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A 
ADAMOV 

adresáře 

AFRIKA 

Agenda 21 užij místo Agenda místní 21 

Agenda místní 21 dej Agenda 21 

agenda územní EU užij místo Územní agendu Evropské unie 

aglomerace 

aglomerace městské 

 průmyslové 

agroturistika 

akvaparky 

ALBÁNIE 

aleje užij místo stromořadí 

ALPY 

ALŽÍRSKO 

AMSTERDAM (hl. m. Nizozemí) 

analýza 

analýza rizik 

 srovnávací 

ANDORRA 

ANGLIE (hl. m. London) 

anketa 

ANTWERPEN (Belgie) 

ARGENTINA (hl. m. Buenos Aires) 

archeologie 

architekt města 

architekti 

architektura 

architektura budov 

 ekologická 

 historická 

 krajinářská 

 lidová 

 moderní 

 podzemní 

 postmoderní 
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architektura průmyslová 

 regionální 

 reprezentativní 

 sakrální 

 solární 

 zahradní 

armáda užij místo vojsko 

asanace 

ASIE 

AŠ 

Atény dej ATHÍNA 

ATHÍNA užij místo Atény (hl. m. Řecka) 

atlasy 

atmosféra zemská 

atraktivita 

audity 

audity ekologické dej ekoaudity 

AUSTRÁLIE 

autoatlasy užij místo automapy 

automapy dej autoatlasy 

automatizace 

automobilizace 

autorizace



B 
balkony 

banky 

BANSKÁ BYSTRICA (SR) 

BARCELONA (Španělsko) 

baroko 

barvy 

BASEL užij místo Basilej (Švýcarsko) 

Basilej dej BASEL 

BAVORSKO (Německo) 

bazény 

BEJRÚT (hl. m. Libanonu) 

BELFAST (hl. m. Severního Irska) 

BELGIE (hl. m. Bruxelles) 

BĚLORUSKO (hl. m. Minsk) 

Benátky dej VENEZIA 

BENEŠOV 

BEOGRAD (hl. m. Jugoslávie) 

BERLIN (hl. m. Německa) 

BERN (hl. m. Švýcarska) 

BEROUN 

BESKYDY 

beton 

bezdomovci 

bezpečnost 

bezpečnost dopravní 

 požární 

 práce 

BÍLÉ KARPATY 

BÍLINA 

BIM 

biodiverzita 

bioinženýrství 

biologie 

biomasa 

biosféra 

biotopy 

BIRMINGHAM (Anglie) 
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BLANSKO 

bloky 

BOHUMÍN 

BONN (Německo) 

BOSKOVICE 

BOSNA A HERCEGOVINA (hl. m. Sarajevo) 

BOSTON (USA) 

BRATISLAVA (hl. m. SR) 

BRAZÍLIE 

BREMEN (Německo) 

BREST (Francie) 

BRNĚNSKO užij místo Brněnský kraj nebo Jihomoravský kraj 

Brněnský kraj dej BRNĚNSKO 

BRNO 

BROUMOV 

brownfields 

BRUNTÁL 

Brusel dej BRUXELLES 

BRUXELLES užij místo Brusel (hl. m. Belgie) 

BŘECLAV 

budovy 

budovy administrativní 

 historické 

 hospodářské 

 inteligentní 

 nebytové 

 obytné 

 odbavovací 

 parlamentní 

 pro umění 

 provozní 

 průmyslové 

 správní dej budovy administrativní 

 škol užij místo budovy škol vysokých a budovy VŠ 

 škol vysokých dej budovy škol 

 vládní 

 VŠ dej budovy škol 

 



B 
BUCURESTI (hl. m. Rumunska) 

BUDAPEST (hl. m. Maďarska) 

BUDĚJOVICKO užij místo Budějovický kraj nebo Jihočeský kraj 

Budějovický kraj dej BUDĚJOVICKO 

BUENOS AIRES (hl. m. Argentiny) 

BULHARSKO (hl. m. Sofija) 

bydlení 

bydlení bezbariérové 

 druhé 

 kolektivní dej bydlení komunitní 

 komunitní užij místo bydlení kolektivní 

 loftové 

 na venkově 

  nájemní 

 pro seniory 

 rezidenční 

 sociální 

 ve městech 

 vlastnické 

 zaměstnanecké dej kolonie obytné 

bydliště 

byty 

byty bezbariérové dej bydlení bezbariérové 

 družstevní 

 malé užij místo byty malometrážní 

 malometrážní dej byty malé 

 mezonetové 

 nájemní dej bydlení nájemní 

 neobydlené 

 obecní 

 rezidenční 

 sociální 

 startovní dej byty sociální 
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CALAIS (Francie) 

celky územní 

celky územní velké dej VÚC 

centra 

centra administrativní 

 kulturní 

 městská 

 obchodní 

 společenská 

 technologická dej VTP 

 univerzitní dej kampusy 

 vesnic 

 vědeckotechnická dej VTP 

 zábavní 

CENTROPE (Evropský region – zahrnuje regiony a města z ČR, SR, Maďarska 
a Rakouska) 

ceny 

ceny bytů 

 nemovitostí 

 pozemků 

 staveb 

 udělované 

cesty 

cesty vodní viz též toky vodní 

církve 

cizinci 

CMZ užij místo zóna centrální městská 

Curych dej ZÜRICH 

cyklisté 

cyklistika dej doprava cyklistická 

cyklostezky užij místo stezky cyklistické 

cyklotrasy 

cykloturistika



                                                  Č 
čas volný 

ČÁSLAV 

části měst 

ČECHY 

ČERNÁ HORA (hl. m. Podgorica) 

ČESKÁ LÍPA 

Česká republika dej ČR 

ČESKÁ TŘEBOVÁ 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ 

ČESKÉ ŠVÝCARSKO 

ČESKOMORAVSKÁ VRCHOVINA 

ČESKOSLOVENSKO 

ČESKÝ BROD 

ČESKÝ KRUMLOV 

ČESKÝ RÁJ 

ČÍNA (hl. m. Peking) 

číselníky 

čistírny odpadních vod dej ČOV 

čištění odpadních vod dej ČOV 

členění územní dej uspořádání územněsprávní 

ČOV užij místo čistírny odpadních vod nebo čištění odpadních vod 

ČR užij místo Česká republika (hl. m. Praha) 

čtvrti historické 

 chudinské 

 městské 

 obytné 

 staré
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dálnice 

daně 

DÁNSKO (hl. m. Kobenhavn) 

DARMSTADT (Německo) 

data 

databanka dej databáze 

databáze užij místo databanka 

decentralizace 

DĚČÍN 

dědictví kulturní 

 průmyslové 

 přírodní 

dějiny užij místo historie 

dějiny architektury 

 měst 

 umění 

demografie 

demokracie 

demolice 

DEN HAAG užij místo Haag (Nizozemí) 

design 

DESSAU (Německo) 

detail urbanistický 

 v architektuře 

děti 

devastace dej území devastovaná 

digitalizace 

díla vodní 

 výtvarná 

diskriminace 

dispozice užij místo řešení dispoziční 

divadla 

dojížďka 

dokumentace 

dokumentace projektová 

dokumentace územně plánovací dej ÚPD 



D 
dokumenty 

dokumenty rozvojové 

doky 

doly 

domácnosti 

DOMAŽLICE 

domovy důchodců 

 mládeže dej internáty 

domy 

domy bytové 

 dřevěné 

 ekologické 

 historické 

 lázeňské 

 montované 

 na svahu 

 nízkoenergetické 

 obchodní 

 obytné 

 panelové 

 parkovací 

 pasivní 

 pečovatelské 

 polyfunkční 

 rodinné 

 řadové 

 smutku dej síně obřadní 

 terasové 

doprava 

doprava autobusová 

 automobilová 

 cyklistická 

 drážní 

 hromadná 

 individuální 

 integrovaná 

 kolejová 
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doprava kombinovaná 

 lanová dej lanovky 

 letecká 

 městská hromadná dej MHD 

 mezinárodní 

              místní 

 nákladní 

 osobní 

 pěší 

 příměstská 

 regionální 

 rekreační 

 silniční 

 tramvajová dej tramvaje 

 trolejbusová dej trolejbusy 

 v klidu 

 ve městě 

 veřejná 

 vodní  

 železniční 

DORTMUND (Německo) 

