na přímý kontakt
s bydlištěm. Odlišné jsou potřeby rekreačního vyžití dětí školou povinných, které se už zapojují do
organizovaných sportovních klubů, nebo aktivity dospívající mládeže.
Odlišné jsou doporučované optimální docházkové vzdálenosti k hřištím a zařízením u těchto kategorií
(100 m pro děti 3 - 6let, 500 m pro 6 -14 let a 1000 m pro dospívající mládež).
Úroveň a naplnění potřeby jednotlivých ploch ve vztahu k obyvatelstvu při řešení konkrétního území
je možné hodnotit pomocí doporučených urbanistických ukazatelů98. Pasivní odpočinek v přírodě,
v parku (procházky, čtení) nebo centech měst spojený se sociálními kontakty v rámci tzv.
neformálního společenského styku patří k součástem života starší generace.
Rozdíly a význam zde má nepochybně také míra organizování činnosti (organizovaný a rekreační
sportování). U sportovních ploch a organizovaného sportu, kde jsou aktivity vázány na dodržení plošných standardů, při jejich umístění v území dochází k seskupování do specifických celoměstských
areálů nebo zón (např. fotbalová hřiště a další kolektivní sporty, tenisové kurty, plovárny atd.). Ke
každodenní rekreaci patří chovatelská a pěstební činnost, která se realizuje obvykle mimo obytné zóny
(zahrádky, kynologie apod.).
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Zahrádky vznikaly původně s funkcí samozásobitelskou na okraji hromadné bytové výstavby jako její
součást. Později se začaly plnit funkci aktivní rekreace a zvláště atraktivními se staly u nás v období
70 - 80. let 20. století, kdy nahrazovaly chatové osady.
Dnes mohou mít pro rozvoj území také negativní vliv - blokují průchodnost území, rekreační domky
a zástavba na malých pozemcích často s minimálním zabezpečením technické infrastruktury se živelně
přetváří na druhé nebo trvalé bydlení. Na druhou stranu přispívají zahrádkáři ke smysluplné údržbě
rozsáhlých a dříve jinak nevyužívaných ploch a jsou formou pro aktivní rekreaci pro velkou skupinu
lidí (starší lidé a malé děti).

Krátkodobá a víkendová rekreace
Krátkodobou rekreaci charakterizuje větší rozsah volného času. Je součástí režimu pracovního týdne
a náplní dnů pracovního klidu s max. rozpětím 4 dnů souvislého volna. Z většího fondu volného času
plynou větší nároky na rekreaci, a to jak na potřebu změny prostředí, tak i na bohatší obsah rekreace.
V těžišti zájmu jsou lokality s atraktivním přírodním prostředím, jako jsou geomorfologicky členité
krajiny lesů, luk, polí a vodních ploch, lokality zajímavé geologicky (skalní města, říční kaňony, místa
dalekých výhledů apod.
Víkendová rekreace v podmínkách ČR je nejčastěji spojena s objekty individuální rekreace.
Výstavba chat a zahrádkových osad v zázemí měst se začala rozvíjet již za 1. Republiky a zejména
pak od 50. Do 70. Let minulého století, čímž značně (převážně negativně) změnila vhled některých
území, zejména říčních údolí. I když dnes již tyto objekty a lokality dále nepřibývají, jsou využívány
(zejména v létě) velmi intenzivně.
Podstatně příznivější vliv z hlediska objektů individuální
rekreace mělo a má chalupářství a to zejména z důvodu
záchrany a zvelebení desetitisíců často velmi kvalitních
domů, mnohdy památek lidové architektury, v rázovitém
prostředí. Mnozí městští důchodci dnes téměř celoročně
přesídlili na zdravější venkov.
Na přelomu 80. a 90. let existovalo na území České
republiky 267 000 objektů individuální rekreace
a dalších 128 000 neobydlených domů (chalup)
sloužících rekreaci. Pokud bychom k těmto téměř 400
000 objektů připočetli i neevidované a statisticky
Obr. 31 Chalupářství jako rekreace [zdroj:foto autora]
nezachycené objekty pod 16 m2 (zahradní domky
a altánky), pak se můžeme domnívat, že v České republice existuje na počátku 90. let zhruba 500 000
objektů pro individuální rekreaci[65]..
Atraktivitu a míru využívání krajiny pro víkendovou turistiku ovlivňuje do značné míry již zmíněná
hustota turisticky značených cest, v posledních desetiletích i cyklostezek vedených po vedlejších
silnicích nebo zemědělských a lesních účelových cestách.
Cílem u cyklostezek by se nemělo stát propojování pouze 2 bodů, ale vytvoření sítě s alternativními
trasami, jak je tomu v některých zemích západní Evropy. Postupně by se měly nahradit úseky,
kde není cyklostezka oddělena od frekventovaných komunikací (nad 6500 vozů/den). Sdružování trasy
pro pěší a cyklisty ve městech mají podobná úskalí, pokud jsou svedeny do jednoho odděleného pásu.
Poměrně novou tendencí je dle zahraničních vzorů i zřizování místních okruhů naučných stezek
informujících o lokálních přírodních i kulturních zajímavostech.
Ve vyšších a na sníh bohatších polohách jsou stále častěji vymezovány speciální trasy lyžařské –
běžecké zejména z důvodů jejich separace od tras pěších kvůli udržení stopy.
Stále modernější zasněžovací technologie umožňují zřizování sjezdovek a vleků v místech pro
tento sport dosud nevyužívaných a s tím i tedy mnohde vítané rozšíření sezóny cestovního ruchu.
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Zasněžování však vždy vyžaduje vodní nádrž příslušného objemu.
Existuje však vysoký podíl těch, kteří ani o víkendu neopouštějí město. Jsou odkázáni na způsob
rekreace, který jim město a jeho okolí poskytuje. U jednodenní rekreace s návratem do bydliště je
dostupnost rekreačních ploch, zařízení, procházkových tras a cyklistických stezek ovlivněna jejich
umístěním ve spádovém území a také dostupností hromadné dopravy.

Dlouhodobá rekreace a cestovní ruch
Dlouhodobá rekreace je náplní volného času obyvatel o dovolené a školních prázdninách dětí
a mládeže. V našich klimatických podmínkách se projevuje větším náporem sezónního charakteru
(léto, zima) na rekreační zařízení a služby a požadavky na kvalitu přírodního prostředí. Možnost
cestování a využití nabídky rekreace v zahraničí se stabilními klimatickými podmínkami a kvalitními
službami se odráží v nárocích na dopravní infrastrukturu a technickou infrastrukturu a občanskou
vybavenost nejen v centrech cestovního ruchu, ale také v území odkud návštěvníci přicházejí.
Dlouhodobá rekreace a cestovní ruch s ní spojený je zvláštní disciplínou ekonomie. Záměrně se
vyhneme diskuzi o různosti definic cestovního ruchu a vystačíme s jednoduchým odkazem uvedeným
mezi jinými ve slovníku MMR autorů Pásková, Zelenka, který vyjadřuje obecně souvislost s rekreací,
že: Cestovní ruch vždy zahrnuje cestování, ale ne každé cestování je cestovním ruchem. Cestovní
ruch zahrnuje rekreaci, ale ne každá rekreace je cestovním ruchem. Cestovní ruch se uskutečňuje ve volném čase, ale ne celý volný čas je věnován cestovnímu ruchu[67]..
Z faktorů
ovlivňujících
cestovní
ruch
nepochybně nejvýznamnějším patří atraktivita
místa. Ať už jde o přírodní hodnoty nebo
kulturní dědictví nebo při specifickém druhu
cestovního ruchu o jiné aktivity (lázeňství nebo
zdravotní turistika, konference, kongresy,
vzdělávací pobyty, myslivost atd.), vždy se
jedná o nutnost při územním plánování o
vyhodnocení konkrétního místa a podmínek ve
vztahu k existující vybavenosti a službám
nutným pro jeho zabezpečení. Vedle více než
80 lázeňských míst v České republice (obr.
Kolonáda Mariánské Lázně) se stále více
Obr. 32 Lázeňnství a cestovní ruch [zdroj:foto autora]
rozvíjí i kondiční a rekondiční pobyty
spojované se zajímavými místy, krásnou krajinou a místními tradicemi (vinařství, agroturistika atd.)
[66].
Chaty a chalupy se staly součástí nejen víkendové, ale také dlouhodobé rekreace. Na přelomu století
podle průzkumů J. Dufkové 19,4% obyvatel Prahy trávilo dovolenou na chalupách a chatách.
A „druhé“ bydlení není jen fenoménem v Čechách. V severských zemích Evropy nebo ve Francii
a Španělsku objekt druhého bydlení vlastní 17-22% domácností (u nás podle SLDB 2001 11%).
Rekreace v územním je součástí každého územního plánu, přestože v územním plánování
v současnosti nejsou žádné speciální normy ani metodické pokyny. Ve svém zaměření se soustřeďuje
na řešení uspokojení každodenních potřeb ploch oddychu a rekreace hierarchicky uspořádaných
od ploch základního vybavení pro sekce, bloky, okrsky a městské obvody až po centrální celoměstské
zóny sportu a rekreace. Zahrnuje aktivity pro různé skupiny lidí, pasivní i aktivní druhy oddychu pro
individuální i kolektivní formy. Významná je zde integrace s plochami zeleně, která plní mezi jinými
funkci rekreační a estetickou.

107

Otázky a témata ke zkoušce:
1. Význam a rozdělení rekreace
2. Každodenní, krátkodobá a víkendová rekreace
3. Rekreace a cestovní ruch
4. Druhé bydlení-chaty, chalupy a další formy
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6.5 Zeleň ve městě a ve volné krajině
Charakteristika - zeleň v zastavěném území
Zeleň je obvykle definována v zastavěném území jako soubor záměrně založených nebo spontánně
vzniklých prvků živé a neživé přírody, které jsou dle významu a polohy v sídle pravidelně udržovány zahradnickými nebo krajinářskými metodami.
Do ploch zeleně zahrnujeme prvky přírodní, živé i neživé přírody, ale také umělé. K prvkům živé přírody (vegetační prvky) patří různé dřeviny (hlavně stromy a keře), trávníky a květiny (byliny).
K neživé přírody patří jednak vlastní terén a dále kameny a vodní prvky (toky, nádrže, vodopády).
Umělými prvky je myšlen v zahradních a krajinářských úpravách parkový mobiliář a různé stavby.
Řadíme sem také cesty, odpočívadla, schodiště, opěrné nebo květinové zdi a zídky, pergoly, altány,
lavičky, umělecká díla, osvětlení atd. Dále se zde mohou nacházet zařízení přímo související
s užíváním zeleně souvisí (dětská hřiště, veřejné WC atd).
Charakteristikou zeleně při vytváření prostoru z hlediska estetického působení je bohatství tvarů,
velikostí, barev a neustálé proměnlivosti, která vyplývá z její biologické podstaty. Schopnost vegetace
nejen v průběhu ročních období, ale i z dlouhodobého hlediska měnit tvary a barvy je významná
při plánování a zakládání druhové skladby v zájmu úspěšné kompozice.
Z hlediska prostorové struktury ve městě můžeme u zeleně specifikovat její základní kostru (ZAKOZzákladní kostra zeleně) sestávající z ploch a linií a bodů, jež prostupují organismus sídel.
Plochy, představují velké městské parky nebo
velké celky krajinné zeleně zasahující dovnitř
měst-ského organismu. Mohou to být i historické
zahrady (viz obr.Vrtbovská zahrada), botanické
zahrady, arboreta, rekreační areály, příměstské a
rekreační lesy. Při detailnějším pohledu se objeví
ještě menší útvary zeleně, jako jsou parková
náměstí, menší parkově upravené plochy, zeleň
vnitrobloků a další.
Linie, zahrnují uliční stromořadí – jedno, dvou,
čtyř i víceřadé aleje, doprovodnou zeleň vodních
toků, zeleň podél komunikací nebo jiných
Obr. 33 Vrtbovská zahrada, perla baroka v Praze [zdroj:foto autora]
liniových staveb. Plochy a linie tedy vytváří
základní kostru zeleně ve městě. Při pohledu
z blízka je však všechno mnohem složitější. Rozmanitost forem možného uplatnění zeleně je velká.
Body může tvořit třeba jen jediný, na vhodném místě vysazený strom, nebo skupinka stromů tam,
kde se ulice rozšiřuje, parčík v proluce, větve stromů naklánějící se nad chodník z nezastavěné parcely
a v místech s vysokou intenzitou zástavby i zeleň na fasádách a na střechách.
Funkční zeleň ve městech významně ovlivňuje fyzický i psychický rozvoj svých obyvatel a působí
na značnou část dlouhodobě. Až 31 % městských obyvatel neopouští ani na víkend v létě město,
a v zimě až 57 % obyvatel. Jedná se zpravidla o obyvatele sociálně nejslabší. Ale i občané, kteří
odjíždějí na víkendy a na dovolenou, tráví ve městě až 70 % roku, a proto je nutno řešit jejich rekreaci
co nejblíže místa bydliště.

