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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.





 

 

Co je vlastn urbanistická kompozice a pro  je dobré o ní n co v d t? 

Ji  v úvodu jsme si ekli, e urbanistická kompozice je sou ástí obsahu 
dokumen  d le tých pro obec, m sto a jejich obyvatele – její principy 
a zásady se vyu ívají  návrhu prostorového uspo ádání území. 

Územní plán jako jeden z t chto dokumen  je koncepcí území (koncep ním 
dokumentem), to znamená, e vymezuje plochy pro zám ry, které 
zastupitelstvo plánuje ve své obci, m s  a jeho okolí, tj. v celém svém 
správním území.  Tyto zám ry obce i m sta zpracovává tým odborník  
a specialist  zohled uje  tom právní dpisy a mo nosti území jako jsou 
nap íklad ochranná pásma, terén nebo kapacita dopravní a technické 
infrastruktury. Územní plán eší celé správní území obce, tj. všechny katastry, 
které k obci správn  nále í, tedy zastav né území i volnou krajinu. 
V územním plánu se vzhledem k jeho m tku nejedná o jednotlivé stavby, 
nýbr  o skupiny staveb, tj. o zástavbu. P esto je t eba si p i tvorb  
urbanistické kompozice v územním plánu všímat význa ných dominantních 
objek , nebo charakterizují dané území nebo jeho ást. 

Detailn ji, zpravidla jen ást tohoto správního území, eší regula ní plán nebo 
územní studie.  

Jedná se p evá n  o zám y stavební, na klad pro bydlení, ob anské 
vybavení, v jná prostranství, zele , dopravu, v jné rozvody elektrické 
energie, vody, plynu, kanalizaci apod. Koncepce v uvedených dokumentech 
eší i zám ry stavby, asanace (tj. ozdrav ní území, m e být spojeno 

s demolicemi objekt  a následnou novou výstavbou), zm ny vyu tí 
zastav ých nebo volných ploch a krajiny. Všechny tyto zám ry, shrnuté 
a formulované v koncepci, mají dopad na vzhled a na fungování obce, m sta. 
Mají tedy dopad na ivot všech obyvatel a dalších u ivatel . Práv  dopadem 
zám r  na vzhled (tedy obraz) m sta i obce nebo na jeho ást, v etn
krajinných souvislostí, se zabývá urbanistická kompozice.  

 

 

Velmi zjednodušen  m eme íci, e kompozice je estetické uspo ádání 
hmotných prv ; urbanistická kompozice v nuje pozornost uspo ádání 
objek  v území, tedy objekt  (stavebních i rodních), které jsou natolik 
výrazné, e ovliv ují vzhled ešeného území. Proto e ka dá obec i m sto je 
sou ástí krajiny, tj. i terénu a pokryvu území, jsou rov  rodní objekty jako 
kopce, návrší, lesní masívy, skály, louky, rybníky, eky aj. m em 
urbanistické kompozice. Urbanistická kompozice je tedy sou ástí celkové 
koncepce a dbá na vzhled území, tj. na estetické uspo ádání hmotných 
prvk , kterými je území tvo eno. Toto uspo ádání p sobí na vnímání 
prost edí, posiluje orientaci v sídle a jeho okolí, ovliv uje ív tivost místa, 
jeho p ita livost, atraktivnost, p íjemnost, um st, harmonii.  

Uspo ádání všech hmotných prvk  je schopné výrazn  pozitivn  i negativn  
p sobit na vnímání prost edí. Vzhled území tak utv  a ovliv uje vztah 
obyvatel k prost edí, v n m  ijí, a jejich chování.  

Udr ované krásné prost edí obyvatele kultivuje; tahuje je více, pokud v dí 
i o historii – o hu ástí svého prost edí.  

Pochopit a vysv lit, pro  je n které místo nebo pohled na n  jemný a jiný 
vyvolává nep íjemné pocity, je obtí né. Nau íme-li se místa vid t a vnímat 
s porozum ním princip m, které je krásnými d lají, obohatíme tím sebe 
a m eme sp t k pot ebné harmonii místa. I to je úkol územního plánování, 
nebo  ka dý ob an podle stavebního zákona má právo hájit podobu území, 
v n m  je. Kontinuita místa, je  evzal od svých k  a má je t 
svým potomk m, vy aduje pozornost a pé i, k ní  p  zodpov dný stup 
k místu. Tím je mimo jiné bd lost a pochopení toho, co a jak se v území 

pravuje a realizuje.  
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Obr. 2: P íklad urbanistické skici, Nové M sto nad Metují. Autor: doc. Ing. arch. Ivan Kaplan, AGORA Studio. 

 

 

Letecká ani katastrální mapa, by  podrobn jšího 
m tka, nenahradí schéma stavu sídla. 

Schéma, které si projektant zpracuje na základ  
studia podklad  a pr zkumu území, uká e funkce 
ploch a jejich prostorové uspo ádání. 

P íklad skici stavuje vyzna ené linie hlavního 
silni ního a elezni ního tahu, plochy les , 
bydlení, výroby, rekreace a sportu, centra m sta 
s ob anským vybavením. 

Zdroje  
[1] MU ÍK, Jan. Kapitola B. Koncepce územního rozvoje R: B. 3.3.1.1 
M sta [online].  Brno: Ústav územního rozvoje, 2010. 
[2] § 43 odst. 1 zákona  183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis . 
[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 plánování R, 2013. 
[6] Asociace pro urbanismus a územní plánování R, 2017. 
Obr. 1: kreslila Z. Gajdíková, podklad http://www.mapy.cz/
Obr. 2: Nové M sto nad Metují, AGORA Studio – I. Kaplan. 
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Zjednodušený výklad pojmu urbanistická kompozice: estetické prostorové uspo ádání 
hmotných prvk  které jsou natolik výrazné  e ovliv ují vzhled území.   

Urbanistická kompozice je cílev domá skladba vybraných prostor  ástí urbánních a krajinných 
prvk  za ú elem vytv ení a ochrany jejich vzájemných harmonických vztah  na klad 
pohledových horizont  panoramatu  urbanistických a pohledových os  pr hled  dominant  

m ho m ka a proporcí. [1] 

M e existovat i kompozice nahodil  vzniklá dlouhodobým kryvem historických stavebních 
vrstev i nahodilých rozhodnutí.  

 
Rozmanitost definic 

Urbanistická kompozice je sou ástí urbanistické koncepce. Cílem urbanistické kompozice je estetické utvá ení 
a kompozi ní uspo ádání prostor  ploch  p írodních a stavebních prvk  do komponovaných soubor  a celk  
s kvalitním a charakterov  pestrým prost edím. Urbanistická kompozice má rozhodující vliv na vizuální vnímání 
prost edí lov kem a na jeho chování  na celkový obraz krajiny  sídel a jejich ástí. Urbanistická kompozice eší 
rozvoj území s ohledem na jeho hodnoty a podmínky. [2] 

P edm tem urbanistické kompozice je organizace prostorové formy  ovlivn né ve svém utvá ení souhrnem 
komponent .  

Smyslem urbanistické kompozice je tv r í syntéza všech sl ek urbanistického díla  vyjád ená skladbou prostor  
a hmot. Základními komponenty v tomto procesu jsou:  

- funk ní procesy a jejich organizace – tedy pot eby  
- prost edky realizace  ekonomie ešení – tedy mo nosti  
- estetické p sobení a ideový obsah. 

Relativn  stabilním komponentem je zde p írodní prost edí s prvky terénu  klimatu  vody a zelen . Jako v ase 
prom nné  i podléhající vývoji  jsou komponenty funk ních proces  (tedy stavby samotné ovlivn né m nícími 
se pot ebami a mo nostmi) a dále r  prom nné komponenty spole enské a estetické. [3] 

Kompozice je um leckým a architektonickým ztvár ním ivotn  d le itých pot eb m sta  je  jsou ur ovány 
spole ností a jejím ádem. [4] 

Kompozice um leckého díla ur uje vzájemné vztahy všech sl ek a je nezbytným lánkem um lecké formy. 
V urbanismu je navíc kompozice jádrem um lecké formy. Její sou ástí jsou vztahy vyplývající z adavk  
spole enských technických a hospodá ských. 

Urbanistická kompozice je nejen jádrem um lecké formy  ale p ímo i jádrem urbanismu – jeho podstatou. 
Urbanistická kompozice je tudí  ve svém principu dokonalým obrazem jednoty formy a obsahu. [5] 

Souvislosti pojmu 

souvisí s pojmy: konfigurace terén  historické jádro  
urbanistická struktura zástavby  v jná prostranství 
a jejich soustav  vyhlídkový bo  dominant  panorama  
silueta  pohledová os  urbanistická os  c ný pohled 
(pohledový horizont)  gradac  m tko. 
 