DOSS dej orgány dotčené 

dostavba 

dostupnost 

dostupnost bydlení 

 dopravní 

dotace 

dotazníky 

dráhy 

DRESDEN (Německo) 

druhy dopravy 

družstva 

družstva bytová 

dřeviny 

dřevo 

DUBÍ 

DUBLIN (hl. m Irska) 



D 
důchodci dej senioři 

DUKOVANY 

DUNAJ 

DÜSSELDORF (Německo) 

dvory 

DVŮR KRÁLOVÉ užij místo Dvůr Králové nad Labem 

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM dej DVŮR KRÁLOVÉ 

DYJE 
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EAFRD užij místo Evropský zemědělský fond na rozvoj venkova 

EDINBURGH (hl. m. Skotska) 

EECH užij místo Evropská energetická charta 

efektivnost ekonomická 

EGYPT (hl. m. Káhira) 

EHK (Evropská hospodářská komise) 

EIA užij místo hodnocení vlivu na životní prostředí 

ekoaudity užij místo audity ekologické 

ekologie 

ekologie města 

ekonomie 

ekonomie urbanistická 

ekonomika 

ekonomika stavebnictví 

 tržní dej hospodářství tržní 

ekonomika ÚP užij místo ekonomika urbanismu a ekonomika 
územního plánování 

 urbanismu dej ekonomika ÚP 

 územního plánování dej ekonomika ÚP 

ekosystémy 

elektrárny 

elektrárny jaderné 

 větrné 

 vodní 

elektronika 

elektronizace 

emigrace 

emise 

encyklopedie 

energetika 

energie 

energie elektrická 

 geotermální 

 jaderná 

 solární 

 větrná 

epidemie dej katastrofy 



E 
ERFURT (Německo, 1945-1990 součást NDR) 

eroze 

ES (Evropská společenství) 

ESDP (program EU) 

ESPON (program EU) 

estetika 

ESTONSKO (hl. m. Tallinn) 

etika 

EU (Evropská unie) 

euroregiony 

evidence 

EVL (evropsky významné lokality) dej NATURA 

EVROPA 

EXPO (Světová výstava) 

exteriéry
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FALKIRK (Skotsko) 

fasády 

fauna 

FILIPÍNY 

filozofie 

finance 

financování 

financování měst 

 obcí 

 výstavby 

FINSKO (hl. m. Helsinki) 

FIRENZE užij místo Florencie (Itálie) 

flóra 

Florencie dej FIRENZE  

fond bytový 

 Evropský zemědělský na rozvoj venkova dej EAFRD 

 pozemkový 

 půdní 

 soudržnosti 

 rozvoje bydlení Státní dej SFRB 

 životního prostředí Státní dej SFŽP 

 stavební 

fondy (finance sdružené za určitým účelem) 

fondy strukturální 

fontány 

formy bydlení 

fotografie 

FRANCIE (hl. m. Paris) 

FRANKFURT užij místo Frankfurt am Main (Německo) 

Frankfurt am Main dej FRANKFURT 

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 

FREIBURG (Německo) 

FRENŠTÁT užij místo Frenštát pod Radhoštěm (okres Nový Jičín) 

Frenštát pod Radhoštěm dej FRENŠTÁT 

FRÝDEK-MÍSTEK 

funkce měst 

funkcionalismus 



F 
futurologie 

fyzika



G 
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GABČÍKOVO (SR) 

galerie 

garáže 

GDPR dej ochrana osobních údajů 

generely užij místo plány generální 

GENEVE užij místo Ženeva (Švýcarsko) 

genius loci 

GENOVA užij místo Janov (Itálie) 

gentrifikace 

geodézie 

geografie 

geografie měst 

geologie 

geoparky 

GHANA 

GIS užij místo systémy informační geografické 

GLASGOW (Skotsko) 

globalizace 

gotika 

GOTTWALDOV (od 1. 1. 1949 do 15. 12. 1989, předtím a potom Zlín) 

grafika 

GRAZ užij místo Štýrský Hradec (Rakousko) 

greenfields 

GRÓNSKO 

GRUZIE 



H 
Haag dej DEN HAAG 

HABITAT (Středisko OSN pro lidská sídla) 

haly 

HAMBURG (Německo) 

HANNOVER (Německo) 

HAVANA (hl. m. Kuby) 

havárie 

havárie průmyslové 

HAVÍŘOV 

HAVL. BROD užij místo Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod dej HAVL. BROD 

HELSINKI (hl. m. Finska) 

heraldika 

historie dej dějiny 

Hlavní město Praha (kraj) dej PRAHA 

HLINSKO 

hluk 

hluk dopravní 

HNANICE 

hodnocení 

hodnocení území 

 variant vícekriteriální dej VKHV 

 vlivu na životní prostředí dej EIA 

HODONÍN 

Holandsko dej NIZOZEMÍ 

HONGKONG (východní Asie, od 1997 patří do Číny) 

hornictví 

hory 

hospodářství 

hospodářství komunální dej hospodářství místní 

 lesní 

 místní užij místo hospodářství komunální 

 národní 

 odpadové 

 silniční 

 tržní užij místo ekonomika tržní 

 vodní 
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hotely 

HRADEC KRÁLOVÉ 

HRADECKO užij místo Královéhradecký kraj 

hrady 

hranice 

hranice státní 

HRANICE(město) – piš i se závorkou  

hřbitovy 

hřiště 

hřiště dětská 

humanizace 

HUMPOLEC 

HUSTOPEČE 

hustota 

hustota obyvatel 

 zastavění 

hydrologie 

hygiena 

hygiena bydlení 

 měst 

hypotéky



CH 
charta Evropská energetická dej EECH 

charty 

chaty 

CHEB 

chemie 

CHICAGO (USA) 

CHKO užij místo oblasti chráněné krajinné 

chodci 

chodníky 

CHOMUTOV 

CHORVATSKO (hl. m. Zagreb) 

CHRUDIM 
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identita 

IFHP (Mezinárodní federace pro bydlení a plánování) 

imigrace 

imigranti 

imise 

INDIE 

indikátory dej ukazatele 

INDONÉSIE 

informace 

informatika 

infrastruktura 

infrastruktura dopravní 

 technická 

 zelená 

INNSBRUCK (Rakousko) 

inovace 

inspekce 

instituce dej organizace 

integrace 

intenzita dopravy 

interiéry 

internáty 

internet 

INTERREG (program EU) 

invalidé dej postižení zdravotně 

inventarizace 

investice 

investice integrované územní dej ITI 

investice zahraniční 

IPRM užij místo integrované plány rozvoje měst 

IPRÚ užij místo integrované plány rozvoje území 

IROP užij místo program regionální operační integrovaný 

IRSKO (hl. m. Dublin) – rozlišuj Irsko a Severní Irsko 

IRZ užij místo integrovaný registr znečišťování 

IS užij místo systémy informační 

ISLAND (hl. m. Reykjavík) 

