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C1 KATEGORIE BYDLENÍ (BI) 

• Plochy rodinných a bytových domů s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu popř. s 

chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí nerušících obslužných funkcí 

místního významu a plochy smíšené obytné 

• Podmínky:  

• kvalitní životní prostředí 

• nerušený pobyt 

• možnosti každodenní rekreace 

• dostupnost veřejných prostranství 

• nenarušování estetiky krajiny 

• dostupnost technické infrastruktury. 

www.urbanplanner.cz 

C2 KATEGORIE REKREACE 

 Plochy staveb pro rodinnou rekreaci ("chat" či "rekreačních domků"), u kterých 

jsou obvykle stanoveny prostorové regulativy omezující zejména výšku stavby a 

zastavěnou plochu. 

 Podmínky:  

 kvalitní životní prostředí s váhou na izolovanost od rušivých aktivit 

 bezpečný pobyt 

 možnosti vlastní rekreace 

 nenarušování estetiky krajiny 

 mimo hlavní sídelní oblasti 
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C3 KATEGORIE KOMERČNÍ VYBAVENOST  

 Plochy převážně komerční občanské vybavenosti plošně rozsáhlé - 

administrativní areály, velkoplošný maloprodej, rozsáhlá společenská a zábavní 

centra, výstavní areály, většinou s vysokými nároky na dopravní obsluhu 

 Podmínky:  

 vymezení v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní 

infrastruktury 

 zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem 

 narušení estetiky krajiny 

 mimo znečištěné oblasti těžkým průmyslem a živočišnou výrobou 
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C4 KATEGORIE TĚŽKÉHO PRŮMYSLU 

 Plochy výrobních areálů těžkého průmyslu a energetiky s 

případným negativním vlivem nad přípustnou mez mimo areál. 

Obvykle je vymezeno ochranné pásmo. 

 Podmínky:  

 způsobující výrazné znečištění ovzduší a produkci hluku mimo 

areál 

 neestetické prvky krajiny 

www.urbanplanner.cz 

C5 KATEGORIE LEHKÉHO PRŮMYSLU A SKLADOVÁNÍ 

 Plochy výrobních areálů lehkého průmyslu nebo skladové areály bez výrobních 

činností, negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu. 

 Podmínky:  

 bez vlivu na znečištění ovzduší 

 neprodukuje hluk 

 narušení estetiky krajiny 

 vymezení v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní 

infrastruktury 
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C6 KATEGORIE ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY  

 Plochy pro stavby pro hospodářská zvířata a stavby pro posklizňovou úpravu a skladování 

produktů rostlinné výroby. 

 Podmínky:  

 způsobující znečištění vod 

 způsobující znečištění ovzduší (v menší míře než plochy těžkého průmyslu) 

 silné narušení estetiky krajiny 

 neprodukuje hluk 

 umístění mimo znečištěné oblasti těžkého průmyslu a dopravy 

www.urbanplanner.cz 

• multikriteriální analýza - výčet prvků (faktorů), a vazby mezi nimi a intenzitu  

• strukturovaná technika pro organizaci a analýzu rozhodování  

• založena na matematice a psychologii - sestavena Thomasem L. Saatym  

• pomáhá zjednodušit a zrychlit přirozený proces rozhodování.  

• metodou rozkladu složité nestrukturované situace na jednodušší komponenty 

• vytváří hierarchický systém problému  

• odvození intenzit vztahu mezi  
jednotlivými prvky hierarchie?  

Váhy Faktorů  

Metoda podpory rozhodování AHP (Analytický hierarchický proces) 

www.urbanplanner.cz 

• nevyžaduje se přímé zadávání hodnot intenzit – toho většinou není ani 
schopen.  

• požadavek na zadání relativních poměrových údajů  

• zadává pouze informace o vzájemném vztahu všech dvojic kritérií 

• potom jsou váhy kritérií vypočteny 

• na každé úrovni hierarchické struktury se použije tzv. Saatyho metoda  

• pomocí subjektivních hodnocení párového porovnání - přiřazuje důležitost 

• syntéza – zaměření se na komponentu  

s nejvyšší prioritou 

• ohodnocení - 9 bodová stupnice  
nebo jen mezistupně (hodnoty 2, 4, 6, 8)  

 

Váhy Faktorů  

Saatyho metoda 

www.urbanplanner.cz 

• rozmezí vah: 0-10  

• metoda: subjektivního hodnocení 

• hodnotitelé: Ing. Arch. Petr Malý, RNDr. Jaroslav Burian 
PhD., Mgr. Lea Maňáková a Mgr. Miloslav Dvořák 