Prost edky harmonizace  
prostorových i architektonických forem jsou: 
- m tko a proporce (viz karta . 1  
- gradac  kontrast a akcent (viz karta . 2  
- rytmus symetrie a asymetrie (viz karta . 21). [3] 

 

Obr. 3: Kompozice návsi 
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A co územní plánování? 

Územní plán vychází ze skute nosti, e sou ástí urbanistické koncepce je 
urbanistická kompozice – prostorové usp ání. Je ná se o uspo á ání 
hmotných prvk  tj. objek  v území, které ovliv ují vzhle  ešeného území. 
Do schématu stavu s la, znázor ujícího jeho uspo á ání (viz karta . 1 
Urbanistická koncepce), jsou zahrnuty neopominutelné hodnoty území 
a jejich kompoz  vztahy.  Tato fakta jsou alším limitujícím faktorem, 
který ovliv uje urbanistickou koncepci s la.   

Abychom si lépe uv omili postavení a úlohu urbanistické kompozice, je 
t eba se o ní ješ  krátce zmínit v širších souvislostech. Urbanistická 
kompozice je le itou, avšak nes asto opomíjenou i po ce ovanou 
sou ástí tvorby kulturního, te y lov kem vytv ného prost e . V y je 
t eba mít na pam i, e je pouze je nou z mnoha sou ástí tvorby prost e
a nelze ji te y na azovat, avšak ani potla ovat ve prosp ch jiného. 

Urbanistická kompozice je sou ástí urbanistické a té  architektonické tvorby, 
která se ále uplat uje v územním plánování a v umís ování a povolování 
staveb. Práv  prost e nictvím územního plánování, umís ování a povolování 
staveb a jejich realizací je urbanistická kompozice uvá na v ivot. 
Zje no ušen  je mo no íci, e urbanistická kompozice, jako ryze tv í 
a v mnohých aspektech um lecká tvorba, je nezbytnou sou ástí tvorby 
urbanistické, te y procesu hle ání soula u a vyvá enosti mnoha slo ek 
a po mínek v území, spa ajících o r zných spole enských, technických 
a alších ob  a kone n  územní plánování je nástrojem pro prosazení 
takto vytv eného celku o praxe. 

 

 
Obr. 4, obr. 5: Státem chrá ný orys vesnice – kruhová náves, Byši ky (Lysá 

nad Labem), okr. Nymburk 

 

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

Zdroje  
[1] Vyhláška  500/2006 Sb., o územn  analytických po kla ech, územn  plánovací okumentaci a zp sobu 
e ence územn  plánovací nosti, ve zn ní poz jších p e p  – § 2 o st. 1 písm. ) 
[2] Urbanistická koncepce a kompozice v územním plánu. Asociace pro urbanismus a územní plánování R, 
2013.  
[3] TODL, Lu k, HEXNER, Michal, NOVÁK, Jaroslav. Urbanistická kompozice I. 1. vy . Praha: eské vysoké 
u ení technické, 1985, 75 s. 
[4] FIALA, František. Stati z urbanismu. 1959. 
[5] MEDUNA, Vla imír. Urbanistická kompozice. Brno: VUT, 1985, 119 s. 
Obr. 3: KNOPP, Alfré . Vesnice: stavby a krajina mají sv j á . 1. vy . Brno: Ústav územního rozvoje, 1994, 211 s. 
Obr. 4, obr. 5: http://cs.wikipedia.org/
Obr. 6: foto J. Pokorný 
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Zjednodušený výklad pojm  
Krajinná kompozice – kompozice rodn ch prvk  a architektonických prvk
v etn  prvk  drobné architektury  ovliv uj c ch prost e  volné krajiny (na klad 
strom s kapli kou altánek u jez rk  skupina velkých kamen s lavi kou). 

Komponovanou krajinou rozum me kul  krajinu navr enou a zám
vytv ou dle estetických a kompozi ch zásad. Jako komponovanou krajinu 
m eme ozna it rozsáhlé krajinné kompozice propojené (v šinou hledy 
nebo dlouhými alejemi) s významnými stavbami nebo jejich soubory (Lednicko-
Valtický areál).  

Kul krajiny stavuj  kombinovaná d la rody a lov ka. 

Komponovaná kulturn  krajina je významná hodnota a sou ást našeho 
a sv tového kul ho d dictv  

Barok  komponovaná krajina je ozna en  pro specifický zp sob utv  
kul krajiny v 17. a 18. stole  

 
Rozmanitost definic 

Krajinná kompozice  
Krajinná kompozice je tvo ena jednotlivými kompozi n mi prvky (hlavn  vedlejš  a dopl kové)  
které se navzájem ovliv uj  a utvá  jednotný celek (kompozici). Sou ást  krajinných kompozic 
jsou pohledové dominanty  akcentované pomoc  pr hled  trasován  cest a otv rán  pohled  
a scén. Existence vazeb mezi jednotlivými prvky je nezbytná pro kompozi n  celistvost a pro 
pochopen  charakteru komponované krajiny. Práv  tyto vzájemné vazby a vztahy mezi 
kompozi n mi prvky vytvá  hodnotnou komponovanou krajinu. [1] 

Komponovaná krajina  
Typ kulturn  krajiny  který byl navr en a vytvo en zám rn  lov kem. [1] 

 

 

A co územní plánování? 
Územ  s dochovanou komponovanou krajinou nebo s jej mi zbytky mus  
územ  plán respektovat jako významnou hodnotu. Podle podm ek 
v územ má podporovat obnovu krajinné kompozice.  

P evá ná v tšina správn ch územ nezahrnuje plochy komponované 
krajiny. P rodn  prost ed  však lze obohati  a  u  zalo en m krajinné 
kompozice  i alespo  kompozic  plastiky se skupinou strom  Územn  
plán m e rovn  vytv it oklady pro podrobn jš  dokumentaci 
k vyu vá  prvk  v krajin  jako je drobná architek  odpo ivadla  
památné stromy nau né stezky. 

    
Obr. 7: Hra barev, P onický park Obr. 8: Hra sv tla a stí  

V souvislosti s pojmem komponovaná krajina m eme pomenout 
pojem komponovaná scenérie.  Základem komponované scenérie je 
práce s prostorem a s kontrasty tv  barev a materiál  orientovaná na 
diváka a strukturovaná zejména s ohledem na jeho psychické pot eby. 
Jedná se o kompozici ze strom  k  tráv ku a vodn  plochy vyu vaj c  
asto sv tlých a tmavých prvk  st á  oslun ných a neoslun ných 

m s  ivých i tlumených barev. P i chodu parkem upoutává m n c  se 
scenérie pozornost lov ka. 

Zdroje 
[1] KULIŠ ÁKOVÁ  Lenka. Metody identifikace komponovaných krajin. In. HRONOVSKÁ  Kate ina – KUPKA  Ji . 
Ochrana kulturní krajiny. Hledání cíl , mo ností a pravidel. Praha: VUT  2013  s. 12–27.  
Obr. 7  obr. 8: foto P. Balabánová 
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JEŽEK, Jiří. Aplikace městského marketingu v praxi. In: E+M Ekonomie a management, 2010, č. 4, s. 123–134. [online].





 
 

 

A co územní plánování? 
š ní úz mí vychází z konfigurac  énu. Konfigurac  j  daná a n m nná. J  to 

východisko kompozi ní tvorby. 

Úz mí j  trojrozm  Ka dá z j ho ploch má v t nu p evýšení, spád, 
enitost, orientaci v  sv ovým stranám. Tok srá kových vod a vzduchu má 

svoj  zákonitosti – nap íklad úz mí j  n bo n ní dost prov ávané. l nitost 
u, ori ntac  a j ho pokryv (v tn  mno ství zp vn ných a zastav ných ploch) 

ovliv uj mikroklima úz mí a tím klimatickou pohodu. 

Do úz mního plánu by m ly být zohl dn ny výškové po ry sídla, v tn  
plynoucích d sled  jako je n klad vodní a v trná eroze, inverzní polohy. 
Trojrozm st úz mí s  proj vuj  v š ném prostoru svým obj m m a ovliv uj
dálkové pohledy, siluetu sídla, jiné dominanty, horizonty, ítko, pohledové 
osy hledy apod. 

Problémy spoj né s topografií krajiny (tj. s j jím výškopisným a polohopisným 
uspo ádáním) ší vybraní sp cialisté pro krajinu a vodní hospodá ství.  

Zohl dnit a vyjád it vliv výškopisu nu v ších m st v úz mním plánu j náro né. 
P itom j  n zbytné, n bo  vyšší n bo výškové budovy mohou záva n porušit 
siluetu ta n bo j ho ásti. Pro r gula ní plán a úz mní studii j mnohdy 
podc ovaným, avšak n zbytným podklad m polohopisné a z jména výškopisné 
zam š ného úz mí. 