ISPA (program EU) 



I 
ISTANBUL (Turecko) 

ITÁLIE (hl. m. Roma) 

ITI užij místo investice integrované územní 

IZRAEL (hl. m. Jeruzalém) 



J 
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JABLONEC NAD NISOU 

jádra bytová 

 historická 

JÁCHYMOV 

jakost dej kvalita 

Janov dej GENOVA (Itálie) 

JANSKÉ LÁZNĚ 

JAPONSKO (hl. m. Tokio) 

JAR užij místo Jihoafrická republika 

jatka 

jazykověda 

jednotky sídelní 

 statistické územní dej NUTS 

JENA (Německo) 

JERUZALÉM (hl. m. Izraele) 

JESENÍK 

JESENÍKY 

jeskyně 

JIČÍN 

JIHLAVA 

JIHLAVSKO užij místo Jihlavský kraj nebo Vysočina (kraj) 

Jihlavský kraj dej JIHLAVSKO 

Jihoafrická republika dej JAR 

Jihočeský kraj dej BUDĚJOVICKO 

Jihomoravský kraj dej BRNĚNSKO 

JÍLOVÉ U PRAHY 

JINDŘICHŮV HRADEC 

JIZERSKÉ HORY 

JIŽNÍ AMERIKA 

JIŽNÍ ČECHY 

JIŽNÍ EVROPA 

JIŽNÍ KOREA (hl. m. Soul) 

JIŽNÍ MĚSTO 

JIŽNÍ MORAVA 

judikatura 

JUGOSLÁVIE (hl. m. Beograd) 



K 
KADAŇ 

KÁHIRA (hl. m. Egypta) 

kalamity dej katastrofy nebo katastrofy živelní 

kámen 

kampusy užij místo centra univerzitní 

KANADA (hl. m. Ottawa) 

kanalizace 

kanceláře 

KARLOVARSKO užij místo Karlovarský kraj 

Karlovarský kraj dej KARLOVARSKO 

KARLOVY VARY 

KARPATY 

kartografie 

KARVINÁ 

kasárna 

KASSEL (Německo) 

katalogy 

katastr nemovitostí 

katastrofy  užij místo epidemie 

  užij místo kalamity 

užij místo pandemie 

katastrofy živelní užij místo kalamity 

katastry 

kategorie 

kategorizace 

kavárny 

KAZACHSTÁN (hl. m. Nur-Sultan) 

kempy 

KIEV (hl. m. Ukrajiny) 

KJÓTO (Japonsko) 

KLADNO 

klasifikace 

klastry 

KLATOVY 

klima dej podnebí 

klimatizace 

klimatologie 



K 
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knihovny 

KOBENHAVN užij místo Kodaň (hl. m. Dánska) 

Kodaň dej KOBENHAVN 

kogenerace 

kolaudace 

koleje studentské 

kolektory 

KOLÍN 

KÖLN užij místo Köln am Rhein (Německo) 

Köln am Rhein dej KÖLN 

kolonie obytné (dělnické, hornické aj.) užij místo bydlení zaměstnanecké 

 zahrádkářské 

komíny 

komory 

kompetence 

kompozice 

kompozice architektonická 

 urbanistická 

komunikace (dopravní) 

komunikace městské 

 pozemní 

komunikace (dorozumívání) dej komunikování 

komunikování užij místo komunikace (dorozumívání) 

koncentrace 

koncepce 

koncepce dopravy 

 urbanistická 

konference 

kongresy 

konkurenceschopnost 

konstrukce 

kontrola 

konverzace jazykové 

konverze 

konverze průmyslu 

KOPŘIVNICE 

KOREA 



K 
koridory 

KOŠICE (SR) 

koupaliště 

kovy 

KPZ užij místo zóna krajinná památková 

Kraj Hlavní město Praha dej PRAHA 

kraje 

krajina 

krajina kulturní 

 městská 

 příměstská 

 přírodní 

 říční 

 venkovská 

 volná 

 zemědělská 

KRAKOW (Polsko) 

Královéhradecký kraj dej HRADECKO 

KRALUPY užij místo Kralupy nad Vltavou 

Kralupy nad Vltavou dej KRALUPY 

krematoria 

kriminalita 

krize ekonomická 

KRKONOŠE 

KRNOV 

KROMĚŘÍŽ 

KRUŠNÉ HORY 

křižovatky 

křižovatky okružní 

KUBA (hl. m. Havana) 

kubismus 

kultura 

kultura lidová 

KUTNÁ HORA 

kvalifikace užij místo způsobilost odborná 
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kvalita užij místo jakost 

kvalita bydlení 

 bytů 

 dopravy 

 krajiny 

 ovzduší 

 prostředí 

 vody 

 života 

 životního prostředí dej kvalita ŽP 

 ŽP užij místo kvalita životního prostředí 

KYJOV 

KYPR (hl. m. Lefkosia) 



L 
LA MANCHE (kanál) 

LABE 

lanovky užij místo doprava lanová 

LANŠKROUN 

LATINSKÁ AMERIKA 

látky nebezpečné dej látky škodlivé 

látky škodlivé užij místo látky nebezpečné 

lázeňství 

lázně 

LEADER (program EU) 

leasing 

LEDNICE 

legislativa 

LEIPZIG užij místo Lipsko (Německo) 

LENINGRAD (SSSR, v letech 1924-1991) 

lesnictví 

lesy 

letiště 

LEVICE (SR) 

LIBANON (hl. m. Bejrút) 

LIBEREC 

LIBERECKO užij místo Liberecký kraj 

Liberecký kraj dej LIBERECKO 

LICHTENŠTEJNSKO (hl. m. Vaduz) 

LILLE (Francie) 

LIMA (hl. m. Peru) 

limity 

Lipsko dej LEIPZIG 

LISBOA užij místo Lisabon (Portugalsko) 

Lisabon dej LISBOA 

LITOMĚŘICE 

LITOMYŠL 

LITOVEL 

LITOVELSKÉ POMORAVÍ 

LITVA (hl. m. Vilnius) 

LITVÍNOV 

LIVERPOOL (Anglie) 



L 
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LJUBLJANA (hl. m. Slovinska) 

loděnice 

logistika 

lokality evropsky významné lokality (EVL) dej NATURA 

lokalizace 

lomy 

LONDON (hl. m. Anglie i Velké Británie) 

LOS ANGELES (USA) 

LOTYŠSKO (hl. m. Riga) 

LOUNY 

LOVOSICE 

LUCEMBURSKO (hl. m. Luxembourg) 

LUHAČOVICE 

LUXEMBOURG (hl. m. Lucemburska) 

LUZERN (Švýcarsko) 

LYON (Francie) 



M 
 

MAĎARSKO (hl. m. Budapest) 

MADRID (hl. m. Španělska) 

MAGDEBURG (Německo) 

majetek 

majetek obcí 

MAKEDONIE 

malířství 

MALTA (hl. m. Valletta) 

management 

management krizový dej řízení krizové 

 měst dej řízení měst 

MANCHESTER (Anglie) 

mapy 

mapy cenové 

mapy pocitové 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 

marketing 

MAROKO 

MARSEILLE (Francie) 