Parametrizace faktorů 

www.urbanplanner.cz 

 I. stupeň  

 zakázán vstup a vjezd 

 uzavřené oplocené ochranné pásmo 

 veškerá činnost je vyloučena 

 II. stupeň  

 zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost 

                          - téměř bez omezení, často součástí obce, omezení odpadních vod 

         -  rizika vylití při manipulaci 

          - jímky, kejda, siláže – vysoce závadné látky, těsnost jímek není nikdy stoprocentní. Omezení jsou již 

značná z hlediska zabezpečení, ale ne vyloučená, hrozí kontaminace vod.  

         -  menší rizika 

Faktor č.1: Ochrana vodního režimu 

Ochranné pásmo vodního zdroje 

www.urbanplanner.cz 

 I. stupeň  

 kruh o poloměru do 50 m od zdroje 

 zakázány všechny činnosti 

 výstavba vyloučena 

 II. stupně  

 zakázáno provádět činnosti, které mohou negativně ovlivnit vlastnosti zdroje  

 podobně jako u OPVZ II. stupně – omezení totožná 

Faktor č.1: Ochrana vodního režimu 

Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje  
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 vnitřní a vnější území lázeňského místa  

 Lázeňský statut - stanoví omezení výstavby 

 Vnitřní území  

 soustředěna zařízení k provozu  

 omezení výstavby - neestetické prvky krajinného rázu  

 Vnější území  

 stanovuje menší omezení 

 výstavba           a           zde zpravidla není vůbec omezena  

Faktor č.1: Ochrana vodního režimu 

Lázeňská místa  

www.urbanplanner.cz 

 neexistuje oficiální ochranné pásmo - 6 metrů od hranice vodního toku 

vymezeno pro údržbu - výstavba vyloučena 

 CHOPAV 

 tvoří významnou přirozenou akumulaci vod 

 nesmí se meliorovat 

 výrazná omezení  

 jistý stupeň omezení činností 

Faktor č.1: Ochrana vodního režimu 

Vodní plocha, Opr. prostor pro správu VT, CHOPAV 

www.urbanplanner.cz 

 I. Až III. zóna 

 upravuje obecně závazný právní předpis 

 I. zóna 

 zakázáno povolovat a umisťovat nové stavby 

 II. zóna  

 není výstavba zpravidla povolena  

 III. zóna 

 nová výstavba - respektování ekologických a estetických hledisek 

 člověkem značně pozměněné a zahrnuje střediska soustředěné zástavby 

 určena k trvalému bydlení, pro služby, zemědělství, turistiku či rekreaci 

Faktor č. 2: Ochrana přírody a krajiny 

Národní park  

www.urbanplanner.cz 

 I. Až III. (IV.) zóna 

 stanoví obecně závazným právním předpisem 

 I. zóna 

 zakázáno umisťovat a povolovat nové stavby 

 II. zóna 

• zakázáno hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technologie 

• činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci  

•   III. zóna 

• povoleno                  , výjimečně také výroba  

 IV. zóna 

• omezení nevylučující výstavbu, pouze určitá omezení  

Faktor č. 2: Ochrana přírody a krajiny 

Chráněná krajinná oblast 

www.urbanplanner.cz 

 národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní 

rezervace a přírodní památky  

 přírodní a národní přírodní rezervace  

 zakázáno povolovat a umisťovat stavby  

 přírodní a národní přírodní památky  

 orgán ochrany přírody stanovuje bližší ochranné podmínky 

 zpravidla je zde výstavba vyloučena  

Faktor č. 2: Ochrana přírody a krajiny 

Maloplošná zvláště chráněná území  

www.urbanplanner.cz 

 k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními 

hodnotami 

 zřizuje orgán ochrany přírody a stanovuje ochranu obecně závazným právním předpisem  

 stanovuje zde omezení využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení 

stavu tohoto území 

 záměry vždy musí respektovat přírodní a  

krajinářské hodnoty 

 omezení výstavby se tedy vztahuje zejména na  

neestetické prvky narušující krajinný ráz 

Faktor č. 2: Ochrana přírody a krajiny 

Přírodní park  
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 Ptačí oblast a Evropsky významná  

lokalita  

 nejednotný ochranný režim 

 neomezuje aktivity bez negativního  

vlivu  

 návrhy výstavby - vyhodnocení koncepce SEA  

                 - většinou vyloučena 

        -  akceptováno pastevectví, seníky atp.  

