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Předkládaný podklad pro členění území vznikl v Kanceláři 
metropolitního plánu a je prvním uceleným názorem na 
definování pražských lokalit. Podklad vznikl jako syntéza 
dvanácti názorů z různých úhlů pohledu na základě přiložené 
metodiky. 
Při práci se vyskytla potřeba samostatně definovat plochy 
železnic a dopravních ploch, které už nemají charakter 
veřejného prostranství. Vltava, jako jedinečný fenomén Prahy, 
je též samostatně vymezena a dále členěna. 
Předkládaný podklad je nutno brát jako první pracovní versi, 
kterou Kancelář metropolitního plánu předkládá k širší diskuzi 
zástupcům městských částí, je na něj však nutno nahlížet 
v kontextu celého města a v podrobnosti 1:25 000. 
Doufáme, že podněty městských částí, podložené hlubokou 
znalostí území, pomohou při detailním definování jednotlivých 
lokalit. 



Metodika územního plánu,  
ukázka – členění území  /pracovní 
verse/ 
výtah z textu „elementární.urbanismus II“  
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Charakter struktury jako základ koncepce 
plánu 
Hlavním úkolem územního plánování je obecně stanovení 
zastavitelných a nezastavitelných částí území. 
Důležité je odpovědět na otázku kde lze a kde nelze stavět. 
Zcela nedůležité je již to, co a jak stavět, protože struktura a 
forma zastavění je to, co přetrvává, zatímco funkce se 
v průběhu času proměňují. V urbanismu totiž většinou platí 
„převrácená poučka“: Forma NEsleduje funkci. Pokud by totiž 
byla funkce v území vždy určující, bylo by potřeba každou 
budovu zbořit, zanikne-li, nebo změní-li se funkce, pro kterou 
byla projektována. Tak tomu naštěstí není, budovy a struktura 
zůstávají i přesto, že se funkce mnohdy výrazně proměňují. 
Z tohoto faktu bychom měli vycházet, hovoříme-li o městě a 
jeho obrazu. Při bližším rozboru musíme zákonitě zjistit, že 
struktura, měřítko a výraz jsou pro obraz města mnohem 
důležitější než funkce, která, byť by byla na počátku i určující, je 
z hlediska dlouhodobého vývoje města většinou zcela 
nepodstatná. 
Proto, má-li být novým a zásadním regulativem charakter 
struktury území, musí být základním krokem jejich stanovení – 
popis stávajícího stavu. Dalším krokem bude nástin stavu 
budoucího – žádoucího (iniciování změny).  
„Celková studie nového obrazu“ se stane základní kostrou 
plánu. 
 
Strukturální pojetí plánu ovšem ostře kontrastuje 
s myšlenkou, že územní plán má definovat především 
„využití území“. Pod tím si, celkem pochopitelně, většina 
lidí zase představuje pouze „funkční využití území“. Ba co 
víc nejen funkční využití území, ale dokonce „funkční 
využití pozemků“! Tedy největší chybu plánů minulých.  
Strukturální pojetí plánu musí především vyřešit přesné 
popsání struktury města.  
Přesné definování částí periferie (periferí), stejně jako 
možnosti revitalizování stávajících stabilizovaných území. 
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Lokality 
Lokality s vlastním charakterem, vyvíjejícím se v čase jsou 
tou nejdůležitější skladebnou jednotkou města, kterou 
máme. Musíme se je nejdříve naučit:  
1) rozpoznat,  
2) popsat a  
3) nahlas pojmenovat, abychom s nimi vůbec mohli 
pracovat.  

Lokality a jejich charakter jako základní stavební 
kámen území. 
Lokalita je ve své podstatě průnikem charakteru zastavění 
a krajinné morfologie s přihlédnutím k převažujícím 
činnostem v území. Lokalita se dále člení z hlediska 
detailního popisu regulačních podmínek na bloky a 
soubory bloků a na pozemky a parcely. V úrovni územního 
plánu je však základní jednotkou popisu území právě (a 
jenom) lokalita. 
Definování lokalit je základním krokem ke strukturálnímu 
pojetí plánu. Význam lokalit v území je nezastupitelný. 
 