Zeleň v nezastavěném území - krajině
Krajinu definujeme nejčastěji jako - ohraničenou část zemského povrchu, kde působí mnoho
přírodních i uměle vyvolaných jevů. Plánování nezastavěné krajiny stálo a dodnes do jisté míry stojí
v pozadí plánování zastavěného území sídel a jejich rozvoje. V tvorbě urbanistické koncepce
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představuje krajina především prostředí pro realizaci funkcí spojených s osídlením a ekonomickým
využitím území jako zájmové území obcí z hlediska možnosti další obytné i zástavby a rekreace.
V krajině, která je dokladem historického vývoje území, rozlišujeme krajinu urbanizovanou neboli
urbánní (městskou), suburbánní (příměstskou) či rurální (venkovskou). V našich podmínkách čistě
přírodní krajina v podstatě neexistuje, mimo územního torza v rámci velkoplošně chráněných území
se zelení přírodního charakteru.
V rovině ideové a koncepční je možno pracovat současně s pojetím krajiny jako struktury ekosystémů
a s pojetím urbanistické struktury. jako struktury kulturně-sociálních, ekonomických, funkčněprovozních a prostorových vztahů.
S ekologickým pojetí souvisí otázky zajištění funkčnosti ekosystémů, biodiverzity a ekologické stability, ochrany rostlinných a živočišných druhů a uchování jedinečnosti přírodních hodnot. K urbanistické oblasti patří využitelnost přírodních zdrojů, jedinečnosti a krásy přírody a krajiny jako předpokladu kvality prostředí pro bydlení a rekreaci. V rovině nástrojů územního plánování se problematika
krajiny promítá ve významné míře do mimolesní zeleně, která je resp. má být dle možností součástí
všech funkčních ploch.
Také v nezastavěném území (krajině) jsou přírodní složky představovány terénem (výraznými tvary
vyvýšenin, svahů, terénních hran, sníženin atd.), vodními toky a plochami (jezera, rybníky, údolní
nádrže, řeky, potoky, vodní kanály a jiné vodní útvary) a plochami s vegetačním krytem (lesní porosty,
nelesní zeleň, trvalé travní porosty, sady, zahrady, vinice, chmelnice, větší část roku i orná půda atd.).
Dle charakteru území ty či ony přírodní složky se ve větší či menší míře objevují v různých funkčních
plochách.
Ty plochy struktury krajiny, na kterých převládají vegetační prvky (travnaté plochy, stromová
a keřová zeleň často ve spojitosti s vodními prvky nebo skalními partiemi) a ve kterých převládá
funkce přírodních složek (ekologická, hygienická, rekreační, prostorotvorná) se nazývají plochami
zeleně. Do ploch zeleně se nezahrnuje samostatný funkční systém zemědělství.
Zeleň zde diferencujeme na plochy přírodního charakteru (např. zvláště chráněná území), přírodě
blízkého charakteru (např. krajinná zeleň nebo přírodně-krajinářská podoba parkových úprav) nebo
plochy umělého charakteru (např. architektonizované parkové úpravy).

Struktura zeleně podle funkce
Plochy a prvky zeleně plní v zastavěném i nezastavěném území následující funkce:
 funkci hygienickou (zvýšení vlhkosti ovzduší, vyrovnávání teplotních extrémů, ovlivnění
proudění vzduchu, zachycování prachu a eliminace prašného spadu, tvorba kyslík a
aromatických látek, tlumení hluku a vibrací),
 funkci rekreační (psychologické a estetické působení − rekreace v zeleni, parky, vazba
obytného prostředí na systém zeleně, vazby na příměstskou krajinu),
 funkci prostorotvornou neboli estetickou (vytváření prostoru, prostorové členění, uzavírání
otevírání, zakrývání, izolace),
 funkci ochranou (protierozní ochrana půdy, vodní režim krajiny),
 funkci ekonomickou (lesní hospodářství, zahradnictví, přírodní prostředí jako podpora
turistického ruchu a atraktivity města a venkovské krajiny pro stálé obyvatele).
 funkci ekologickou (systém ekologické stability, ochrana biodiverzity − rostlinné a živočišné
druhy a biotopy),

Soustava ploch zeleně a systém zeleně v zastavěném území
Plochy zeleně vytvářejí na území obce soustavu (soustava ploch zeleně), která je v závislosti na struktuře obce a na její velikosti a na charakteru přírodních podmínek různě diverzifikovaná. Skládá
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se z ploch, které se vzájemně odlišují možnostmi využití, velikostí, charakterem, kvalitou a vzájemnou
prostorovou polohou.
Pro plnění rekreační funkce je důležitá přístupnost ploch zeleně a tudíž míra možnosti využití dané
plochy pro veřejnost.

Struktura zeleně podle přístupnosti
Se soustava ploch zeleně v sídlech je obvykle členěna na:
Plochy veřejně přístupné zeleně – zeleň veřejná - zahrnuje městské parky, menší parkově upravené
plochy, zeleň dětských hřišť a zeleň veřejných prostranství (ulic, náměstí, parkovišť), historické
zahrady, zeleň u obytné zástavby, (sídlištní zeleň), zeleň významných veřejných budov a pomníků,
zeleň na náměstích, rekreační lesy a lesoparky, parkoviště (obsahují li trvalé vegetační prvky). Mezi
veřejnou zeleň lze zařadit i zeleň zvláštního určení, což jsou hřbitovy.
Plochy veřejně nepřístupné zeleně - zeleň zahrad individuální zástavby a soukromých objektů,
zahrádky a zahrádkářské kolonie, zeleň v plochách specifických – např. vodárenské či armádní areály,
Plochy pro veřejnost omezeně přístupné zeleně - zeleň vyhrazená - zeleň v plochách občanského
vybavení (školy, školky, jesle, obchodní, administrativní, zdravotnická a sociální zařízení atd.), zeleň
výrobních a skladových areálů a ploch technické infrastruktury, zeleň komerčních rekreačních objektů,
zeleň úřadů a výzkumných ústavů, zeleň ve sportovně rekreačních areálech a areálech volného času,
botanické a zoologické zahrady, zeleň zemědělských a průmyslových závodů.
Plochy zeleně, které v městské struktuře plní ekologickou, hygienickou, rekreační a prostorotvornou
funkci a které mají vzájemnou prostorovou vazbu, mohou vytvořit celoměstský systém zeleně
(ZAKOZ). Optimální řešení je napojení ploch městské zeleně a s plochami zeleně, které jsou
součástmi přírodních a krajinných celků pronikajících do struktury města z příměstské krajiny.
Obvykle se nabízí tato vazba podél vodních toků, nebo ve svažitém terénu, kde další zástavba je
omezena.
Zeleň v zastavěných a zastavitelných plochách se spolupodílí na hlavních funkcích plochy, ve které se
nachází (zeleň má funkci doplňkovou) a to svou funkcí hygienickou, ekostabilizační, rekreační
a prostorotvornou. Tyto plochy zeleně mají různé formy.
Zeleň podle charakteru území (formy) lze tedy zeleň v zastavěných a zastavitelných plochách členit
na:
Zeleň v plochách bydlení - drobné parkově upravené plochy, zahrady rodinných domů, předzahrádky
a zahradnické úpravy bezprostředního okolí objektů, dětská hřiště, doprovodná zeleň pozemních
komunikací, zeleň pěších zón (uliční zeleň), zeleň parkovišť, zelené doprovody pěších a cyklistických
tras, zeleň na stavebních konstrukcích a ozelenění fasád;
Zeleň v plochách smíšených obytných - drobné parkově upravené plochy, doprovodná zeleň
pozemních komunikací, zeleň parkovišť, zeleň veřejných prostranství a pěších zón (uliční zeleň),
zelené doprovody pěších a cyklistických tras, zeleň na stavebních konstrukcích a ozelenění fasád;
Zeleň v plochách veřejných prostranství - parky (včetně historických zahrad), veřejná zeleň, zeleň
na stavebních konstrukcích a ozelenění fasád, doprovodná zeleň náměstí, ulic, chodníků, tržišť;
Zeleň v plochách výroby a skladování - izolační a doprovodná, parkově upravené plochy, zeleň
parkovišť, zeleň na stavebních konstrukcích a ozelenění fasád;
Zeleň v plochách rekreace - parkově upravené plochy, plochy krajinné zeleně (lesní i nelesní),
doprovodná zeleň pozemních komunikací, zeleň parkovišť, zeleň na stavebních konstrukcích
a ozelenění fasád, drobné parkově upravené plochy,
Zeleň v plochách občanského vybavení - parkově upravené plochy, doprovodná zeleň pozemních
komunikací, zeleň pěších zón (uliční zeleň), zeleň parkovišť, zeleň na stavebních konstrukcích
a ozelenění fasád, izolační a doprovodná zeleň;
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Zeleň v plochách dopravní infrastruktury - doprovodná zeleň pozemních komunikací, zeleň
parkovišť, izolační a doprovodná zeleň;
Zeleň v plochách technické infrastruktury - izolační a doprovodná zeleň.
Zeleň podle nároků (nákladů) na údržbu (na jednotku plochy za rok)
(podle UUR in B. Piro, 1985)
Pro bilanci a plánování investic do zeleně v zastavěném území je nutná její klasifikace – třídění, kde
rozhoduje zejména typ rostlinných prvků a jejich plošné zastoupení:
1. kategorie – parková náměstí, hlavní městské parky, zeleň před nejvýznamnějšími budovami města
s intenzivně kosenými trávníky, vyšším podílem tvarovaných dřevin a květinových záhonů,
2. kategorie – menší parkově upravené plochy na méně viditelných místech, parky okrajových
městských částí, uliční stromořadí, zeleň školských a nemocničních areálů,
3. kategorie – sídlištní zeleň, hřbitovy (zde záleží na jejich poloze a míře využívání jakožto parkové
plochy ve městě),
4. kategorie – lesoparky, louky a zeleň navazující na volnou krajinu.
Pro plochy jako součástí systému celoměstské zeleně je podstatné její funkce, plošný rozsah, zapojení
do systému z hlediska prostorové návaznosti.