Faktor č. 2: Ochrana přírody a krajiny 

Natura 2000  

www.urbanplanner.cz 

 místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability 

 Nadregionální kategorie 

 může být celá obec 

 není ve výstavbě v rámci územního plánu limitujícím faktorem  

 Regionální a lokální kategorie  

 by měly být čisté od  

 u stávajících objektů se předpokládá jejich zachování - jinak nezastavitelné 

území 

Faktor č. 2: Ochrana přírody a krajiny 

Územní systém ekologické stability  

www.urbanplanner.cz 

 Hranice území dotčené těžbou 

 nesmí se zřizovat stavby 

 

 Výhradní, nevýhradní, nebilancovaná ložiska  

 stavba nesmí vyloučit možnost následného využití ložiska 

 

 Chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry  

 proti umísťování staveb ohrožující provoz  

Faktor č. 3: Ochrana nerostného bohatství 
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 na základě BPEJ - 5 tříd ochrany 

 

 

 I. třídy ochrany  

 pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, 

případně pro liniové stavby zásadního významu 

 II. třídy ochrany  

 podmínečně odnímatelné a podmínečně zastavitelné 

 III., IV. a V. třída ochrany  

 je možné využít pro výstavbu nebo jinou nezemědělskou funkci 

Faktor č. 4: Ochrana zemědělské půdy a lesa 

Ochrana půdního fondu  

www.urbanplanner.cz 

 nelze bez povolení využít k jiným účelům 

 vlastník lesa je povinen usilovat o zachování produkčních a mimoprodukčních 

funkcí lesa  

 je nutné respektovat lesní porosty jako nezastavitelné   

 50 m od hranice lesa 

 v případě prostorových možností je třeba zachovávat odstup rozvojových 

území od stávajícího lesa 

Faktor č. 4: Ochrana zemědělské půdy a lesa 

Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa  

www.urbanplanner.cz 

 jedním ze základních faktorů 

 kategorie 

 osvětlení přirozeným světlem 

 nejvýhodnější orientování pozemku je na jih a východ 

 pozitivně působí na psychiku člověka 

 ekonomické důvody 

 J a V směr - není zapotřebí tolik vytápět (hlavně místnosti, ve kterých se 

pohybujeme nejčastěji – obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj aj.)  

 S a Z směr - dochází k nedostatečnému prohřátí vnitřních prostor  

Faktor č. 5: Orientace svahu 
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 významným faktorem pro průběžnou regeneraci obytné funkce zejména na 

venkově 

 významný pro sociální udržitelnost rozvoje území 

 zánik místní mateřské školy předznamenává odchod mladých rodin 

 dochází k nevyrovnané věkové struktuře - regresivní populační vývoj 

 Indikátor udržitelného rozvoje prof. Maiera – průměrná hranice 600 m, max 

2000m  

Faktor č. 6: Dostupnost mateřské školy 

www.urbanplanner.cz 

• významným faktorem pro průběžnou regeneraci obytné funkce zejména na 

venkově 

• pokud vzdálenost mezi bydlištěm a předškolním či školským nemůže dítě 

překonat pěšky, je třeba pro něj zajistit jiný způsob dopravy – dochází k nárůstu 

nákladů veřejného sektoru (příspěvky, parkoviště) i soukromého sektoru (jízdné) 

• oslabení soudržnosti společenství obyvatel - děti začínají rozlišovat podle 

způsobu přepravy 

• Indikátor udržitelného rozvoje prof. Maiera – průměrná hranice 600 m, max 

2000m 

Faktor č. 7: Dostupnost základní školy 
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 jedním z atributů kvalitního bydlení 

 špatná dostupnost veřejných prostranství - méně atraktivními pro 

bydlení - koncentrace sociálně vyloučené skupiny 

 to se projevuje i v poptávce po bydlení v tomto území 

 sousedství nebo výhled veřejného prostranství zvyšuje atraktivitu a 

cenu bydlení 

 Indikátor udržitelného rozvoje prof. Maiera – průměrná hranice 

400 m, maximum 1500m  

Faktor č. 8: Dostupnost významných veřejných prostranství 
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 nejvýznamnější složkou regionální dopravy osob 

