Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech

verze 2019

www.mmr.cz

Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech

verze 2019

Zpracoval:

Řešitelský kolektiv Ústavu územního rozvoje
ve spolupráci s Odborem územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Řešitelský kolektiv:

Ing. arch. Naděžda Rozmanová
Ing. arch. Zuzana Pokorná (Gajdíková)

Garant MMR:

Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D.

Spolupráce:

Ing. arch. Pavla Balabánová, CSc.
Ing. arch. Milada Chroboczková
Ing. Alena Navrátilová
Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D.
Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc.
Ing. arch. Miriam Blažková
Bc. Karolína Pavlínová
Mgr. Ing. Petr Lepeška

Oponenti:

Doc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc.
Doc. Ing. arch. Ivan Kaplan

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ústav územního rozvoje
Praha, Brno, 2019
Druhé, aktualizované vydání

ISBN 978-80-7538-209-2
ISBN 978-80-87318-76-8

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ústav územního rozvoje

Obecná znalost urbanistických principů je předpokladem pro pochopení
problémů a tím i lepší spolupráci s veřejností při snaze o zvýšení kvality
prostředí. Publikace by měla být příspěvkem k popularizaci územního plánování
a stavební kultury. Je jedním z kroků plnících cíle Politiky architektury a stavební
kultury České republiky, dokumentu schváleného vládou v roce 2015. Příručka
podporuje vzdělávání a osvětu zastupitelstev obcí a široké veřejnosti v oblasti
architektury, urbanismu, územního plánování, krajinářské architektury, stavební
kultury a úrovně prostředí. Na příkladech dobré praxe chce přispět ke zvyšování
poptávky uživatelů po kvalitních veřejných prostorech. Publikace může být
podkladem pro tvorbu výukových materiálů na jednotlivých stupních škol.
Inspiruje rovněž k námětům komentovaných prohlídek sídel a jejich okolí.
Publikace čtenáři nepředkládá teoretický elaborát ani metodiku. Chce podnítit
zájem obyvatel o jejich prostředí. Přehlednou formou přibližuje práci projektanta
jako zpracovatele územního plánu. Jednoduchými kroky vede k možnosti
vyzkoušet si pohled architekta – urbanisty na město nebo vesnici a její okolí.
V urbanistické kompozici klade důraz především na estetickou stránku území.
Pomáhá vidět, vnímat a porozumět hodnotám prostředí a zákonitostem, které
tyto hodnoty zachovají a posilují.

ýiVW,

Vybrané pojmy urbanistické kompozice

Co je vlastnČurbanistická kompozice a proþ je dobré o ní nČco vČdČt?
Jiå v úvodu jsme si Ĝekli, åe urbanistická kompozice je souþástí obsahu
dokumenWĤ dĤleåLtých pro obec, mČsto a jejich obyvatele – její principy
a zásady se vyuåívají SĜL návrhu prostorového uspoĜádání území.
Územní plán jako jeden z tČchto dokumenWĤ je koncepcí území (koncepþním
dokumentem), to znamená, åe vymezuje plochy pro zámČry, které
zastupitelstvo plánuje ve své obci, mČsWČ a jeho okolí, tj. v celém svém
správním území. Tyto zámČry obce þi mČsta zpracovává tým odborníkĤ
a specialistĤ zohledĖuje SĜL tom právní SĜHdpisy a moånosti území jako jsou
napĜíklad ochranná pásma, terén nebo kapacita dopravní a technické
infrastruktury. Územní plán Ĝeší celé správní území obce, tj. všechny katastry,
které k obci správnČ náleåí, tedy zastavČné území i volnou krajinu.
V územním plánu se vzhledem k jeho mČĜttku nejedná o jednotlivé stavby,
nýbrå o skupiny staveb, tj. o zástavbu. PĜesto je tĜeba si pĜi tvorbČ
urbanistické kompozice v územním plánu všímat význaþných dominantních
objekWĤ, neboĢcharakterizují dané území nebo jeho þást.
DetailnČji, zpravidla jen þást tohoto správního území, Ĝeší regulaþní plán nebo
územní studie.
Jedná se pĜeváånČ o zámČUy stavební, naSĜtklad pro bydlení, obþanské
vybavení, vHĜHjná prostranství, zeleĖ, dopravu, vHĜHjné rozvody elektrické
energie, vody, plynu, kanalizaci apod. Koncepce v uvedených dokumentech
Ĝeší i zámČry SĜHstavby, asanace (tj. ozdravČní území, mĤåe být spojeno
s demolicemi objektĤ a následnou novou výstavbou), zmČny vyuåLtí
zastavČQých nebo volných ploch a krajiny. Všechny tyto zámČry, shrnuté
a formulované v koncepci, mají dopad na vzhled a na fungování obce, mČsta.
Mají tedy dopad na åivot všech obyvatel a dalších uåivatelĤ. PrávČ dopadem
zámČrĤ na vzhled (tedy obraz) mČsta þi obce nebo na jeho þást, vþetnČ
krajinných souvislostí, se zabývá urbanistická kompozice.
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Velmi zjednodušenČ mĤåeme Ĝíci, åe kompozice je estetické uspoĜádání
hmotných prvNĤ; urbanistická kompozice vČnuje pozornost uspoĜádání
objekWĤ v území, tedy objektĤ (stavebních i SĜtrodních), které jsou natolik
výrazné, åe ovlivĖují vzhled Ĝešeného území. Protoåe kaådá obec þi mČsto je
souþástí krajiny, tj. i terénu a pokryvu území, jsou rovQČå SĜtrodní objekty jako
kopce, návrší, lesní masívy, skály, louky, rybníky, Ĝeky aj. SĜHGmČWem
urbanistické kompozice. Urbanistická kompozice je tedy souþástí celkové
koncepce a dbá na vzhled území, tj. na estetické uspoĜádání hmotných
prvkĤ, kterými je území tvoĜeno. Toto uspoĜádání pĤsobí na vnímání
prostĜedí, posiluje orientaci v sídle a jeho okolí, ovlivĖuje SĜívČtivost místa,
jeho pĜitaålivost, atraktivnost, pĜíjemnost, umČĜHQRst, harmonii.
UspoĜádání všech hmotných prvkĤ je schopné výraznČ pozitivnČ þi negativnČ
pĤsobit na vnímání prostĜedí. Vzhled území tak utviĜt a ovlivĖuje vztah
obyvatel k prostĜedí, v nČmå åijí, a jejich chování.
Udråované krásné prostĜedí obyvatele kultivuje; SĜLtahuje je více, pokud vČdí
i o historii – o SĜtEČhu þástí svého prostĜedí.
Pochopit a vysvČWlit, proþ je nČkteré místo nebo pohled na nČ SĜtjemný a jiný
vyvolává nepĜíjemné pocity, je obtíåné. Nauþíme-li se místa vidČt a vnímat
s porozumČním principĤm, které je krásnými dČlají, obohatíme tím sebe
a mĤåeme SĜLspČt k potĜebné harmonii místa. I to je úkol územního plánování,
neboĢ kaådý obþan podle stavebního zákona má právo hájit podobu území,
v nČmå åLje. Kontinuita místa, jeå SĜevzal od svých SĜHGkĤ a má je SĜHGDt
svým potomkĤm, vyåaduje pozornost a péþi, k níå pDWĜt zodpovČdný SĜtstup
k místu. Tím je mimo jiné bdČlost a pochopení toho, co a jak se v území
SĜLpravuje a realizuje.
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1. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Letecká ani katastrální mapa, byĢ podrobnČjšího
mČĜttka, nenahradí schéma stavu sídla.
Schéma, které si projektant zpracuje na základČ
studia podkladĤ a prĤzkumu území, ukáåe funkce
ploch a jejich prostorové uspoĜádání.
PĜíklad skici SĜHGstavuje vyznaþené linie hlavního
silniþního a åelezniþního tahu, plochy lesĤ,
bydlení, výroby, rekreace a sportu, centra mČsta
s obþanským vybavením.

Zdroje

Obr. 2: PĜíklad urbanistické skici, Nové MČsto nad Metují. Autor: doc. Ing. arch. Ivan Kaplan, AGORA Studio.

[1] MUäÍK, Jan. Kapitola B. Koncepce územního rozvoje ýR: B. 3.3.1.1
MČsta [online]. Brno: Ústav územního rozvoje, 2010.
[2] § 43 odst. 1 zákona þ 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
[3] http://www.suburbanizace.cz/
[4] Zásady a pravidla územního plánování: Názvosloví. Brno: VÚVA,
1978.
[5] Urbanistická koncepce a kompozice v územním plánu. Asociace pro
urbanismus a územní plánováníýR, 2013.
[6] Asociace pro urbanismus a územní plánováníýR, 2017.
Obr. 1: kreslila Z. Gajdíková, podklad http://www.mapy.cz/
Obr. 2: Nové MČsto nad Metují, AGORA Studio – I. Kaplan.
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2. URBANISTICKÁ KOMPOZICE
Zjednodušený výklad pojmu urbanistická kompozice: estetické prostorové uspoĜádání
hmotných prvkĤ které jsou natolik výrazné åe ovlivĖují vzhled území.
Urbanistická kompozice je cílevČdomá skladba vybraných prostorĤ þástí urbánních a krajinných
prvkĤ za úþelem vytviĜení a ochrany jejich vzájemných harmonických vztahĤ naSĜtklad
pohledových horizontĤ panoramatu urbanistických a pohledových os prĤhledĤ dominant
SĜLmČĜHQpho mČĜtWka a proporcí. [1]
MĤåe existovat i kompozice nahodili vzniklá dlouhodobým SĜHkryvem historických stavebních
vrstev þi nahodilých rozhodnutí.
Rozmanitost definic
Urbanistická kompozice je souþástí urbanistické koncepce. Cílem urbanistické kompozice je estetické utváĜení
a kompoziþní uspoĜádání prostorĤ ploch pĜírodních a stavebních prvkĤ do komponovaných souborĤ a celkĤ
s kvalitním a charakterovČ pestrým prostĜedím. Urbanistická kompozice má rozhodující vliv na vizuální vnímání
prostĜedí þlovČkem a na jeho chování na celkový obraz krajiny sídel a jejich þástí. Urbanistická kompozi ce Ĝeší
rozvoj území s ohledem na jeho hodnoty a podmínky. [2]