Zeleň ve struktuře vesnických sídel
Vzhledem k velikosti vesnických sídel, k jejich bezprostřední vazbě na okolní krajinu, jejich
urbanistické struktuře a charakteru staveb je problematika zeleně poněkud odlišná od městské
struktury. Zeleň v zastavěném území je bezprostředně spjata se zelení nezastavěného území a přírodní
složky mohou v některých typech sídel prolínat do zastavěného území např. formou koridorů vodotečí
(včetně nivy a doprovodných porostů), rybníků s břehovými porosty, nezastavitelných pozemků
zalesněných strmých svahů.
Ve struktuře vesnických sídel je soustava ploch zeleně mnohem méně diverzifikovaná než ve struktuře
města a sestává obvykle z veřejně nepřístupných ploch zahrad a sadů, které jsou součástí ploch bydlení
a zeleně veřejných prostranství. Jejich druhová skladba má tradičnější charakter (ovocná, kaštanová,
lipová a jiná stromořadí, záhony růží a letniček a túje u pomníků, tradiční oplocení apod.).
I vesnická sídla mají specifické formy zeleně. Vysoké stromy se soustředí často na návsi nebo u kostela, vytvářejí aleje ke hřbitovu či k poutním kaplím za obcí, zvýrazňují významné body křížky, boží
muka, rozcestí, vyznačují místa veřejných setkání – výletiště, plácky u hospody, kde se tancuje apod.
Prostorotvorné aspekty někdy přejímá i přírodní a krajinný rámec sídla (pohledově související území).
Navazuje-li sídlo na harmonickou okolní krajinu omezuje potřebu ploch veřejné zeleně v zastavěném
území a struktura vesnického sídla může tak být navázána na systém krajinné zeleně. V intenzivně
zemědělských oblastech má však často vesnice se svými sady, parčíky, rybníčky i potůčky, kunami
a vlaštovkami daleko vyšší biodiverzitu i obytnou hodnotu než okolní monokulturní lány orné půdy
s drobnými plochami akátů, černých bezů či topolů a působí tak téměř jako biocentrum.

Zeleň v nezastavěném území (krajinná zeleň)
Plochy a prvky krajinné zeleně
V krajinné zeleni tedy v nezastavěném území (příměstská či venkovská krajina) převažují přírodní
složky (terén, půda, voda, živočišstvo, rostlinstvo, vodní plochy) s funkcemi ekologickou, půdoochrannou, rekreační, prostorovotvornou. Do pojmu zeleň nezahrnujeme plochy s kulturními
plodinami - ornou půdu, vinice, chmelnice, intenzivní sady. Pro charakter nezastavěného území je
zejména důležitý rozsah, podíl a charakter následujících specifických forem zeleně – lesních porostů,
nelesní rozptýlené zeleně, luk a pastvin a orné půdy.
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Dle prostorově funkčního umístění dělíme zeleň v krajině obvykle na:
 zeleň podél státních silnic i účelových zemědělských a dalších komunikací,
 břehové porosty vodních ploch a toků,
 zeleň v zemědělské krajině.
Zahrnujeme sem i meze, remízky, větrolamy, průhledy, zarostlé strže, mokřady, selské lesíky i
solitérní stromy.
Přírodní prvky v systému krajinné zeleně doplňují odkazy jejího kulturního a historického vývoje.
Systém zeleně, ležící v monofunkčním území a tvořený nezastavěnými plochami zeleně zahrnuje mj.
i plochy (nebo části ploch či území), které mají vlastní ochranu dle odvětvových zákonů ČR. Jedná se
o zvláště chráněná území (ZCHÚ) a jejich ochranná pásma, významné krajinné prvky ze zákona
(VKP) a skladebné součásti územního systému ekologické stability (ÚSES) dle zákona č. 114/1992
Sb., o plochy určené k plnění funkce lesa (PUPFL) a jejich ochranná pásma dle zákona č. 289/1995
Sb., o krajinné památkové zóny (KPZ), kulturní památky (KP, NKP) a jejich ochranná pásma dle
zákona č. 20/1987 Sb. a o pásma hygienické ochrany (PHO) vodních zdrojů dle zákona č. 138/1973
Sb.

Stav a trendy vývoje
Systémy zeleně v zastavěném území a systémy krajinné zeleně v nezastavěném území spoluvytvářejí
podmínky pro uskutečňování přírodních a sociálně-ekonomických procesů jako předpokladu
udržitelného rozvoje, resp. udržitelného využití území. Výrazným způsobem spoluvytvářejí charakter
urbanizovaného prostředí a jeho kvalitu. Ekologické předpoklady území jsou měřítkem urbanistické
kvality a obytnosti prostředí. Přes tento nesporný význam ploch zeleně budou i nadále, jakožto (ještě)
nezastavěné plochy, vystaveny tlaku na nové funkční využití a zastavění (dostavba uvnitř sídel,
suburbanizace, výstavba technické a dopravní infrastruktura apod). Na druhé straně budou sílit tlaky
na vytváření kvalitnějšího prostředí pro bydlení a rekreaci, na využití zeleně a krajiny jako prostředí
pro relaxaci, fyzický i duševní odpočinek, pro poznání a poučení.
Zvláště negativní jsou formy rozptýlená výstavba ve volné krajině – nekoncepční a ekonomicky neefektivní výstavba v polohách mimo zastavěná území obcí. Jiným příkladem díky úbytku obyvatelstva
z marginálních, krajinářsky však často velmi hodnotných regionů dochází k jejich pustnutí vedoucí
ke spontánnímu nebo cílenému zalesňování a tak ztrátě krajinné pestrosti.
Je proto nutné hledat silnější uplatnění ekologických a krajinářských hledisek v územním plánování,
v intenzifikaci funkčního využití ploch zeleně současně se zvýšením intenzity jejich údržby a to díky
recyklace (konverze) existujícího stavebního fondu, využití urbánních a industriálních lad, vytváření
funkčně a prostorově propojených systémů – propojování ploch zeleně a veřejných městských prostorů do systému nezastavěných ploch, propojování celoměstských systémů zeleně a příměstské
krajiny mikroregionálními a regionálními systémy rekreačních a ekostabilizačních ploch včetně
ochrany a tvorba rázu a identity krajiny, a to posilováním ekologického vědomí, vztahu k ekologickým
hodnotám a discipliny v dodržování zásad jejich ochrany.

Principy řešení zeleně v územním plánování - zásady tvorby, územní nároky,
limity, ochrana
Cíle a opatření k péči o krajinu v územním plánování
Zásady tvorby urbanistických koncepcí a ÚPD vycházejí ze specifikace problémů, které jsou důležité
z hlediska udržitelného využití území. Jedná se přitom o zcela praktické principy a zásady, využívané
v pořizování, projednávání a schvalování ÚPD, je podstatným hlediskem možnost zdůvodnění cílů
a zdůvodnění nezbytnosti opatření a možnost srozumitelného a jednoznačného vyjádření limitů
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v grafické a textové části. Pozornost je třeba proto zaměřit na:
 cíle ekologicky orientovaných opatření
 nezbytnost takových opatření a na možnosti jejich zdůvodnění
 možnosti vyjádření limitů a regulativů v grafické a textové části
Základním a obecným cílem péče o krajinu a přírodní prostředí, zakotvené v územním či regulačním
plánu je ochrana, péče a rozvoj podmínek pro uskutečňování přírodních a sociálně-ekonomických
procesů jako předpokladu udržitelného rozvoje, resp. využití území.
K uskutečnění uvedených cílů slouží následující opatření:
Zachování existujících a vytváření nových ploch zeleně, zvýšení jejich funkčnosti, kvality a rekreační využitelnosti:


zachování existujících ploch zeleně v zastavěném území, event. nahrazení jejich úbytku
zřízením nových ploch zeleně v zastavěném území, rozšíření rozlohy stávajících ploch zeleně
využitím devastovaných ploch a ploch postindustriálních lad,



začlenění přírodních a přírodě blízkých prvků městské krajiny do funkčního systému zeleně
jejich zapojením do systému ekologické stability a do systému rekreačních (pěších
a cykloturistických) tras,



zvýšení ekologické a estetické hodnoty a prostorotvorného účinku ploch zeleně zásahem
do vegetačního krytu, zřízením nebo obnovou vodních a zamokřených ploch atd.,

 propojování ploch přírodního a přírodě blízkého charakteru do systému ekologické stability
a propojení biotopů, zachování a posílení biodiverzity území, ochrana rostlinných a živočišných
druhů,


využití popínavé zeleně ve zlepšení prostředí městského interieru, využití střešní zeleně
při eliminaci nepříznivého účinku plochých střech;

Diferenciace ploch zeleně dle funkčního využití ploch a charakteru vegetační složky:


vytváření systému zeleně, který bude diferencovaný z hlediska funkčního využití
a diverzifikovaný z hlediska přírodních podmínek,



uspořádání vybavení a programové náplně ploch zeleně včetně jejich dopravní a technické
obsluhy;

Omezení rozsahu zastavěných a zpevněných ploch z důvodů zlepšení obytnosti prostředí a zlepšení podmínek vodního režimu:


vytvoření podmínek pro zachycování srážkových vod a zadržování vody v území,



budování vodních ploch a obnova přirozených forem vodotečí,



ochrana půdy jakožto základní podmínky pro uskutečňování přírodních procesů;

Zachování a tvorba přírodě blízkých forem vodotečí, vodních ploch a mokřadů:
 zachování a obnovování přirozených forem vodotečí a vodních ploch s cílem posílení
ekologické stability území a zvýšení estetických hodnot území,
 ochrana cenných vodních a mokřadních ekosystémů;
Zachování stop kulturního a historického vývoje, ochrana rázu a identity krajiny:
 ochrana stop historické kultivace krajiny a jejich využití v tvorbě krajiny,
 ochrana a obnova prvků historických krajinářských úprav,
 péče o místa s kulturním a duchovním významem.
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Monofunkční plochy zeleně
Monofunkční plochy zeleně v nezastavěném území se vyznačují převažujícím podílem vegetačních
prvků (často ve spojení s vodními prvky), přičemž právě vegetační složka svou funkcí hygienickou,
ekostabilizační, rekreační a prostorotvornou spoluvytváří funkčnost dané plochy. V monofunkčních
plochách zeleně je možno umisťovat pouze takové stavby, které slouží k funkci, údržbě a provozu
těchto ploch. Charakter a možné doplnění o funkční prvky dokumentuje následující tabulka.
Tab. 4 Charakter a možné doplnění o monofunkční prvky[zdroj:76]

Zdroj:UUR Brno
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Plošné nároky na zeleň v rámci sídel
Pro hodnocení struktury zeleně v jednotlivých sídlech je poměrně problémové najít standardy nebo
doporučení všeobecné platnosti. Pro území v našich přírodních a historických souvislostech byly
vypracovány jako orientační ukazatele vycházející z empirických poznatků v Zásadách a limity
územního rozvoje (VUVA Brno, 1979) na konci 80. let 20. století. Rozsah zelených ploch a jejich
doporučená struktura byla v tomto případě členěna podle zázemí města, jeho velikostní kategorie a to
vždy v nárocích v přepočtu na obyvatele (tabulka 5). Při rozsáhlé výstavbě sídlišť se plošné ukazatele,
včetně zeleně, staly dokonce závaznými při hodnocení projektu před jeho realizací (tabulka 6).
Bohužel ovšem vlastní založení zeleně již bylo v těchto souborech na velmi nízké úrovni.
Podobně je možné jako orientační i dnes využít doporučení na parkové úpravy (tabulka7) V každém
případě pouhé kvantitativní hodnocení není pro hodnocení zeleně v sídle dostatečným kritériem.
Zvláště rozdíly jejího prostorové uspořádání a struktury se mohou na komplexní hodnocení zeleně
značně odrazit.
Tabulky:
Tab. 5 Potřeba zeleně v intravilánu sídelního útvaru v závislosti na hodnotě přírodního zázemí (podle tab.3.6/1 VUVA Brno, 1979)

POTŘEBA ZELENĚ V m2/ OBYVATELE
KATEGORI
E
HODNOTY
PŘÍRODNÍH
O ZÁZEMÍ

PŘÍRODNÍ
ZÁZEMÍ
SÍDELNÍHO
ÚTVARU
m2/OBYV.

ZELEŇ STANDARDNÍ
ZELEŇ
VEŘEJNÁ

ZELEŇ
OBYT.
SOUBORU

ZELEŇ
OBČ. VYB.