Jestli e není zohledn n výškopis, mohou nastat v budoucnu problémy, k  s
dají rozd lit do dvou skupin: 

1. dopady na ivotní prost dí a zdraví (inv rzní polohy, mikroklima ploch), 

2. dopady na urbanistické hodnoty zastav ného úz mí a krajiny. 

 

Obr. 13: Mikulov 
 

 

Obr. 14: Jáchymov 

Zdroje 

[2] VO ENÍLEK, Ji í. Stavba m st a vesnic: urbanistická p íru a. Brno: VÚVA, 1957, 665 s. 
Obr. 12: KUPKA, J. Krajiny kulturní a historické. Praha: VUT, 2010, 180 s. 
Obr. 13:
Obr. 14: 

5. KONFIGURACE TERÉNU 

http://www.mistnikultura.cz/
http://www.mestojachymov.cz/

16 │ Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech





Obr. 17: http://mapy.cz/s/nw0H
Obr. 18: http://cs.wikipedia.org/
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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/ 





 
 

 

 
 

Zjednodušený výklad pojmu urbanistická osa: osa – linie, která dává 
prostoru v sídle ur itý logický ád. 

Urbanistická osa sm ující k významnému cíli se m e shodovat s kompoz í 
osou. 
 
 
Rozmanitost definic 

Urbanistická osa 
Linie, která p edstavuje bu  reálnou osu symetrie stávajících m stských prostorových útvar  
a jejich soubor  anebo symbolické svazky paprsk  i pouze jednotlivé paprsky prolo ené 
prostorem. Podél urbanistické osy je t eba v novat zvláštní pozornost vztahu jednotlivých 
objekt  (budov, staveb obecn ) navzájem. [1] 

Kompozi ní osa 
Významná, historickým vývojem vzniklá nebo zám rn  zalo ená linie uvnit  zástavby, nebo 
urbanizovaného prostoru, soust e ující funk ní aktivity a prostorové senzace. Kompozi ní osy 
mohou propojovat ásti m sta, mohou, ale nemusí sm ovat k významným cíl m (uzl m) 
m stské struktury nebo krajiny (cílem m e být i významný p írodní útvar). [2] 
 

 
Obr. 27:  Ilustrativní obrázek – urbanistická osa ve m st  P brady 

M sto Pod brady je ve svém p dorysném obraze charakterizováno 
prostorovým vývojem na k í i dvou kompozi ních os. Ve sm  JV–SZ je 
to osa, tv ená Labem a po kolmém sm  na ní pak výrazná 
urbanistická osa, zalo ená regula ním plánem arch. Jandy (1912). Ta je 
realizována ve sm nádra í – nám stí, láze ským parkem (nám stí 
T. G. M.) a na levém ehu Labe probíhá st edem Polabecké obory. 
Vývoj této m stské osy byl zastaven v období II. sv ové války. 

P íklad grafické zna ky 

                         zalo ená urbanistická osa 

                         rodní osa – eka 

 

A co územní plánování? 

Urbanistická / kompozi ní osa je významným kompozi ním prvkem sídla a její 
identifikace je d le itou sou ástí rozboru kompozice ve smyslu provozn -
prostorové osnovy sídla. Pomáhá pochopit strukturu sídla, jeho další rozr stání, 
jeho chod, provoz a zp sob fungování. Urbanistické osy jsou zásadní nap íklad 
pro rozlišení d le itosti ulic a pro orientaci v sídle. 

Zdroje 

13. URBANISTICKÁ OSA 

[1] MAIER, Karel. 
rahy. Téma 11.15. 

, doplnila Z. Gajdíková
ine].
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Obr. 34: http://de.wikipedia.org/
Obr. 35: http://www.mestokyjov.cz/





Urbanistická kompozice.









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

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



http://www.hradrabi.cz/
Obr. 46: http://www.zamekmilotice.cz/





[1] http://architektura.klenot.cz/ – Teorie architektury [online].
[2] https://cs.wikipedia.org/
[3] TODL, , HEXNER, Michal, NOVÁK, Jaroslav. Urbanistická kompozice I. 1. vyd. Praha:

http://mapy.cz/
http://www.zamekdobris.cz/
https://commons.wikimedia.org/
http://www.kacina.cz/









 
 

 

Poloha sídla a další mapy 
Poloha p íjezdových komunikací do obce, pr b h tras pro turisty a cyklisty, existence místních nau ných tras a vyhlídkových míst jsou pozice, jimi  
prochází,  se na nich zdr uje více návšt vník  ne  na jiných místech v okol Jak je této skute nosti mo né vyu ít pro urbanistickou kompozici, 
si ekneme v dalších kapitolác  

 

Na letecké map  se rychle orientujeme  sledování lesních masív
a rozsáhlých p dních celk . 

 
Lesní masívy j od obce 

Zdroj: https://mapy.cz/ 
 

Turistická nebo cykloturistická mapa nám p edstaví mo nost intenzivn jšího 
pohybu lidí v krajin  

 
Turistické a cykloturistické trasy 

Zdroj: https://mapy.cz/  
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enitost terénu 
lenitost terénu je základní a nem nnou dispozicí území pro urbanistickou kompozici. Rámcovou dstavu o lenitosti okolí si lze ud lat 

rovn  z dalších podklad  jako je stínovaný model reliéfu nebo ortofotosnímky. Orienta n  se m eme seznámit s daným prost edím také díky 
panoramatickým pohled m aplikace Street View. I tyto podklady jsou na internetových stránkách b n  dostupné. 

 
Stínovaný mode re iéfu 

Zdroj: Geoprohl e  – Digitální model reliéfu  http://geoportal.cuzk.cz/  

 

Ortofotosnímek na po u stínovaného mode u re iéfu 
Zdroj: Národní geoportál INSPIRE – Mapy http://geoportal.gov.cz/ 

 
Topografická mapa na po du stínovaného mo u re iéfu 

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

 
Vrstevnice na ortofotosnímku 

Zdroj: Geoprohl e  – ZABAGED – výškopis http://geoportal.cuzk.cz/ 
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Historie krajiny 
Mnoho zajímavých informací lze vysledovat z ortofotosnímk  Z porovnání obou ní e uvedených snímk  je patrné, jak se zv šila zastav ná plocha sídla 
b hem uplynulých šedesáti let a jak byly zceleny pozemky v drobné dr b , nebo se zvýšilo mno ství zelen  v kraji  V území se výrazn  uplat uje 
existence silni ního obchvatu sídla z jeho východní strany  Silnice tím limituje rozvoj sídla východním sm rem  Také severním sm rem se sídlo liš 
nerozr stá  Jistý podíl na tom má i to, e plochy le í v sousedství hranice správního území – i  hranici katastrálního území (viz lu  vyzna ená hranice 
v historickém ortofotosnímk  

 

 
Historický ortofotosnímek, 1953 

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

 
Tentý  ortofotosnímek po ízený zhruba po šedesáti letech 

Zdroj: https://mapy.cz/  
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Vybaveni informacemi z map m eme vyrazit do terénu. Nejprve je dobré prozkoumat vzhled sídla z jeho okolí. Základem je, uv domit si v jaké kraj sídlo le í
(viz karta . 5 Konfigurace terénu: Schémata typ  polohy m sta v terénu), zda le í v rovinaté krajin  nebo lenité, na svahu, v údolí i na kopci.

Prohlí eli jsme mapy okolí, abychom nahlédli na sídlo z míst v okolí asto navšt vovaných. Pro urbanistickou kompozici si všímáme, jaká vládá v sídle výšková 
hladina (karta . 6), je-li z dálky patrné historické jádro (karta . 7), z kterého místa – vyhlídkového bodu (karta . 8) se jeví p kné dominanty (karta . 9) a tv í
p sobivé panorama sídla (karta . 10). Abychom tyto skute nosti zjistili, je zap ebí pozorn projít zejména návšt vnicky nejfrekventovan jší místa v okolí, 
fotografovat a evidovat si poznatky do mapy okolí. Nejlépe do mapy, v ní je patrná hranice správního území, tj. katastr z nich se sídlo skládá. Tím si uv domíme,
která hodnocená místa se nacházejí v našem správním území a která mimo n .

1.2. si máme všímat 
/Pohled na sídlo z jeho okolí a pohledy na vnit ní ásti sídla/

Pohled na sídlo z jeho okolí

Zdroj: https://mapy.cz/

Dominanty evyšující okolní zástavbu (v radnice, kostela, kaple, zámek,
památník) spoluvytv panorama sídla. Proto hledání vhodných pohled
na obec a vyhlídkových míst je t eba se soust edit práv na dominanty.

Jis není marné pohlédnout na sídlo 
ze svah okolních návrší a vyhlídkových bod
nebo z adné blízké rozhledny.