MAS užij místo místní akční skupiny 

matematika 

materiály 

materiály stavební 

mediatéky dej knihovny 

meliorace 

MĚLNÍK 

menšiny 

měření 

města 

města bezbariérová 

 budoucnosti 

 historická 

 hlavní 

 chytrá dej smart cities 

 královská 

 lázeňská 
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města malá 

 na okraji 

 nová 

 památková 

 průmyslová 

 přímořská 

 satelitní 

 statutární 

 střední 

         univerzitní 

 velká 

 vnitřní 

 zahradní 

městysy 

meteorologie 

metodika 

metodologie 

metody 

metro 

metropole 

MEXIKO 

MHD užij místo doprava městská hromadná 

migrace 

mikroregiony 

MIKULOV 

MILANO (Itálie) 

ministerstva dej orgány ústřední 

MINSK (hl. m. Běloruska) 

MIS užij místo systémy informační městské 

místní Agenda 21 dej Agenda 21 

místopisy 

MLADÁ (součást obce Milovice v okrese Nymburk) 

MLADÁ BOLESLAV 

mládež 

mlýny 

Mnichov dej MÜNCHEN (Německo) 

mobiliář městský 



M 
mobilita 

modelování 

modely 

modernismus 

modernizace 

modernizace bytů 

 měst 

MOHAN 

mokřady 

MOLDAVSKO 

MONACO (hl. m. Monaco) 

monitoring 

MONTREAL (Kanada) 

MORAVA 

MORAVA(řeka) – piš i se závorkou 

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 

Moravskoslezský kraj dej OSTRAVSKO 

MORAVSKÝ KRAS 

MORAVSKÝ KRUMLOV 

MOSKVA (hl. m. Ruska) 

MOST 

mosty 

MPR užij místo rezervace památková městská 

MPZ užij místo zóna městská památková 

mrakodrapy 

MŠ užij místo školy mateřské 

MÜNCHEN užij místo Mnichov (Německo) 

muzea 

muzea v přírodě 

mýtné
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náboženství 

nábřeží 

nadace 

nádraží 

nádrže vodní viz též díla vodní 

nádvoří dej dvory 

NÁCHOD 

nájemné 

nájemníci 

nakládání s odpady 

 s vodami 

náklady 

náměstí 

národnosti 

nástavby 

nástroje 

NATO (Severoatlantický pakt) 

NATURA (soustava chráněných území NATURA 2000) 

užij místo  EVL 

  lokality evropsky významné  

  oblasti ptačí 

navrhování 

návsi 

NDR dej NĚMECKO 

nehodovost dopravní 

NĚMECKO užij místo NDR, NSR, SRN (hl. m. Berlin, 1945 rozpad na NDR a 
NSR, 1990 sloučení) 

nemocnice 

nemovitosti 

NERATOVICE 

NEW YORK (USA) 

nezaměstnanost 

NICE (Francie) 

NIGÉRIE 

NIS (Národní informační středisko ČR) 

NITRA (SR) 

NIZOZEMÍ užij místo Holandsko (hl. m. Amsterdam) 



N 
Norimberk dej NÜRNBERG 

normy 

NORSKO (hl. m. Oslo) 

NOVÉ MLÝNY 

novely 

novostavby 

novověk 

NOVÝ JIČÍN 

NOVÝ ZÉLAND 

NPR užij místo rezervace národní přírodní 

NSR dej NĚMECKO 

NÜRNBERG užij místo Norimberk (Německo) 

NUTS užij místo statistické územní jednotky 

NUTS II užij místo regiony soudržnosti 

NV užij místo výbory národní 

NYMBURK 
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obce 

obce malé 

 s pověřeným obecním úřadem dej úřady pověřené 

 s rozšířenou působností dej ORP 

 střediskové 

 zaniklé 

občané 

obchod (obchodování) 

obchod zahraniční 

obchodování dej obchod 

obchody (prodejny) 

obchvat 

objekty zaniklé 

oblasti 

oblasti citlivé 

 chráněné dej území chráněná 

 chráněné krajinné dej CHKO 

 památkově chráněné 

 průmyslové 

 ptačí dej NATURA 

 rozvojové 

 spádové 

 specifické 

 zaostalé 

 zranitelné 

obnova 

obnova krajiny 

 měst 

 staveb dej rekonstrukce staveb 

 území 

 venkova 

 vesnic 

obraz města 

obslužnost dopravní 

obvody obytné 

obyvatelstvo 



O 
obyvatelstvo městské 

 venkovské 

oceňování 

odpady 

odpady jaderné 

komunální 

 nebezpečné 

 pevné 

 průmyslové 

ODRA 

odtok 

odvodnění 

OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) 

ohlášení stavby 

OHŘE odstraňování staveb 

ochrana 

ochrana hygienická 

 klimatu 

 krajiny 

 lesů 

 osobních údajů užij místo GDPR 

 ovzduší 

 památek 

 požární 

 proti hluku 

 protipovodňová 

 přírody 

 půdy 

 vody 

 zeleně 

 zemědělského půdního fondu dej ochrana ZPF 

 ZPF užij místo ochrana zemědělského půdního fondu 

 životního prostředí dej ochrana ŽP 

 ŽP užij místo ochrana životního prostředí 

okresy 

okrsky obytné 

OLOMOUC 
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OLOMOUCKO užij místo Olomoucký kraj 

Olomoucký kraj dej OLOMOUCKO olympiády 

OPAVA 

opery 

opevnění 

oplocení  

OPOČNO 

opravy 

organizace (činnost) dej organizování 

organizace užij místo instituce 

organizace mezinárodní 

 neziskové 

 urbanistické 

orgány dotčené  

orgány ústřední 

ORLÉANS (Francie) 

ORLICKÉ HORY 

ORP užij místo obce s rozšířenou působností 

osady 

ÓSAKA (Japonsko) 

osídlení 

osídlení městské 

 venkovské 

OSLO (hl. m. Norska) 

oslunění 

OSN (Organizace spojených národů) 

osobnosti 

OSTRAVA 

OSTRAVSKO užij místo Ostravský kraj nebo Moravskoslezský kraj 

Ostravský kraj dej OSTRAVSKO 

ostrovy 

ostrovy tepelné 

osvětlení 

osy rozvojové 

OTTAWA (hl. m. Kanady) 

ovzduší 



O 
ozelenění 

ozelenění fasád 

 střech
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PÁLAVA 

palivo 

památky 

památky historické 

 kulturní 

 ohrožené 

 přírodní 

 sakrální 

 stavební 

 technické 

 umělecké 

památníky 

pandemie dej katastrofy 

pánev Severočeská hnědouhelná dej SHP 

panoráma města dej obraz města 

parcely 

PARDUBICE 

PARDUBICKO užij místo Pardubický kraj 

Pardubický kraj dej PARDUBICKO 

PARIS (hl. m. Francie) 

parkování 

parkoviště 

parky 

parky historické 

 městské 

 národní 

 přírodní 

 technologické dej VTP 

 vědeckotechnické dej VTP 

 zábavní 

parter 

participace 

partnerství užij místo spolupráce veřejného a soukromého sektoru 

pasáže 

pásma ochranná 

PASSAU (Německo) 

patenty 



P 
péče 

péče o krajinu 

 o přírodu 

 o zeleň 

 o životní prostředí dej péče o ŽP 

 o ŽP užij místo péče o životní prostředí 

 památková 

 sociální 

 zdravotní 

pedagogika 

PEKING (hl. m. Číny) 

PELHŘIMOV 

periferie 

periodika 

perspektivy 

PERTH (Austrálie) 

PERU penziony 

PHARE (program EU) 