ZELEŇ
OSTATNÍ
CELKE
M

VEŠKER
Á ZELEŇ
V INTRA
V.

2

3

4

I1

Více než 300

8

14

6

28

22

50

I2

300 – 350

8

14

6

28

24

52

250 – 300

8

15

6

29

25

54

II 1

205 – 250

9

15

7

31

25

56

II 2

165 – 205

9

16

7

32

26

58

125 – 165

10

16

7

33

27

60

10

17

7

34

28

62

II 3

DOBRÁ

I3

VELMI DOBRÁ

1

5

60 – 125

III 2

20 – 60

11

17

8

36

28

64

Do 20

11

18

8

37

29

66

III 3

OMEZENÁ

III 1

116

IV 1

V HOR-

12

18

9

39

30

69

12

19

9

40

32

72

12

19

9

40

35

75

V
PAHORHO ZÁZEMÍ

IV 3

BEZ PŘÍRODNÍ-

IV 2

NEVYHOVUJÍCÍ

NATINĚ

KATINĚ

V NÍŽINĚ

Tab. 6 Zeleň nových obytných souborů (podle tab.3.6/2 VUVA Brno, 1979)

DRUH

m2 / OBYV.

JEDNOTLIVÉ PLOCHY

ZELEŇ

60 – 65 %

VODNÍ PLOCHY, HŘIŠTĚ ATP.

10 – 20 %

CESTY A PROSTRANSTVÍ

20 – 25 %

PARK
OBYTNÉHO

3-5

SOUBORU

ZELEŇ U JESLÍ

0,2

ZELEŇ U MATEŘSKÝCH ŠKOL

0,7

ZELEŇ U ZÁKLADNÍCH ŠKOL

3,1

ZELEŇ
OBČANSKÉHO
VYBAVENÍ

OSTATNÍ ZELEŇ U BYTOVÝCH DOMŮ (1)

7 - 10

CELKOVÁ POTŘEBA ZELENĚ V OBYTNÉM SOUBORU

14 - 19
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Tab. 7 Parkový systém velkých sídelních útvarů (podle tab.3.7/8 VUVA Brno, 1979)

DRUH
PLOCHY

ZELENÉ

PARKY MÍSTNÍHO
VÝZNAMU
(OKRSKOVÉ)
PARKY
OBVODNÍHO
VÝZNAMU
PARKY
CELOMĚSTSKÉHO
VÝZNAMU

KAPACITA
OBYVATEL
V ZÁJMOVÉM
OKRUHU

2000 - 6500

20 000 – 35 000

DOSTUP

POČET

NOST

PARKŮ

V km

-

-

PODLE
VELIKOSTI
OBYT. SOUB.
3 – 5 NA
100 000
OBYVATEL

1-2

2 – 3,5

ROZLOHA
V ha

V m2

0,4 – 0,8

CELÉ MĚSTO

NA 1 OBYV.
PŘIPADÁ
BTTO

1 NA 50 000 AŽ
100 000
OBYVATEL

3–4

1 – 2,5

2–4

4

2

10

1–2

-

ZELENÉ PÁSY
A

-

PARČÍKY

VEŘEJNÁ ZELEŇ CELKEM

8 - 12

Krajinné limity a podmínky pro funkční využití a prostorové uspořádání (regulativy)
Krajinné limity
Za krajinné limity považujeme tu část hledisek usměrňujících a omezujících využití území, která
vychází z přírodních, kulturně-historických a estetických hodnot a znaků krajinné struktury. Vycházejí
z daností území a z legislativních omezení. Limity usměrňujíurbanistickou koncepci a tvorbu ÚPD.
Jedná se o:
Omezení zastavitelnosti území z hlediska územně technického:
• nezastavitelný terén • zakládací podmínky • vodní toky a plochy jako hranice pro zástavbu •
inundace • obtížnost řešení kanalizace a další inženýrské infrastruktury
Omezení zastavitelnosti území z hlediska únosnosti zásahů do krajinných struktur, rozvoj, ohrožení
nebo degradace přírodních, kulturních a estetických hodnot krajiny (ochrana přírody, památková
ochrana, ochrana půdy, lesa a vody, hygienické limity):
• hranice ploch přírodního a přírodě blízkého charakteru • hranice ZCHÚ, VKP, přírodních parků •
hranice krajinných památkových zón • hranice krajinných prostorů s významnými hodnotami
estetickými nebo kulturněhistorickými • hranice lokálních a regionálních biokoridorů, biocenter,
hranice nadregionálních biocenter, • ochranná pásma ZCHÚ • ochranná pásma os nadregionálních
biokoridorů • ochranná pásma kulturních nemovitých památek • pásma odstupňované ochrany
a požadavky ochrany přírody • ochrana půdy,•ochrana lesa • ochrana vody • hygienické limity.
Podmínky pro funkční využití a prostorové uspořádání (dále jen regulativy)
Regulativy ploch zeleně vyjadřují koncepci řešení území a stanovují mezní hodnoty, nepřekročitelné
zásady a požadavky, které uskutečnění této koncepce zaručují.
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Územní a regulační plán může při řešení problematiky krajiny a ploch zeleně přiměřeně pracovat s
dále uvedenou soustavou regulativů. Příkladem je níže uvedená tabulka.
Tab. 8 Regulativy zeleně

Zdroj: UUR Brno[zdroj:76]

Ochrana krajinné zeleně
Zvláštní kapitolou jsou ekologické zásady, které je nutné respektovat při řešení územního pláni
a to z hlediska ochrany přírody a krajiny (ÚSES, VKP, krajinný ráz), zvláště chráněná území,
památková ochrana krajiny.

Význam územního plánování z hlediska ÚSES
Základním a klíčovým okruhem veřejného práva, které má zcela mimořádný význam pro utváření
ÚSES, zejména v procesu pořizování (zhotovování, projednávání a schvalování) a následného uplatňování příslušné dokumentace při usměrňování vývoje správních celků (obcí, krajů, státu a to i v souvislostech překračujících státní hranice), je soubor předpisů upravujících problematiku územního
plánování. Tyto předpisy jsou v první řadě představovány zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který doplňují příslušné vyhlášky a tak doplňují
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Pro autorizované osoby zpracovávající dokumentaci ÚSES jsou velmi významná, vedle obecných
procedurálních pravidel, zejména ustanovení stavebního zákona o územním plánování. Územní
plánování soustavně a komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace a věcně
a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Vytváří též předpoklady
k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména
119

se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek - půdy, vody a ovzduší. Územně
plánovací dokumentace je tak základním a rozhodujícím nástrojem pro právně relevantní vyjádření
shody, dosažené společností obývající a spravující určitý územní celek, o usměrňování vývoje tohoto
celku a o způsobech výkonu této správy. Jinak řečeno: stavební zákon vytváří základní procedurální
rámec pro naplňování rozsáhlé škály zájmů při využití území a současně pro uplatňování stejně
rozsáhlé škály právních předpisů uplatňovaných při využívání území.