 přechodný faktor, lze vybudovat nové zastávky autobusů v jiných 

lokalitách, aby zdejší občané měli časově lepší dostupnost a kratší 

vzdálenost k zastávce autobusu 

 průměrná dostupnost autobusových zastávek - 400 m, maximum 

1500 m 

Faktor č. 9: Dostupnost zastávek autobusů a MHD 

www.urbanplanner.cz 

 Veřejná doprava mezi obcemi je zabezpečována také 

dopravou vlakovou 

 oproti autobusovým zastávkám nižší variabilitu 

 Průměrná dostupnost vlakových zastávek - 1200 m, 

maximum 4000m 

Faktor č. 10: Dostupnost vlakových stanic a zastávek 

www.urbanplanner.cz 

Faktor č. 11: Hustota lesa 

 ze zákona za chráněný významný krajinný prvek 

 je to ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled prokázáno, 

že les působí blahodárně na lidskou psychiku 

 Za nejatraktivnější krajinu je Čechy považována krajina, v níž les a bezlesí jsou v poměru cca 2:1 

Faktor č. 12: Vzdálenost významných vodních toků 

 ze zákona za chráněný významný krajinný prvek 

 je to ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled 

Faktor č. 13: Hustota zástavby 

 negativní faktor pro  

 všeobecným zájmem rekreaci umisťovat na samotu mimo ruch sídel 

 stanovena průměrná vzdálenost - 800 m 
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Faktor č. 14: Znečištění ovzduší 

 stanovena pomocí obalových zón od potenciálních znečišťovatelů 

 stacionární zdroje – velké znečišťovatele  

 především objekty těžké výroby, dosah až 1000 m 

 stacionární zdroje – malé znečišťovatele  

 především objekty drobné zemědělské výroby, dosah až 500 m 

 mobilní zdroje - komunikace vyšších tříd s odstupňovaným dosahem (250 m až 50 m) 

Faktor č. 15: Hluk 

 mezní hodnoty hlukových ukazatelů - vyhláška č. 523/2006 Sb.  

 dostupnost hlukových map je velice omezená 

 výpočet krajinného potenciálu použita metoda obalových zón 

 jednotlivé mezní hodnoty hlukových ukazatelů reprezentovány vzdálenostmi s limitními hodnotami 

www.urbanplanner.cz 

 Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje 

zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí s pobytem osob nebo zvířat, a to i na sousedících pozemcích a 

stavbách. Z hlediska definic kategorií jsou producentem hluku plochy těžké výroby.  

 = Vzdálenost lokalit citlivých na hlučnost prostředí a hluk 

 Producenti - plochy těžké a zemědělské výroby 

 těžká výroba – limit 1000 m, živočišná - 500 m 

Faktor č. 16: Hustota zalidnění 
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 radon proniká z půdy i do obydlí - negativně působící  

na zdraví  

 radonový index - míru rizika pronikání radonu  

 nízký 

 střední 

 vysoký 

 stanovena povinnost zajistit stanovení radonového indexu pozemku a povinnost předložit výsledky 

stavebnímu úřadu 

 vyšší než nízký radonový index - preventivní chráněna stavby proti pronikání  

 stanovení radonového indexu -  metodika z r. 2004 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Faktor č. 17: Radonové riziko 

www.urbanplanner.cz 

 

Ochranné pásmo okolo krematoria a Ochranné pásmo okolo veřejných pohřebišť  

 v šíři nejméně 100 m 

 stavební úřad může v tomto ochranném pásmu zakázat nebo  

omezit provádění staveb, jejich změny a činnosti, které by byly 

ohrožovány provozem nebo by mohly ohrozit jeho provoz a  

důstojnost  

 

Faktor č. 18: Ochrana kulturních a sociálních prvků 
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 výstavba ve svahu - větší množství finančních prostředků 

 často nelze použít obyčejný projekt domu na rovinatý terén 

 hydrogeologického průzkumu podloží, na kvalitním založení, bezproblémovém odvodu vody, izolaci proti 

vodě, zpevnění svahů a statickém výpočtu stěn, které musí odolávat zemním tlakům  

 důležitým aspektem - napojení na veřejnou komunikaci  

 přečerpávací stanice - prodražují stavbu i užívání  

 největší vliv – výroba a vybavenost 

 u bydlení a rekreace může mít vysoký sklon i svou výhodu  

 možnost nekonvenčního řešení  

 prosklení interiéru s luxusním výhledem na krajinu 

 dokonalé prosvětlení interiéru a spojení s přírodou 

Faktor č. 19: Sklon terénu  

www.urbanplanner.cz 

Faktor č. 20: Zásobování elektrickou energií 

 zavedení pro plochy bydlení a rekreace se pomocí elektrické přípojky nízkého napětí 

 definována od trafostanice vysokého napětí do přípojkové skříně  

 energeticky náročnější stavby a větší plochy bydlení - vlastní trafostanice a vedení přípojky vysokého napětí 