PIEŠŤANY (SR) 

piktogramy 

PÍSEK 

písmo 

pivovary 

plán územní rozvojový dej ÚRP 

plánování 

plánování dopravy 

 komunitní 

 krajinné 

 měst 

 oblastní 

 prostorové 

 rajonové 

 regionální 

 sídel 

 sídlišť 

 strategické 

 územní dej ÚP 
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plánování vesnic 

 zeleně 
plány 

plány generální dej generely 

 havarijní 

 krajinné 

 měst 

 regionální 

 regulační 

 rozvoje měst integrované dej IPRM 

 rozvoje území integrované dej IPRÚ 

 směrné 

 územní 

 zastavovací 

plodnost 

plochy 

plochy průmyslové 

 soukromé dej prostory soukromé 

 veřejné dej prostory veřejné 

 vodní 

 volné 

 zeleně 

 zemědělské 

PLYMOUTH (Anglie) 

plyn 

plynárenství 

plynofikace 

plynovody 

PLZEŇ 

PLZEŇSKO užij místo Plzeňský kraj 

Plzeňský kraj dej PLZEŇSKO 

POBALTÍ (Estonsko+ Litva + Lotyšsko) 

pobřeží 

počítače 

PODĚBRADY 

podchody 

podklady technickoekonomické dej TEP 

 územně analytické dej ÚAP 



P 
podklady územně plánovací dej ÚPP 

 územně technické dej ÚTP 

podkroví užij místo půda (prostory pod střechou) 

podmínky přírodní 

 životní 

podnebí užij místo klima 

podnikání 

podnikání soukromé 

podniky 

PODYJÍ 

pohraničí 

POLABÍ 

POLIČKA 

politika 

politika architektury 

 bytová 

 cenová 

 daňová 

 dopravní 

 ekologická 

 energetická 

 hospodářská 

 informační 

 kohezní dej politika soudržnosti 

 komunální 

 obecní dej politika komunální 

 pozemková 

 prostorová 

 regionální 

 sociální 

 soudržnosti užij místo politika kohezní 

 státní 

 urbánní 

 územního rozvoje dej PÚR 

 vodní 

 vodohospodářská 

 zemědělská 
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POLSKO (hl. m. Warszawa) 

polycentrismus 

poplatky 

populace 

poradenství 

porodnost 

porovnání 

portály 

PORTUGALSKO (hl. m. Lisboa) 

poruchy 

PORÚŘÍ (Německo) 

postižení zdravotně užij místo invalidé 

postmodernismus 

pošty 

potenciál území 

potřeba bytů 

 ploch 

potřeby měst 

 sociální 

POV užij místo Program obnovy vesnice nebo Program obnovy venkova 

povodí 

povodí urbanizovaná 

povodně 

povolení stavební 

pozemky 

pozemky stavební 

požadavky technické 

PPP (spolupráce veřejného a soukromého sektoru) dej partnerství 

práce 

pracoviště 

PRAHA užij i místo Kraj Hlavní město Praha 

PRACHATICE  

práva lidská 

pravěk 

právo 

právo autorské 

 předkupní 



P 
právo stavební 

PRAŽSKÝ HRAD 

PREŠOV (SR) 

prevence 

prevence integrovaná 

principy a pravidla dej zásady 

privatizace 

prodej 

prognózování 

prognózy 

prognózy urbanistické 

Program obnovy vesnice (1991-1997) dej POV 

Program obnovy venkova (1998-2006) dej POV 

Program rozvoje venkova (2007-) dej PRV 

program regionální operační dej ROP 

program regionální operační integrovaný dej IROP 

program regionální operační společný dej SROP 

programování 

programy 

programy operační 

projektanti 

projektování 

projektování urbanistické 

projekty 

projekty developerské 

 výzkumné 

 vzorové 

proluky 

proměny 

proměny domů 

 krajiny 

 krajů 

 měst 

 náměstí 

 venkova 

pronájem 

PROSTĚJOV 
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prostor 

prostor urbanistický 

prostory městské 

 nebytové 

 podzemní 

 soukromé 

 uliční 

 venkovské 

 veřejné užij místo plochy veřejné 

 vojenské 

prostranství veřejné 

prostředí 

prostředí bezbariérové 

 kulturní 

 města 

 obytné 

 pracovní 

 přírodní 

 životní dej ŽP 

provoz 

průmysl 

průplavy 

průtok 

průvodce 

průzkum 

průzkum dopravní 

PRV užij místo Program rozvoje venkova 

prvky krajinné 

 vodní 

předměstí 

předpisy 

předpisy právní 

přehrady viz též díla vodní 

přechody hraniční 

přechody pro chodce 

přejezdy železniční 

PŘELOUČ 



P 
přeprava 

přeprava nákladní 

 osobní 

PŘEROV 

přestavba 

přestavba budov 

 měst 

 vesnic 

PŘÍBRAM 

příjmy 

příležitosti pracovní 

příprava projektová 

 staveb 

příroda 

příručky 

přírůstek obyvatel 

přístavby 

přístavy 

psychologie 

publikace 

půda (prostory pod střechou) dej podkroví 

půda (zemědělská) 

půdorys města 

PÚR užij místo politika územního rozvoje
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racionalizace 

radioaktivita 

radiokomunikace 

radnice 

radon 

rajonizace 

rajony 

RAKOUSKO (hl. m. Wien) 

RAKOVNÍK 

RALSKO  

ráz krajinný 

realizace 

realizace staveb 

recyklace 

reforma 

reforma ekonomická 

regenerace 

regenerace měst 

 prostoru 

 sídlišť 

regionalizace 

regiony 

regiony městské 

 metropolitní 

 soudržnosti dej NUTS II 

 venkovské 

registr znečišťování integrovaný dej IRZ 

regulativy 

reklama 

rekonstrukce 

rekonstrukce měst  

 staveb 

rekreace 

rekultivace 

renesance 

RENNES (Francie) 

retence vody 



R 
revitalizace 

revitalizace měst 

REYKJAVÍK (hl. m. Islandu) 

rezervace 

rezervace biosférická 

 národní přírodní dej NPR 

 památková městská dej MPR 

 památková státní dej SPR 

 památková vesnického typu dej VPR 

 přírodní 

režim časový 

RIGA (hl. m. Lotyšska) 

RIO DE JANEIRO (Brazílie) 

rizika 

rizika povodňová 

ročenky 

ročenky statistické 

rodiče 

rodina 

ROKYCANY 

ROMA (hl. m. Itálie) 

Romové 

ROP užij místo regionální operační program 

ropovody 

rostlinstvo dej flóra 

ROSTOCK (Německo) 

ROTTERDAM (Nizozemí) 

rozdíly regionální 

rozestavěnost 

rozhledny 

rozhodnutí územní 

rozpočty 

rozvoj 

rozvoj bydlení 

 dopravy 

 ekonomický 

 energetiky 
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rozvoj investiční 

 měst 

 obcí 

 osídlení 

 podnikání 

 regionální 

sídel 

 sociální 

 trvale udržitelný dej rozvoj udržitelný 

udržitelný užij místo rozvoj trvale udržitelný 

 urbanismu 

 územní 

 vědeckotechnický dej VTR 

 venkova 

ROŽNOV užij místo Rožnov pod Radhoštěm 

Rožnov pod Radhoštěm dej ROŽNOV 

ruch cestovní užij místo turismus 

RUMBURK 

RUMUNSKO (hl. m. Bucuresti) 

RUSKO (hl. m. Moskva) 

růst měst 

 měst živelný 

rybníky 

rychlodráhy 

rychlost dopravy 

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

RÝN 



Ř 
řád dej řády 

řád správní 

 stavební 

řády (soubory pravidel) 

ŘECKO (hl. m. Athína) 