Souvislosti pojmu
souvisí s pojmy: konfigurace terénX historické jádro
urbanistická struktura zástavby vHĜHjná prostranství
a jejich soustavD vyhlídkový boG dominantD panorama
silueta pohledová osD urbanistická osD cKUiQČný pohled
(pohledový horizont) gradacH mČĜttko.
ProstĜedky harmonizace
prostorových i architektonických forem jsou:
- mČĜttko a proporce (viz karta þ. 1 
- gradacH kontrast a akcent (viz karta þ. 2 
- rytmussymetrie a asymetrie (viz karta þ. 21). [3]

Obr. 3: Kompozice návsi

PĜedmČtem urbanistické kompozice je organizace prostorové formy ovlivnČné ve svém utváĜení souhrnem
komponentĤ.
Smyslem urbanistické kompozice je tvĤrþí syntéza všech slRåek urbanistického díla vyjádĜená skladbou prostorĤ
a hmot. Základními komponenty v tomto procesu jsou:
funkþní procesy a jejich organizace – tedy potĜeby
prostĜedky realizace ekonomie Ĝešení – tedy moånosti
estetické pĤsobení a ideový obsah.
RelativnČ stabilním komponentem je zde pĜírodní prostĜedí s prvky terénu klimatu vody a zelenČ. Jako v þase
promČnné þi podléhající vývoji jsou komponenty funkþních procesĤ (tedy stavby samotné ovlivnČné mČnícími
se potĜebami a moånostmi) a dále rRYQČå promČnné komponenty spoleþenské a estetické. [3]
Kompozice je umČleckým a architektonickým ztvárQČním åivotnČ dĤleåitých potĜeb mČsta jeå jsou urþovány
spoleþností a jejím Ĝádem. [4]
Kompozice umČleckého díla urþuje vzájemné vztahy všech slRåek a je nezbytným þlánkem umČlecké formy.
V urbanismu je navíc kompozice jádrem umČlecké formy. Její souþástí jsou vztahy vyplývající z SRåadavkĤ
spoleþenskýchtechnických a hospodáĜských.
Urbanistická kompozice je nejen jádrem umČlecké formy ale pĜímo i jádrem urbanismu – jeho podstatou.
Urbanistická kompozice je tudíå ve svém principu dokonalým obrazem jednoty formy a obsahu. [5]
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stavební þára
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uliþní þára
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veĜejná zeleĖ

tradLþní zástavba

rybník

domy s vybaveností

2. URBANISTICKÁ KOMPOZICE
A co územní plánování?
Územní plán vychází ze skuteþnosti, åe souþástí urbanistické koncepce je
urbanistická kompozice – prostorové uspRĜiGání. JeGná se o uspoĜáGání
hmotných prvkĤ tj. objekWĤ v území, které ovlivĖují vzhleG Ĝešeného území.
Do schématu stavu stGla, znázorĖujícího jeho uspoĜáGání (viz karta þ. 1
Urbanistická koncepce), jsou zahrnuty neopominutelné hodnoty území
a jejich kompozLþQt vztahy. Tato fakta jsou Galším limitujícím faktorem,
který ovlivĖuje urbanistickou koncepci stGla.
Abychom si lépe uvČGomili postavení a úlohu urbanistické kompozice, je
tĜeba se o ní ješWČ krátce zmínit v širších souvislostech. Urbanistická
kompozice je GĤleåitou, avšak Gnes þasto opomíjenou þi poGceĖovanou
souþástí tvorby kulturního, teGy þlovČkem vytvRĜHného prostĜeGt. VåGy je
tĜeba mít na pamČWi, åe je pouze jeGnou z mnoha souþástí tvorby prostĜeGt
a nelze ji teGy naGĜazovat, avšak ani potlaþovat ve prospČch jiného.
Urbanistická kompozice je souþástí urbanistické a téå architektonické tvorby,
která se Gále uplatĖuje v územním plánování a v umísĢování a povolování
staveb. PrávČ prostĜeGnictvím územního plánování, umísĢování a povolování
staveb a jejich realizací je urbanistická kompozice uváGČna v åivot.
ZjeGnoGušenČ je moåno Ĝíci, åe urbanistická kompozice, jako ryze tvĤUþí
a v mnohých aspektech umČlecká tvorba, je nezbytnou souþástí tvorby
urbanistické, teGy procesu hleGání soulaGu a vyváåenosti mnoha sloåek
a poGmínek v území, spaGajících Go rĤzných spoleþenských, technických
a Galších obRUĤ a koneþnČ územní plánování je nástrojem pro prosazení
takto vytvRĜeného celku Go praxe.

Obr. 4, obr. 5: Státem chráQČný SĤGorys vesnice – kruhová náves, Byšiþky (Lysá
nad Labem), okr. Nymburk

Zdroje
[1] Vyhláška þ 500/2006 Sb., o územnČ analytických poGklaGech, územnČ plánovací Gokumentaci a zpĤsobu
eYLGence územnČ plánovací þLQnosti, ve znČní pozGČjších pĜeGpLVĤ – § 2 oGst. 1 písm. G)
[2] Urbanistická koncepce a kompozice v územním plánu. Asociace pro urbanismus a územní plánování ýR,
2013.
[3] TODL, LuGČk, HEXNER, Michal, NOVÁK, Jaroslav. Urbanistická kompozice I. 1. vyG. Praha:ýeské vysoké
uþení technické, 1985, 75 s.
[4] FIALA, František. Stati z urbanismu. 1959.
[5] MEDUNA, VlaGimír. Urbanistická kompozice. Brno: VUT, 1985, 119 s.
Obr. 3: KNOPP, AlfréG. Vesnice: stavby a krajina mají svĤj ĜáG. 1. vyG. Brno: Ústav územního rozvoje, 1994, 211 s.
Obr. 4, obr. 5: http://cs.wikipedia.org/
Obr. 6: foto J. Pokorný

Obr. 6: Pohled na ostrov San Giorgio Maggiore, Benátky
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3. KRAJINNÁ KOMPOZICE

Zjednodušený výklad pojmĤ

A co územní plánování?

Krajinná kompozice – kompozice SĜtrodntch prvkĤ a architektonických prvkĤ
vþetnČ prvkĤ drobné architektury ovlivĖujtctch prostĜeGt volné krajiny (naSĜtklad
strom s kapliþkoualtánek u jeztrkD skupina velkých kamenĤs laviþkou).

Územt s dochovanou komponovanou krajinou nebo s jejtmi zbytky must
územQt plán respektovat jako významnou hodnotu. Podle podmtQek
v územtmá podporovat obnovu krajinné kompozice.

Komponovanou krajinou rozumtme kulWXUQt krajinu navråenou a zámČUQČ
vytvRĜHQou dle estetických a kompoziþQtch zásad. Jako komponovanou krajinu
mĤåeme oznaþit rozsáhlé krajinné kompozice propojené (vČWšinou SUĤhledy
nebo dlouhými alejemi) s významnými stavbami nebo jejich soubory (LednickoValtický areál).
KulWXUQtkrajiny SĜHGstavujt kombinovaná dtla SĜtrody a þlovČka.

PĜeváåná vČtšina správntch územt nezahrnuje plochy komponované
krajiny. PĜtrodnt prostĜedt však lze obohatiW aĢ uå zaloåentm krajinné
kompozice þi alespoĖ kompozict plastiky se skupinou stromĤ Územnt
plán mĤåe rovnČå vytvRĜit SĜHGSoklady pro podrobnČjšt dokumentaci
k vyuåtváQt prvkĤ v krajinČ jako je drobná architekWXUD odpoþivadla
památné stromynauþné stezky.

Komponovaná kulturnt krajina je významná hodnota a souþást našeho
a svČtového kulWXUQtho dČdictvt
BarokQt komponovaná krajina je oznaþent pro specifický zpĤsob utviĜHQt
kulWXUQtkrajiny v 17. a 18. stoleWt
Rozmanitost definic
Krajinná kompozice
Krajinná kompozice je tvoĜena jednotlivými kompoziþntmi prvky (hlavnt vedlejšt a doplĖkové)
které se navzájem ovlivĖujt a utváĜt jednotný celek (kompozici). Souþástt krajinných kompozic
jsou pohledové dominanty akcentované pomoct prĤhledĤ trasovánt cest a otvtránt pohledĤ
a scén. Existence vazeb mezi jednotlivými prvky je nezbytná pro kompoziþnt celistvost a pro
pochopent charakteru komponované krajiny. PrávČ tyto vzájemné vazby a vztahy mezi
kompoziþntmi prvky vytváĜt hodnotnou komponovanou krajinu. [1]
Komponovaná krajina
Typ kulturnt krajiny který byl navråen a vytvoĜen zámČrnČ þlovČkem. [1]

Zdroje
[1] KULIŠġÁKOVÁ Lenka. Metody identifikace komponovaných krajin. In. HRONOVSKÁ KateĜina – KUPKA JiĜt.
Ochrana kulturní krajiny. Hledání cílĤ, moåností a pravidel. Praha: ýVUT 2013 s. 12–27.
Obr. 7 obr. 8: foto P. Balabánová
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Obr. 7: Hra barev, PUĤKonický park

Obr. 8: Hra svČtla a stíQĤ

V souvislosti s pojmem komponovaná krajina mĤåeme SĜLpomenout
pojem komponovaná scenérie. Základem komponované scenérie je
práce s prostorem a s kontrasty tvDUĤ barev a materiálĤ orientovaná na
diváka a strukturovaná zejména s ohledem na jeho psychické potĜeby.
Jedná se o kompozici ze stromĤ kHĜĤ trávQtku a vodnt plochy vyuåtvajtct
þasto svČtlých a tmavých prvkĤ stĜtGáQt oslunČných a neoslunČných
mtsW åivých i tlumených barev. PĜi SUĤchodu parkem upoutává mČntct se
scenérie pozornost þlovČka.

http://www.mapy.cz/s/hEsk
http://www.albrechtzvaldstejna.cz/

JEŽEK, Jiří. Aplikace městského marketingu v praxi. In: E+M Ekonomie a management, 2010, č. 4, s. 123–134. [online].