Rozhodn stojí za pozornost dálkové pohledy na sídlo (k . 15)

z stupových komunikací a turistických tras

V sídle, které jsme si zvolili jako p íklad, je takovou dominantou zámek na

návrší.

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

48 │ Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech





 
 

 

Pohled na v ásti s  
Aby bylo mo no s urbanistickou kompozicí v sídle pracovat, je 
t eba sídlu porozum   
v novat pozornost základní historii sídla – identifikovat jeho 
historické jádro (karta . 7)  
a sm ry dalšího rozr stání sídla v území, tj. hlavní urbanistické 
osy (karta . 13) 
 
K tomu nám m e pomoci b n  dostupná historická mapa 
a letecký snímek  

 

Urbanistické osy a historické jádro jsou patrné i z archivní mapy. 
Zdro  https://mapy.cz/ 

 

 

 

Urbanistické osy jsou v d  erné Hory toto né s hlavními dopravními tahy 
vedenými sídlem ve sm ru sever – jih (Brno–Svitavy) a východ – západ (Rájec-
Jest ebí–Tišnov). 

Zdro  https://mapy.cz/  
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Pohled na v ásti s  

 

Centrem rné Hory prochází t i cyklotrasy a t i zna ené turistické trasy. Spolu se zámkem, 
starobylým pivovarem a lesnatým okolím tak sídlo skýtá dobré mo nosti pro cestovní ruch. 
V nejbli ších letech je pot ebné v novat pozornost úprav nám stí a dom m, které ho obklopují. 
Zdroj: https://mapy.cz/  

Rovn  p i pohledu na vnit ní prostory sídla je 
vhodné se soust edit na frekventované trasy, 
na klad na turistické a cykloturistické trasy, 
na nau né stezky.  

Výchozí náhled na vnit ní prostory sídla op t 
získáme u  z mapy. Turistická mapa nás 
provede trasami a upozorní na nabízené místní 
pozoruhodnosti, zajímavosti a slu by.  

Je-li to mo né a vhodné, v ideálním p ípad  tak 
spojují tyto trasy atraktivity sídla. U nich se 
koncentruje v tší po et obyvatel a návšt vník . 
Jim je t eba ukázat nejp ita liv jší ásti sídla. 

kterými místy v sídle jeho obyvatel nebo 
návšt vník jen prochází nebo projí dí. V jiných 
místech se z n jakého d vodu chce nebo musí 
zdr et. Proto je t eba v sídle, podobn  jako 
v jeho okolí, hledat místa významných 
vyhlídkových bod  (karta . 8), dominanty sídla 
(karta . 9) nebo jeho ástí a další pohledov
exponovaná místa (karta . 17), na n  pohledy 
nebo pr hledy jsou natolik malebné, e stojí za 
to jim v novat pozornost a chránit je.   

Vzhled sídla ovliv uje zájem návš vník  se do 
obce vracet a doporu ovat ji k návšt v  
ostatním. Obliba místa ovliv uje prosperitu 
místních z ízení a tím i mo nost jejich 
zvelebování. Upravenost, vkus a pozornost, 
jakou sídlu v nují zástupci obce a ob ané, 
se odrá í ve vztahu místních k sídlu. 
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Tip: Dobrým prost edkem k seznámení s okolím jsou spole né turistické výlety s fotoaparáty. Je praxí prov é, e místním jsou i krásné pohledy všední 
a nedoká í je dostate n  ocenit. Mnohdy teprve procházka s odborníkem nebo vyhledávání záb r  s fotoaparát a prezentace snímk  otev e místním 
obyvatel m o i. Výsledkem m e být na klad sout  ob an  a návš vník o nejhez í fotografii obce jako celku zasazeného do okolní krajiny.  

           
Vzrostlé stromy na nám stí zd az ují 
význam místa. 

Pr hled od radnice na zámek. Zele  odd lující park a ulici s rodinnými 
domy. 

                   
Místní pivovar – ást navazující na v jné 
prostranství s autobusovou zastávkou. 

Kostel a fara.  V ejné prostranství s kašnou. 
 erná Hora , Brno     Foto: J. Drbušek, Z. Gajdíková, Z. Ku erová, N. Rozmanová. 
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Seznam KPZ: http://www.kpz-naki.cz/
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oha . 1 k vyh ášce . 500/2006 Sb. 

   st A – Obsah datové báze územn  ana ytických podk a  

dek 
s  edovaný jev 

1 zastav  území 
1a plochy s rozdíl ým zp sobem vyu ití 
1b zastavitel  plochy, plochy p estavby a plochy zm  v kraji      
2 za z í výroby 
3 za z í ob sk ho vybav í 
3a ve ej  prostr ství 
4a brow fieldy 
5a pam tkov  rezervace a pam tkov  z y a jejich ochr  p sma      

8a movit  r í kultur í pam tky a emovit  kultur í pam tky a jejich 
ochra  sma 

10 statky zaps   Sez amu sv tov  d dictví a jejich raz íkov  
z y   

11 ur istick  a kraji  ho ty 
11a struktura a výška z stavby 

13a architekto icky ebo urba isticky ce  stavby ebo soubory staveb, 
historicky výz m  stavby, místa o soubory staveb  

16 území s archeologickými lezy 
17a kraji ý r z 
17b kraji y a kraji  okrsky 
21 územ í syst m ekologick  stability 

23a výz m  kraji  prvky 
24 p echod  chr  plochy 

25a velkoploš  zvl št  chr  území, jejich z y a ochr  sma 
a klidov  z y r ích park                                     

27a maloploš  zvl št  chr  území a jejich ochra  p sma 
30 p od í parky 
32 pam t  stromy a i formace o jejich ochr m smu 
33 biosf rick  rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, rod í geoparky 
34 NATURA 2000 - evropsky výz m  lokality 
35 NATURA 2000 - pta í oblasti 

35a smluv  chr  území 

dek 
s  edovaný jev 

36 lokality výskytu zvl št  chr ých dru  rostli  a ivo ic  s r ím 
výz mem 

36a mok ady dle Ramsarsk  úmluvy 
36b biotop vybr ých zvl št  chr ých druh  velkých savc  
37a lesy, jejich kategorizace a vz l ost 50 m od okraje lesa 

41 itov  p  ekologick  j tky a t ídy ochr y zem lsk ho 
ího fo u 

42a plochy v í a v tr  eroze 
43 i vestice do p y za ú elem zlepše í p í úrod sti 
44 v í zdroje pro z sobov í pit ou vodou a jejich ochra  p sma 
45 chr  oblasti p iroz  akumulace vod 
46 zr itel  oblasti povrchových a podzem ích vod 

46a povrchov  vody vyu ív  ke koup í 

47 v í útvary povrchových a podzem ích vod, vod í r e a jejich 
ochra  sma 

48a území chr  pro akumulaci povrchových vod 
49 povodí v ího toku, rozv ice 

50a z lavov  území et  aktiv ích zó  

52a kategorie území podle map pov v  ohro í v oblastech 
s výz am ým povod vým rizikem 

52b kritick  body a jejich povodí 
53 území ohro  zvl št ími pov mi 

54a stavby, objekty a za ze í a ochra u p ed povod mi a území ur e  
k íze ým rozliv m povo í 

55 p od í l iv  zdroje, zdroje p o í mi r l í vody a jejich ochra  
sma 

56 l z sk  místa v et  vymeze í v i ích a v jších území l z sk  
místa 

57 dobývací prostory 
58 chr  lo iskov  území 
59 chr  území pro zvl št í z sahy do zemsk  k ry 
60 lo iska rost ých surovi  
61 poddolov  území 
62 sesuv  území a území ji ých geologických rizik 
63 star  l í díla 
64 star  z t e území a k tam ov  plochy 
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dek 
íslo Sledovaný jev 

64a uzav ená a opušt ná úlo ná místa t ebního odpadu 
65 oblasti s p ekro enými imisními limity 

65a hlukové zóny obcí 
67 technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma 
68 vodovodní ady a jejich ochranná pásma 

69 technologické objekty odvád ní a išt ní odpadních vod a jejich 
ochranná pásma 

70 kanaliza ní stoky a jejich ochranná pásma 
71 výrobny elek iny a jejich ochranná pásma 
72 elektrické stanice a jejich ochranná pásma 

73 nadzemní a podzemní vedení elektriza ní soustavy a jejich ochranná 
pásma 

74 technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a 
bezpe nostní pásma 

75 vedení plynov  a jejich ochranná a bezpe nostní pásma 

76 technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná 
pásma 

77a vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma 
79 technologické objekty zásobování teplem a jejich ochranná pásma 
80 teplovody a jejich ochranná pásma 

82a elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území 
82b sdru ené liniové sít  
83 jaderná za zení 