Rozlišení území z hlediska popisu znaků charakteru má 
význam jednak pro vytvoření rámce detailnějšího popisu 
regulace na nižších územních úrovních (bloky, pozemky, 
parcely), jednak pro stanovení strategie rozvoje města a jeho 
správy. Typy charakteru území města jsou specifickým 
urbanistickým jevem. Zároveň jsou výsledkem působení mnoha 
jevů, které bychom mohli sledovat i pomocí jiných disciplín 
(například konfigurace terénu a ostatní přírodní, kulturní, 
v obecném smyslu pojaté vlivy atd.).  

Charakteristiky lokalit 
Zvláštním případem popisu využití území je rozlišení míry 
(obsahu a rozsahu) změn, kterými využití území prochází. 
V tomto smyslu se rozlišují území stabilizovaná, u nichž lze 
předpokládat jen malé a nepříliš významné změny, území 
transformační, která jsou různým způsobem postižena a lze 
očekávat, nebo bude nutno podnítit, jejich znovuoživení, a 
konečně území rozvojová, jimiž se rozumí především území s 
nově navrhovaným využitím, která vytvářejí územní zálohu 
rozvoje města. Rozlišujícím znakem stabilizovanosti, 
transformova(tel)nosti či rozvojovosti území není však pouze 
stavební struktura; soubor rozlišujících znaků zahrnuje i 
hlediska ekonomická, sociální a přírodní. 
 
Lokality, jsou základní změnou měřítka plánu (viz 
předchozí texty) a lokalita je základem strukturálního pojetí 
plánu. Abychom lokality mohli popsat a definovat, 
abychom mohli celé území na lokality rozdělit, musíme 
nejdříve najít a popsat základní charakteristiky struktury 
řešeného města.  
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Klasifikace struktur města 
Na základě Strukturální diagnózy obrací studium struktur města 
pozornost k detailnímu zkoumání pozorovatelných vztahů, 
poměrů a souvislostí mezi složkami složitě uspořádaných 
systémů, které k vývoji struktury přispívají. Zdůrazňuje 
uspořádání celku, které teprve dává smysl jeho částem. Na 
základě pozorovatelné podobnosti zavádíme základní 
prostorovou diferenciace města. Stanovujeme lokality shodného 
charakteru na základě struktury zástavby resp. jejího 
negativního obrazu – veřejných prostranství. Na základě lokalit 
pak členíme město na základní oblasti v nichž se seskupují 
lokality s podobným charakterem a vlastnostmi.  
 
Pracujeme se čtyřmi hlavními charakteristikami: 
1. časová stabilizace struktury zástavby v území 
vyjadřuje za jakých kulturních okolností struktura vznikala, jak 
dlouho se ustavovala její současná podoba, nakolik je 
celospolečensky akceptována, jaká míra změny je v ní 
očekávána, jaká je její historická a kulturní hodnota  
2. měřítko a vztah struktury zástavby a infrastruktury 
vyjadřuje velikost a množství základních skladebních prvků 
struktury, souvislosti jejího utváření ve vztahu k mobilitě lidí a 
zboží, uspořádání veřejných prostranství a jejich role v rámci 
struktur 
3. charakter veřejných prostranství a krajina ve městě 
vyjadřuje poměry a vztahy soukromých a veřejných ploch 
v rámci struktury, míru jednoznačnosti jejich hranic i náplní, 
specifika a rozsah rostlého terénu, vyjadřuje míru  kontroly 
nezastavěných ploch 
4. stavební čára a její vztah k čáře uliční 
vyjadřuje ostrost hranice „hmoty“ a „prázdna“, veřejného a 
soukromého prostoru  
 
Prostorová diferenciace města 
Souhrnným výsledkem těchto ukazatelů je možnost rozdělit 
území města na 4+1 (1=krajina) rozdílné oblasti, chceme-li 
pásy, zcela oproštěni od svazujících funkčních kategorií. 
Výsledné oblasti vymezené skrze pozorovatelné vztahy, 
poměry a souvislosti společného a soukromého prostoru, tak 
mnohem lépe vystihují podstatu dané části města, než plochý 
popis funkčního členění.  
Zastavěné území města je možné rozdělit na oblasti 
s následujícím popisem:  
 
(obrázky ilustrující jednotlivé charakteristiky lokalit jsou 
definovány schematickým náznakem legendy regulačního 
plánu, tedy případného podrobnějšího popisu daného území)  