5. KONFIGURACE TERÉNU
A co územní plánování?
ěHšHní úzHmí vychází z konfiguracH WHUénu. KonfiguracH jH daná a nHmČnná. JH to
východisko kompoziþní tvorby.
ÚzHmí jH trojrozmČUQp Kaådá z jHho ploch má v tHUpnu pĜevýšení, spád,
þOenitost, orientaci vĤþL svČWovým stranám. Tok sráåkových vod a vzduchu má
svojH zákonitosti – napĜíklad úzHmí jH nHbo nHní dost provČWUávané. ýlHnitost
WHUpQu, oriHntacH a jHho pokryv (vþHtnČ mnoåství zpHvnČných a zastavČných ploch)
ovlivĖujHmikroklima úzHmí a tím klimatickou pohodu.
Do úzHmního plánu by mČly být zohlHdnČny výškové poPČry sídla, vþHtnČ
plynoucích dĤsledNĤ jako je nDSĜtklad vodní a vČtrná eroze, inverzní polohy.
TrojrozmČUQRst úzHmí sH projHvujH v ĜHšHném prostoru svým objHmHm a ovlivĖujH
dálkové pohledy, siluetu sídla, jiné dominanty, horizonty, PČĜítko, pohledové
osySUĤhledy apod.
Problémy spojHné s topografií krajiny (tj. s jHjím výškopisným a polohopisným
uspoĜádáním) ĜHší vybraní spHcialisté pro krajinu a vodní hospodáĜství.

Obr. 13: Mikulov

ZohlHdnit a vyjádĜit vliv výškopisu WHUpnu vČWších mČst v úzHmním plánu jHnároþné.
PĜitom jH nHzbytné, nHboĢ vyšší nHbo výškové budovy mohou závaånČ porušit
siluetu PČVta nHbo jHho þásti. Pro rHgulaþní plán a úzHmní studii jH mnohdy
podcHĖovaným, avšak nHzbytným podkladHm polohopisné a zHjména výškopisné
zamČĜHQtĜHšHného úzHmí.
Jestliåe není zohlednČn výškopis, mohou nastat v budoucnu problémy, kWHUp sH
dají rozdČlit do dvou skupin:
1. dopady na åivotní prostĜHdí a zdraví (invHrzní polohy, mikroklima ploch),
2. dopady na urbanistické hodnoty zastavČného úzHmí a krajiny.
Zdroje
>@925(/,.DSLWROD%.RQFHSFH~]HPQtKRUR]YRMHý5%0ČVWD±NUDMLQD>RQOLQH@%UQRÒVWDY~]HPQtKR
UR]YRMH
[2] VOäENÍLEK, JiĜí. Stavba mČst a vesnic: urbanistická pĜíruþNa. Brno: VÚVA, 1957, 665 s.
Obr. 12: KUPKA, J. Krajiny kulturní a historické. Praha: ýVUT, 2010, 180 s.
Obr. 13: http://www.mistnikultura.cz/
Obr. 14: http://www.mestojachymov.cz/
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Obr. 14: Jáchymov

Obr. 17: http://mapy.cz/s/nw0H
Obr. 18: http://cs.wikipedia.org/±=GHQČN)LHGOHU±ZZZIO\IRWRF]

2EU/HWHFNêSRKOHGQDPČVWR1\PEXUN
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Obr. 20: http://cs.wikipedia.org
Obr. 21: http://www.eu2009.cz/, foto: CzechTourism.com

http://commons.wikimedia.org/

Obr. 24: http://www.mesto-kadan.cz/
Obr. 25: Veduta Moravská Ostrava - https://cs.wikipedia.org/
Obr. 26: fotografie veduta Brno http://commons.wikimedia.org/, doplnila Zuzana Gajdíková podle http://panorama.brna.cz/

13. URBANISTICKÁ OSA

Zjednodušený výklad pojmu urbanistická osa: osa – linie, která dává
prostoru v sídle urþitý logický Ĝád.
Urbanistická osa smČĜující k významnému cíli se mĤåe shodovat s kompozLþQí
osou.

Rozmanitost definic
Urbanistická osa
Linie, která pĜedstavuje buć reálnou osu symetrie stávajících mČstských prostorových útvarĤ
a jejich souborĤ anebo symbolické svazky paprskĤ þi pouze jednotlivé paprsky proloåené
prostorem. Podél urbanistické osy je tĜeba vČnovat zvláštní pozornost vztahu jednotlivých
objektĤ (budov, staveb obecnČ) navzájem. [1]
Kompoziþní osa
Významná, historickým vývojem vzniklá nebo zámČrnČ zaloåená linie uvnitĜ zástavby, nebo
urbanizovaného prostoru, soustĜećující funkþní aktivity a prostorové senzace. Kompoziþní osy
mohou propojovat þásti mČsta, mohou, ale nemusí smČĜovat k významným cílĤm (uzlĤm)
mČstské struktury nebo krajiny (cílem mĤåe být i významný pĜírodní útvar). [2]

A co územní plánování?
Urbanistická / kompoziþní osa je významným kompoziþním prvkem sídla a její
identifikace je dĤleåitou souþástí rozboru kompozice ve smyslu provoznČprostorové osnovy sídla. Pomáhá pochopit strukturu sídla, jeho další rozrĤstání,
jeho chod, provoz a zpĤsob fungování. Urbanistické osy jsou zásadní napĜíklad
pro rozlišení dĤleåitosti ulic a pro orientaci v sídle.

Obr. 27: Ilustrativní obrázek – urbanistická osa ve mČstČ PRGČbrady

MČsto PodČbrady je ve svém pĤdorysném obraze charakterizováno
prostorovým vývojem na kĜíåi dvou kompoziþních os. Ve smČUX JV–SZ je
to osa, tvRĜená Labem a po kolmém smČUX na ní pak výrazná
urbanistická osa, zaloåená regulaþním plánem arch. Jandy (1912). Ta je
realizována ve smČUX nádraåí – námČstí, lázeĖským parkem (námČstí
T. G. M.) a na levém EĜehu Labe probíhá stĜedem Polabecké obory.
Vývoj této mČstské osy byl zastaven v období II. svČWové války.
PĜíklad grafické znaþky
zaloåená urbanistická osa
SĜtrodní osa – Ĝeka

Zdroje
[1] MAIER, Karel. 1i]YRVORYtSĜtNODG\PHWRGLN\DV\PEROLN\XåtYDQpSUR]SUDFRYiQtUHJXODþQtFKSOiQĤ5HJXODþQtSUYN\>RQOLQH@3UDKDý9870DWHULiO]Yê]NXPQpKR~NROX060Ä3URPČQ\XUEDQLVPX³
>@+(;1(50LFKDOÒ]HPQČDQDO\WLFNpSRGNODG\KODYQtKRPČVWD3rahy. Téma 11.15. .RPSR]LþQtRV\DSUĤKOHG\>RQOLQH@3UDKDV
2EUKWWSZZZPDS\F], doplnila Z. Gajdíková
.RPHQWiĜNREUi]NXÒ]HPQtSOiQ3RGČEUDG\±2GĤYRGQČQtOLVWRSDGNDSLWROD&3RSLVXUEDQLVWLFNpVWUXNWXU\~]HPt>RQOine].
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http://en.wikipedia.org/

Obr. 34: http://de.wikipedia.org/
Obr. 35: http://www.mestokyjov.cz/

Urbanistická kompozice.

[3] MEDUNA, Vladimír. Urbanistická kompozice. Brno: VUT, 1985,
119 s.

Robert Grahn, http://www.jmberlin.de/

2EUIRWR+ýDSHNhttp://www.hradrabi.cz/
Obr. 46: http://www.zamekmilotice.cz/

[1] http://architektura.klenot.cz/ – Teorie architektury [online].
[2] https://cs.wikipedia.org/
[3] TODL, /XGČN, HEXNER, Michal, NOVÁK, Jaroslav. Urbanistická kompozice I. 1. vyd. Praha:
ýHVNpY\VRNpXþHQtWHFKQLFNpV
2EUREUIRWR=*DMGtNRYi
2EUhttp://mapy.cz/
2EUhttp://www.zamekdobris.cz/
2EUhttps://commons.wikimedia.org/
2EUhttp://www.kacina.cz/

Poloha sídla a další mapy
Poloha pĜíjezdových komunikací do obce, prĤbČh tras pro turisty a cyklisty, existence místních nauþných tras a vyhlídkových míst jsou pozice, jimiå
prochází, SĜtS se na nich zdråuje více návštČvníkĤ neå na jiných místech v okolt Jak je této skuteþnosti moåné vyuåít pro urbanistickou kompozici,
si Ĝekneme v dalších kapitolácK

Na letecké mapČ se rychle orientujeme SĜL sledování lesních masívĤ
a rozsáhlých pĤdních celkĤ.

Turistická nebo cykloturistická mapa nám pĜedstaví moånost intenzivnČjšího
pohybu lidí v krajinČ

Lesní masívy jLåQČod obce

Turistické a cykloturistické trasy

Zdroj: https://mapy.cz/

Zdroj: https://mapy.cz/
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ýOenitost terénu
ýlenitost terénu je základní a nemČnnou dispozicí území pro urbanistickou kompozici. Rámcovou SĜHdstavu o þlenitosti okolí si lze udČlat
rovnČå z dalších podkladĤ jako je stínovaný model reliéfu nebo ortofotosnímky. OrientaþnČ se mĤåeme seznámit s daným prostĜedím také díky
panoramatickým pohledĤm aplikace Street View. I tyto podklady jsou na internetových stránkách bČånČ dostupné.

Stínovaný modeOreOiéfu

Topografická mapa na poGNODdu stínovaného moGHOu reOiéfu

Zdroj: Geoprohltåeþ – Digitální model reliéfuý5 http://geoportal.cuzk.cz/

Zdroj: Národní geoportál INSPIRE – Mapy http://geoportal.gov.cz/

Ortofotosnímek na poGNODGu stínovaného modeOu reOiéfu

Vrstevnice na ortofotosnímku

Zdroj: Národní geoportál INSPIRE – Mapy http://geoportal.gov.cz/

Zdroj: Geoprohltåeþ – ZABAGED – výškopis http://geoportal.cuzk.cz/
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Historie krajiny
Mnoho zajímavých informací lze vysledovat z ortofotosnímkĤ Z porovnání obou níåe uvedených snímkĤ je patrné, jak se zvČWšila zastavČná plocha sídla
bČhem uplynulých šedesáti let a jak byly zceleny pozemky v drobné dråbČ, nebo se zvýšilo mnoåství zelenČ v krajiQČ V území se výraznČ uplatĖuje
existence silniþního obchvatu sídla z jeho východní strany Silnice tím limituje rozvoj sídla východním smČrem Také severním smČrem se sídlo SĜtliš
nerozrĤstá Jistý podíl na tom má i to, åe plochy leåí v sousedství hranice správního území – SĜi hranici katastrálního území (viz åluWČ vyznaþená hranice
v historickém ortofotosnímkX 

Historický ortofotosnímek, 1953

Tentýå ortofotosnímek poĜízený zhruba po šedesáti letech

Zdroj: http://kontaminace.cenia.cz/

Zdroj: https://mapy.cz/
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1.2.