84 objekty a za zení za azené do skupiny A nebo B s umíst nými 
nebezpe nými látkami 

85 skládky a jejich ochranná pásma 

86 spalovny a za zení zpracovávající biologicky rozlo itelné odpady a jejich 
ochranná pásma 

87 za zení na odstr vání nebezpe ného odpadu a jejich ochranná 
pásma 

93a pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma 
93b terminály a logistická centra 
94a elezni ní dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma 
98 lanové dráhy a jejich ochranná pásma 

100 tramvajové dráhy a jejich ochranná pásma 
101 trolejbusové dráhy a jejich ochranná pásma 

dek 
íslo Sledovaný jev 

102a letišt  a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území 
104 sledované vodní cesty 
105 hrani ní p echody 

105a linky a zastávky ve ejné hromadné dopravy 

106 cyklostezky, cyklotrasy, hipostezka, turistické stezky, a ské trasy, 
sjezdovky 

107 objekty le ité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová 
území 

108 vojenské újezdy a jejich zájmová území 
109 vymezené zóny havarijního plánování 

110a objekty civilní a po ární ochrany 

112a stavby d le ité pro bezpe nost státu a vymezená území pro zajišt ní 
bezpe nosti státu 

113a poh ebišt , krematoria, vále né hroby a pietní místa 
114 jiná ochranná pásma 

116a plán spole ných za zení 
118 další zám ry, pokud nejsou vyjád eny jinou polo kou 

118a vymezení správních územních celk  
119 další dostupné informace o území 
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2.3. Analýza území není jen vý tem hodnot 

/O analýze území v územním plánu/ 

 
Územní plán eší celé správní území 

(v ípad  erné Hory se jedná o jedno katastrální území) 

Zdroj: Územní plán erná Hora: http://www.mestyscernahora.cz/ 
 

Úkol územního plánu 
Pro pochopení analýzy v územním plánování uv me alespo  v kostce co je úkolem 
územního plánu. 
Základním úkolem územního plánu je vy ešit celkovou koncepci sídla. K tomu musí 
ur it plochy s rozdílným zp sobem vyu ití, tedy plochy bydlení, ob anského vybavení, 
výroby, dopravní, lesní a vodní plochy apod., v d  pot eby navrhnout zm ny 

chto ploch. Jednotlivým vyu tím jsou v územním plánu azeny barvy, co  usnadní 
orientaci ve vyzna eném území a mo nost stanovit d le tost ploch (tj. hierarchii 
významu chto ploch) a jejich vzájemné vazby. Územní plán tak eší uspo ádání 
zastav ho území, ve ejné infrastruktury (ob anského vybavení, dopravní 
a technické infrastruktury, ve ejných prostranství) a krajiny. To vše za zohledn ní 
hodnot a limi  vyu tí území.  

 

 
Územní plán – vý ez hlavního výkresu  
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Zele  sídlech kamkoli , kde je to hodné 
V historických jádrech m st m e vymezit a ovlivnit prostor t eba jen jediný strom. 
Významná m e být skupinka strom  v ledu,  v par íku v proluce. D le tou roli 
hrají ledy z kompaktní zástavby do zelen  a krajinné (zelené) horizonty. Pr hledy je 
pot eba tam, kde je to ú elné, chránit i za cenu zachování proluky, nebo omezením 
výškové hladiny zástavby. U vyhlídkových míst je však t eba dbát na to, aby tato místa 
postupn  nez stala a výhled z nich z stal volný. 

Princip‚ ím mén  zpev ých ploch, tím jemn jší prost edí‘ 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 
pohledov  jednotného území a ohledem na ostatní funkce v jného prostoru. 
V historických centrech m st a v blízkosti památkov  významných objek  je pak t eba 
postupovat velmi obez etn  a citliv  nebo  nevhodné umís ní sadovnických prvk
zejména zelen  m e znehodnotit historický ráz architektonického prost edí.  

 

         

 
 

 

 

 

 

 

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

Vzrostlé stromy mohou vhodn  dotv
kompozici v jného prostranství, Nové 
Hrady.   Foto: N. Rozmanová 

P ív ivé zákoutí. Strom brání pohledu do krajiny – ten 
se otev e, teprve kdy  projdeme k vyhlídkovému bodu. 
Tušená vyhlídka vytv v kompozici nap tí, Znojmo. 

Foto: N. Rozmanová 

Sou ástí v jných prostranství by m la být i odpo ívadla 
s mo ností posezení, Znojmo.                     Foto: N. Rozmanová 

Část II  Aplikace základních principů a zásad urbanistické kompozice │ 85











 
 

 

 

  všechn  uhlíd  
/L a ivní výc d ka urb ické mp zice/ 

Ve k ých pr vníc edpi ech hle p urbani ck u k ci v územním pl v ní 

L a ivní výc d ka pr  urbani u mp zici 

- zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební 
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis ;   

- vyhláška . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  
plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, 
ve zn ní pozd jších p edpis ; 

- vyhláška . 501/2006 Sb., o obecných po adavcích na vyu ívání území, 
ve zn ní pozd jších p edpis ; 

- vyhláška . 503/2006 Sb., o podrobn jší úprav  územního rozhodování, 
územního opat ení a stavebníh du, ve zn ní pozd jších p edpis .          

 

 

Stavební zákon a jeho provád cí pisy jsou mimo jiné dostupné na 
Portálu územního plánování na stránkách Ústavu územního rozvoje. 
Portál je zdrojem aktualizovaných odkaz  na informace, vyplývajících 
z inností ÚÚR, Ministerstva pro místní rozvoj  a ostatních orgán  
v jné správy a odborných institucí. Je ur en pro v jnou správu, 
odbornou i laickou v jnost. Portál je dostupný na: http://portal.uur.cz/ 
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Základní p edpoklady pro ešení urbanistické kompozice v rámci procesu územního plánování jsou vytvo eny ve stavebním zákon  
v ásti t etí, Hlava I – Cíle a úkoly územního plánování. 

 

 

 

 

 

 

 

Prostorové uspo ádání znamená komplexní ešení území, tedy nejenom 
ešení v plochách a pozemcích, ale i v prostoru – tedy urbanistické ešení 

zabývající se tvorbou sídel, jejich strukturou, atd. S tím úzce souvisí 
urbanistická kompozice, proto e usp dání sídel, jejich zastav ného území 
i okolní krajiny by m lo být v maximální mo né mí e harmonické. To je 
mj. tehdy, pokud respektuje principy urbanistické kompozice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zohled ovat hodnoty a podmínky v území znamená mimo jiné i respektování 
kompozi n  hodnotných urbanistických celk  a dné rozši ování této 
kompozice a navazování na ni v rozvojových plochách.  Po adavky uvedené 
v písmenu d) a písmenu e) § 19 odst. 1 stavebního zákona vytv

poklady pro zajiš ní kvality vytv ných území.   

 

 

 

 

 

 
 

Paragraf 18 stavebního zákona nazvaný Cíle územního plánování v odst. 2 
mimo jiné íká: 

Územní plánování zajiš je p edpoklady pro udr itelný rozvoj území 
soustavným a komplexním ešením ú elného vyu ití a prostorového 
uspo dání území s cílem dosa ení obec  prosp šného souladu ve ejných 
a soukromých zájm  na rozvoji území. Za tím ú elem sleduje spole enský 
a hospodá ský potenciál rozvoje. 

Paragraf 19 stavebního zákona nazvaný Úkoly územního plánování v odst. 1 
mimo jiné íká: 

Úkolem územního plánování je zejména  

b) stanovovat koncepci rozvoje území, etn  urbanistické koncepce 
s ohledem na hodnoty a podmínky území,                                      

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické po adavky na 
vyu ívání a prostorové uspo ádání území a na jeho zm ny, zejména na 
umíst ní, uspo ádání a ešení staveb a ve ejných prostranství, 

e) stanovovat podmínky pro provedení zm  v území, zejména pak pro 
umíst ní a uspo ádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty 
území a na vyu itelnost navazujícího 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 a  60),        regula ním plánu (§ 61 a  75),      územní studii (§ 30),      územním rozhodnutí (§ 76 a  83). 

Územní plán – obecn  
V územním plánu se jedná o základní koncep ní ešení v m ku 1 : 5 000 
nebo 1 : 10 000. Pokud jsou jednotlivé koncepce ešeny bez ohledu na 
kompozici, tedy pouze plošn  m e to znamenat vá ný problém 
v budoucnu, kdy budou jednotlivé ásti sídla ešeny detailn ji. Je tedy 
pot eba sna it se ji  v územním plánu zohled ovat i prostorové (ne pouze 
plošné) uspo ádání a edstavovat si objemové uspo ádání jednotlivých 
ástí ešeného území (a to nejen zastav ného území a zastavitelných ploch, 

ale celého správního území obce nebo m sta v etn  nezastav né krajiny).  