řeky dej toky vodní 

řemesla 

řešení architektonické 

 dispoziční dej dispozice 

 dopravní 

 technické 

 urbanistické 

 výtvarné 

řízení 

řízení dopravy 

 krizové užij místo management krizový 

 měst užij místo management měst 

 nabídkové 

 správní 

 stavební 

 územní
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sadovnictví 

sady 

SALZBURG (Rakousko) 

samospráva 

samospráva obcí 

sanace 

SANKT PETERBURG (Rusko) 

SAPARD (program EU) 

SARAJEVO (hl. m. Bosny a Hercegoviny) 

SASKO (Německo) 

SAUDSKÁ ARÁBIE 

sauny 

sborníky 

sčítání 

sčítání bytů 

domů 

 lidu 

SEA užij místo strategické hodnocení vlivu na životní prostředí 

secese 

segregace 

sektor soukromý 

 veřejný 

SEMILY  

semináře 

senioři 

SEVERNÍ AMERIKA 

SEVERNÍ ČECHY 

SEVERNÍ EVROPA 

SEVERNÍ IRSKO (hl. m. Belfast) - rozlišuj Severní Irsko a Irsko 

SEVERNÍ MORAVA 

SEVILLA (Španělsko) 

SEZIMOVO ÚSTÍ 

SFRB užij místo Státní fond rozvoje bydlení 

SFŽP užij místo Státní fond životního prostředí 

SHP užij místo Severočeská hnědouhelná pánev 

sídla 

sídla venkovská 



S 
sídliště 

sídliště městská 

 panelová 

 venkovská 

silnice 

síly pracovní 

síně obřadní 

SINGAPUR (stát v jihovýchodní Asii) 

síť dálniční 

 dopravní dej sítě dopravní 

 obchodní 

 silniční 

 železniční 

sítě 

sítě dopravní 

 ekologické 

 inženýrské 

 měst 

 sídlištní 

SKANDINÁVIE (Dánsko + Finsko + Norsko +Švédsko) 

skanzeny 

skládky odpadů 

sklady 

sklo 

SKOTSKO (hl. m. Edinburgh) 

skripta 

skupiny místní akční dej MAS 

SLANÝ 

SLAVKOV užij místo Slavkov u Brna 

Slavkov u Brna dej SLAVKOV 

SLAVONICE 

SLEZSKO 

slohy stavební 

Slovensko dej SR 

SLOVINSKO (hl. m. Ljubljana) 

slovníky 
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slovníky jazykové 

 výkladové 

složení věkové 

složky funkční 

 životního prostředí dej složky ŽP 

 ŽP užij místo složky životního prostředí 

slučování obcí 

služby 

služby informační 

 sociální 

 veřejné 

smart cities užij místo města chytrá 

směrnice 

smlouvy 

smlouvy mezinárodní 

 plánovací 

snímkování družicové 

 letecké 

sociologie 

SOFIJA (hl. m. Bulharska) 

sochařství 

SOKOLOV 

soubory obytné 

soudnictví 

soudržnost 

soudržnost územní 

SOUL (hl. m. Jižní Koreje) 

soutěže 

soutěže architektonické 

 urbanistické 

spalovny odpadů 

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 

společenství obcí dej svazky obcí 

 vlastníků jednotek dej SVJ 

společnost 

společnosti (sdružení, spolky) 

spolupráce 



S 
spolupráce mezinárodní 

 přeshraniční 

 veřejného a soukromého sektoru dej partnerství 

sport 

spotřeba 

spotřeba energie 

 paliva 

 ploch 

 vody 

SPR užij místo rezervace památková státní 

správa 

správa městská 

 místní 

 státní 

 územní 

 veřejná 

SR užij místo Slovensko (hl. m. Bratislava) 

srážky dej voda srážková 

SRBSKO (hl. m. Beograd) 

SRN dej NĚMECKO 

SROP užij místo společný regionální operační program 

srovnání 

srovnání mezinárodní 

SSSR (hl. m. Moskva, do konce r. 1991) 

SŠ užij místo školy střední 

ST. PÖLTEN (Rakousko) 

stabilizace 

stadiony 

standardizace 

standardy 

stanoviska závazná 

stárnutí obyvatel 

starověk 

statistika 

státy 

státy kapitalistické 

 rozvojové 
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státy socialistické 

 vyspělé 

stavby 

stavby bezbariérové 

 bytové 

 církevní 

 dopravní 

 drobné 

 dřevěné 

 ekologické 

 historické 

 hliněné 

 lidové 

liniové 

nízkopodlažní 

 nové dej novostavby 

 občanské 

 panelové 

 podzemní 

 pozemní 

 průmyslové 

 rekreační 

 sportovní 

 školské 

 typové 

 venkovské 

 veřejné 

 vícepodlažní 

 vodní 

 vojenské 

 vysokopodlažní 

 výškové 

 zaniklé dej objekty zaniklé 

 zdravotnické 

 zemědělské 

stavebnictví 

staveniště 



S 
stavitelství 

stěny protihlukové 

stezky 

stezky cyklistické dej cyklostezky 

 naučné 

STOCKHOLM (hl. m. Švédska) 

stočné 

STRAKONICE 

stránky webové dej weby 

STRASBOURG užij místo Štrasburk (Francie) 

strategie 

stromořadí dej aleje 

stromy 

struktura  

struktura funkční 

 prostorová 

 regionální 

 sídelní 

 sociální 

 urbanistická 

střediska 

střediska nákupní 

 sportovní 

 zábavní 

 zdravotní dej stavby zdravotnické 

STŘEDNÍ ČECHY užij i místo Středočeský kraj 

STŘEDNÍ EVROPA 

STŘEDNÍ SLOVENSKO 

Středočeský kraj dej STŘEDNÍ ČECHY 

středověk 

střechy 

studie 

studie architektonická 

 experimentální 

 proveditelnosti 

 případová 

 urbanistická 



S 

58 

 

studie územní 

STUTTGART (Německo) 

styl životní 

SÚ užij místo útvary sídelní 

suburbanizace 

sucho 

suroviny nerostné 

SUŠICE 

Svaz měst a obcí 

svazky obcí užij místo společenství obcí 

svět 

světlo 

SVITAVY 

SVJ užij místo společenství vlastníků jednotek 

SYDNEY (Austrálie) 

sympozia 

systém základní komunikační dej ZKS 

systémy 

systémy dopravní 

 ekologické dej ekosystémy 

 informační dej IS 

 informační geografické dej GIS 

 informační městské dej MIS 

 územní ekologické stability dej ÚSES



                                                    Š 
škody na životním prostředí dej škody na ŽP 

škody na ŽP užij místo škody na životním prostředí 

škody povodňové 

školství 

školy 

školy mateřské dej MŠ 

 střední dej SŠ 

 vysoké dej VŠ 

 základní dej ZŠ 

ŠPANĚLSKO (hl. m. Madrid) 

ŠPINDLERŮV MLÝN 

ŠTERNBERK 

Štrasburk dej STRASBOURG (Francie) 

Štýrský Hradec dej GRAZ (Rakousko) 

ŠUMAVA 

ŠUMPERK 

ŠVÉDSKO (hl. m. Stockholm) 

ŠVÝCARSKO (hl. m. Bern) 
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TÁBOR 

TACHOV 

TALLINN (hl. m. Estonska) 

TANAP (Tatranský národní park) 

TANVALD 

TATRY 

technika 

technika výpočetní 

technologie 

technopole dej VTP (tj. parky vědeckotechnické) 