ýHKRsi máme všímat
/Pohled na sídlo z jeho okolí a pohledy na vnitĜní þásti sídla/

Vybaveni informacemi z map mĤåeme vyrazit do terénu. Nejprve je dobré prozkoumat vzhled sídla z jeho okolí. Základem je, uvČdomit si v jaké krajLQČ sídlo leåí
(viz karta þ. 5 Konfigurace terénu: Schémata typĤ polohy mČsta v terénu), zda leåí v rovinaté krajinČ nebo þlenité, na svahu, v údolí þi na kopci.
Prohlíåeli jsme mapy okolí, abychom nahlédli na sídlo z míst v okolí þasto navštČvovaných. Pro urbanistickou kompozici si všímáme, jaká SĜHvládá v sídle výšková
hladina (karta þ. 6), je-li z dálky patrné historické jádro (karta þ. 7), z kterého místa – vyhlídkového bodu (karta þ. 8) se jeví pČkné dominanty (karta þ. 9) a tvRĜí
pĤsobivé panorama sídla (karta þ. 10). Abychom tyto skuteþnosti zjistili, je zapRWĜebí pozornČ projít zejména návštČvnicky nejfrekventovanČjší místa v okolí,
fotografovat a evidovat si poznatky do mapy okolí. Nejlépe do mapy, v níå je patrná hranice správního území, tj. katastrĤ z nichå se sídlo skládá. Tím si uvČdomíme,
která hodnocená místa se nacházejí v našem správním území a která mimo nČ.

Pohled na sídlo z jeho okolí

Dominanty SĜevyšující okolní zástavbu (vČå radnice, kostela, kaple, zámek,
památník) spoluvytviĜt panorama sídla. Proto SĜL hledání vhodných pohledĤ
na obec a vyhlídkových míst je tĜeba se soustĜedit právČ na dominanty.
JisWČ není marné pohlédnout na sídlo
ze svahĤ okolních návrší a vyhlídkových bodĤ
nebo z SĜtSadné blízké rozhledny.
RozhodnČ stojí za pozornost dálkové pohledy na sídlo (kDUWDþ. 15)
z SĜtstupových komunikací a turistických tras
V sídle, které jsme si zvolili jako pĜíklad, je takovou dominantou zámek na
návrší.

Pohled na zámek s kostelem
Zdroj: https://mapy.cz/
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Zdroj: http://www.mestyscernahora.cz/

Pohled na vQLWĜQtþásti stGOD
Aby bylo moåno s urbanistickou kompozicí v sídle pracovat, je
tĜeba sídlu porozumČW
vČnovat pozornost základní historii sídla – identifikovat jeho
historické jádro (karta þ. 7)
a smČry dalšího rozrĤstání sídla v území, tj. hlavní urbanistické
osy (karta þ. 13)
K tomu nám mĤåe pomoci bČånČ dostupná historická mapa
a letecký snímek

Urbanistické osy a historické jádro jsou patrné i z archivní mapy.
ZdroM https://mapy.cz/
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Urbanistické osy jsou v SĜtSDdČ ýerné Hory totoåné s hlavními dopravními tahy
vedenými sídlem ve smČru sever – jih (Brno–Svitavy) a východ – západ (RájecJestĜebí–Tišnov).
ZdroM https://mapy.cz/

Pohled na vQLWĜQtþásti stGOD

RovnČå pĜi pohledu na vnitĜní prostory sídla je
vhodné se soustĜedit na frekventované trasy,
naSĜtklad na turistické a cykloturistické trasy,
na nauþné stezky.
Výchozí náhled na vnitĜní prostory sídla opČt
získáme uå z mapy. Turistická mapa nás
provede trasami a upozorní na nabízené místní
pozoruhodnosti, zajímavosti a sluåby.
Je-li to moåné a vhodné, v ideálním pĜípadČ tak
spojují tyto trasy atraktivity sídla. U nich se
koncentruje vČtší poþet obyvatel a návštČvníkĤ.
Jim je tĜeba ukázat nejpĜitaålivČjší þásti sídla.
1Čkterými místy v sídle jeho obyvatel nebo
návštČvník jen prochází nebo projíådí. V jiných
místech se z nČjakého dĤvodu chce nebo musí
zdrået. Proto je tĜeba v sídle, podobnČ jako
v jeho okolí, hledat místa významných
vyhlídkových bodĤ (karta þ. 8), dominanty sídla
(karta þ. 9) nebo jeho þástí a další pohledovČ
exponovaná místa (karta þ. 17), na nČå pohledy
nebo prĤhledy jsou natolik malebné, åe stojí za
to jim vČnovat pozornost a chránit je.

Centrem ýHrné Hory prochází tĜi cyklotrasy a tĜi znaþené turistické trasy. Spolu se zámkem,
starobylým pivovarem a lesnatým okolím tak sídlo skýtá dobré moånosti pro cestovní ruch.
V nejbliåších letech je potĜebné vČnovat pozornost úpravČnámČstí a domĤm, které ho obklopují.

Vzhled sídla ovlivĖuje zájem návšWČvníkĤ se do
obce vracet a doporuþovat ji k návštČvČ
ostatním. Obliba místa ovlivĖuje prosperitu
místních zDĜízení a tím i moånost jejich
zvelebování. Upravenost, vkus a pozornost,
jakou sídlu vČnují zástupci obce a obþané,
se odráåí ve vztahu místních k sídlu.

Zdroj: https://mapy.cz/
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Tip: Dobrým prostĜedkem k seznámení s okolím jsou spoleþné turistické výlety s fotoaparáty. Je praxí provČĜHQé, åe místním jsou i krásné pohledy všední
a nedokáåí je dostateþnČ ocenit. Mnohdy teprve procházka s odborníkem nebo vyhledávání zábČrĤ SĜHs fotoaparát a prezentace snímkĤ otevĜe místním
obyvatelĤm oþi. Výsledkem mĤåe být naSĜtklad soutČå obþanĤ a návšWČvníkĤo nejhezþí fotografii obce jako celku zasazeného do okolní krajiny.

Vzrostlé stromy na námČstí zdĤUazĖují
význam místa.

Místní pivovar – þást navazující na vHĜHjné
prostranství s autobusovou zastávkou.

PrĤhled od radnice na zámek.

ZeleĖ oddČlující park a ulici s rodinnými
domy.

Kostel a fara.
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VHĜejné prostranství s kašnou.
ýerná Hora , Brno

Foto: J. Drbušek, Z. Gajdíková, Z. Kuþerová, N. Rozmanová.
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Seznam KPZ: http://www.kpz-naki.cz/
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3ĜtOoha þ. 1 k vyhOášce þ. 500/2006 Sb.
ýist A – Obsah datové báze územnČ anaOytických podkOaGĤ
ěidek
6Oedovaný jev
þtsOR
1
1a
1b
2
3
3a
4a
5a
8a
10
11
11a
13a
16
17a
17b
21
23a
24
25a
27a
30
32
33
34
35
35a

zastavČQp území
plochy s rozdílQým zpĤsobem vyuåití
zastavitelQp plochy, plochy pĜestavby a plochy zmČQ v krajiQČ
zaĜtzHQí výroby
zaĜtzHQí obþDQskpho vybavHQí
veĜejQi prostrDQství
browQfieldy
pamitkovp rezervace a pamitkovp zyQy a jejich ochrDQQi pisma
QHmovitp QirRGQí kulturQí pamitky a Qemovitp kulturQí pamitky a jejich
ochraQQi Sisma
statky zapsDQp QD SezQamu svČtovpKR dČdictví a jejich QirazQíkovp
zyQy
urEDQistickp a krajiQQp hoGQRty
struktura a výška zistavby
architektoQicky Qebo urbaQisticky ceQQp stavby Qebo soubory staveb,
historicky výzQDmQp stavby, místa QHEo soubory staveb
území s archeologickými Qilezy
krajiQQý riz
krajiQy a krajiQQp okrsky
územQí systpm ekologickp stability
výzQDmQp krajiQQp prvky
pĜechodQČ chriQČQp plochy
velkoplošQi zvlištČ chriQČQi území, jejich zyQy a ochrDQQi Sisma
a klidovp zyQy QirRGQích parkĤ
maloplošQi zvlištČ chriQČQi území a jejich ochraQQi pisma
pĜtUodQí parky
pamitQp stromy a iQformace o jejich ochrDQQpm Sismu
biosfprickp rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, QirodQí geoparky
NATURA 2000 - evropsky výzQDmQp lokality
NATURA 2000 - ptaþí oblasti
smluvQČ chriQČQi území