Územní systém ekologické stability
Základy ÚSES-základní pojmy
V kulturní krajině převažují a zřejmě i v budoucnu budou převažovat z ekologického hlediska měně
stabilní a nestabilní ekosystémy, záměrné udržované pro vysokou produkci požadované biomasy.
Jedná se především o polní kultury a hospodářské lesy, vyznačující se sice vysokou čistou primární
produkcí, ale sníženou biodiverzitou. Méně stabilní ekosystémy převládají i v urbanizovaných
územích, vyznačujících se vysokým podílem ploch, na nichž je znemožněna primární produkce
biomasy [74].
Územní systém ekologické stability je takový vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, který udržuje přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní
(lokální), regionální a nadregionální územní systém ekologické stability (§ 3 žák. č. 114/1992 Sb.);
souhrnně se tedy hovoří o územních systémech ekologické stability. Místní (lokální) územní systém
ekologické stability zahrnuje i celý rozsah systémů regionálních a nadregionálních; jeho pozitivní
působení na krajinu se uplatňuje nejvýrazněji na místní úrovni, která se stává praktickým vyústěním
celého procesu územního zabezpečování ekologické stability.
Ekologická stabilita .je schopnost ekologických systémů uchovat a reprodukovat své podstatné
charakteristiky pomocí autoregulačních procesů. Tedy schopnost ekosystémů vyrovnávat změny
způsobené vnějšími i vnitřními činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce[74].
Vnitřní ekologická stabilita je schopnost ekologického systému existovat při normálním působení
faktorů prostředí včetně těch extrémů, na něž jsou ekosystémy dlouhodobé adaptovány. Vnitřní
ekologická stabilita je dána pevností a množstvím vnitřních vazeb v ekosystému. Vysokou vnitřní
stabilitu mají především sukcesně zralé ekosystémy s klimaxovým charakterem. Jsou to takové
ekosystémy, které se spontánně vyvinuly v bezprostřední závislosti na trvalých ekologických
podmínkách prostředí. Vyznačují se obvykle vysokou biodiverzitou, uzavřeností geobiochemických
cyklů a složitými energetickými, trofickými a informačními vazbami mezi producenty, konzumenty
a dekompozitory.
V naší kulturní krajině jsou to jednak ekosystémy s přírodním vývojem (především přírodní a přirozené lesy, skalní společenstva, společenstva rašelinišť apod.), jednak člověkem podmíněné
ekosystémy s přirozeným vývojem bioty v rámci dlouhodobých antropoekologických podmínek
(např. postagrární lada, louky a pastviny s přirozeně rostoucími druhy, některé rybníky a mokřady).
Přírodní i přirozené ekosystémy (geobiocenózy) stabilizují povrch půdy, udržují půdní profil v příznivém stavu, svou životní aktivitou nepůsobí ani nepodporují negativní změny prostředí a vůči
faktorům působícím zvenčí jsou maximálně vnitřně odolné. Geobiocenózy se proto vyznačují relativně vysokou dynamickou rovnováhou biomasy, druhového složení i prostorové struktury.
Vnější ekologická stabilita je schopnost ekosystému odolávat působení mimořádných vnějších
faktorů, na něž není ekosystém přírodním vývojem adaptován. Tyto vnější faktory jsou z hlediska
spontánního vývoje ekosystémů cizí a proto nepředvídatelné, takže důsledky jejich působení mohou
dosahovat katastrofických rozměrů. Jedná se např. o náhlé extrémní výkyvy teplot, rozsáhlé požáry,
zemětřesení, výbuchy sopek apod. V kulturní krajině podobné faktory působí především díky lidské
činnosti (např. fytotoxické imise, přehnojování, znečištění vod apod.). Nemůže existovat žádný
ekologický systém, který by se vyznačoval absolutní vnější ekologickou stabilitou, tj. odolností vůči
všem myslitelným mimořádným cizím faktorům. Proto základním kritériem pro výběr a navrhování
skladebných součástí územního systému ekologické stability je vnitřní ekologická stabilita jeho
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skladebných částí. Vysoká vnitřní ekologická stabilita je nezbytnou podmínkou stability vnější,
nemůže ji však plně zaručit.
Hlavním projevem ekologické stability je ekologická rovnováha. Ekologická rovnováha je
dynamický stav ekologického systému, který se trvale udržuje jen s malým kolísáním nebo do něhož
se systém po případné změně opět spontánně vrací. Ekologická stabilita (schopnost) i ekologická
rovnováha (stav) se udržují přírodními procesy pomocí autoregulačních mechanizmů, jejichž základ je
ve vzájemných vazbách rostlin, živočichů a mikroorganizmů, tvořících ekosystém.
Základní význam pro zajištění ekologické stability mají ekologicky významné segmenty krajiny.
Jsou to ty části krajiny, které jsou tvořeny ekosystémy s relativně vyšší vnitřní ekologickou stabilitou
(stupně 4, 5, částečně i 3) nebo v nichž tyto ekosystémy převažují. Vyznačují se trvalostí biocenóz
a ekologickými podmínkami, umožňujícími existenci druhů přirozeného genofondu krajiny. Soubor
ekologicky významných segmentů krajiny v současné době v krajině existujících tvoří kostru
ekologické stability. Vybraná soustava stávajících ekologicky významných segmentů krajiny
doplněná o další skladebné části, které jsou účelně rozmístěny podle funkčních kritérií a prostorových
parametrů, tvoří územní systém ekologické stability krajiny (dále ÚSES). Jednotlivé prostorově
funkční součásti ÚSES nazýváme skladebnými částmi ÚSES.
Prvním krokem při vymezování ÚSES v krajině je vymezení kostry ekologické stability, kterou tvoří
v současnosti existující ekologicky významné segmenty krajiny. Tyto relativně ekologicky stabilnější
„ostrovy" v naší kulturní krajině se zachovaly obvykle tam, kde hospodářské využití bylo obtížnější
díky nepříznivým přírodním podmínkám, nebo v těch územích, které z různých důvodů nebylo možné
využívat ani jinak ovlivňovat (např. vojenské prostory).
Z hlediska prostorově funkčního je tedy kostra ekologické stability v krajině náhodně a ne vždy
optimálně rozmístěna. Prvním krokem při vymezování ÚSES v krajině je vymezení kostry ekologické
stability, kterou tvoří v současnosti existující ekologicky významné segmenty krajiny. Tyto relativně
ekologicky stabilnější „ostrovy" v naší kulturní krajině se zachovaly obvykle tam, kde hospodářské
využití bylo obtížnější díky nepříznivým přírodním podmínkám, nebo v těch územích, které z různých
důvodů nebylo možné využívat ani jinak ovlivňovat (např. vojenské prostory). Z hlediska prostorově
funkčního je tedy kostra ekologické stability v krajině náhodně a ne vždy optimálně rozmístěna.
Za skladebné části ÚSES volíme účelně vybrané ekologicky významné segmenty krajiny na základě
převažujících funkčních kritérií. Podle převažující funkce, kterou jim v ÚSES přisuzujeme, dělíme
skladebné části na biocentra, biokoridory, interakční prvky. Ekologicky významné segmenty
krajiny se podle prostorově strukturních kritérií (velikost a tvar, stupeň stejnorodosti ekologických
podmínek a současný stav biocenóz) dělí na:
 ekologicky významné krajinné prvky
 ekologicky významné krajinné celky
 ekologicky významné krajinné oblasti
 ekologicky významná liniová společenstva
Biocentra i biokoridory dále členíme podle funkčnosti, podle vzniku a vývoje ekosystémů, podle
rozmanitosti ekotopů, a podle rozmanitosti současných biocenóz. U biokoridorů je další hodnocení
podle konektivity a podle podobnosti spojovaných biocenter.
Interakční prvky jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová
společenstva, vytvářející existenční podmínky rostlinám a živočichům, významně ovlivňujícím
fungování ekosystémů kulturní krajiny. V místním územním systému ekologické stability
zprostředkovávají interakční prvky příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní, ekologicky
méně stabilní krajinu.
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Územní plánování kulturní krajiny a ÚSES
Uplatnění USES v rámci územně plánovacích dokumentací
V procesu pořizování územně plánovacích podkladů a pořizování a schvalování územně plánovací
dokumentace mají své nezastupitelné místo též územní systémy ekologické stability.
Závazná část zásad územního rozvoje jako územního plánu pro kraj obsahuje vymezení
regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability. Podobně závazná část
územního plánu obce obsahuje vymezení územního systému ekologické stability, a závazná část
regulačního plánu obsahuje prvky územního systému ekologické stability.
Při přípravě koncepční činnosti se v rámci UAP uplatňují pro hodnocení i v jejich grafickém průmětu.
Pro vymezení a jako podklad pro prostorově funkční hájení ÚSES slouží plán ÚSES. Pro realizaci
nefunkčních částí a jejich údržbu slouží projekt ÚSES. Pro kontrolu funkčnosti slouží hodnocení
ÚSES.
Pro postupné vymezování ÚSES v krajině slouží pět základních prostorově funkčních kritérií:
 kritérium rozmanitosti potenciálních ekosystémů
 kritérium prostorových vztahů potenciálních ekosystémů
 kritérium nezbytných prostorových parametrů
 kritérium aktuálního stavu krajiny
 kritérium společenských limitů a záměrů
Zatímco v urbanizované krajině - sídlech je vypracována celá soustava metodických nástrojů pro vyjádření, konfrontaci a optimalizaci konkrétních funkčních vztahů a zájmů, nástroje a metody optimalizace krajiny neurbanizované - volné - jsou stále předmětem diskusí na teoretické i praktické úrovni.
Přestože územní plánování proklamuje jak ve své legislativě, tak i v teorii jako samozřejmost řešení
prostorově funkčních vztahů i ve volné, neurbanizované krajině, praxe je často jiná.
Systémové zvlád-nutí přírodních funkcí a procesů je v mnoha teoretických pracích popsáno, modelově
s větším či men-ším úspěchem aplikováno, realizační praxe je však stále chudá. Přitom proces
územního plánování je jediným způsobem, jak dosáhnout v daných podmínkách vnějších (společenská
objednávka) i vnitř-ních (míra znalosti jevů a faktorů) optimálního využívání daného prostoru a jeho
potenciálů.
Nedostatečná koordinace ve využívání neurbanizovaného prostoru je vážnou bariérou jeho trvale
udržitelného rozvoje. Má-li územní plánování plnit roli, kterou od něj společnost v tržních
podmínkách očekává, musí se tento stav změnit. K tomu je třeba nejprve stanovit cíle a možnosti
územního plánování ve specifických podmínkách volné krajiny.
Procesy a jevy v probíhající krajině je možno účelově rozdělit do tří základních systémů, vymezených
podle jejich procesní závislosti na základních charakteristikách prostředí a na lidské populaci v nich
žijící.
Primární krajinný systém je tvořen prostorově funkčními danostmi, řídícími se ryze přírodními
zákonitostmi a vztahy, tedy bez vlivu člověka jako myslící bytosti (přírodní podmínky, hydrologická
síť jako odraz reliéfu, přírodní ekosystémy atd.). Výslednicí působení primárního krajinného systému
je primární krajinná struktura.
Za sekundární krajinný systém považujeme prostorově funkční projevy využívajících lidských snah,
řídících se socioekonomickými zákonitostmi. Tyto snahy jsou ovšem realizovatelné v určitém trvalém
rámci zákonitostí přírodních. Sekundární krajinný systém je tak prostorově funkčním vyjádřením
člověkem vytvářených využívajících systémů.
Vstup sekundárního krajinného systému do krajiny v ní vytváří sekundární krajinnou strukturu.
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Tato hmotná struktura je tedy výrazem přírodních daností, modifikovaných využívajícími lidskými
zájmy do podoby snesitelné pro společnost a v lepším případě i pro přírodu.
Terciární krajinný systém je prostorově funkční vyjádření lidských představ (individuálních
i skupinových) o vnímané realitě. Řídí se ryze psychologickými a sociologickými zákonitostmi
(obytnost krajiny, její vzhled, složky duševního života ve vazbě na krajinu, rekreace; zkrátka vše,
co se odvíjí od lidského vnímání prostředí jako jeviště individuálního života). Vstup tohoto systému
do krajiny v ní vytváří terciární krajinnou strukturu.
Zatímco primární krajinná struktura jako výraz prvotního systému, řídícího se pevnými přírodními
zákonitostmi, vymezuje využívající rámec pro ostatní krajinné struktury, sekundární krajinná struktura
vyjadřuje dopad hmotných hospodářských zájmů člověka, řídících se ekonomickými a technologickými zákonitostmi výroby. Terciární krajinná struktura je hmotným vyjádřením tužeb a mimoekonomických potřeb člověka jako duchovně orientované bytosti v rámcích obou předcházejících
struktur.
Cílem prostorového plánování kulturní krajiny je krajina trvale zdravá, výnosná a krásná.
Zdraví krajiny lze dosáhnout respektováním základů primární krajinné struktury, výnosnost
respektováním základů sekundární krajinné struktury a krásu respektováním základů krajinné
struktury terciární.
Projektová činnost při zpracování USES
Zpracovávání dokumentace ÚSES podobně jako je tomu u dokumentací v územně plánovací činnosti
je jako vysoce kvalifikovaná činnost ve veřejném zájmu podrobeno přísnějšímu právnímu režimu.
Z této skutečnosti plyne, že zhotovování příslušné dokumentace lze svěřit pouze osobám, jejichž
způsobilost byla ověřena a osvědčena.
Předpokladem pro udělení autorizace pro samostatnou specializaci České komory architektů
„autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability" (zřízené rozhodnutím
představenstva ČKA), která byla rozhodnutím ministra životního prostředí ze dne 7.6.1994 pověřena
uskutečňováním autorizačního řízení a udělováním osvědčení, je dosažení předepsaného vzdělání
a praxe, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům, státní občanství a trvalý pobyt na území ČR,
vykonání zkoušky a složení slibu. Po splnění předepsaných náležitostí je autorizovaná osoba zapsána
do seznamu osob vedeného ČKA.
Rozhodnutí pověřit ČKA ověřováním a osvědčováním odborné způsobilosti žadatelů a vedením jejich
seznamu bylo vedeno skutečností, že tvorba ÚSES je svou povahou velmi blízká výkonu povolání
autorizovaných architektů v oborech územního plánování a zahradní a krajinářské tvorby. Práva a
povinnosti autorizovaných osob projektujících ÚSES se řídí obecnými právními předpisy, zejména
ustanoveními zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků, a vnitřními
řády ČKA.
Ochrana zemědělského půdního fondu spočívá zejména v zachování jeho rozlohy a kvality. Tento
cíl jsou povinni respektovat i pořizovatelé a zpracovatelé územně plánovací dokumentace
a územně plánovacích podkladů. Za tím účelem jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení,
které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných
zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Návrhy územně
plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů musí být již v období zpracování konceptů
projednány s orgány ochrany zemědělského půdního fondu a před schválením opatřeny jejich
souhlasem (tento souhlas podle typu územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
vydávají krajské úřady nebo Ministerstvo životního prostředí).