Územní plán je v šinou jediným závazným dokumentem v území, proto e 
regula ní plány se zpracovávají minimál . Tedy to, co bude v územním 
plánu vymezeno, je závazné. Pokud je územní plán zpracován kvalitn , 
vytv  edpoklady pro budoucí kvalitní území. Výše uvedené platí nejenom 
pro vytv  prostor nových, ale i pro prostory stávající. V územním plánu je 
pot eba stanovit podmínky pro vyu ití území plošné (v plochách s rozdílným 
zp sobem vyu tí) a stanovit podmínky pro prostorové usp ání, v etn
základních podmínek ochrany krajinného rázu (charakteru zastav ného 
území i krajiny). A to proto, aby byly zachovány urbanistické hodnoty v území 
a vytv ny dpoklady pro zlepšení stávajících kompozi n  a esteticky 
neuspokojivých území. 

P itom je pot eba o kompozici uva ovat v rámci celého územn  plánovacího 
procesu, tj. ji  ve fázi tvorby zadání, pr zkum  a rozbor  ale také v období 
zpracování územn  analytických podklad . 

 

 

Mnoho informací k územnímu plánování je k dispozici na 
internetových stránkách Ústavu územního rozvoje.  Ústav byl zalo en 
v roce 1994. Je organiza ní slo kou státu, z ízenou Ministerstvem pro 
místní rozvoj.  

innost Ústavu územního rozvoje je ur na mimo jiné jako podpora 
územn  plánovací praxe orgán  územního plánování, projektant , 
student p íslušných obor  a další odborné i  laické ve ejnosti.   

Webové stránky jsou dostupné na: http://www.uur.cz/ 
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P vá emního plánu 
O po ízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce z vlastního podn tu nebo na návrh orgánu 
ve ejné správy, na návrh ob ana obce, p ípadn  na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má 
vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stav  na území obce, nebo na návrh oprávn ného 
investora. Sou as  se schválením rozhodnutí o po ízení územního plánu je ur en en zastupitelstva 
(ur ený zastupitel), který bude p i po izování územního plánu spolupracovat s po izovatelem. Tím je 
zajišt n stálý vliv obce na všechny fáze po izování územního plánu.  

Zpracování územn  plánovací dokumentace je vybranou nnosti ve výstavb , kterou mohou vykonávat 
pouze fyzické osoby, je  získaly oprávn ní k jejich výkonu podle zvláštního právního edpisu v ské 
kom  architek , tj. projektanti – autorizovaní architekti nebo autorizovaní urbanisté. Projektant 
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územn  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 po ízení – více § 45 
stavebního zákona. 
P íklady metodických doporu ení pro po izování územních plán – zpracovávané Ústavem 
územního rozvoje v sné spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. 

                                           

Ú emní stud e ve ejného 
prostranství – Metod cký návod 

pro p í ení a pracování 

Osnova adání ú emního plánu – 
Podklad k dopl ní po adavk   

Metod cké s ní k vyme ování 
arch tekton cky nebo urban st cky 

vý namných staveb v ú emním plánu 

 

 

Fá e po ování ú emního plánu: 

 
1. Ro hodnutí o po í ení 

§ 44 stavebního zákona 
 
2. Dop ujíc kumy a ro bory 

§ 11 vyhlášky . 500/2006 Sb. 
 
3. Zadání ú emního plánu 

§ 47 stavebního zákona 
 
4. Návrh ú emního plánu 

§ 50 a 51 stavebního zákona 
 
5. Ve ejné projednání ú emního plánu 

§ 52 a 53 stavebního zákona 
 
6. Vydání ú emního plánu 

§ 54 stavebního zákona 
 
7. Nabyt no ú emního plánu 

§ 173 správníh du 
 
8. Z ny ú emního plánu a krácený postup 

po ování ny ú emního plánu 
§ 55, § 55a, § 55b a § 55c stavebního 
zákona 
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Územní plán – zadání 

Významný vliv na urbanistickou kompozici má ji  zadání územního 
plánu.  

Co má být obsahem zadání územního plánuje je uvedeno v P íloze 
. 6 k vyhlášce . 500/2006 Sb.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Zadání územního plánu vychází z politiky územního rozvoje a územn  
plánovací dokumentace vydané krajem, z územn  analytických 
podklad  a z dalších po adavk  (na  z po adavk  obce, dot ených 
orgán  a v jnosti a ze zprávy o uplat ování územního plánu), 
rovn  z dopl ujících pr zkum  a rozb . Ty jsou zásadním 
podkladem pro zadání územního plánu. Pr zkumy probíhají zejména 
v terénu ešeného území a jeho okolí. Projektant v rámci tvorby 
územního plánu si musí zjišt né jevy vyhodnotit. M l by také 
spolupracovat ji  od po átku se specialistou na krajinu. Z hlediska 
kompozi ního jsou významné i stavby a plochy dopravní a technické 
infrastruktury – na íklad výrobna elekt iny v etn  ochranného pásma, 
ale i liniové, zejména nadzemní stavby technické infrastruktury. 
Z dopravy se z hlediska kompozice uplat ují zejména mostní a další 
nadzemní objekty dopravních staveb, dále významné liniové stavby, 
zejména pokud probíhají na náspech a v z ezech.  

 
 
 

P íklady internetových publikací pro územn  plánovací innost – zpracovávané 
Ústavem územního rozvoje. 

           

Limity vyu ití území Principy a pravidla 
územního plánování 

Do né orgány v procesu 
územního plánování 

 

V písmenu a) v bodech 1 a 3 výše uvedené p lohy jsou mimo jiné 
nárokovány po adavky na: 

- urbanistickou koncepci, zejména na prov ení plošného 
a prostorového uspo ádání zastav ho území a na 
prov ení mo ných zm n v etn  vymezení zastavitelných 
ploch, 

- koncepci uspo ádání krajiny, zejména na prov ení plošného 
a prostorového uspo ádání nezastav ého území… 
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Územní plán – návrh – c edevším 
Abychom pochopili, kde urbanistickou kompozici v územním plánu hledat, je t eba v d t 
o základních ástech územního plánu. Tím je výrok a od vodn  Ob  mají svoji 
textovou a grafickou ást. Jejich obsah je stanoven právním isem (P íloha . 7 
k vyhlášce . 500/2006 Sb.). Výrok „schvaluje“ zastupitelstvo obce vydáním územního 
plánu, výrok musí stru n  a jednozna n  konstatovat, co se v území navrhuje, 
od vodn n ká, pro se toto navrhuje. 

Co má obsahovat územní plán je uvedeno v P íloze . 7 k vyhlášce . 500/2006 Sb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot p edstavuje 
hlavní principy koncepce rozvoje území obce. Její sou ástí je ochrana a rozvoj jeho 
hodnot, tedy i hodnot urbanistických. Zárove  tato základní koncepce (nap íklad propojení 
jednotlivých zastav ných ástí obce) vytv í hlavní p edpoklad i pro zlepšení urbanistické 
kompozice. 

Koncepce rozvoje území obce v sob  zahrnuje všechny koncepce [uvedené v odst. 1 
písm. c) a  písm. e)] – tedy koncepci urbanistickou, koncepci v jné infrastruktury 
sestávající z koncepce dopravní a technické infrastruktury, koncepci ob anského 
vybavení a v jných prostranství, dále koncepci uspo ádání krajiny. Koncepce nelze 
odd lit nejen z hlediska funk ního, ale i z hlediska prostorového uspo ádání území 
a vzájemného estetického p sobení. 

 

Špatn  zvolená základní ást urbanistické koncepce, kterou 
je uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem vyu ití, m e 
významn  ovlivnit i další mo nosti z hlediska urbanistické 
kompozice. Plošné uspo ádání jednotlivých funk ních ploch 
(bydlení, výroba, rekreace, zele  plochy dopravní a technické 
infrastruktury atd.) – je t eba vymezit v územním plánu tak, aby 
se plochy nejenom vzájemn  negativn  neovliv ovaly (hlukem, 
emisemi apod.) a pokud mo no se funkce vzájemn  
neomezovaly, ale aby si neškodily ani po stránce kompozi ní 
a estetické. klad aby v bezprost edním sousedství 
obytného území nebyl umís n rozsáhlý výrobní areál, který 
sice neruší bydlení z hlediska ivotního prost edí, který ale 
negativn  ovlivní panorama i výhledy z by  nebo rodinných 
dom  

Stejn  tak je d le ité, co bude územním plánem stanoveno jako 
p ípustné, nep ípustné, p ípadn  podmí  p ípustné vyu ití 
v jednotlivých typech ploch s rozdílným zp sobem vyu ití (viz – 
§ 4 a  19 vyhlášky . 501/2006 Sb.).   