ěidek
6Oedovaný jev
þtsOR
lokality výskytu zvlištČ chriQČQých druKĤ rostliQ a åivoþicKĤ s QirRGQím
36
výzQDmem
36a mokĜady dle Ramsarskp úmluvy
36b biotop vybrDQých zvlištČ chriQČQých druhĤ velkých savcĤ
37a lesy, jejich kategorizace a vzGilHQost 50 m od okraje lesa
ERQitovDQp pĤGQČ ekologickp jHGQRtky a tĜídy ochrDQy zemČGČlskpho
41
SĤGQího foQGu
42a plochy vRGQí a vČtrQp eroze
43
iQvestice do pĤGy za úþelem zlepšeQí pĤGQí úrodQRsti
44
vRGQí zdroje pro zisoboviQí pitQou vodou a jejich ochraQQi pisma
45
chriQČQp oblasti pĜirozHQp akumulace vod
46
zrDQitelQp oblasti povrchových a podzemQích vod
46a povrchovp vody vyuåívDQp ke koupiQí
vRGQí útvary povrchových a podzemQích vod, vodQí QiGråe a jejich
47
ochraQQi Sisma
48a území chriQČQi pro akumulaci povrchových vod
49
povodí vRGQího toku, rozvRGQice
50a ziSlavovi území YþetQČ aktivQích zóQ
kategorie území podle map povRGĖRvpKR ohroåHQí v oblastech
52a
s výzQamQým povodĖRvým rizikem
52b kritickp body a jejich povodí
53
území ohroåHQi zvlištQími povRGQČmi
stavby, objekty a zaĜtzeQí Qa ochraQu pĜed povodQČmi a území urþeQi
54a
k ĜízeQým rozlivĤm povoGQí
pĜtUodQí lpþivp zdroje, zdroje pĜtUoGQí miQHrilQí vody a jejich ochraQQi
55
Sisma
lizHĖski místa vþetQČ vymezeQí vQiWĜQích a vQČjších území lizHĖskpKR
56
místa
57
dobývací prostory
58
chriQČQi loåiskovi území
59
chriQČQi území pro zvlištQí zisahy do zemskp kĤry
60
loåiska QHrostQých suroviQ
61
poddolovDQi území
62
sesuvQi území a území jiQých geologických rizik
63
stari GĤlQí díla
64
starp zitČåe území a kRQtamLQovDQp plochy
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ěidek
þíslo
64a
65
65a
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77a
79
80
82a
82b
83
84
85
86
87
93a
93b
94a
98
100
101

Sledovaný jev
uzavĜená a opuštČná úloåná místa tČåebního odpadu
oblasti s pĜekroþenými imisními limity
hlukové zóny obcí
technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma
vodovodní Ĝady a jejich ochranná pásma
technologické objekty odvádČní a þištČní odpadních vod a jejich
ochranná pásma
kanalizaþní stoky a jejich ochranná pásma
výrobny elekWĜiny a jejich ochranná pásma
elektrické stanice a jejich ochranná pásma
nadzemní a podzemní vedení elektrizaþní soustavy a jejich ochranná
pásma
technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a
bezpeþnostní pásma
vedení plynovRGĤ a jejich ochranná a bezpeþnostní pásma
technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná
pásma
vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma
technologické objekty zásobování teplem a jejich ochranná pásma
teplovody a jejich ochranná pásma
elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území
sdruåené liniové sítČ
jaderná zaĜtzení
objekty a zaĜtzení zaĜazené do skupiny A nebo B s umístČnými
nebezpeþnými látkami
skládky a jejich ochranná pásma
spalovny a zaĜtzení zpracovávající biologicky rozloåitelné odpady a jejich
ochranná pásma
zaĜtzení na odstrDĖRvání nebezpeþného odpadu a jejich ochranná
pásma
pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma
terminály a logistická centra
åelezniþní dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma
lanové dráhy a jejich ochranná pásma
tramvajové dráhy a jejich ochranná pásma
trolejbusové dráhy a jejich ochranná pásma
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ěidek
þíslo
102a
104
105
105a
106
107
108
109
110a
112a
113a
114
116a
118
118a
119

Sledovaný jev
letištČ a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území
sledované vodní cesty
hraniþní pĜechody
linky a zastávky veĜejné hromadné dopravy
cyklostezky, cyklotrasy, hipostezka, turistické stezky, EČåNaĜské trasy,
sjezdovky
objekty GĤleåité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová
území
vojenské újezdy a jejich zájmová území
vymezené zóny havarijního plánování
objekty civilní a poåární ochrany
stavby dĤleåité pro bezpeþnost státu a vymezená území pro zajištČní
bezpeþnosti státu
pohĜebištČ, krematoria, váleþné hroby a pietní místa
jiná ochranná pásma
plán spoleþných zaĜtzení
další zámČry, pokud nejsou vyjádĜeny jinou poloåkou
vymezení správních územních celkĤ
další dostupné informace o území

2.3.

Analýza území není jen výþtem hodnot
/O analýze území v územním plánu/

Úkol územního plánu
Pro pochopení analýzy v územním plánování uvHćme alespoĖ v kostce co je úkolem
územního plánu.
Základním úkolem územního plánu je vyĜešit celkovou koncepci sídla. K tomu musí
urþit plochy s rozdílným zpĤsobem vyuåití, tedy plochy bydlení, obþanského vybavení,
výroby, dopravní, lesní a vodní plochy apod., v SĜtSDdČ potĜeby navrhnout zmČny
WČchto ploch. Jednotlivým vyuåLtím jsou v územním plánu SĜLĜazeny barvy, coå usnadní
orientaci ve vyznaþeném území a moånost stanovit dĤleåLtost ploch (tj. hierarchii
významu WČchto ploch) a jejich vzájemné vazby. Územní plán tak Ĝeší uspoĜádání
zastavČQpho území, veĜejné infrastruktury (obþanského vybavení, dopravní
a technické infrastruktury, veĜejných prostranství) a krajiny. To vše za zohlednČní
hodnot a limiWĤ vyuåLtí území.

Územní plán Ĝeší celé správní území
(v SĜípadČ ýerné Hory se jedná o jedno katastrální území)
Zdroj: Územní plán ýerná Hora: http://www.mestyscernahora.cz/
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Územní plán – výĜez hlavního výkresu

Zdroj: http://www.mapy.cz/

ZeleĖY sídlech kamkoliY, kde je to Yhodné
V historických jádrech mČst mĤåe vymezit a ovlivnit prostor tĜeba jen jediný strom.
Významná mĤåe být skupinka stromĤ v SUĤKledu, þL v parþíku v proluce. DĤleåLtou roli
hrají SUĤKledy z kompaktní zástavby do zelenČ a krajinné (zelené) horizonty. PrĤhledy je
potĜeba tam, kde je to úþelné, chránit i za cenu zachování proluky, nebo omezením
výškové hladiny zástavby. U vyhlídkových míst je však tĜeba dbát na to, aby tato místa
postupnČ nezDUĤstala a výhled z nich zĤstal volný.
Princip‚ þím ménČ zpevQČQých ploch, tím SĜtjemnČjší prostĜedí‘ se uplatní zejména ve
velkých sídlech s vysokou koncentrací obyvatel a vysokým tlakem na plochy vhodné
k rekreaci a setkávání obyvatel. Malá sídla budou více determinována kompozicí celého
pohledovČ jednotného území a ohledem na ostatní funkce vHĜHjného prostoru.
V historických centrech mČst a v blízkosti památkovČ významných objekWĤ je pak tĜeba
postupovat velmi obezĜetnČ a citlivČ neboĢ nevhodné umísWČní sadovnických prvkĤ
zejména zelenČ mĤåe znehodnotit historický ráz architektonického prostĜedí.

PĜívČWivé zákoutí. Strom brání pohledu do krajiny – ten
se otevĜe, teprve kdyå projdeme k vyhlídkovému bodu.
Tušená vyhlídka vytviĜtv kompozici napČtí, Znojmo.
Foto: N. Rozmanová

V širších ulicích se mohou uplatnit i vČWší
stromy, Brno.
Foto: P. Balabánová

Vzrostlé stromy mohou vhodnČ dotviĜHW
kompozici vHĜHjného prostranství, Nové
Hrady.
Foto: N. Rozmanová
Souþástí vHĜHjných prostranství by mČla být i odpoþívadla
s moåností posezení, Znojmo.
Foto: N. Rozmanová

Část II

Aplikace základních principů a zásad urbanistické kompozice │ 85

ýiVW,,,

-DNWR všechnR uhlídDW

/LHJLVOaWivní výcKRdLVka urbDQLVWickéNRmpRzice/

Ve kWHUých privnícKSĜedpiVech hleGDWRpRUXSURurbaniVWLckRu kRPSR]Lci v územním pliQRviní

LHJLVOaWivní výcKRdLVka prR urbaniVWLFNRuNRmpRzici
-

zákon þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební
zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ;

-

vyhláška þ. 500/2006 Sb., o územnČ analytických podkladech, územnČ
plánovací dokumentaci a zpĤsobu evidence územnČ plánovací þinnosti,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ;

-

vyhláška þ. 501/2006 Sb., o obecných poåadavcích na vyuåívání území,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ;

-

vyhláška þ. 503/2006 Sb., o podrobnČjší úpravČ územního rozhodování,
územního opatĜení a stavebníhRĜidu, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.

Stavební zákon a jeho provádČcí SĜHGpisy jsou mimo jiné dostupné na
Portálu územního plánování na stránkách Ústavu územního rozvoje.
Portál je zdrojem aktualizovaných odkazĤ na informace, vyplývajících
z þinností ÚÚR, Ministerstva pro místní rozvoj ý5 a ostatních orgánĤ
vHĜHjné správy a odborných institucí. Je urþen pro vHĜHjnou správu,
odbornou i laickou vHĜHjnost. Portál je dostupný na: http://portal.uur.cz/
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Základní pĜedpoklady pro Ĝešení urbanistické kompozice v rámci procesu územního plánování jsou vytvoĜeny ve stavebním zákonČ
v þásti tĜetí, Hlava I – Cíle a úkoly územního plánování.

Paragraf 18 stavebního zákona nazvaný Cíle územního plánování v odst. 2
mimo jiné Ĝíká:
Územní plánování zajišĢXje pĜedpoklady pro udråitelný rozvoj území
soustavným a komplexním Ĝešením úþelného vyuåití a prostorového
uspoĜidání území s cílem dosaåení obecQČ prospČšného souladu veĜejných
a soukromých zájmĤ na rozvoji území. Za tím úþelem sleduje spoleþenský
a hospodáĜský potenciál rozvoje.

Paragraf 19 stavebního zákona nazvaný Úkoly územního plánování v odst. 1
mimo jiné Ĝíká:
Úkolem územního plánování je zejména
b)

stanovovat koncepci rozvoje území, YþetnČ urbanistické koncepce
s ohledem na hodnoty a podmínky území,

d)

stanovovat urbanistické, architektonické a estetické poåadavky na
vyuåívání a prostorové uspoĜádání území a na jeho zmČny, zejména na
umístČní, uspoĜádání aĜešení staveb a veĜejných prostranství,

e)

stanovovat podmínky pro provedení zmČQ v území, zejména pak pro
umístČní a uspoĜádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty
území a na vyuåitelnost navazujícího území,

Prostorové uspoĜádání znamená komplexní Ĝešení území, tedy nejenom
Ĝešení v plochách a pozemcích, ale i v prostoru – tedy urbanistické Ĝešení
zabývající se tvorbou sídel, jejich strukturou, atd. S tím úzce souvisí
urbanistická kompozice, protoåe uspRĜidání sídel, jejich zastavČného území
i okolní krajiny by mČlo být v maximální moåné míĜe harmonické. To je
mj. tehdy, pokud respektuje principy urbanistické kompozice.

