
CITAČNÍ ZÁSADY ČASOPISU URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ  
 
Pro tvorbu citací z tištěných dokumentů je závazná mezinárodní norma ČSN ISO 690.  
 
Pořadí údajů: 

1) jméno/jména tvůrce/tvůrců (pokud jsou k dispozici) 
2) název  
3) v případě potřeby typ nosiče 
4) vydání 
5) nakladatelské údaje (místo a vydavatel); datum  
6) název edice (pokud je k dispozici) 
7) číslování v rámci popisované jednotky (citované části díla; stránkování) 
8) identifikátory (ISBN, ISAN, ISMN, ISRC…) 
9) dostupnost, přístup nebo umístění informací (datum citování…) 
10) případné dodatečné informace 

 
 
Specifikace prvků: 
Ad 1) Primární odpovědnost = jméno autora/autorů. Údaj je povinný. Příjmení se uvádí verzálkami, bez titulů. 
Mezi autory se píše čárka. Vypisují se max. tři autoři. Další autory lze uvést zkratkami „aj.“, „et al.“. Editora lze 
považovat za autora. 
 
Ad 2) Název. Údaj je povinný. Píše se kurzívou v podobě, v jaké je uveden na titulní stránce. Případný podnázev 
je od názvu oddělen dvojtečkou. 
 
Ad 3) Typ nosiče. Údaj je povinný. Druh elektronického nosiče se uvádí v hranatých závorkách, např. [online], 
[mapa], [počítačový program]. 
 
Ad 4) Vydání. Povinný údaj. Pořadí vydání se zaznamenává arabskou číslicí. Povinně se zapisují jiná než 
1. vydání. 
 
Ad 5) Vydavatel/nakladatel. U tištěných dokumentů jde o volitelný údaj, u elektronických je tento údaj 
povinný. Pokud není místo vydavatele ani vydavatel uveden, lze užít zkratku B.m.n. (bez místa vydavatele). 
Datum vydání je povinný údaj pro tištěné i elektronické dokumenty. U elektronických je povinné uvést i datum 
aktualizace/revize a datum citování [cit. 12. 1. 2019], [vid. 2019-01-12].  
 
Ad 6) Název edice. Jde o volitelný údaj, např. sv.; ÚZ, č. 
 
Ad 7) Rozsah dokumentu je volitelný údaj. Vyjadřujeme jej počtem stran nebo svazků. 
 
Ad 8) Identifikátory. Údaj je povinný u elektronických dokumentů a tištěných dokumentů citovaných jako 
celek. Nepovinný je tento údaj u citací částí a článků z monografií a seriálových publikací (časopisů). 
 
Ad 9) Dostupnost a přístup. Údaj je povinný pro online dokumenty a volitelný pro ostatní. Prvky lokační 
informace se uvádějí ve špičaté závorce s výrazem „Dostupné“, „Přístup“ nebo zkratkou „URL“.  
 
Ad 10) Dodatečné informace. Jedná se například o informace o ceně díla, rozměrech tištěného zdroje, 
informace o původním jazyce, registrované ochranné známce. 

 
 
 
 
 
 
  



PŘÍKLADY BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ 
 
A/ Příklady bibliografických citací tištěných dokumentů:  
 
Zjednodušený model citace tištěného dokumentu:  
 

autor → název → vydání → místo vydání → vydavatel → rok vydání → počet stran → identifikátor  
 
HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů. 1. vyd. Brno: 
Vydavatelství ERA, 2005, 131 s. ISBN 80-7366-028-8.  
 
KOHOUT, Michal – TICHÝ, David – TITTL, Filip et al. Sídliště, jak dál? 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, 2016, 
272 s. ISBN 978-80-01-05905-0. 
 
MAIER, Karel. Urbanismus v Praze: Architektura a/nebo plánování? In: Urbanismus a územní rozvoj. 
2016, roč. XIX, č. 6, s. 24–28. ISSN 1212-0855. 
 