TELČ 

telekomunikace 

telematika 

TEMELÍN 

teorie 

teorie architektury 

TEP užij místo podklady technickoekonomické 

teplárny 

TEPLICE 

teplo 

teplofikace 

terasy 

terminologie 

těžba 

TGV dej VRT 

THAJSKO 

THU užij místo ukazatele technickohospodářské 

TCHAJWAN 

TIŠNOV 

TOKIO (hl. m. Japonska) 

toky vodní užij místo řeky 

topografie 

TORINO (Itálie) 

TORONTO (Kanada) 

TOULOUSE (Francie) 

továrny 

tradice 



T 
tramvaj rychlá 

tramvaje užij místo doprava tramvajová 

transformace 

trasování 

trasy 

trasy cyklistické dej cyklotrasy 

tratě 

tratě tramvajové 

 vysokorychlostní dej VRT 

 železniční 

trávníky 

TRENČÍN (SR) 

trendy dej vývoj 

trh 

trh nemovitostí 

 práce 

 s byty 

TRNAVA (SR) 

trolejbusy užij místo doprava trolejbusová 

TRUTNOV 

tržiště 

tržnice 

TŘEBÍČ 

TŘEBOŇ 

třídění odpadů 

TŘINEC 

TUGENDHAT (vila v Brně) 

TUNISKO (hl. m. Tunis) 

TURECKO 

turismus dej ruch cestovní 

turistika 

TURNOV tunely 

tvorba 

tvorba krajiny 

 životního prostředí dej tvorba ŽP 

 ŽP užij místo tvorba životního prostředí 

tvrze 
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typizace 

typologie



U 
ÚAP užij místo územně analytické podklady 

úbytek obyvatel 

ubytovny 

účast veřejnosti 

učebnice 

údržba 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

UHERSKÝ BROD 

újezdy vojenské 

ukazatele užij místo indikátory 

ukazatele ekonomické 

 technickohospodářské dej THU 

 urbanistické 

UKRAJINA (hl. m. Kiev) 

ulice 

umění 

umění užité 

 výtvarné 

úmrtnost 

UNESCO (Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu) 

unifikace 

ÚP užij místo plánování územní  

úpadek měst 

ÚPD užij místo dokumentace územně plánovací 

ÚPP užij místo podklady územně plánovací 

úpravy 

úpravy pozemkové 

urbanismus 

urbanizace 

úroveň životní 

ÚRP užij místo plán územní rozvojový 

úřady 

úřady katastrální 

 krajské 

 městské 

 obecní 

 obecní pověřené dej úřady pověřené 

 okresní 
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úřady pověřené 

 pozemkové 

 stavební 

 ÚP užij místo úřady územního plánování 

 územního plánování dej úřady ÚP 

USA (hl. m. Washington, nemáme jednotlivé státy, piš jen města) 

ÚSES užij místo systémy ekologické stability územní 

úspory energie 

uspořádání prostorové 

 území 

 územněsprávní užij místo členění územní 

ústava (státu) 

ústavy (výzkumné aj.) 

ÚSTECKO užij místo Ústecký kraj 

Ústecký kraj dej ÚSTECKO 

ÚSTÍ NAD LABEM 

ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

ÚTP užij místo podklady územně technické 

UTRECHT (Nizozemí) 

útvary obytné 

 sídelní dej SÚ 

úvěry 

uzávěra stavební 

území 

území devastovaná 

 chráněná 

 katastrální 

 nezastavěné 

 obytné 

 problémová 

 příměstská 

 rekreační 

 spádová 

 urbanizovaná 

 zájmové 

 záplavová 

 zastavěné 



U 
území zastavitelné 

 zátopová 

Územní agenda Evropské unie dej agenda územní EU 

uzly přestupní 

užívání staveb
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VADUZ (hl. m. Lichtenštejnska) 

VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ 

VANCOUVER (Kanada) 

věda 

VELEHRAD 

veletrhy 

velikost bytů 

 měst 

 obcí 

VELKÁ BRITÁNIE (Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko - hl. m.  
   London) 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

VENEZIA užij místo Benátky (Itálie) 

VENEZUELA 

venkov 

veřejnost 

VESELÍ NAD LUŽNICÍ 

vesnice 

vesničky dětské 

vestavby 

věznice 

věže 

videotechnika 

VIETNAM 

VILNIUS (hl. m. Litvy) 

vily 

VIMPERK 

vinařství 

VKHV užij místo hodnocení variant vícekriteriální 

vlastivěda 

vlastnictví 

vlastnictví bytů 

VLAŠIM 

VLTAVA 

vnitrobloky 

voda 

voda dešťová dej voda srážková 



V 
voda koupací 

 minerální 

 odpadní 

 pitná 

 podzemní 

 povrchová 

 srážková užij místo voda dešťová 

 termální 

 užitková 

vodné 

vodovody 

vodstvo 

vojsko dej armáda 

VPR užij místo rezervace památková vesnického typu 

VPZ užij místo zóna památková vesnického typu 

VRANOV NAD DYJÍ 

VRCHLABÍ 

VRT užij místo tratě vysokorychlostní a TGV 

VSETÍN 

VŠ užij místo školy vysoké 

VTP užij místo centra technologická nebo centra vědeckotechnická nebo 
technopole 

VTR užij místo rozvoj vědeckotechnický 

VÚC užij místo celky velké územní 

vybavení 

vybavení bytů 

 měst 

 občanské 

 technické 

 území 

vybavenost 

výbory národní dej NV 

výdaje 

vyhlášky 

VÝCHODNÍ ČECHY 

VÝCHODNÍ EVROPA 

VÝCHODNÍ SLOVENSKO 

výchova 
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vyjížďka 

vyklizení stavby 

vyloučení sociální 

výroba 

výroba průmyslová 

 stavební 

 zemědělská 

výsadba 

Vysočina (kraj) dej JIHLAVSKO 

VYSOKÉ MÝTO 

výstavba 

výstavba bytová 

 družstevní 

 individuální 

 investiční 

 měst 

 průmyslová 

 sídlišť 

 svépomocná 

výstaviště 

výstavy 

VYŠKOV  

výtahy 

vytápění 

využití krajiny 

 ploch 

 půdy 

 území 

 vody 

vyvlastnění 

vývoj 

vývoj   bydlení 

 dopravy 

 ekonomický 

 hospodářství 

 krajiny 

 měst 



V 
vývoj obyvatelstva 

 osídlení 

 populační 

 prostorový 

 společnosti 

 urbanistický 

výzkum 

vzdělání 

vzdělávání 

vztahy 

vztahy mezinárodní 

 sociální
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WALES 

WARSZAWA (hl. m. Polska) 

WASHINGTON (hl. m. USA) 

weby užij místo stránky webové 

wellness 

WIEN (hl. m. Rakouska) 

workshopy 

WROCLAW (Polsko) 



