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Principy a pravidla územního plánování v pojmech
Seznam pojmů obsahuje výklad vybraných pojmů užitých v internetové publikaci Principy
a pravidla územního plánování. Pojmy kapitol vztahujících se k funkčním složkám (kapitola
C) jsou členěny na témata podle jednotlivých podkapitol C.1 až C.9. Výklad pojmu je
proveden v souladu s textem publikace. U každého pojmu je odkaz na příslušnou kapitolu
publikace, případně na právní předpis nebo jiný zdroj. Pojmy jsou vloženy do tématu, v němž
jsou použity v publikaci.
Abecední seznam pojmů je provázán s příslušným pojmem formou křížového odkazu.

Téma: Rekreace
Abecední seznam pojmů:
dlouhodobá (pobytová) rekreace
každodenní rekreace
krátkodobá (víkendová) rekreace
rekreace
rekreační oblast

rekreace
– forma odpočinku nebo aktivní činnosti ve volném čase vedoucí k nezbytné obnově a rozvoji
fyzické a psychické energie člověka. Poskytuje změnu prostředí, vytváří protiváhu monotónní
a náročné práce a přispívá, často v přímém styku s přírodou, k pocitu celkové pohody.
Doplněna vhodnými zájmy a zálibami poskytuje člověku vnitřní uspokojení, obohacuje jeho
intelekt a přispívá k růstu jeho osobnosti.
Rekreace je pojem stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek (rekreace
tvoří obsahovou součást ÚAP a ÚPD). Je jedna ze základních urbanistických funkcí území.
V územním plánování je chápána jako souhrn činností sportovních, nebo sportovně
rekreačních. Pro optimální řešení rekreace je třeba znát motivace a požadavky obyvatelstva,
brát ohled na možnosti území a respektovat všechny ostatní celospolečenské a veřejné
zájmy.
PaP: C.6.1.1 Definice (str. 2, 8)
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každodenní rekreace
– forma odpočinku nebo aktivní činnosti v pracovní dny po práci, nejlépe v bezprostřední
blízkosti bytu či zaměstnání (do 15 minut pěšky), nebo v místě snadno dosažitelném místní
hromadnou dopravou (do 30 min).
PaP: C.6.1.7 Členění rekreace (str. 5)


krátkodobá (víkendová) rekreace
– forma odpočinku nebo aktivní činnosti ve dnech pracovního volna. Je součástí režimu
pracovního týdne a náplní dnů pracovního klidu s max. rozpětím čtyř dnů souvislého volna.
Z většího fondu volného času plynou vyšší 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.
PaP: C.6.1.7 Členění rekreace (str.7)


dlouhodobá (pobytová) rekreace
– forma odpočinku nebo aktivní činnosti o dovolené a školních prázdninách. Významný podíl
obyvatelstva využívá v létě i v zimě bohaté nabídky rekreace v zahraničí, se stabilními
klimatickými podmínkami a mnohdy s kvalitnějšími a pestřejšími službami pro rekreanty.
Roste zájem také o domácí rekreaci v ČR, zvyšují se nároky na ubytovací standard a na výběr
specializovaných aktivit.
PaP: C.6.1.7 Členění rekreace (str. 8)


rekreační oblast
– části území, které vymezují oblast vhodnou pro letní, zimní nebo celoroční pobytovou
rekreaci, spojenou především s poznávací turistikou (např. pěší turistikou či cykloturistikou)
a s pobytem v přírodě. Pobyt při krátkodobé a dlouhodobé rekreaci je většinou realizován
v penzionech, rekreačních střediscích a hotelech, chalupách a chatách (někdy i komerčně
pronajímaných), ale i v soukromých bytech, v ubytovnách, v kempech a na tábořištích.
PaP: C.6.1.7 Členění rekreace (str. 19)
C.6.3.2 Začlenění do území (str. 24)
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