123

Použitá a doporučená literatura 6.5:
MÍCHAL, I. Ekologická stabilita. 2. vydání, Brno: Veronica, 1996.
LÖW J., a kol.: Návod na navrhování územních systémů ekologické stability krajiny. Podniková
metodika Agroprojektu, Praha: Agroprojekt. 1990.
NAVRÁTILOVÁ, A.ROZMANOVÁ, N. a kolektiv. Principy a pravidla územního plánování.
Brno:UUR (on line) In http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571
KNOPP, A., KRAMPL B. Zásady a pravidla územního plánování, VÚVA Brno a URBION
Bratislava, 1981

Otázky a témata ke zkoušce:
1. Zeleň – definice a struktura zeleně podle prostorové struktury (pojem ZAKOZ), funkce,
přístupnosti a územní formy.
2. Krajinná zeleň, USES a územní plánování

7. Od urbanistické kompozice k architektonickému detailu
Strukturu měst a obcí, ale také krajiny ovlivňují přírodní danosti a zastoupení a skladba funkčních
složek. Jejich vzájemnou kompozici v prvé řadě ovlivňuje přírodní prostředí. Pří vývoji sídel a především městských sídel lokalizace jednotlivých staveb vycházela z funkce jednotlivých objektů. Tato
funkce se promítala i do jejich prostorového vyjádření a také vnímání, a proto i soubory staveb
v jednotlivých historických etapách mají své prostorové zákonitosti.
V půdorysu měst v USA je jasná prostorová kompozice vyjádřená rastrovým uspořádáním v pravoúhlém směru „streets“ a „avenues“. U evropských měst je půdorysnou kompozicí gotiky a
renesance orientace na centrální prostor (hrad, centrální náměstí, poloha kostela a jeho orientace ke
světovým stranám, umístění hřbitovů atd.). Pokud mluvíme o půdorysné kompozici sídla, myslíme
zde přede-vším půdorysný průmět uliční sítě, objektů a zeleně při pohledu shora. Při plánování
sídel pro urbanistickou a architektonickou kompozici mají význam z přírodních daností, jako jsou
vodní toky, členitost a rozmanitost terénu a z hlediska začlenění do systému osídlení návaznost na
hlavní komunikační tahy apod.
Přírodní prostředí ovlivňuje kompozici a tvoří limity pro realizaci funkčního využití území a pro
zástavbu například sklonitost terénu, orientace ke světovým stranám, sesuvnost a seismicita území,
výška hladiny spodní vody, hranice zátopové oblasti při velkých vodách, existence využitelných
nerostných surovin, únosnost podloží, ochrana přírodních a léčebných podzemních vod nebo legistativně omezené jako jsou ochrana zemědělského a lesního půdního fondu nebo ochrana přírodních
hodnot jiného charakteru. Členitý terén se uplatnil při kompozici u měst Ústí nad Labem, Karlovy
Vary, Liberec. Vodní tok jako kompoziční prvek a osa v Lokti, Žatci, Krumlově nebo Jindřichově
Hradci…Řeka může být dokonce jednou ze základních urbanistických os(příklad Nilu ve Starém
Egyptě) a dnes zvláště pokud je doprovázena plochami zeleně a je přirozeným biokoridorem
propojujícím město s krajinou.
Urbanistická a architektonická kompozice je odrazem dlouhého vývoje, zachovává si určité charakteristické rysy, je ovlivňována novými funkcemi, které sídlo, jeho části nebo významné objekty plní.
Definování a vystižení urbanistických „kompozičních os“ a nejvýznamnějších „uzlů“při plánování
měst patří k základním úlohám urbanisty-architekta. Návrh urbanistické a architektonická kompozice
je základním faktorem při rozhodování o budoucím vývoji jednotlivých urbanistických struktur města.
Zjednodušeně lze říci, že pro kompozici jsou významné především dominantní objekty, komunikační
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síť, prostranství a zelené plochy, vodní toky a vodní plochy, reliéf sídla a okolí.
Zachování základní urbanistické kompozice a případně jejím dalším rozvojem je cestou, kdy struktury
i pro jeho obyvatele jsou nejen nezaměnitelné a čitelné, ale dávají městu ráz a charakter99. Pařížský
diametr a jeho rozvinutí dnes až k moderní čtvrti La Defance je dobrým příkladem. Razantní narušení
je naopak většinou velkým rizikem.
Významné znaky kompozice se promítají v siluetě a panoramatu. Panoráma je plastickým obrazem
pohledu na město z určitého místa pohledu a skládá se z dílčích siluet (podobně jako kulisy
v divadle).S ilueta je dvourozměrným obrazem na němž můžeme identifikovat jednotlivé významné
body, uzly, dominanty se svými barvami, hranami a tvary. Nový rozvoj může siluetu zvýraznit nebo
potlačit.
Vnímání města a jeho kompozice může při pohybu v tomto městě ještě zdůraznit vnímání jednotlivých
objektů a ploch s jejich detaily. Architektonický detail je intenzivně vnímaným souhrnem hmot
a jejich částí v prostředí. K architektonickému detailu patří prvky historické architektury(tvar oken,
průčelí, cechovní znamení , členění fasády..), drobná architektura(kašny, morové sloupy, dlažba,
pomníky, lavičky, stánky, zastávky MHD, sochařská díla…), technické stavby(mosty a lávky, osvětlení, jezy…) nebo v krajině sakrální stavby(kapličky, křížky, kostely..) a estetickou funkci zde plní
veřejná zeleň a prostranství (záhony, parčíky, aleje). Specifická drobná architektura je schopná
pozměnit i dnes monotónnost výstavby minulých let nebo zvýraznit charakter historického jádra města
(telefonní automaty, novinové stánky, odpadkové koše, veřejné osvětlení…). Detailem je barevné
členění uliční dlažby. K architektonickému detailu patří a svým rozšířením nejčastějším je městský
mobiliář.
Městský mobiliář tvoří například lavičky, odpadové nádoby, zastávky MHD, stojany na kola nebo
lampy veřejného osvětlení. Zvláště v historických částech měst a pěších zónách dotváří městský
mobiliář celkovou a nezaměnitelnou atmosféru místa a prostředí.
Zeleň jako kompoziční prvek se ve struktuře měst objevuje postupně s rozrušením fortifikačních
systémů. Hradby a hradební příkopy u některých měst se staly prostory zelených pásů zvýrazňujících
původní půdorys města (Prešov, Bardejov.). Zeleň přitom plní i další funkce-hygienickou, ochrannou,
prostory každodenní rekreace a oddychu.
Zeleň nezastavěných ploch například mezi sídlišti má doplňkovou funkci a bývá často zbytkem
původní vegetace, ale může při její kultivaci být i zajímavým estetickým prvkem (např. zeleň
provázející serpentiny v Ústí n. L.). Pro začlenění města nebo obce do okolního přírodního systému je
podstatné, jakým způsobem liniové přírodní tvary a prvky jsou do kompozice města začleněny. Toky
a vodní plochy procházející městem s doprovodnou zelení jsou přirozeným biokoridorem propojujícím
krajinné systémy. Podobným způsobem mohou do města vstupovat nebo jím procházet ozeleněná
území, která nejsou z technických důvodů vhodná k zástavbě.
Významnou úlohu sehrává při tvorbě města a jeho struktuře vymezení a vzájemný poměr veřejných
a neveřejných prostranství.
Charakter zastavěného prostředí má vliv na chování lidí v tomto prostředí. Jinými slovy, místa,
která urbanista vytváří, mohou zpětně utvářet nás, naši společnost a mezilidské vztahy. Porozumí-li
urbanisté, jak lidé vnímají tyto jednotlivé městské prvky, mohou přispět k psychologicky uspokojivějšímu městskému prostředí. Bez další diskuze týkající se veřejných prostranství a jejich přesného
definování přijměme zde podnět, že dnešní urbanisté by měli při tvorbě vytvářet živá města s velkými
plochami pro pěší, s velkým množstvím parků a zeleně, města, kde bude vyvážený vztah mezi
komunitou a anonymitou.
Nestačí jen naslouchat poznatkům kritiků funkcionalismu, protože vize rozvolňování měst a členění
města podle funkcí je dodnes zakořeněna, přestože už od šedesátých let dvacátého století se
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na negativní dopady této vize poukazovalo.
Na druhou stranu řada autorů tyto poznatky využívá k segregaci namísto k integraci obyvatelstva ve
městě. I u nás již existují segregační a separační tendence, rozdělující města na „opevněné celky
blahobytu“ a „místa teroru“, Snaha vedení města o vytlačení chudých je nejvíce patrna v úpravě
městských ulic. Kvalita veřejných prostranství má vliv na chování lidí v tomto prostranství a na
kvalitu jejich života.

Otázky a témata ke zkoušce:
1. Vysvětli pojmy-kompozice, silueta, panorama a co ovlivňuje kompozici sídla
2. Co je architektonický detail a městský mobiliář