ZohledĖovat hodnoty a podmínky v území znamená mimo jiné i respektování
kompoziþnČ hodnotných urbanistických celkĤ a SĜtSDdné rozšiĜování této
kompozice a navazování na ni v rozvojových plochách. Poåadavky uvedené
v písmenu d) a písmenu e) § 19 odst. 1 stavebního zákona vytviĜt
SĜHGpoklady pro zajišWČní kvality vytviĜHných území.
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Které nástroje územního plánování se zabývají urbanistickou kompozicí
Zásady urbanistické kompozice lze uplatnit v následujících nástrojích územního plánování
(stavební zákon Hlava III – Nástroje územního plánování):
územním plánu (§ 43 aå 60),

regulaþním plánu (§ 61 aå 75),

územní studii (§ 30),

územním rozhodnutí (§ 76 aå 83).

Územní plán – obecnČ
V územním plánu se jedná o základní koncepþní Ĝešení v mČĜtWku 1 : 5 000
nebo 1 : 10 000. Pokud jsou jednotlivé koncepce Ĝešeny bez ohledu na
kompozici, tedy pouze plošnČ mĤåe to znamenat váåný problém
v budoucnu, kdy budou jednotlivé þásti sídla Ĝešeny detailnČji. Je tedy
potĜeba snaåit se jiå v územním plánu zohledĖovat i prostorové (ne pouze
plošné) uspoĜádání a SĜedstavovat si objemové uspoĜádání jednotlivých
þástí Ĝešeného území (a to nejen zastavČného území a zastavitelných ploch,
ale celého správního území obce nebo mČsta vþetnČ nezastavČné krajiny).
Územní plán je vČWšinou jediným závazným dokumentem v území, protoåe
regulaþní plány se zpracovávají minimálQČ. Tedy to, co bude v územním
plánu vymezeno, je závazné. Pokud je územní plán zpracován kvalitnČ,
vytviĜt SĜedpoklady pro budoucí kvalitní území. Výše uvedené platí nejenom
pro vytviĜHQt prostor nových, ale i pro prostory stávající. V územním plánu je
potĜeba stanovit podmínky pro vyuåití území plošné (v plochách s rozdílným
zpĤsobem vyuåLtí) a stanovit podmínky pro prostorové uspRĜiGání, vþetnČ
základních podmínek ochrany krajinného rázu (charakteru zastavČného
území i krajiny). A to proto, aby byly zachovány urbanistické hodnoty v území
a vytviĜHny SĜHdpoklady pro zlepšení stávajících kompoziþnČ a esteticky
neuspokojivých území.
PĜitom je potĜeba o kompozici uvaåovat v rámci celého územnČ plánovacího
procesu, tj. jiå ve fázi tvorby zadání, prĤzkumĤ a rozborĤ ale také v období
zpracování územnČ analytických podkladĤ.
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Mnoho informací k územnímu plánování je k dispozici na
internetových stránkách Ústavu územního rozvoje. Ústav byl zaloåen
v roce 1994. Je organizaþní sloåkou státu, zĜízenou Ministerstvem pro
místní rozvoj.
ýinnost Ústavu územního rozvoje je urþHna mimo jiné jako podpora
územnČ plánovací praxe orgánĤ územního plánování, projektantĤ,
studentĤpĜíslušných oborĤ a další odborné i laické veĜejnosti.
Webové stránky jsou dostupné na: http://www.uur.cz/

PRĜL]RváQt~]emního plánu
O poĜízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce z vlastního podnČtu nebo na návrh orgánu
veĜejné správy, na návrh obþana obce, pĜípadnČ na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má
vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavEČ na území obce, nebo na návrh oprávnČného
investora. SouþasQČ se schválením rozhodnutí o poĜízení územního plánu je urþen þOen zastupitelstva
(urþený zastupitel), který bude pĜi poĜizování územního plánu spolupracovat s poĜizovatelem. Tím je
zajištČn stálý vliv obce na všechny fáze poĜizování územního plánu.
Zpracování územnČ plánovací dokumentace je vybranou þLnnosti ve výstavbČ, kterou mohou vykonávat
pouze fyzické osoby, jeå získaly oprávnČní k jejich výkonu podle zvláštního právního SĜedpisu v ýHské
komRĜH architekWĤ, tj. projektanti – autorizovaní architekti nebo autorizovaní urbanisté. Projektant
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územnČ plánovací dokumentace, územní
studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (§ 158 a 159 stavebního zákona).
Náklady na zpracování územního plánu projektantem hradí obec, která rozhodla o poĜízení – více § 45
stavebního zákona.
PĜíklady metodických doporuþení pro poĜizování územních plánĤ – zpracovávané Ústavem
územního rozvoje v WČsné spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Fá]e poĜL]ování ú]emního plánu:
1. Ro]hodnutí o poĜí]ení
§ 44 stavebního zákona
2. DopOĖujíctSUĤ]kumy a ro]bory
§ 11 vyhlášky þ. 500/2006 Sb.
3. Zadání ú]emního plánu
§ 47 stavebního zákona
4. Návrh ú]emního plánu
§ 50 a 51 stavebního zákona
5. VeĜejné projednání ú]emního plánu
§ 52 a 53 stavebního zákona
6. Vydání ú]emního plánu
§ 54 stavebního zákona
7. Nabytt~þLQnoVWLú]emního plánu
§ 173 správníhRĜidu
8. ZPČny ú]emního plánu a ]krácený postup
poĜL]ování ]PČny ú]emního plánu
§ 55, § 55a, § 55b a § 55c stavebního
zákona

Ú]emní studLe veĜejného
prostranství – MetodLcký návod
pro pRĜí]ení a ]pracování

Osnova ]adání ú]emního plánu –
Podklad k doplQČní poåadavkĤ

MetodLcké sGČOHní k vyme]ování
archLtektonLcky nebo urbanLstLcky
vý]namných staveb v ú]emním plánu
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Územní plán – zadání
Významný vliv na urbanistickou kompozici má jiå zadání územního
plánu.

PĜíklady internetových publikací pro územnČ plánovací þinnost – zpracovávané
Ústavem územního rozvoje.

Co má být obsahem zadání územního plánuje je uvedeno v PĜíloze
þ. 6 k vyhlášce þ. 500/2006 Sb.
V písmenu a) v bodech 1 a 3 výše uvedené pĜtlohy jsou mimo jiné
nárokovány poåadavky na:
-

urbanistickou koncepci, zejména na provČĜení plošného
a prostorového uspoĜádání zastavČQpho území a na
provČĜení moåných zmČn vþetnČ vymezení zastavitelných
ploch,

-

koncepci uspoĜádání krajiny, zejména na provČĜení plošného
a prostorového uspoĜádání nezastavČQého území…

Zadání územního plánu vychází z politiky územního rozvoje a územnČ
plánovací dokumentace vydané krajem, z územnČ analytických
podkladĤ a z dalších poåadavkĤ (naSĜ z poåadavkĤ obce, dotþených
orgánĤ a vHĜHjnosti a ze zprávy o uplatĖování územního plánu),
rovnČå z doplĖujících prĤzkumĤ a rozbRUĤ. Ty jsou zásadním
podkladem pro zadání územního plánu. PrĤzkumy probíhají zejména
v terénu Ĝešeného území a jeho okolí. Projektant v rámci tvorby
územního plánu si musí zjištČné jevy vyhodnotit. MČl by také
spolupracovat jiå od poþátku se specialistou na krajinu. Z hlediska
kompoziþního jsou významné i stavby a plochy dopravní a technické
infrastruktury – naSĜíklad výrobna elektĜiny vþetnČ ochranného pásma,
ale i liniové, zejména nadzemní stavby technické infrastruktury.
Z dopravy se z hlediska kompozice uplatĖují zejména mostní a další
nadzemní objekty dopravních staveb, dále významné liniové stavby,
zejména pokud probíhají na náspech a v ziĜezech.
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Limity vyuåití území

Principy a pravidla
územního plánování

DoWþHné orgány v procesu
územního plánování

Územní plán – návrh – cRSĜedevším
Abychom pochopili, kde urbanistickou kompozici v územním plánu hledat, je tĜeba vČdČt
o základních þástech územního plánu. Tím je výrok a odĤvodnČQt ObČ mají svoji
textovou a grafickou þást. Jejich obsah je stanoven právním SĜHGSisem (PĜíloha þ. 7
k vyhlášce þ. 500/2006 Sb.). Výrok „schvaluje“ zastupitelstvo obce vydáním územního
plánu, výrok musí struþnČ a jednoznaþnČ konstatovat, co se v území navrhuje,
odĤvodnČntĜtká, proþse toto navrhuje.
Co má obsahovat územní plán je uvedeno v PĜíloze þ. 7 k vyhlášce þ. 500/2006 Sb.
3Ĝi tvorbČ návrhu územního plánu lze urbanistickou kompozici podle 3Ĝílohy þ. 7 k vyhlášce
þ. 500/2006 Sb. ovlivnit zejména v následujících þástech územního plánu:
(1) Textová þást územního plánu obsahuje:
b)

základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,

c)

urbanistickou koncepci, vþetnČ urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným
zpĤsobem vyuåití, zastavitelných ploch, ploch pĜestavby a systému sídelní zelenČ,

d)

koncepci veĜHjné infrastruktury, vþetnČ podmínek pro její umisĢRvání, vymezení ploch
a koridorĤ pro veĜejnou infrastrukturu, vþetnČ stanovení podmínek pro jejich vyuåití,

e)

koncepci uspRĜádání krajiny, vþetnČ vymezení ploch s rozdílným zpĤsobem vyuåití,
ploch zmČn v krajinČ a stanovení podmínek pro zmČny v jejich vyuåití, územního systému
ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatĜení, ochrany pĜed povodnČmi,
rekreace, dobývání loåisek nerostných surovin a podobnČ.