Faktor č. 21: Zásobování pitnou vodou 

• dostatečný výstupní tlak a kapacita 

Faktor č. 22: Zásobování plynem 

 plynová přípojka vytváří trvalé propojení mezi distribuční sítí a odběrným místem  

 u těžké výroby zapotřebí středotlakého vedení - vysoká spotřeba popř. nárazově velké odběry 

Faktor č. 23: Odvádění odpadních vod 

 u gravitačních splaškových kanalizací vzdálenost limitují spádové poměry, na větších vzdálenosti je zapotřební 

budovat tlakové kanalizace 
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Faktor č. 24: Vzdálenost pozemní komunikace 

 ke každé stavbě bydlení nebo rekreace - zpevněná pozemní komunikace, široká nejméně 2,5 m a 

končící nejdále 50 m od stavby  

 všeobecně platí, že u kategorie těžkého a lehkého průmyslu, vybavenosti vyžadují přístupnost silnic, 

popř. mimoúrovňových křižovatek dálnic a rychlostních komunikací.  

Faktor č. 25: Vzdálenost železnice 

 napojením plochy pro průmysl na stávající železniční síť pomocí vlečky  

dochází k odklonění nákladní dopravy ze stávající komunikační sítě  

na železnici  
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 mimo aktivní zónu za určitých podmínek připustit územní 

rozvoj 

 zvýšené riziko škod a nákladů na jejich odstranění v 

případě povodně 

 vymezení zastavitelných ploch v záplavovém území - lze 

odůvodnit jen významnými přínosy 

 například posílením obytné funkce v atraktivním 

území centra s výrazným převisem kanceláří a 

obchodů 

 náklady na evakuaci a odstranění škod na majetku v 

případě povodně 

Faktor č. 26: Riziko záplav 
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Faktor č. 27: Geologická rizika 

• opuštěná stará důlní díla  

• gravitační vlastnosti území (sesuvná území, oblasti skalního řícení) 

• geodynamické jevy (tekt. poruchy, seismické jevy, zlomové struktury)  

• oblasti zvýšeného rizika ionizujícího záření  

• mimořádné přirozené koncentrace škodlivých látek v podloží 

 

 umísťování staveb - jen s ohledem na rizika  

 

 provedení podrobného geologického průzkumu  - inženýrsko-geologického ověření vlastností podzákladí, stanovit 

stabilizační opatření, speciální způsob zakládání staveb 

 v poddolovaných územích je nutné respektovat pravidla navrhování objektů dle ČSN 73 0039  
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 Ochranné pásmo silnice 

 mimo zastavěné území 

 100 m / 50 m od osy přilehlého jízdního pásu této komunikace 

 stavby jen se souhlasem silničního správního úřadu  

 Ochranné pásmo drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových  

 100m / 60 m od osy krajní koleje / 10 m od nosného lana 

 stavby jen se souhlasem drážního správního úřadu 

 Ochranné pásmo letiště se dělí na ochranné pásmo vzletových a přistávacích drah (150 – 400 m) a vzletových a 

přibližovacích prostorů (300 – 600 m).  

 dráhy - je zakázáno zřizování staveb 

 prostory - nesmí výška pevné překážky přesáhnout rovinu vymezenou podle technického vybavení  

Faktor č. 28: Ochrana infrastruktury a specifické ochrany 
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 Ochranná a bezpečnostní pásma - musí být při využití území respektována 

 využívání ploch - zpravidla není povolováno 

 

 OP elektrické stanice - 20 m 

 OP výrobny elektrické energie - individuálně 

 OP vedení elektrické sítě - 7 m až 30 m 

 OP ČOV - individuálně 

 OP výrobních a technických zařízení – individuálně - bez staveb vyžadujících hygienickou ochranu 

 BP plynových sítí a zařízení – 10 m až 300 m - k zamezení nebo zmírnění účinků havárií  

 OP liniových vedení zásobování vodou, podzemních kabelových vedení, kanalizací - do 3 m 

 „ostatní OP“  - OP ropovodů, produktovodů, teplovodů atp.  

 

Faktor č. 28: Ochrana infrastruktury a specifické ochrany 
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