1) Centrum tvoří jádro, oblast která je: 
a) dlouhodobě stabilizovaná na základě historického konsenzu 
ustavovaného řádu staletí, osahuje struktury vzniklé 
kontinuálním překrývání a fixací předchozích vývojových vrstev.  
b) intenzivně plošně využita, obsahuje minimum rostlého 
terénu, veškeré parky jsou jasně definované a stabilizované. 
c) tvořena převážně živelně rostlou strukturou drobného 
měřítka, jakýkoliv geometrický plán – pokud existuje – se 
vyznačuje řadou lokálních anomálií nashromážděných ve 
struktuře během jejího vývoje.  
d) koncipována na pěší provoz, v parteru je úzce provázána 
s provozem souvisejícího veřejného prostoru. 
e) tvořena nepravidelnými, ale kompaktními bloky, vymezená 
krátkými ulicemi a kamennými náměstími. 
f) jasně a striktně dělena na soukromé a veřejné území. 
g) definována uzavřenou stavební čárou, identickou s čárou 
uliční, stavební čára je jasně definována fasádami domů. 
h) většinově složena z objektů vystavěných v období mezi 
středověkem a pozdním barokem, rozložená mezi sakrální a 
palácové solitéry 

2) Město tvoří vnitřní město, oblast která je: 
a) stabilizovaná obecně akceptovaným geometrickým plánem 
na základě historického konsenzu ustavovaného v řádu století 
až desetiletí. 
b) intenzivně plošně využita, obsahuje minimum rostlého 
terénu, přírodní terén se vyskytuje v řízené formě alejí, parků a 
v parky transformovaných náměstí, občas také předzahrádek a 
parkových vnitřků bloků, veškeré parky a zahrady jsou jasně 
definovány a stabilizovány.  
c) tvořena převážně naplánovanou, geometrickou strukturou 
středního měřítka.  
d) koncipována na koňský potah, v parteru je středně 
provázána s provozem souvisejícího veřejného prostoru 
e) tvořena kompaktními pravidelnými bloky vymezenými 
ulicemi, pasážemi a většinou parkovými náměstími, bloky jsou 
uspořádanými do čtvrtí, oblastí, které lze obejít za čtvrt hodiny.  
f) jasně a striktně dělena na soukromé a veřejné území. 
g) definována zpravidla uzavřenou stavební čárou, identickou 
s čárou uliční, stavební čára je jasně definována fasádami 
domů. 
h) většinově složena z objektů vystavěných v období mezi 
průmyslovou revolucí a první světovou válkou, rozložená mezi 
bloky činžovních domů se službami v parteru, sídla institucí a 
solitéry nových typologických objektů jako jsou divadla, nádraží, 
továrny muzea, výstaviště aj. 



3) Předměstí tvoří zahradní město, oblast která je: 
a) stabilizována spíše krátkodobě a lokálně rozdílně, 
geometrickým plánem nebo principem v řádu desetiletí. 
b) plošně využita nesouvisle a málo intenzivně, přírodní terén 
se vyskytuje nejčastěji ve formě zahrad a předzahrádek nebo 
travnatých zbytkových ploch a náletů, ty jsou jasně definovány 
a stabilizovány.  
c) tvořena geometrickou osnovou pozemků, vyplněnou shluky 
či solitéry staveb v rámci dobové regulace, vytvářející struktury 
středního měřítka.  
d) koncipována na hromadnou dopravu a automobilismus, 
v parteru zřídka či vůbec nesvázána s provozem souvisejícího 
veřejného prostoru 
e) tvořena zpravidla osnovou parcelace, ulice a veřejná 
prostranství vymezená ploty a zídkami.  
f) jasně a striktně dělena na soukromé a veřejné území. 
g) definována uzavřenou až otevřenou stavební čárou, která je 
výjimečně volná, uliční čára je definována plotem nebo zdí. 
h) většinově složena z nesamostatných rezidenčních celků 
uspořádaných jako zahradní města, tj. tvořená rozvolněnou 
zástavbou menšího měřítka, vzniklou mezi počátkem 20. století 
a koncem druhé světové války.  