ŠpatnČ zvolená základní þást urbanistické koncepce, kterou
je uspoĜádání ploch s rozdílným zpĤsobem vyuåití, mĤåe
významnČ ovlivnit i další moånosti z hlediska urbanistické
kompozice. Plošné uspoĜádání jednotlivých funkþních ploch
(bydlení, výroba, rekreace, zeleĖ plochy dopravní a technické
infrastruktury atd.) – je tĜeba vymezit v územním plánu tak, aby
se plochy nejenom vzájemnČ negativnČ neovlivĖovaly (hlukem,
emisemi apod.) a pokud moåno se funkce vzájemnČ
neomezovaly, ale aby si neškodily ani po stránce kompoziþní
a estetické. 1DSĜtklad aby v bezprostĜedním sousedství
obytného území nebyl umísWČn rozsáhlý výrobní areál, který
sice neruší bydlení z hlediska åivotního prostĜedí, který ale
negativnČ ovlivní panorama i výhledy z byWĤ nebo rodinných
domĤ
StejnČ tak je dĤleåité, co bude územním plánem stanoveno jako
pĜípustné, nepĜípustné, pĜípadnČ podmíQČQČ pĜípustné vyuåití
v jednotlivých typech ploch s rozdílným zpĤsobem vyuåití (viz –
§ 4 aå 19 vyhlášky þ. 501/2006 Sb.).

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot pĜedstavuje
hlavní principy koncepce rozvoje území obce. Její souþástí je ochrana a rozvoj jeho
hodnot, tedy i hodnot urbanistických. ZároveĖ tato základní koncepce (napĜíklad propojení
jednotlivých zastavČných þástí obce) vytviĜí hlavní pĜedpoklad i pro zlepšení urbanistické
kompozice.
Koncepce rozvoje území obce v sobČ zahrnuje všechny koncepce [uvedené v odst. 1
písm. c) aå písm. e)] – tedy koncepci urbanistickou, koncepci vHĜHjné infrastruktury
sestávající z koncepce dopravní a technické infrastruktury, koncepci obþanského
vybavení a vHĜHjných prostranství, dále koncepci uspoĜádání krajiny. Koncepce nelze
oddČlit nejen z hlediska funkþního, ale i z hlediska prostorového uspoĜádání území
a vzájemného estetického pĤsobení.
Část III
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Územní plán má nástroje pro regulaci nejen plošného, ale i prostorového uspoĜádání
území. Má moånost ovlivnit výšku zástavby, zejména poþet podlaåí zástavby v urþité
ploše území nebo maximální výškovou hladinu zástavby nad terénem, navrhnout zmČny
v území tak, aby vynikly existující nebo novČ navråené dominanty. Územní plán mĤåe
urþit rozmezí výmČry pozemkĤ naSĜtklad u lokality pro výstavbu rodinných domĤ
Uvedený údaj ovlivĖuje strukturu zástavby (bloková zástavba, izolované domy, Ĝadová
zástavba, rozptýlená zástavba apod.). Struktura zástavby a charakter zástavby
(tj. naSĜtklad zástavba s domy výraznČ obdélníkového tvaru s podélnou osou kolmou na
místní komunikaci zástavby) jsou další rysy zástavby, které mĤåe územní plán stanovit.
V potĜebných SĜtSadech mĤåe stanovit i intenzitu vyuåití ploch.
Na urbanistickou kompozici má dále významný vliv podle odst. 1 písm. f) 3Ĝtlohy þ. 7 k vyhlášce
þ. 500/2006 Sb.:
stanovení podmínek pro vyuåití ploch s rozdílným zpĤsobem vyuåití s urþením
pĜevaåujícího úþelu vyuåití (hlavní vyuåití), pokud je moåné jej stanovit, pĜípustného vyuåití,
nepĜtpustného vyuåití (vþetnČ stanovení, ve kterých plochách je vylouþeno umisĢování staveb,
zaĜtzení a jiných opaWĜení pro úþely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popĜípaGČ
stanovení podmíQČnČ pĜtpustného vyuåití tČchto ploch
a stanovení podmínek prostorového uspoĜidání, vþHtnČ základních podmínek ochrany
krajinného rázu (napĜ. výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení
rozmezí výmČry pro vymezování stavebních pozemkĤ a intenzity jejich vyuåití).

Není povinností stanovit všechny uvedené druhy podmínek.
Záleåí na velikosti území a podrobnosti mČĜítka (zda je Ĝešena
malá obec nebo velké mČsto), nutnosti ochrany hodnot území,
pĜístupu obce apod. Zastupitelstvo obce v QČkteré obci usiluje
o volQČjší podmínky, jinde je tomu opaþQČ a obec se domáhá
urþení striktnČjších podmínek, které by pĜedepisovaly i tvar
a vzhled jednotlivých domĤ, vþetQČ oplocení pĜedzahrádek.
SvČGRmitý pĜístup obce, která dbá na udråení rázu obce
a estetickou úrovHĖ novostaveb a pĜestaveb, je jistČ správný.
Jeden nevKRGQČ pĜestavČQý GĤm dokáåe porušit ráz celé návsi,
námČstí nebo ulice. Takový GĤm není jen záleåitostí vlastníka,
protoåe poškozuje obraz sídla a tím poškodí i ostatní
spoluobþany. Pozornost zastupitelstva je na místČ, avšak územní
plán není ten nástroj, který smí urþovat podmínky podrREQČji neå
má stanoveno stavebním zákonem. K tomuto úþelu slouåí další
nástroje územního plánování, tj. regulaþní plán a územní studie.
PĜesto pokud zastupitelstvo má zájem vzhled obce regulovat
podrREQČjšími podmínkami, mĤåe tak uþinit podle stavebního
zákona § 43 odst. 3, jestliåe v rozhodnutí o poĜízení územního
plánu nebo v zadání územního plánu výslovQČ uvede, åe územní
plán nebo jeho vymezená þást bude poĜízena s prvky regulaþního
plánu.
Urbanista by mČl návrh územního plánu provést tak, aby
naSĜtklad nebylo narušeno panorama, silueta, aby byl cKUiQČn
pohledový horizont, pohledovČ exponované místo, SUĤKled na
významné stavby nebo na SĜtrodní uskupení. Urbanista
v návrhu regulaþního plánu smí stanovit podstatnČ konkrétnČjší
podmínky. Více o regulaþním plánu a územní studii
v samostatné kapitole.
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Územní plán – návrh – co ješWČ
Pokud je to úþelné, textová þást územního plánu
dále obsahuje podle odst. 2 písm. c) a d) 3Ĝílohy
þ. 7 k vyhlášce þ. 500/2006 Sb.:
c)

d)

vymezení ploch a koridorĤ, ve kterých je
rozhodování o zmČnách v území podmíQČno
zpracováním územní studie, …
vymezení ploch a koridorĤ, ve kterých je
rozhodování o zmČnách v území podmíQČno
vydáním regulaþního plánu, …

V plochách a koridorech, ve kterých je
rozhodování o zmČnách v území podmínČno
zpracováním územní studie nebo vydáním
regulaþního plánu, je do doby zpracování nebo
vydání WČchto dokumenWĤ do znaþné míry
omezena výstavba, aby nebylo narušeno budoucí
vyuåití území provČĜHné územní studií nebo
zSĜHsnČné regulaþním plánem.
Oba výše uvedené nástroje – územní studie
a regulaþní plán – Ĝeší vymezené plochy
a koridory podrobnČ. VytváĜí se tak pĜedpoklady
pro vznik kvalitního prostĜedí, protoåe nedílnou
souþástí Ĝešení je prostorové uspoĜádání území.
RovQČå pokud je to úþelné, textová þást územního
plánu obsahuje podle odst. 2 písm. f) 3Ĝtlohy þ. 7
k vyhlášce þ. 500/2006 Sb.:
f)

vymezení architektonicky nebo urbanisticky
významných staveb

Ustanovení odkazuje na § 17písm. d) a § 18 písm.
a) a b) zákona þ. 360/1992 Sb.

V grafické þásti jsou v hlavním výkrese nebo ve
schématu urbanistické kompozice vyznaþeny
prvky urbanistické kompozice nebo další jevy,
které mohou mít vliv na urbanistickou kompozici.
Grafická þást územního plánu v souladu s 3Ĝílohou
þ. 7 k vyhlášce þ. 500/2006 Sb. odst. 4 mimo
jiné obsahuje:
b)

hlavní výkres obsahující urbanistickou
koncepci, vymezení ploch s rozdílným
zpĤsobem vyuåití, zastavČQpKR území,
zastavitelných ploch a ploch pĜestavby, dále
koncepci uspoĜidání krajiny vþetnČ ploch
zmČQ v krajinČ a územního systému ekologické
stability, koncepci veĜHjnp infrastruktury
vþetnČ vymezení ploch a koridorĤ pro dopravní
a technickou infrastrukturu, ploch a koridorĤ
pro územní rezervy; v pĜtpDGČ poWĜeby lze
urbanistickou koncepci, koncepci uspoĜádání
krajiny a koncepci veĜejné infrastruktury
zpracovat v samostatných výkresech

Ve volné krajinČ je potĜeba podmínky
prostorového uspoĜádání také stanovit, a to pro
stavby, které tam lze v souladu s § 18 odst. 5
stavebního zákona umístit:
V nezastavČQpm území lze v souladu s jeho
charakterem umisĢovat stavby, zaĜízení a jiná
opatĜení pouze pro zemČGČlství, lesnictví, vodní
hospodáĜství, tČåbu nerostĤ, pro ochranu pĜírody
a krajiny a pro veĜejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, pĜípojky a úþelové komunikace, pro
sniåování nebezpeþí ekologických a pĜírodních
katastrof …
Uvedené stavby, zaĜízení a jiná opatĜení vþetnČ
staveb, které s nimi bezprostĜeGQČ souvisejí vþetnČ
oplocení, lze v nezastavČQém území umisĢovat
v pĜípadech,
pokud
je
územQČ
plánovací
dokumentace z dĤvodu veĜejného zájmu výslovnČ
nevyluþuje.

PĜitom je tĜeba prozkoumat i širší území – mimo
jiné jak se kompoziþnČ projevuje stávající
zastavČné území Ĝešené obce nebo Ĝešeného
mČsta nejenom v bezprostĜedním území, ale
i v širší krajinČ. Proto by mČlo být Ĝešení
odĤvodnČno i ve vztahu k širším souvislostem.