 
 
B/ Příklady bibliografických citací elektronických dokumentů:  
 
Zjednodušený model citace elektronického dokumentu:  
 

autor → název → druh nosiče → vydání → místo a rok vydání → datum aktualizace → datum citace 

→ dostupnost a přístup  

 
ŠIMKOVÁ, Hana aj. Programy státní podpory v oblasti bydlení: Katalog příkladů [online]. Brno: Ústav 
územního rozvoje, 2004. Aktual. 22. 7. 2005 [cit. 29. 03. 2006]. Dostupné na www: 
<http://www.uur.cz/default.asp?ID=1940> Dostupné v české a anglické verzi též na www: 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=1644.  
 
The Charter of European Planning [online]. Brusel: ECTP-CEU, 2013 [vid. 21. 1. 2017]. Dostupné z: 
http://www.ectp-ceu.eu/images/stories/PDF docs/The%20Charter%20of%20European%20Planning-
HighResV2.pdf 
 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 4. 2014]. 
 
 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=1644
http://www.ectp-ceu.eu/images/stories/PDF%20docs/The%20Charter%20of%20European%20Planning-HighResV2.pdf
http://www.ectp-ceu.eu/images/stories/PDF%20docs/The%20Charter%20of%20European%20Planning-HighResV2.pdf


C/ Zdroje u fotografií / obrázků 

Fotografie stažené z internetu podléhají ochraně autorského práva a lze je stáhnout, případně i 

upravit a použít pouze za tam uvedených podmínek (veřejné licence, např. Creative Commons). U 

každé fotografie/obrázku stahované z internetu je nutné dohledat variantu licence a jí stanovené 

podmínky užití. Vždy je nutné uvést název díla, autora, odkaz na dílo (URL odkazy lze umístit do 

použitých zdrojů za článkem), licenci vč. čísla verze i případný způsob úpravy díla.  

Varianty licencí: 

Označení 
licence 

Práva Povinnosti Název licence 

BY 

   

  Uveďte původ 

BY-SA 

    

 Uveďte původ – Zachovejte licenci 

BY-ND 

 

 

  

 Uveďte původ – Nezpracovávejte 

BY-NC 

    

 Uveďte původ – Neužívejte komerčně 

BY-NC-
SA 

     

Uveďte původ – Neužívejte komerčně 
– Zachovejte licenci 

BY-NC-
ND 

 

 

   

Uveďte původ – Neužívejte komerčně 
– Nezpracovávejte 

Varianty licencí. Autor: Creative Commons BY 4.0 International. Licenční podmínky: 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/. Dostupné z: https://www.creativecommons.cz/licence-

cc/varianty-licence/ 

Poznámka:  

 Fotografie označené touto licencí lze volně užívat (vždy uvést název, autora, URL odkaz, 
licenci, číslo verze). 

 Fotografie označené touto licencí mají omezené užití. 
 

 

 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://www.creativecommons.cz/licence-cc/varianty-licence/
https://www.creativecommons.cz/licence-cc/varianty-licence/


Ukázka správné citace/uvedení zdroje u fotografie stažené z Wikipedie: 

 

Národní kongres Brazílie (arch. Oscar Niemeyer)  
                                                                                                                       Autor fotografie: Eurico Zimbres, CC BY-SA 2 

 
V použitých zdrojích za článkem je ještě nutné uvést URL odkaz: 

Použité zdroje: 

Národní kongres Brazílie (arch. Oscar Niemeyer). Autor fotografie: Eurico Zimbres, CC BY-SA 2. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Architektura_a_stavebnictv%C3%AD#/media/Soubor:Brazilian_Nat
ional_Congress.jpg. Licenční podmínky: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs 

 

Hvězdárna a planetárium Brno 
                                                                                          Autor: Hvězdárna a planetárium Brno, CC-BY-SA  

 
Použité zdroje: 
Hvězdárna a planetárium Brno. Autor fotografie: Hvězdárna a planetárium Brno, CC-BY-SA. Dostupné z: 
https://www.hvezdarna.cz/?page_id=3116. Licenční podmínky: https://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/deed.cs 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Architektura_a_stavebnictv%C3%AD#/media/Soubor:Brazilian_National_Congress.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Architektura_a_stavebnictv%C3%AD#/media/Soubor:Brazilian_National_Congress.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs
https://www.hvezdarna.cz/?page_id=3116
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs
https://www.hvezdarna.cz/wp-content/uploads/budova_11.jpg

