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Útvar rozvoje
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Územně analytické podklady (UAP) jsou Územně plánovací podklady (ÚPP), které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj 
území, jeho hodnoty a omezení v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo 
stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (limity využití území). Sou-
částí UAP jsou také záměry na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a ur-
čení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (ÚPD)  (dále jen rozbor udržitelného rozvoje území).
UAP jsou základním územně plánovacím podkladem pro pořizování územně plánovací dokumentace.

UAP PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU
pořizování a zaměření dokumentu

Územně analytické podklady hl. města Prahy jsou zpracovávány 
na základě Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
UAP hl. m. Prahy jsou v souladu s požadavky vyplývajícími ze 
stavebního zákona pravidelně aktualizovány ve dvouletých 
cyklech. V roce 2010 proběhla první aktualizace tohoto dokumentu, 
který byl poprvé zpracován v r. 2008.

OBSAH DOKUMENTU

Dokument je zpracováván v podrobnosti umožňující popsat 
veškeré rozhodující fenomény na celoměstské úrovni i hlavní 
lokální specifi ka.
Dokument obsahuje vymezení a určení okruhů, které jako 
celek tvoří podklady pro rozbor udržitelného rozvoje a rozbor 
udržitelného rozvoje: 
• Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území hl. města Prahy
 a jeho hlavních funkčních systémů (tematické kapitoly)
• Hodnoty území
• Limity využití území
• Záměry na provedení změn v území
• Vyhodnocení udržitelného rozvoje území
• Vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelnosti
  rozvoje

Výstupem vyhodnocení je kapitola Určení problémů k řešení, která 
přímo defi nuje problémy v území, které by měly být předmětem 
řešení navazující územně plánovací dokumentace.

STRUKTURA DOKUMENTU

Dokument UAP hl. m. Prahy obsahuje texty, schémata, výkresy 
a má dvě základní podoby -  popisnou a grafi ckou část.
• Popisná část sestává z textové části, tj. souhrnné zprávy s texty
 a doprovodnou grafi kou, příloh a katalogu jevů UAP. 
• Grafi ckou část UAP hl. m. Prahy tvoří 24 výkresů.

POPISNÁ ČÁST DOKUMENTU

Oddíl Současný stav a trendy vývoje území hl. města Prahy a jeho 
hlavních funkčních systémů textové části obsahuje popis hlavních 
funkčních systémů. Popsán a hodnocen je stav, uplatňující se 
vlivy a minulé, současné i nastupující trendy vývoje, které jsou 
východisky pro další období. Zároveň jsou nastíněny scénáře 
možné budoucího vývoje. Popis je rozdělen do 16 tematických 
kapitol

Tématické kapitoly obsahují obecný popis problematiky a SWOT 
analýzu, ve které jsou pojmenovány silné a slabé stránky, příležitosti 
a ohrožení dané oblasti. Kromě SWOT analýzy obsahují tématické 
kapitoly dále pojmenování problémů k řešení, dotýkající se jak 
problémů řešitelných v kompetenci územního plánování, tak 
sahajících mimo kompetence územního plánování.

Rozbor udržitelného rozvoje
Základem rozboru udržitelného rozvoje, jako nedílné součásti 
UAP je verbální syntetické vyhodnocení nalezených disparit 
a nerovnováh v území. Tyto disparity jsou rozlišeny na:
• disparity mezi pilíři udržitelného rozvoje
• disparity uvnitř pilířů udržitelného rozvoje

Rozbor je zpracován na základě vyhodnocení dílčích SWOT analýz 
a dále s využitím informací o disparitách zjištěných při defi nici 
a vyhodnocování dílčích cílů udržitelnosti.

Katalog jevů UAP
Sledované jevy UAP jsou podkladová data, která spolu se 
statistickými údaji a průzkumy slouží jako podklad pro rozbor 
udržitelného rozvoje území v rámci UAP. Rozsah sledovaných jevů
vyplývá z požadavků přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., část A

GRAFICKÁ ČÁST DOKUMENTU

Grafi cká část je tvořena 24 výkresy, z toho jsou 4 hlavní výkresy 
a 20 tematických výkresů. 

Výkresy dokládají stav území hl. města Prahy a jsou znázorněním 
jevů UAP. UAP hl. města Prahy je primárně určen jako podklad pro 
UP hl.  města Prahy, čemuž odpovídá zejména základní měřítko 
grafi ckých výstupů. Měřítko hlavních výkresů je 1:10 000, měřítko 
tematických výkresů vyplývá z povahy zobrazovaných jevů 
(nejčastěji 1:10 000, 1:25 000).

číslo 
výkresu                                                   název                                                    měřítko
    1                Hodnoty území                                                                                       1:10000
    2                Limity využití území                                                                           1:10000
    3                Záměry na provedení změn v území                                       1:10000
    4                Problémy v území                                                                           1:10000
    5                Širší vztahy                                                                                       1:100000
    6                Specifi cká území                                                                                       1:25000
    7                Struktura zástavby                                                                           1:10000
    8                Kompoziční prvky                                                                            1:25000
    9                Kulturní hodnoty a památková ochrana města                           1:25000
  9 a                Kulturní hodnoty a památková ochrana města - centrum  1:5000
  10                Územně plánovací příprava                                                                1:25000
  11                Současný stav využití území                                                               1:10000
  12                Ochrana přírody a krajiny                                                               1:10000
  13                Zemědělský půdní fond                                                               1:25000
  14                Geologické jevy                                                                                       1:25000
  15                Kvalita ovzduší                                                                                       1:25000
  16                Akustické poměry                                                                           1:25000
  17                Civilní ochrana a bezpečnost                                                               1:25000
  18                Vlastnické poměry                                                                           1:25000
  19                Doprava                                                                                                   1:10000
  20                Komunikační síť                                                                                       1:25000
  21                Vodní a odpadové hospodářství                                                   1:10000
  22              Energetika                                                                                       1:10000

  23     Elektronické komunikace, kolektory      1:10000

a B. Údaje o území jsou dodávány poskytovateli údajů, kterých je 
v Praze více než 80.

V případě UAP hl. města Prahy se jedná o téměř 260 jevů a subjevů, 
což znamená významné rozšíření oproti Vyhlášce č.  00/2006 Sb., 
zejména v oblasti urbanismu a socioekonomické oblasti. Sledované 
jevy jsou pořizovány v nejlepší disponibilní podrobnosti. Data 
jevů UAP tvoří základ bohaté strukturované databáze UAP.

Katalog jevů UAP je samostatný dokument, který obsahuje 
popisné informace o podkladových údajích UAP hl. města Prahy 
včetně informace o poskytovateli dat, aktuálnosti a použití dat 
v rámci dokumentu apod.

Přílohy
Přílohami UAP hl. města Prahy jsou samostatné dokumenty 
zpracované pro potřeby UAP hl. města Prahy, které detailněji 
rozpracovávají nebo prezentují vybrané sledované jevy 
a podkladové údaje UAP.

Jednou z příloh je stručný souhrn nejdůležitějších zjištění o území 
hl. m. Prahy uskutečněných v rámci zpracovávání UAP - Rozbor 
udržitelného rozvoje území a vývoj od roku 2008. Obsahuje souhrn 
nejdůležitějších změn v území za uplynulé aktualizační období, tj. 
za 2 roky, a rozbor udržitelného rozvoje území se SWOT analýzami 
a vyhodnocením vyváženosti území. 

http://www.urm.cz/cs/uzemne_analyticke_podklady
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