Tímto je stanovena moånost vymezit v územním plánu architektonicky nebo urbanisticky významné stavby,
u nichå se uplatĖuje omezení pĜi zpracování dokumentace v souladu se zákonem þ. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektĤ a o výkonu povolání autorizovaných inåenýrĤ a technikĤ ve
výstavbČ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Tím se vytváĜí pĜedpoklady pro kvalitní Ĝešení staveb a jejich
okolního prostĜedí pĜi respektování zásad urbanistické kompozice.

Část III
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Regulaþní plán a územní studie
Regulaþní plán a územní studie umoåĖují podrobnČjší Ĝešení ploch. Principy
a zásady urbanistické kompozice platí stejné, pouze se jedná obvykle
o Ĝešení menšího území neå v územním plánu. Výkresy se zpracovávají
a vydávají zpravidla v mČĜtWku 1 : 1000, popĜípadČ 1 : 500 (viz – § 19 odst. 2
vyhlášky þ. 500/2006 Sb.).
Regulaþní plán je závazný, SĜtslušné ~Ĝady podle nČho musí rozhodovat
o zmČnách v území. Podmínky vymezené v regulaþním plánu musí být
~ĜDGHm i stavebníkem dodråeny. Regulaþní plán (podobnČjako územní plán)
má stavebním zákonem dané náleåLtosti, které musí obsahovČ splnit, a má
rovnČå stavebním zákonem daný postup poĜízení. Regulaþní plán mĤåe
nahradit územní rozhodnutí. Tím se zkracuje þas pro schválení projektové
dokumentace, jejímå výsledkem je povolení zamýšlené stavby stavebním
~ĜDGHm. O regulaþní plán mĤåe poåádat fyzická nebo právnická osoba,
jedná se o regulaþní plán na åádost. Nebo mĤåe být poĜízen z podnČWu,
naSĜ zastupitelstva obce – regulaþní plán z podnČWX. Postup jejich poĜízení
se z þásti liší, ale oba musí SĜHGevším respektovat podmínky dané územním
plánem. Znamená to, åe se od podmínek územního plánu nesmí regulaþní
plán odchýlit, ale podmínky zSĜHsní – podmínky pro zástavbu, SĜípadnČ pro
jednotlivé objekty, jsou konkrétnČjší a detailnČjší. Míra podrobnosti záleåí na
zadání regulaþního plánu (mimo jiné na velikosti Ĝešeného území a na
poåadovaném mČĜttku).
Regulaþní plán má moånost v rámci podmínek pro umístČQí a prostorové
Ĝešení staveb urþit napĜíklad stavební nebo uliþní þáru, vzdálenost domu od
hranice pozemku a od sousedních domĤ, SĤGRrysnou velikost stavby, poþet
podlaåí, objem a tvar domu, vþetQČ tvaru jeho stĜechy. Dokonce mĤåe stanovit
kapacitu objektu, napĜ. školy, penzionu, spoleþenského zaĜízení aj. nebo urþit
þásti pozemku, které smí být zastavČny.
V regulaþním plánu by mČla být kompozice zámČUQČĜešena. K tomu vytviĜí
SĜHGpoklady legislativa stanovením toho, co má být obsahem regulaþního
plánu.
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3Ĝtloha þ. 11 k vyhlášce þ. 500/2006 Sb. I. Obsah regulaþního plánu podle
odst. 1:
textová þást regulaþního plánu obsahuje mimo jiné Yådy
c)

podrobné podmínky pro umístČní a prostorové uspoĜidání staveb veĜejné
infrastruktury,

d)

podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území

a dále v odst. 2
Textová þást regulaþního plánu podle rozsahu navråené regulace, zejména podle
jím nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje
b)

podmínky pro umístČní a prostorové ĜHšení staveb, které nejsou zahrnuty
do
staveb
veĜejné
infrastruktury,
vþetQČ
urbanistických
a architektonických podmínek pro zpracování projektové dokumentace
a podmínek ochrany krajinného rázu (napĜíklad uliþní a stavební þáry,
vzdálenost stavby od hranic pozemkĤ a sousedních staveb, SĤdorysnou
velikost stavby, nejsou-li vyjádĜeny kótami v grafické þásti, podlaånost,
výšku, objem a tvar stavby, základní údaje o kapacitČ stavby, urþení þástí
pozemku, které mohou být zastavČQy, zastavitelnost pozemku dalšími
stavbami).

Územní studie slouåí SĜíslušným ~ĜadĤm jako podklad pro rozhodování
v území. Jejím úþelem je zjistit a provČĜit moånosti území. Územní studií
mĤåe být také detailnČji provČĜeno Ĝešení obsaåené v územním plánu,
naSĜ mĤåe navrhnout umísWČní místní komunikace a navazující parcelaci
plochy bydlení vymezené územním plánem. Závazné podmínky zámČUĤ
které územní studie provČĜuje, se stanovují aå v územním Ĝízení. PRĜízení
ani obsah územní studie není dán právními SĜHGSisy. NemĤåe ji pRĜizovat
fyzická nebo právnická osoba, nýbrå SĜtslušný úĜad. Územní studie má Yådy
zadání, v nČmå pRĜizovatel stanoví její obsah, rozsah (vymezení Ĝešeného
území), cíle a úþel.

Územní rozhodnutí
Vyhláška þ. 503/2006 Sb., o podrobnČjší úpravČ územního rozhodování,
územního opDWĜení a stavebního Ĝádu, ve znČní pozdČjších SĜedpisĤ,
poåaduje zohlednČní vazeb a úþinkĤ na okolí, to je vlivu na urbanistickou
kompozici, odkazem na vyhlášku þ. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ
Vyhláška þ. 499/2006 Sb. ve své 3Ĝtloze þ. 1, nazvané Rozsah a obsah
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístČní stavby, poåaduje mimo jiné
se zabývat tČmito body:

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonickpĜHšení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení,
b) architektonické Ĝešení – kompozice tvarového Ĝešení, materiálové
a barevnpĜHšení.
Tedy i v projektové dokumentaci pro územní Ĝízení má být Ĝešení provedeno
tak, aby nebyla narušena stávající urbanistická kompozice nebo zlepšena
situace v SĜípadČkompoziþnČ neuspoĜádaného území.
Problémem z hlediska urbanistické kompozice mohou být zjednodušené
postupy u staveb, které nev\åadují územní rozhodnutí, protoåe nČkteré
z nich mohou ovlivnit urbanistickou kompozici. Pokud se umísWČním stavby
v širších souvislostech, tedy jejím moåným vlivem na okolí nikdo nezabývá,
mĤåe narušit urbanistickou kompozici území, do nČhoå je umísWČna a mĤåe
mít i váåné negativní dopady na estetickou úroveĖ tohoto území.
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Kdy jeSĜíleåLWRVWRvlLvQLWXUEaQLVWLFkRXkRPSR]LFL v SURFeVXSRĜt]eQt~]emntKRSlánX
Kaådý má právo vyjádĜit své pĜipomínky k územnímu plánu, tedy i k Ĝešení, které
ovlivĖuje urbanistickou kompozici sídla. MĤåe tak uþinit v prĤbČhu zpracování
územního plánu:
1. SĜLnávUhX ]adání územního plánu,
2. v rámci VSRleþnéhR jednání o návrhu územního plánu,
3. v rámci Ĝí]ení R ú]emním plánX – v souvislosti s veĜejným pURjednáním
návrhu územního plánu.
Návrh zadání územního plánu se doruþuje vHĜHjnou vyhláškou. V ní je uvedeno kde
a kdy je moåno do návrhu zadání územního plánu nahlíået. V termínu stanoveném
stavebním zákonem mĤåe kaådý uplatnit u pRĜizovatele písemné SĜLpomínky
k návrhu zadání.
Na základČ schváleného zadání poĜídí poĜizovatel pro obec územní plán. RovnČå
návrh územního plánu pro úþel spoleþného jednání a následnČ vHĜHjného
projednání se doruþí vHĜHjnou vyhláškou. V ní je opČW uvedeno, kdy a kde lze do
návrhu územního plánu nahlíået a je stanoveno, do kdy mĤåe kaådý podávat
u poĜizovatele písemnéSĜipomínky.

Ústav územního rozvoje vydává recenzovaný þasopis Urbanismus a územní rozvoj.
Provozuje odbornou veĜejnČ pĜístupnou knihovnu, svým zamČĜením jedinou v ýR.

Stavební zákon rozlišuje pojem „SĜLpomínka“ a „námitka“. PĜipomínky mĤåe podat
kaådý obþan. Námitky mohou podat pouze vlastníci pozemkĤ a staveb dotþených
návrhem Ĝešení, oprávnČný investor, zástupce vHĜHjnosti. Námitky k prvkĤm
náleåejícím regulaþnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2
(úþastníci územníhRĜízení).
Další SĜtleåitost podat SĜipomínky je SĜL poĜizování ]PČny ú]emníhR plánX.
PRĜizování zmČny probíhá obdobnČ jako poĜizování územního plánu. PĜipomínkovat
však lze jen dopady toho Ĝešení, které je SĜedmČWem zmČny územního plánu. ěHší-li
naSĜtklad zmČna územního plánu plochu bydlení, lze SĜLpomínkovat tuto navråenou
plochu a její dopady na ostatní správní území sídla.
Pro další informace a podrobnosti k územnČ plánovací dokumentaci a územnČ
plánovacím podkladĤm lze navštívit stránky Ústavu územního rozvoje, napĜ. Principy
a pravidla územního plánování (kapitola D. Územní plánování, jeho orgány, nástroje
a vazby) nebo Portál územního plánování þi sekci Stanoviska a metodiky.
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Významným zdrojem informací o územním plánování je internetová publikace Principy
a pravidla územního plánování. Publikace je uceleným studijním a metodickým
materiál, jediným pĜehledným shrnutím a výkladem poznatkĤ souþasného urbanismu
a územního plánování. Zaruþuje správný výklad územního plánování jako oboru
s právnČ závaznými výstupy a právnČ vymahatelnými dopady. Je garantována
Ministerstvem pro místní rozvoj a koncipována tak, aby bylo moåné dopOĖování
a prĤbČåná aktualizace o nové trendy, nové právní pĜedpisy a aktuální koncepce
rezortĤ.
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