 

 

 

 

 

 

 

i tvorb  návrhu územního plánu lze urbanistickou kompozici podle ílohy . 7 k vyhlášce 
. 500/2006 Sb. ovlivnit zejména v následujících ástech územního plánu:  

(1) Textová ást územního plánu obsahuje: 

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

c) urbanistickou koncepci, v etn  urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným 
zp sobem vyu ití, zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému sídelní zelen ,  

d) koncepci ve jné infrastruktury, v etn  podmínek pro její umis vání, vymezení ploch 
a koridor  pro ve ejnou infrastrukturu, v etn  stanovení podmínek pro jejich vyu ití,  

e)  koncepci usp ádání krajiny, v etn  vymezení ploch s rozdílným zp sobem vyu ití, 
ploch zm n v krajin  a stanovení podmínek pro zm ny v jejich vyu ití, územního systému 
ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opat ení, ochrany p ed povodn mi, 
rekreace, dobývání lo isek nerostných surovin a podobn . 
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Územní plán má nástroje pro regulaci nejen plošného, ale i prostorového uspo ádání 
území. Má mo nost ovlivnit výšku zástavby, zejména po et podla í zástavby v ur ité 
ploše území nebo maximální výškovou hladinu zástavby nad terénem, navrhnout zm ny 
v území tak, aby vynikly existující nebo nov  navr ené dominanty. Územní plán m e 
ur it rozmezí vým ry pozemk  na klad u lokality pro výstavbu rodinných dom
Uvedený údaj ovliv uje strukturu zástavby (bloková zástavba, izolované domy, adová 
zástavba, rozptýlená zástavba apod.). Struktura zástavby a charakter zástavby 
(tj. na klad zástavba s domy výrazn  obdélníkového tvaru s podélnou osou kolmou na 
místní komunikaci zástavby) jsou další rysy zástavby, které m e územní plán stanovit. 
V pot ebných adech m e stanovit i intenzitu vyu ití ploch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Není povinností stanovit všechny uvedené druhy podmínek. 
Zále í na velikosti území a podrobnosti m ítka (zda je ešena 
malá obec nebo velké m sto), nutnosti ochrany hodnot území, 
p ístupu obce apod. Zastupitelstvo obce v které obci usiluje 
o vol jší podmínky, jinde je tomu opa  a obec se domáhá 
ur ení striktn jších podmínek, které by p edepisovaly i tvar 
a vzhled jednotlivých dom , v et  oplocení p edzahrádek. 
Sv mitý p ístup obce, která dbá na udr ení rázu obce 
a estetickou úrov  novostaveb a p estaveb, je jist  správný. 
Jeden nev  p estav ý m doká e porušit ráz celé návsi, 
nám stí nebo ulice. Takový m není jen zále itostí vlastníka, 
proto e poškozuje obraz sídla a tím poškodí i ostatní 
spoluob any. Pozornost zastupitelstva je na míst , avšak územní 
plán není ten nástroj, který smí ur ovat podmínky podr ji ne  
má stanoveno stavebním zákonem. K tomuto ú elu slou í další 
nástroje územního plánování, tj. regula ní plán a územní studie. 
P esto pokud zastupitelstvo má zájem vzhled obce regulovat 
podr jšími podmínkami, m e tak u init podle stavebního 
zákona § 43 odst. 3, jestli e v rozhodnutí o po ízení územního 
plánu nebo v zadání územního plánu výslov  uvede, e územní 
plán nebo jeho vymezená ást bude po ízena s prvky regula ního 
plánu.   

Urbanista by m l návrh územního plánu provést tak, aby 
na klad nebylo narušeno panorama, silueta, aby byl c n 
pohledový horizont, pohledov  exponované místo, led na 
významné stavby nebo na rodní uskupení. Urbanista 
v návrhu regula ního plánu smí stanovit podstatn  konkrétn jší 
podmínky. Více o regula ním plánu a územní studii 
v samostatné kapitole. 

Na urbanistickou kompozici má dále významný vliv podle odst. 1 písm. f) lohy . 7 k vyhlášce 
. 500/2006 Sb.: 

stanovení podmínek pro vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití s ur ením 
p eva ujícího ú elu vyu ití (hlavní vyu ití), pokud je mo né jej stanovit, p ípustného vyu ití, 
nep pustného vyu ití (v etn  stanovení, ve kterých plochách je vylou eno umis ování staveb, 
za zení a jiných opa ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), pop ípa  
stanovení podmí n  p pustného vyu ití t chto ploch 

a stanovení podmínek prostorového uspo dání, v tn  základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (nap . výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení 
rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk  a intenzity jejich vyu ití). 
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Územní plán – návrh – co ješ  
 

 

 

 

 

 
 

V plochách a koridorech, ve kterých je 
rozhodování o zm nách v území podmín no 
zpracováním územní studie nebo vydáním 
regula ního plánu, je do doby zpracování nebo 
vydání chto dokumen  do zna né míry 
omezena výstavba, aby nebylo narušeno budoucí 
vyu ití území prov né územní studií nebo 
z sn né regula ním plánem. 

Oba výše uvedené nástroje – územní studie 
a regula ní plán – eší vymezené plochy 
a koridory podrobn . Vytvá í se tak p edpoklady 
pro vznik kvalitního prost edí, proto e nedílnou 
sou ástí ešení je prostorové uspo ádání území.  

V grafické ásti jsou v hlavním výkrese nebo ve 
schématu urbanistické kompozice vyzna eny 
prvky urbanistické kompozice nebo další jevy, 
které mohou mít vliv na urbanistickou kompozici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ve volné krajin  je pot eba podmínky 
prostorového uspo ádání také stanovit, a to pro 
stavby, které tam lze v souladu s § 18 odst. 5 
stavebního zákona umístit: 

 

P itom je t eba prozkoumat i širší území – mimo 
jiné jak se kompozi n  projevuje stávající 
zastav né území ešené obce nebo ešeného 
m sta nejenom v bezprost edním území, ale 
i v širší krajin . Proto by m lo být ešení 
od vodn no i ve vztahu k širším souvislostem. 

 Tímto je stanovena mo nost vymezit v územním plánu architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, 
u nich  se uplat uje omezení p i zpracování dokumentace v souladu se zákonem . 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architekt  a o výkonu povolání autorizovaných in enýr  a technik  ve 
výstavb , ve zn ní pozd jších p edpis . Tím se vytvá í p edpoklady pro kvalitní ešení staveb a jejich 
okolního prost edí p i respektování zásad urbanistické kompozice.  

V nezastav m území lze v souladu s jeho 
charakterem umis ovat stavby, za ízení a jiná 
opat ení pouze pro zem lství, lesnictví, vodní 
hospodá ství, t bu nerost , pro ochranu p írody 
a krajiny a pro ve ejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu, p ípojky a ú elové komunikace, pro 
sni ování nebezpe í ekologických a p írodních 
katastrof …  
Uvedené stavby, za ízení a jiná opat ení v etn  
staveb, které s nimi bezprost e  souvisejí v etn  
oplocení, lze v nezastav ém území umis ovat 
v p ípadech, pokud je územ  plánovací 
dokumentace z d vodu ve ejného zájmu výslovn  
nevylu uje.      

Pokud je to ú elné, textová ást územního plánu 
dále obsahuje podle odst. 2 písm. c) a d) ílohy 
. 7 k vyhlášce . 500/2006 Sb.: 

c) vymezení ploch a koridor , ve kterých je 
rozhodování o zm nách v území podmí no 
zpracováním územní studie, … 

d) vymezení ploch a koridor , ve kterých je 
rozhodování o zm nách v území podmí no 
vydáním regula ního plánu, … 

Rov  pokud je to ú elné, textová ást územního 
plánu obsahuje podle odst. 2 písm. f) lohy . 7 
k vyhlášce . 500/2006 Sb.: 
f) vymezení architektonicky nebo urbanisticky 

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

Grafická ást územního plánu v souladu s ílohou 
. 7 k vyhlášce . 500/2006 Sb. odst. 4 mimo 

jiné obsahuje: 

b) hlavní výkres obsahující urbanistickou 
koncepci, vymezení ploch s rozdílným 
zp sobem vyu ití, zastav  území, 
zastavitelných ploch a ploch p estavby, dále 
koncepci uspo dání krajiny v etn  ploch 
zm  v krajin  a územního systému ekologické 
stability, koncepci ve jn  infrastruktury 
v etn  vymezení ploch a koridor  pro dopravní 
a technickou infrastrukturu, ploch a koridor  
pro územní rezervy; v p p  po eby lze 
urbanistickou koncepci, koncepci uspo ádání 
krajiny a koncepci ve ejné infrastruktury 
zpracovat v samostatných výkresech 
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Regula ní plán a územní studie 
Regula ní plán a územní studie umo ují podrobn jší ešení ploch. Principy 
a zásady urbanistické kompozice platí stejné, pouze se jedná obvykle 
o ešení menšího území ne  v územním plánu. Výkresy se zpracovávají 
a vydávají zpravidla v m ku 1 : 1000, pop ípad  1 : 500 (viz – § 19 odst. 2 
vyhlášky . 500/2006 Sb.). 