4) Periferie tvoří vnější města, oblasti které jsou: 
a) stabilizovány pouze krátkodobě na základě toků a zón, míra 
stabilizace v řádu desetiletí až let. 
b) řídce zastavěny, obsahují nerovnoměrně lokalizované 
množství přírodního terénu, často ve formě zbytkových ploch a 
náletů,  louky, remízky, křoviny, travnaté ostrůvky většina z toho 
není jasně definována ani stabilizována.  
c) tvořeny fragmentálně zastavěným územím rozmanitého 
charakteru.  
d) koncipovány na masový automobilismus, bez parteru, bez 
služeb, provoz souvisejícího veřejného prostoru neexistuje, je 
redukován na transport. 
e) tvořeny strukturami s naddimenzovanými veřejnými 
prostranstvími, kde veřejný prostor tvoří souvislý celek. 
f) bez hierarchie a rozpoznatelných hranic soukromých a 
veřejných ploch.  
g) definovány otevřenou až převážně volnou stavební čárou, 
uliční čára je nedefinovatelná, lze ji rekonstruovat většinou jen 
na základě kompozice solitérů a silnic. 
h) většinově složeny z nesamostatných rezidenčních, 
produkčních nebo rekreačních celků velkých měřítek, jedná se 
o struktury vzniklé či ustálené v období od druhé světové války, 
přes transformaci devadesátých let minulého století až dodnes, 
závislost struktur na centrálním plánování dle principů Athénské 
charty, způsobuje jejich překrývání se zónami monofunkční 
náplně. 
 
 
 
 



5) Zvláštní oblastí je Krajina. Ačkoliv spadá do 
administrativních hranic města, podléhá specifickému 
„neměstskému“ režimu: 
 
A - převážně zemědělské lokality v rovině (plošiny, říční nivy) 
Zarovnané povrchy, které jsou díky této vlastnosti a díky 
zpravidla kvalitní půdě (černozemě, bonitní hnědozemě) 
v podstatném rozsahu zemědělsky využívány. Zemědělské 
využití a plochý reliéf jsou určujícími znaky pro vymezení 
lokality.  
 
B – lokality lesních komplexů v rovině (plošiny) 
Zarovnané povrchy, které jsou z důvodu půdy nevhodné k 
zemědělství (obvykle minerálně chudé půdy na štěrkopískových 
terasách či vysýchavé půdy na píscích; v méně častých 
případech výrazně zavlhčené až podmáčené půdy v mělkých 
depresích – vysoká hladina podzemní vody, nepropustné 
podloží) dlouhodobě zalesněny. Vysoká lesnatost a plochý 
reliéf jsou určujícími znaky pro vymezení lokality.  
 
C – lokality výrazných zaříznutých údolí (oba svahy + dno údolí 
či pouze jeden svah) 
Výrazná údolí Vltavy a jejích přítoků, zpravidla lesnatá, časté 
skalní výchozy ve svazích a na jejich horních hranách. 
Geomorfologický tvar reliéfu je dominantním určujícím znakem 
pro vymezení lokality.  
 
D – lokality s mírně zvlněným (mírně svažitým) reliéfem 
využívané převážně zemědělsky 
Mírně zvlněné tvary povrchu, které jsou využívány převážně 
zemědělsky, v území se i díky pestřejšímu reliéfu zpravidla 
vyskytují ve větší míře přírodě blízká společenstva menších 
hájů, mezí, potočních doprovodů či plochy sekundárních 
trávníků, apod. Nevyhraněnost tvarů reliéfu i způsobu využívání 
území (při mírné dominanci zemědělství) jsou určujícími znaky 
pro vymezení lokality.  
 
E – lokality úzkých zaříznutých potočních údolí v rovinatém 
reliéfu plošin 
Kombinace zarovnaného povrchu plošiny, dominantně 
zemědělsky využívané, a relativně výrazně zaříznutých, avšak 
úzkých a v řádu maximálně několika desítek metrů 
zahloubených údolí. Zemědělsky využívané plošiny a úzká 
potoční údolí jsou určujícími znaky pro vymezení lokality.  
 
F – rybniční lokality 
Lokality rybničních soustav v plochém reliéfu. 
 
G – lokality výrazných zalesněných izolovaných vrchů 
Plošně nevýznamné lokality zalesněných jednotlivých vrchů. 
 
H – zdevastovaná území volné krajiny (lomy, skládky) 
Výrazně člověkem negativně ovlivněná území vlivem odebírání 
materiálu přírodě či vkládání cizorodého materiálu do přírody – 
antropogenní tvary reliéfu v různém stadiu své existence.  
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