Použitá a doporučená literatura 6.6:
Šilhánková, V. Veřejné prostory v územně plánovacím procesu. Brno: Vysoké učení technické,
Fakulta architektury, Ústav teorie urbanismu. 2003
Teplá, M. Společenská hodnota veřejných prostranství. (BC)Brno: FSS MU. 2007.
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Příloha 1
Bytová politika
Komparace bytových politik v EU
Hodnocení a srovnávání koncepcí bydlení a míra intervence státu podle podpory v této oblasti má svůj
smysl při hledání vhodného modelu pro každou zemi a pro strategické plánování v rámci sociální
politiky. Specifičnost jednotlivých zemí v EU a také vlastní problematika se prozatím odrazila v tom,
že zde nevznikla doposud žádná mezivládní ani celoevropská instituce s přímou kompetencí v oblasti
bytové politiky.
Jsou zde respektovány všeobecně přijaté principy subsidiarity a proporcionality pro rozhodování v jednotlivých zemí. Na druhou stranu se integrační tendence mezi zeměmi EU v dlouhodobém vývoji
projevují i v bytové sféře nepřímo v návaznosti na sociální, regionální a environmentální politiku.
Význam má prozatím v oblasti bydlení pouze sjednocováním evropské legislativy při ochraně zdraví
a bezpečnosti v bydlení a stavebním procesu (hygienické a bezpečnostní normy, uznávání profesionální kvalifikace oprávnění architektů a projektantů, předpisy o stavebních výrobcích a materiálech
apod.).
V sociální politice posilování sociální a ekonomické soudržnosti se promítlo do řešení problému
bezdomovectví a podpory pokrytí dostatečného množství cenově dostupných bytů, úlohy bydlení
v boji proti sociálnímu vyloučení (např. typickým příkladem se stal Program revitalizace upadajících
městských oblastí).
K propojení přispívají i nevládní instituce a organizace z nichž významné jsou ty, které patří přímo do
systému (např. Eurostat) nebo mohou mít i širší význam pro zprostředkování zkušeností mezi zeměmi
(např. CECODHAS-Evropský výbor pro sociální vyloučení, ENHR-Evropská síť pro výzkum bydlení
apod.)
Předmětem neformálních každoročních setkání ministrů a představitelů Evropské komise zaznamenaných od prvního setkání z francouzského Lille v roku 1989 se staly otázky celkové a finanční
dostupnosti bydlení(tj.celková fyzická - availability nebo affordability) nebo zvyšování a kontrola
kvality bydlení. Z prezentovaných zkušeností při integraci sociálního bydlení se staly námětem
význam financování sociálního bydlení nebo také participace obyvatel při regeneraci sociálních
sídlišť.
Diferenciace politik bydlení mezi jednotlivými státy probíhala již od skončení 2. světové války,
kdy bylo prvotní úlohou odstranění válečných škod s výraznou intervencí a rolí vlád jednotlivých zemí
(např. výstavby Le Havre) a odstraněním bytového deficitu v sociálním bydlení. S výjimkou
západního Německa upřednostňujícího podporu existujícího soukromého sektoru resp. také jižních
zemí, kde problematika politiky bydlení mají dlouhodobě slabší tradice, byly státem podporovány
formy tzv. sociálního bydlení (růst až na 10% v průměru)prostřednictvím neziskových organizací nebo
v menším rozsahu obcemi (např.V.Británie a Holandsko).
V druhé fázi (1960-1975) se politiky v oblasti bydlení diferencují a celková ekonomická prosperita
zemí vede v některých zemích k postupné deregulaci nájemného (nejprve Dánsko, Německo). Sociální
bydlení je chápáno stále jako bydlení pro široké vrstvy obyvatel.
Postupně přímé subvence do bydlení jsou doplňovány nebo nahrazovány nepřímými (např.
daňovými). Dochází k postupnému růstu podpory obnovy již existujícího bytového fondu, větší
adresnosti subvencí (od „subvencí na cihlu“ k „subvencím na hlavu“). Výdaje do veřejného sektoru se
zvyšují až na 40% HDP přičemž výdaje na bydlení tvoří 10-15% z celkových státních rozpočtů. Jde
o vrcholné období bytových politik v evropských zemích. Zachovávají se stále rozdíly mezi státy
severu a jihu Evropy, kdy jih výrazně zaostává.
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Po tomto období až do současnosti je možné zaznamenat trendy v prosazování deregulace, posílení
konkurence schopnosti, privatizace v oblasti financování, správy a vlastnictví, regeneraci stávajícího
bytového fondu a větší tržní orientaci a podřizování se ekonomickému prostředí. Pokles ekonomické
prosperity vede všeobecně k redukci vládních programů na bydlení. Díky problematice růstu
nezaměstnanosti, neúplných rodin, podílu důchodců a tím k snižování schopnosti sociálně slabších
platit za bydlení.
Klesající výdaje většiny zemí na sociální bydlení jsou nahrazovány růstem příspěvků na bydlení
v rámci sociálních dávek. Obyvatelé poválečných sociálních bytů, které chátrají s omezováním státní
podpory, mají jen omezenou možnost úniku jinam. Sociální bytový fond se zde stává enklávami
chudoby a spojených sociálních problémů. Zatímco severské země se snaží orientovat na regeneraci
městských center a čtvrtí v jižní Evropě s nedostatkem sociálních bytů, chudobou a nižší kvalitou
bydlení na periferii měst roste riziko existence dočasných a nevyhovujících příbytků známých
z rozvíjejících se zemí jižní Ameriky (shanty towns - města z provizorních chatrčí).
Rozdíly mezi bytovými politikami jednotlivých zemí odrážejí jednak specifickou podobu sféry bydlení
a dlouhodobé tradice. Poměrně výrazná je hranice mezi zeměmi položenými v severní části Evropy
(Německo, Dánsko , Holandsko) s tradicí komplexní bytové politiky a zeměmi jihu (Portugalsko,
Řecko), kde intervence státu do sféry bydlení a bytová politika byla vždy slabší. V rámci obou částí
Evropy je možné identifikovat skupinu zemí, kde je intervence státu pouze doplňkovou a orientovanou
na nízkopříjmové nebo jinak ohrožené skupiny obyvatel, přičemž se uplatňují silně tržní mechanizmy
(např.V.Británie). Na rozdíl od ní druhá skupina zemí uplatňuje „komplexní“ širokou intervenci
na trhu s byty zaměřené na různě široké vrstvy obyvatel (SRN, severské země, Francie, Nizozemí).
Podobně se prosazuje bytová politika mezi jednotlivými zeměmi v sociální politice v nejširším slova
smyslu tj. druh welfare state. V tomto smyslu je možné přijmout rozdělení z analýz uvedených
v publikace MMR ČR Bydlení a bytová politika v EU a to:
1. Bytová politika sociálně demokratického režimu welfare state chápajícího člověka nejen jako
pracovní sílu, ale jako občana a poskytování občanský služeb. Znamená to podpora rovného přístupu
k bydlení, silná intervence na trhu s byty, podpora nájemního a družstevního bydlení. Typickými
představiteli jsou severské státy.
2. Bytová korporativistického (pracovně výkonného) modelu welfare state zdůrazňující tradiční
sociální diferenciaci společnosti. Spoléhá se na tržní mechanizmy, ale je zde i silná intervence státu na
trhu s byty ve všech formách bydlení (SRN, Rakousko, Francie a z větší části Nizozemí)
3. Bytová politika liberálního státu veřejných a sociálních služeb zdůrazňuje aktivity a zodpovědnost jednotlivce. Značí se maximální podporou vlastnického bydlení a důrazem na adresnou pomoc
jen těm, kteří opravdu potřebují pomoc v kritické situaci. Typickými představiteli jsou zde V. Británie
a Irsko.
4. Bytová politika „rudimentárního welfare state s méně rozvinutou sociální politikou, kde stát
občanům poskytuje jen sotva záchrannou síť a angažuje se v bytové politice jen minimálně. Příkladem
jsou Portugalsko, Řecko apod.
Bytová politika ovlivňuje strukturu základních forem bydlení z hlediska vlastnických a nájemních
vztahů. Nájemní bydlení je situováno převážně ve městech a v bytových domech. Je preferováno
domácnostmi se středními a nižšími příjmy, mladými lidmi začínajícími svou kariéru a dále staršími
lidmi.
Specifikem je luxusní nájemní bydlení pro vysoce příjmové domácnosti (vysoká mobilita, kariéra
a pracovní vytíženost).
Vlastnické bydlení (home ownership) je nejpůvodnější forma vlastnického a uživatelského vztahu
(vlastník a současně uživatel). Nejčastější formou je vlastnictví rodinných domů situovaných
v menších sídlech nebo na okraji měst.
Vývojově mladší je forma spoluvlastnictví, mnohem častější především v bytových domech,
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kdy plné dispoziční a vlastnické právo je svázáno pouze s bytem a omezeno ke společným částem
domu, pozemku atd. V některých zemích je od sebe oddělen trh starších nemovitostí od nové výstavby
(segmentovaný vlastnický trh). V jiných zemích mluvíme o různorodosti vlastnického bydlení
v rámci jednotného trhu s vlastnickým bydlením. Příkladem jednotného trhu je V. Británie, kde
široká nabídka různě starého bytového fondu umožňuje vysokou mobilitu domácností při jejich
výběru(výběr zlepšení bydlení).
V segmentovaném trhu s vlastnickým bydlením je obvykle nabídka nových bytů soustředěna na prvonabyvatele a mobilita domácností v rámci trhu s byty je poměrně nízká (Německo, Belgie). Podíl
vlastnického bydlení v Evropských zemích výrazně vzrostl v letech 1950-1990 a přesáhl u některých
zemí tvou třetin z celého bytového fondu (V. Británie, Belgie), zatímco po válce tvořil u všech
sledovaných méně než dvě pětiny100. Naopak v Nizozemí, Německu nebo Švédsku nepřekročila přes
růst podílu na trhu s byty tato forma 45%.
Ekonomické a politické faktory ovlivňující vývoj vlastnického bydlení se uplatňují v různých zemích
odlišně. Zvýšení ekonomického úrovně státu a příjmů domácností se může uplatnit na zvýšení podílu
vlastnického bydlení, ale pokud není současně doprovázen vládní bytovou politikou podporující nebo
preferující tento způsob bydlení, je jeho nárůst malý. Na druhou stranu chudší země jižní Evropy
(Španělsko, Řecko) vykazují vysokou převahu vlastnického bydlení přes svůj nižší ekonomický růst.
Podobně význam pravicových nebo levicových vlád se nemusí projevit výraznou změnou (korelace
nepotvrzena). Zvláštní formou podpory vlastnického bydlení byl v nedávné minulosti převod státních
bytů na subjekty samosprávy a jejich následná privatizace do vlastnictví jejich uživatelů. V některých
případech transformace skončila pouze převodem do soukromého (ziskového)nájemního sektoru.
Podpora státu vlastnickému bydlení je vychází od jeho financování založeném na kapitálovém trhu,
tedy především formou hypoték. Státní politikou je umožněn lepší přístup k“dlouhým penězům“
formou záruk za hypoteční úvěry, dotace úrokových sazeb, daňové úlevy (DPH, daň z převodu
nemovitostí, registrační poplatky, daň z nemovitostí, daň z příjmu, dědická s darovací daň, daň
z kapitálových výnosů a daň z příjmu). Úlevy preferují v podstatě majetnější vrstvy obyvatel, což
může zvyšovat sociální diferenciaci mezi skupinami obyvatel. Negativum v tomto smyslu je možné
omezit progresivním daňovým systémem, stanovením příjmového stropu na poskytování výhod
a subvencí.
V nájemním sektoru jsou odlišnosti mezi zeměmi také poměrně velké a odrážejí se v podstatě
do vlastnických poměrů jako soukromý (ziskový) nájemní sektor a veřejný (neziskový) neboli
sociální nájemní sektor. Pokud při existenci obou sektorů bytovou politikou státu ponechávána
možnost neomezené konkurence mluvíme o unitárním nájemním sektoru. Je to případ Nizozemí,
Francie, Německa, Dánska, kde bytová politika podporuje oba sektory nájemního bydlení stejně
s cílem podpory jejich vzájemné konkurence a v důsledku toho na trhu s byty vyrovnané nabídky
kvalitních a cenově dostupných bytů.
V případě bytové politiky státu se striktním odlišením režimu provozování obou nájemních sektorů
hovoříme o duálním nájemním sektoru. Příkladem duálních nájemních sektorů je V. Británie nebo
Belgie. Sociální sektor je zde státem podporován a chráněn proti konkurenčnímu soukromému
nájemnímu sektoru, ale tvoří jen malou část nájemního sektoru. Bydlení v sociálním sektoru je často
spojeno se stigmatizací, neboť domácnosti, které je využívají, jsou velmi přísně testovány z hlediska
svého příjmu nebo majetku.
Soukromý nájemní sektor (private rental housing) se rozvinul v 19. století a dosáhl maximálního
rozsahu v první polovině 20. století. Regulace nájemného a zákony na ochranu nájemníků snížily
výnosnost oproti jinému druhu podnikání a konkurence schopnost k jiným typům bydlení.
V členských zemích tvoří až na výjimky (staré státy SRN až 36%) pouze 15-20% bytového fondu. Ve
většině zemí převažují mezi vlastníky fyzické osoby tedy „malí soukromníci“ (private landlord), což je
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v proměn-livém tržním prostředí nevýhoda. V Německu je jich 70%, ve Francii 87% a ve Španělsku
dokonce 92%. Výjimkou je Dánsko, kde dominují jako investoři penzijní fondy a pojišťovny a
Nizozemí,
kde vlastníky jsou neziskové organizace.
Podpora prostřednictvím přímých subvencí (státní, obecní, granty) je proti sociálnímu bydlení malá
a zajímavější jsou tedy pro jejich rozvoj nepřímé nástroje-daňové úlevy (daň z převodu nemovitostí,
DPH, daň z kapitálových výnosů apod.) Pokud je tento sektor ještě regulován státem výškou nájemného (Řecko, Švédsko, bývalá NDR), na rozdíl od většiny ostatních evropských zemí se smluvním
nájemným, sektor se obvykle příliš nerozvíjí.
Intervence státu se projevuje dále v úpravě práv uzavírání a ukončování nájemních smluv, jejich změn,
pravidlech užívání a službách a výšce nájemného. Příkladem, kdy výška nájemného není v profilu
vlastníka, ale například v kvalitě (a stáří) bytového fondu je Dánsko.
Sociální (neziskový) nájemní sektor je poskytován veřejnoprávním subjektem (např. obce nebo
neziskové organizace) a nemá za cíl dosažení zisku, ale pouze uspokojení bytových potřeb části
populace. V evropských zemích jsou sociální aspekty při řešení bydlení zvláště specifických
skupin obyvatel tradicí. Za sociální bydlení můžeme považovat:

- jednak veřejný nájemní sektor ve vlastnictví obcí nebo veřejnoprávních subjektů. V širším slova
smyslu k němu můžeme přidat nájemní sektor vlastněný neziskovými soukromými subjekty a různé
formy družstevního bydlení
- konečně ho můžeme chápat jako jakékoliv bydlení, k jehož výstavbě bylo použito podpory
z veřejných prostředků101.
Sociální bydlení, jakožto specifická část bytového fondu, má v nabídce bydlení v jednotlivých evropských zemích velmi různý obsah a také jeho vnímání je rozdílné. Velmi obecně lze říci, že chápání
sociálního bydlení se v evropských zemích pohybuje v následujících od úzkého chápání, jako spíše
okrajové nájemní bydlení pro domácnosti s jasně vymezenými příjmy až po široce vnímanou podporu
bydlení, jehož poskytování není zaměřeno na dosahování zisku a které je podporováno z veřejných
prostředků; sem pak může patřit např. i družstevní bydlení.
Pro všechny vyspělé země EU však platí tato charakteristika:
1. výstavba je často podporována z veřejných prostředků;
2. poskytovatelem bývá často veřejný sektor nebo specifické neziskové organizace;
3. nájemné je nižší než tržní – reaguje na náklady spojené s držbou a provozem dané bytové
nemovitosti, nikoliv na situaci na místním trhu s byty;
4. byty jsou určeny pro domácnosti s nižšími příjmy a jsou těmito domácnostmi také užívány,
avšak ne vždy ze sta procent.
V užším slova smyslu je při sociálním bydlení vymezena role státu, respektuje obvykle tradice, odráží
dosaženou ekonomickou úroveň státu a životní úroveň jeho obyvatelstva resp. vývoj a konkrétní problémy v oblasti bydlení. Společným cílem neziskového bydlení je umožnit poskytování solidního
a finančně dostupného bydlení obyvatelstvu, pro které využití jiných forem bydlení je problémové.
Základní otázkou pro jak široké vrstvy obyvatel je sociální bydlení určeno a ochota a schopnosti státu
je poskytovat. Podle typologie M.Harloa (1993), jak ji uvádějí v analýze Valentová B., Kohout
J.(1997)102 zde mluvíme o dvou modelech sociálního bydlení:
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a)

Model masivního sociálního bydlení s rozsáhlými programy sociálního bydlení pro relativně
široké vrstvy populace, který je často spojen s obdobími nestabilního společenského vývoje
a s vysokou mírou zásahů státu do sféry bydlení

b)

Reziduální model s úzkými programy zaměřený na domácnosti s nižšími příjmy zvláště v
období se zvýšenou rolí soukromého sektoru a snižováním výdajů v rozpočtu na bydlení.