Regula ní plán je závazný, slušné ady podle n ho musí rozhodovat 
o zm nách v území.  Podmínky vymezené v regula ním plánu musí být 

m i stavebníkem dodr eny. Regula ní plán (podobn jako územní plán) 
má stavebním zákonem dané nále tosti, které musí obsahov  splnit, a má 
rovn  stavebním zákonem daný postup po ízení. Regula ní plán m e 
nahradit územní rozhodnutí. Tím se zkracuje as pro schválení projektové 
dokumentace, jejím  výsledkem je povolení zamýšlené stavby stavebním 

m. O regula ní plán m e po ádat fyzická nebo právnická osoba, 
jedná se o regula ní plán na ádost. Nebo m e být po ízen z podn u, 
na  zastupitelstva obce – regula ní plán z podn . Postup jejich po ízení 
se z ásti liší, ale oba musí evším respektovat podmínky dané územním 
plánem. Znamená to, e se od podmínek územního plánu nesmí regula ní 
plán odchýlit, ale podmínky z sní – podmínky pro zástavbu, ípadn  pro 
jednotlivé objekty, jsou konkrétn jší a detailn jší. Míra podrobnosti zále í na 
zadání regula ního plánu (mimo jiné na velikosti ešeného území a na 
po adovaném m tku).    

Regula ní plán má mo nost v rámci podmínek pro umíst í a prostorové 
ešení staveb ur it nap íklad stavební nebo uli ní áru, vzdálenost domu od 

hranice pozemku a od sousedních dom , rysnou velikost stavby, po et 
podla í, objem a tvar domu, v et  tvaru jeho st echy. Dokonce m e stanovit 
kapacitu objektu, nap . školy, penzionu, spole enského za ízení aj. nebo ur it 
ásti pozemku, které smí být zastav ny.   

V regula ním plánu by m la být kompozice zám ešena. K tomu vytv í 
poklady legislativa stanovením toho, co má být obsahem regula ního 

plánu. 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Územní studie slou í íslušným ad m jako podklad pro rozhodování 
v území.  Jejím ú elem je zjistit a prov it mo nosti území.  Územní studií 
m e být také detailn ji prov eno ešení obsa ené v územním plánu, 
na  m e navrhnout umís ní místní komunikace a navazující parcelaci 
plochy bydlení vymezené územním plánem. Závazné podmínky zám
které územní studie prov uje, se stanovují a  v územním ízení. P ízení 
ani obsah územní studie není dán právními isy. Nem e ji p izovat 
fyzická nebo právnická osoba, nýbr  slušný ú ad. Územní studie má dy 
zadání, v n m  p izovatel stanoví její obsah, rozsah (vymezení ešeného 
území), cíle a ú el.     

loha . 11 k vyhlášce . 500/2006 Sb. I. Obsah regula ního plánu podle 
odst. 1:  

textová ást regula ního plánu obsahuje mimo jiné dy  

c) podrobné podmínky pro umíst ní a prostorové uspo dání staveb ve ejné 
infrastruktury, 

d) podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 

a dále v odst. 2 

Textová ást regula ního plánu podle rozsahu navr ené regulace, zejména podle 
jím nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje 

b) podmínky pro umíst ní a prostorové šení staveb, které nejsou zahrnuty 
do staveb ve ejné infrastruktury, v et  urbanistických 
a architektonických podmínek pro zpracování projektové dokumentace 
a podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad uli ní a stavební áry, 
vzdálenost stavby od hranic pozemk  a sousedních staveb, dorysnou 
velikost stavby, nejsou-li vyjád eny kótami v grafické ásti, podla nost, 
výšku, objem a tvar stavby, základní údaje o kapacit  stavby, ur ení ástí 
pozemku, které mohou být zastav y, zastavitelnost pozemku dalšími 
stavbami). 
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Územní rozhodnutí 
Vyhláška . 503/2006 Sb., o podrobn jší úprav  územního rozhodování, 
územního op ení a stavebního ádu, ve zn ní pozd jších edpis , 
po aduje zohledn ní vazeb a ú ink  na okolí, to je vlivu na urbanistickou 
kompozici, odkazem na vyhlášku . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
zn ní pozd jších p edpis  

    

 

 

 

 

Tedy i v projektové dokumentaci pro územní ízení má být ešení provedeno 
tak, aby nebyla narušena stávající urbanistická kompozice nebo zlepšena 
situace v ípad kompozi n  neuspo ádaného území.          

Problémem z hlediska urbanistické kompozice mohou být zjednodušené 
postupy u staveb, které nev adují územní rozhodnutí, proto e  n které 
z nich mohou ovlivnit urbanistickou kompozici. Pokud se umís ním stavby 
v širších souvislostech, tedy jejím mo ným vlivem na okolí nikdo nezabývá, 
m e narušit urbanistickou kompozici území, do n ho  je umís na a m e 
mít i vá né negativní dopady na estetickou úrove  tohoto území. 
 
 
 
 
 

 

 
   

Vyhláška . 499/2006 Sb. ve své loze . 1, nazvané Rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umíst ní stavby, po aduje mimo jiné 
se zabývat t mito body: 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonick šení  

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení,  
b) architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové 

a barevn šení. 
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Kdy je íle vl v a k k  v e e emn lán  

Ka dý má právo vyjád it své p ipomínky k územnímu plánu, tedy i k ešení, které 
ovliv uje urbanistickou kompozici sídla. M e tak u init v pr b hu zpracování 
územního plánu: 

1. náv h  adání územního plánu, 
2. v rámci le néh  jednání o návrhu územního plánu,   
3. v rámci í ení  ú emním plán  – v souvislosti s ve ejným p jednáním 

návrhu územního plánu. 

Návrh zadání územního plánu se doru uje v jnou vyhláškou.  V ní je uvedeno kde 
a kdy je mo no do návrhu zadání územního plánu nahlí et. V termínu stanoveném 
stavebním zákonem m e ka dý uplatnit u p izovatele písemné pomínky 
k návrhu zadání. 

Na základ  schváleného zadání po ídí po izovatel pro obec územní plán.  Rovn  
návrh územního plánu pro ú el spole ného jednání a následn  v jného 
projednání se doru í v jnou vyhláškou. V ní je op  uvedeno, kdy a kde lze do 
návrhu územního plánu nahlí et a je stanoveno, do kdy m e ka dý podávat 
u po izovatele písemné ipomínky. 

Stavební zákon rozlišuje pojem „ pomínka“ a „námitka“. P ipomínky m e podat 
ka dý ob an. Námitky mohou podat pouze vlastníci pozemk  a staveb dot ených 
návrhem ešení, oprávn ný investor, zástupce v jnosti. Námitky k prvk m 
nále ejícím regula nímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 
(ú astníci územníh ízení). 

Další le itost podat ipomínky je  po izování ny ú emníh  plán . 
P izování zm ny probíhá obdobn  jako po izování územního plánu. P ipomínkovat 
však lze jen dopady toho ešení, které je edm em zm ny územního plánu. ší-li 
na klad zm na územního plánu plochu bydlení, lze pomínkovat tuto navr enou 
plochu a její dopady na ostatní správní území sídla.  
 

 

 

           
Ústav územního rozvoje vydává recenzovaný asopis Urbanismus a územní rozvoj. 
Provozuje odbornou ve ejn  p ístupnou knihovnu, svým zam ením jedinou v R. 

  
Významným zdrojem informací o územním plánování je internetová publikace Principy 
a pravidla územního plánování. Publikace je uceleným studijním a metodickým 
materiál, jediným p ehledným shrnutím a výkladem poznatk  sou asného urbanismu 
a územního plánování. Zaru uje správný výklad územního plánování jako oboru 
s právn  závaznými výstupy a právn  vymahatelnými dopady. Je garantována 
Ministerstvem pro místní rozvoj a koncipována tak, aby bylo mo né dop ování 
a pr b ná aktualizace o nové trendy, nové právní p edpisy a aktuální koncepce 
rezort . 

Pro další informace a podrobnosti k územn  plánovací dokumentaci a územn  
plánovacím podklad m lze navštívit stránky Ústavu územního rozvoje, nap . Principy 
a pravidla územního plánování (kapitola D. Územní plánování, jeho orgány, nástroje 
a vazby) nebo Portál územního plánování i sekci Stanoviska a metodiky. 
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