Z 
zadluženost obcí 

ZAGREB (hl. m. Chorvatska) 

zahradnictví 

zahrady 

zahrady botanické 

 historické 

 střešní 

 zimní 

 zoologické dej zoo 

zahraničí 

zájem veřejný 

zakázky veřejné 

zákon dej zákony 

zákon autorský 

 katastrální 

  stavební 

  vodní 

zákoník občanský 

obchodní 

práce 

zákony 

zaměstnanost 

zámky 

ZÁPADNÍ ČECHY 

ZÁPADNÍ EVROPA 

ZÁPADNÍ SLOVENSKO 

záplavy dej povodně 

zařízení kulturní 

 občanská 

 předškolní 

 rekreační 

 stravovací 

 školská 

 víceúčelová 

zásady užij místo principy a pravidla nebo místo zásady a pravidla 

zásady a pravidla dej zásady 

zásady územního rozvoje dej ZÚR 
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zásobování 

zásobování teplem 

 vodou 

zástavba 

zástavba nízkopodlažní 

 obytná 

zastavění krajiny 

zastávky 

zateplování 

zátěž dopravní 

zátěže ekologické 

závlahy 

zázemí měst 

zdraví obyvatel 

zdravotnictví 

zdroje 

zdroje energie 

 lidské 

 obnovitelné 

 přírodní 

 vodní 

zeleň 

zeleň městská 

 příměstská 

 silniční 

 venkovská 

 veřejná 

Země 

ZEMĚ ČESKÉ užij místo Země koruny české 

Země koruny české (1448 – 1918) dej ZEMĚ ČESKÉ 

zemědělství 

zeměměřictví dej geodézie 

zklidňování dopravy 

ZKS užij místo základní komunikační systém 

zlepšení životního prostředí dej zlepšení ŽP 

zlepšení životního prostředí dej zlepšení ŽP 

zlepšení ŽP užij místo zlepšení životního prostředí 



Z 
ZLÍN (do 31. 12. 1948 a od 16. 12. 1989, mezitím Gottwaldov) 

ZLÍNSKO užij místo Zlínský kraj 

Zlínský kraj dej ZLÍNSKO 

změny demografické 

 klimatické 

 strukturní 

 využití území 

znečišťování 

znečišťování ovzduší 

 vody 

ZNOJMO 

zóna dej zóny 

zóna centrální městská dej CMZ 

 krajinná památková dej KPZ 

městská památková dej MPZ 

 obytná 

 památková 

 pěší 

 průmyslová 

 rekreační 

 vesnická památková dej VPZ 

zonace 

zónování 

zóny 

zoo 

zpracování dat 

 odpadů 

způsob života dej styl životní 

způsobilost odborná dej kvalifikace 

ZŠ užij místo školy základní 

ZÚR užij místo zásady územního rozvoje 

ZÜRICH užij místo Curych (Švýcarsko) 



Ž 
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ŽAMBERK 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

železnice 

ŽELEZNÝ BROD 

ŽELIVKA 

Ženeva dej GENEVE (Švýcarsko) 

Židé 

ŽILINA (SR) 

živočišstvo dej fauna 

životopisy 

ŽP užij místo prostředí životní 



 

Použité zkratky 
 

 
BIM  ........................ Building Information Modelling (informační model budovy) 

CENTROPE  ........... Evropský region – zahrnuje regiony a města z ČR, SR, 
Maďarska a Rakouska 

CMZ  ....................... centrální městská zóna 

ČOV  ....................... čistírny odpadních vod nebo čištění odpadních vod 

ČR  ......................... Česká republika 

EAFRD  .................. program EU 

EECH  .................... Evropská energetická charta 

EHK  ....................... Evropská hospodářská komise 

EIA ......................... hodnocení vlivu na životní prostředí 

ES  ......................... Evropská společenství i Evropské společenství 

ESDP  ..................... program EU 

ESPON  .................. program EU 

EU  ......................... Evropská unie 

EXPO  .................... Světová výstava 

GIS  ........................ geografické informační systémy 

HABITAT  ............... Středisko OSN pro lidská sídla 

CHKO  .................... chráněné krajinné oblasti 

IFHP  ...................... Mezinárodní federace pro bydlení a plánování 

INTERREG  ............ program EU 

IPRM  ..................... Integrované plány rozvoje měst 

IPRÚ  ...................... Integrované plány rozvoje území 

IROP  ...................... Integrovaný regionální operační program 

IRZ ......................... Integrovaný registr znečištění 

IS  ........................... informační systémy 

ISPA  ...................... program EU 

ITI  .......................... integrované územní investice 

JAR ........................ Jihoafrická republika 

KPZ  ....................... krajinná památková zóna 

LEADER  ................ program EU 

MAS  ....................... místní akční skupiny 

MHD  ...................... městská hromadná doprava 

MIS  ........................ městské informační systémy 

MPR  ...................... městská památková rezervace 

MPZ  ....................... městská památková zóna 
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MŠ  ......................... mateřské školy 

NATO  .................... Severoatlantický pakt 

NATURA  ................ soustava chráněných území 

NIS  ........................ Národní informační středisko ČR 

NPR  ....................... národní přírodní rezervace 

NUTS  ..................... statistické územní jednotky 

NUTS II  .................. regiony soudržnosti 

NV  ......................... národní výbory 

OECD  .................... Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

ORP  ....................... obce s rozšířenou působností 

OSN  ....................... Organizace spojených národů 

PHARE  .................. program EU 

POV  ....................... Program obnovy vesnice nebo Program obnovy venkova 

PRV  ....................... Program rozvoje venkova 

PÚR  ....................... Politika územního rozvoje 

ROP  ....................... regionální operační program 

SAPARD  ................ program EU 

SEA  ....................... strategické hodnocení vlivu na životní prostředí 

SFRB  ..................... Státní fond rozvoje bydlení 

SFŽP  ..................... Státní fond životního prostředí 

SHP  ....................... Severočeská hnědouhelná pánev 

SPR  ....................... státní památková rezervace 

SR  ......................... Slovenská republika 

SROP  .................... společný regionální operační program 

SSSR  ..................... Svaz sovětských socialistických republik 

SŠ  ......................... střední školy 

SÚ  ......................... sídelní útvary 

SVJ  ........................ Společenství vlastníků jednotek 

TANAP  .................. Tatranský národní park 

TEP  ....................... podklady technickoekonomické 

THU  ....................... ukazatele technickohospodářské 

ÚAP  ....................... územně analytické podklady 

UNESCO  ............... Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 

ÚP  ......................... územní plánování  

ÚPD  ....................... územně plánovací dokumentace 

ÚPP  ....................... územně plánovací podklady 

ÚRP  ....................... územní rozvojový plán 



 

ÚSES  ..................... územní systémy ekologické stability 

ÚTP  ....................... územně technické podklady 

VKHV  ..................... vícekriteriální hodnocení variant 

VPR  ....................... vesnická památková rezervace 

VPZ  ....................... vesnická památková zóna 

VRT  ....................... vysokorychlostní trať 

VŠ  ......................... vysoké školy 

VTP  ....................... technologické parky nebo vědeckotechnické parky 

VTR  ....................... vědeckotechnický rozvoj 

VÚC  ....................... velké územní celky 

ZKS  ....................... základní komunikační systém 

ZÚR  ....................... zásady územního rozvoje 

ZŠ  .......................... základní školy 

ŽP  .......................... životní prostředí 

 

 

 

Programy EU 
 
EAFRD  .................. European Agricultural Fund for Rural Development 

(Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) 

ESDP  ..................... European Spatial Development Perspective (Evropské 
perspektivy územního rozvoje) 

ESPON  .................. European Spatial Planning Observation Network (Evropská 
monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost) 

INTERREG  ............ Interregional Integration Programme (Program přeshraniční 
spolupráce mezi regiony) 

ISPA  ...................... Instrument for Structural Policies for Pre-accession (Nástroj 
předvstupních strukturálních politik) 

LEADER  ................ Liaison entre actions de développement de l'économie 
rurale (Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova) 

PHARE  .................. Poland and Hungary: Action for the Restructuring of the 
Economy (Polsko a Maďarsko: pomoc hospodářské 
restrukturalizaci) 

SAPARD  ................ Special Accesion Programme for Pre-Accession Aid for 
Agriculture and Rural Development (Speciální předvstupní 
program pro zemědělství a rozvoj venkova) 

 