Při porovnání mezi evropskými zeměmi se do uvedeného spektra vejdou všechny země od severních
zemí, mezi nimi především Švédska, přes Nizozemí (44% bytového fondu ve vlastnictví obcí
a asociací) až po Belgii (pouhých 7% bytového fondu).
Pomoc je zaměřena obvykle na cílené skupiny obyvatel (target groups), které mohou být v určitém
smyslu díky životní situaci nebo fyzickému stavu ekonomicky ohroženy. K ohroženým nebo
znevýhodněným skupinám patří níže uvedené:
1. mladí lidé
2. osamělí rodiče s dětmi a domácnosti s jedním ekonomicky aktivním členem, či domácnosti
nezaměstnaných
3. národnostní a etnické menšiny, migranti
4. bezdomovci
5. tělesně nebo mentálně zdravotně postižení
6. senioři
7. osoby vstupující s omezením rodinným zázemím (osoby po výkonu trestu, mladí lidé z dětských
domovů)
Vlastníky a provozovateli sociálního bydlení jsou tedy subjekty, kterými je uvedená činnost chápána
jako sociální činnost pro poskytnutí kvalitního a finančně dostupného bydlení s přiměřeným ekonomickým nájemným (obce, neziskové veřejně prospěšné organizace, charitativní organizace apod.
Německo po válce je příkladem, kde sociální bydlení poskytovaly i subjekty zaměřené na zisk, které
využily získaných veřejných prostředků pro výstavbu nebo provoz, a zavázaly se po určitou dobu nebo
pro určité skupiny poskytovat bydlení s regulovaným nájemným pro nižší příjmové skupiny.
Z hlediska formy je neziskové nájemní bydlení typické pro výstavbu a standard v bytových domech.
Z hlediska provozu se uplatňuje ekonomické (nákladové) nájemné. Jeho výška tedy musí pokrýt
náklady provozu včetně údržby. Při výstavbě jsou využity nejen subvence státu nebo jiného
veřejnoprávního subjektu (na úhradu úroků z půjček, jednorázové granty apod.), ale také běžných
nástrojů kapitálového trhu. Forma nevratné dotace zvýhodněné půjčky přímo od státu nejsou již
aktuální (typické pro bývalý socialistický blok zemí).
Vždy je snaha udržet minimální standard bydlení (velikost a vybavení bytů) a limitována je
nadstandardní výstavba. Při uplatnění široké koncepce sociálního bydlení neexistuje výběr klientů,
takže je určeno pro široké vrstvy obyvatel bez omezení (Norsko, Švédsko). Naopak u úzkého pojetí
a omezené formy sociálního bydlení je výběr i průběžná kontrola obyvatelstva využívajícího
sociálního bydlení stálým problémem. Prostorová diferenciace sociálních bytů při úzkém vymezení
může vést k sociální segregaci nebo dokonce ghettoizaci ve městech.
Tento problém je v posledních letech nahrazován namísto výstavby a provozování sociálních bytů
formou sociální pomoci formou sociálních dávek na bydlení. Zkušenosti z České republiky při
zneužívání existence této formy sociálních dávek dokládají zranitelnost uvedené alternativy řešení
sociálního problému při bydlení. Absence vhodných legislativních a kontrolních mechanismů dala
příležitost spekulantům k neoprávněnému zisku při pronajímání bytů často nedosahujícím ani
minimálních a obvyklých standardů bydlení.
Bytovou politikou státu můžeme specifikovat jako dlouhodobou státní koncepci, jejímž cílem je
podpora investiční výstavby a regulace na trhu s byty v zájmu pokrytí kvantitativních a kva137

litativních potřeb obyvatelstva. Rozsah státní podpory a opatření je omezen přísným dodržováním principů ekonomické přiměřenosti a udržitelnosti veřejných financí. Tvoří ji soubory
provázaných legislativních a ekonomických opatření v rámci celkové hospodářské politiky státu.
Úloha státu a povinnost státu je nezastupitelná v případech, kde jednotlivec nedokáže z objektivních
důvodů svoji odpovědnost při naplňování svého práva, ale i zodpovědnosti za své bydlení naplnit.
V každé době bude z pohledu občanů otázka dostupnosti bydlení, jeho kvality a stability systému,
ve kterém bydlení získávají, aktuální.

Bytová politika v ČR po roce 1990
V období s centrálně řízenou ekonomikou po druhé světové válce až do roku 1989 byl v ČR
realizován administrativně přídělový systém bydlení. Vlastnické formy bydlení existovaly pouze ve
formě rodinných domů její objem a podpora výstavby byla okrajovou záležitostí. Přes relativně velký
objem dokončovaných bytů a udržování cen bydlení na velmi nízké úrovni zde zůstávaly značné
problémy jak z hlediska naplnění potřeb kvalitativního (přetrvávající bytová nouze územně a regionálně diferencovaná, černý trh, nízká kvalita bydlení apod.). Bydlení bylo chápáno jako sociální služba
státu, což pro mnohé obyvatele se jeví jako povinnost státu do dnešních dnů.
Společenské a sociálně ekonomická přeměny po roku 1990 se nejprve zaměřily po odstranění
administrativně přídělového bytového systému na položení základů systému tržně orientovaného.
Pokles investic do bydlení se projevil v letech 1994-1995 na propad počtu začínaných a ukončovaných bytů u nové výstavby na nejnižší poválečnou úroveň. V období do roku 1999 z neoliberální
přístupu mezi podpůrná opatření můžeme zaznamenat pouze vznik nových forem stavebního spoření
(1993) a hypotečních úvěrů (1995) inspirovaných vzory z Německa a Rakouska, kde jsou využívány
jako dlouhodobé a tradiční nástroje kapitálového trhu. Výraznou změnou byla také privatizace bytového fondu a omezená cenová deregulace nájemného.
Při privatizaci bytového fondu byl nejprve převeden státní a mnohdy zdevastovaný bytový fondu do
vlastnictví obcí, které následně prodávaly byty nebo spíše celé domy do vlastnictví právnických osob
včetně právnických osob tvořených nájemníky. Privatizaci umožnil zákon o vlastnictví bytů včetně
možnosti likvidace stavebních bytových družstev, což se naštěstí nepodařilo plně uskutečnit.
Privatizace bytového fondu přes některé negativní dopady103naštěstí nevedla k úplné likvidaci
nájemního sektoru. Cenová liberalizace a deregulace, další prvek transformačního období, způsobily
výrazný nárůst cen bydlení. Nárůst se ovšem neprojevil v odstranění deformací ve výši nájemného, ale
pouze ve službách spojených s bydlením, jež vlastní nájemné značně převýšily (energie, vodné
a stočné). První komplexnější přístup státu k oblasti bydlení byly v roce 1997 Vládou ČR přijaté
„Záměry a opatření vlády v oblasti bydlení”104 a následně první „Koncepce bytové politiky“ z října
1999105 , která byla v roce 2001 aktualizována a nahrazena Koncepcemi bytové politiky 2005 a 2011.
Integrální součást bytové politiky v České republice byla tvoba opatření podporující bydlení a trh
s byty přímo a nepřímo. Přímá podpora do roku 2000 byla součástí státního rozpočtu prostřednictvím
Ministerstva pro místní rozvoj a od roku 2000 se zřízením Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB)
tvoří jeho hlavní účelem.
Předmětem přímé podpory byla výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury realizovaných
obcemi to ve formě investiční dotace ve výši max. 320 tisíc Kč na 1 byt, a 80 tisíc Kč na související
technickou infrastrukturu106. Specificky zaměřeným byl program podpory výstavby domů
103
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s pečovatelskou službou (DPS) určený pro výstavbu nájemních malometrážních bytů pro seniory
a další osoby se sníženou soběstačností formou investiční dotace, jejíž max. výše činila až 750 tisíc Kč
na 1 byt.
a) Nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů na dofinancování výše
uvedených opatření z SFPB.
b) Nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu
až do výše 200 tis. Kč.
Podporován byl také bankovní sektor a služby s ním spojené s bytovou výstavbou:
a) Nařízení vlády č. 244/1995 Sb. v platném znění, kterým se stanoví podmínky státní
finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
b) Nařízení vlády č. 149/1997 Sb., kterým se stanoví podmínky poskytování další finanční
podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
c) Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke
krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na
opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů107 ve formě úrokové dotace
k úvěru, použitému na tyto účely. Druhou formou podpory je bankovní záruka za úvěr,
poskytnutý financující bankou. Příjemcem podpory je vlastník nebo spoluvlastník
panelového domu.
d) Úhrada majetkové újmy bankám, jež poskytly v minulých letech zvýhodněné úvěry
(s úrokovou sazbou ve výši 1 % a 2,7 %) na družstevní a individuální bytovou výstavbu.
Pro opravu, regeneraci a modernizaci existujícího bytového fondu bylo vytvořeno několik
programů účelově směřovaných obcím nebo vlastníkům bytových domů. Účelově zaměřeny byly
programy na snížení energetické náročnosti budov nebo na revitalizaci obytného prostředí na
sídlištích.
a) Program finanční podpory oprav bytového fondu postavených panelovou technologií
nazvaný „Panel“
b) Program poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu
(program MMR), odstranění zchátralosti bytového fondu a podpořit jeho modernizaci.
c) Podpora vlastníků při zateplování objektů vyhlašovaného Českou energetickou agenturou,
která byla poskytována vlastníkům a spoluvlastníkům bytových domů na opatření ke
snížení spotřeby paliv a energie v budovách.
d) Nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na
podporu regenerace panelových sídlišť (MMR). Cílem podpora regenerace stávajících
panelových sídlišť, přeměna dopravní a technické infrastruktury, úprava prostranství, atd.
Snižování podpory v posledních letech vlastní bytové výstavby (stát, obce), resp. jeho redukce na
podporu jen pro úzký segment bytů vybraných sociálních skupin (např. domy pro seniory apod.)
a provozování sociálních bytů formou sociální pomoci je stále více nahrazováno formou sociálních
dávek na bydlení108..
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Tomuto nařízení věcně předcházelo nařízení vlády č. 384/2000 Sb., kterým se stanoví podmínky státní
finanční podpory oprav, modernizací nebo rekonstrukcí bytových domů postavených panelovou technologií.
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zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
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Po katastrofálních záplavách se objevily také programy státní pomoci městům a obcím postiženým
živelnými pohromami a účelové výpomoci jednotlivým postiženým vlastníkům bytů a domů.
Nepřímé formy podpory tvořily daňové úlevy vázané na daň z příjmu (příjmy z prodeje nemovitostí,
převodu členských práv v družstvech, úroky z vkladů stavebního spoření, výnosy z hypotečních
zástavních listů, daně z nemovitostí u restituovaných nemovitostí, nově postavených nemovitostí atd.
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