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Abstrakt 

Územní plánování je vědou, jeţ čerpá z přírodních, technických i společenských věd a 

zároveň proniká do sféry ekonomické, sociální i sféry ţivotního prostředí. Přitom reaguje i 

na změny společenských podmínek. Úkolem územních plánů, jako dlouhodobých 

dokumentů, je reagovat na minulý vývoj, soudobé tendence a podporovat budoucí rozvoj. 

Územní plány pořízené v 90. letech, tedy v prostředí nového politického reţimu, měly 

důleţitou roli, podchytit a podpořit územní rozvoj.  

Mezi města, která pořizovala za nových politických podmínek územní plán, patřila i Plzeň. 

Účinnost územního plánu Plzně z roku 1995 byla prognózována na 15 let, tedy 

do loňského roku. V případě snahy o hodnocení územního plánu, je nutné vzít v úvahu 

změnu nejrůznějších podmínek ve společnosti. Budeme-li respektovat vliv těchto změn, 

pak hodnotit dobrý nebo špatný plán není moţné. Z tohoto důvodu je v této práci 

přistupováno k jakési úvaze o naplněnosti územního plánu města Plzně.  

Klíčová slova: územní plán, Plzeň, funkční vyuţití, územní rozvoj. 

 

Abstract 

Spatial planning is a science that draws from the natural, technical and social sciences, and 

also penetrates into the sphere of economic, social and environmental spheres. It also 

responds to changes in social conditions. The task of land use plans, as long document is to 

respond to past developments, contemporary trends and to support future development. 

Regional plans made in the 90 years later, in the environment of the new political regime 

had an important role to capture and promote regional development. 

Among the cities which have sourced a new political conditions, land use plan, and 

belonged to Plzen. The effectiveness of Pilsen development plan of 1995 was forecast over 

15 years, until last year. In the case of efforts on the evaluation of the development plan, it 

is necessary to take into account the changing conditions in various companies. If we 

respect the impact of these changes, then evaluate the good or bad the plan is not possible. 

For this reason, in this work are treated to a sort of reflection on the repletion of the city 

plan of Pilsen. 

Key words: spatial plan, Plzen, functional use, land development. 
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1 Úvod 

Kaţdá plocha je prezentována určitou funkcí. Funkce je zastoupena jednou i více 

činností. Části obcí a měst zahrnují několik ploch a charakter sídel se utváří podle 

zastoupení těchto funkcí. V různých obdobích je však pohled na zastoupení funkcí a 

činností v území odlišný. 

Na změnu společenských podmínek a činností reaguje územní plánování. Územní 

plánování se dnes zabývá udrţitelným rozvojem území a přizpůsobuje se 

celospolečenským potřebám. Pro tuto práci má zásadní význam vývoj podmíněný 

politickým reţimem v 2. polovině minulého století a zejména pak 90. léta. 

Jednotlivé město je definováno svým historickým vývojem, do kterého zasahuje 

mnoho aspektů. Socialistické období před rokem 1989 za sebou zanechalo mnoho 

negativních prvků. Města byla poznamenána urbanistickou a architektonickou koncepcí 

meziválečné moderny. Tento vývoj přerušil rok 1989, který reprezentuje změnu 

politického prostředí. 

Následující období dvaceti let územní plánování prošlo změnami, související se 

společenským porevolučním uvolněním. Tento politický převrat je typický přechodem 

od monofunkčního plánování k polyfunkčnímu. Územní plány, jako základní dokumenty 

rozvoje obcí i měst, začaly být nedostačující novým potřebám na rozvoj. Chyběla 

koordinace nadřazených funkčních, prostorových a systémových vazeb, na coţ reagovaly 

úřady územního plánování.  

Tato práce se tedy zaobírá ÚP města Plzně, který byl právě pořízen na základě 

těchto změn. Zabývám se zde hlavním úkolem územního plánování, tedy vytvořením 

takového dokumentu, který reaguje na minulý vývoj, soudobé tendence i zohledňuje a 

podporuje budoucí rozvoj. 

V úvodní části se zabývám obecnou problematikou územního plánování. 

Zkoumám důvod existence územního plánování a vývoj různých pohledů na tuto 

problematiku. V této teoretické části je cílem zjistit, jaký je předmět současných diskusních 

témat v ÚPN. Dále jaké jsou problémy a trendy vývoje územního plánování v Evropském 

kontextu i na úrovni České republiky. Podstatná část teoretického úvodu je věnována 

sloţité problematice pořízení ÚP. Vedle ÚPN se tato práce zabývá také územním 

rozvojem, jako realizační fází ÚPN (Maier, 1993) a jeho subjekty. Poslední část stručně 

charakterizuje rozvoj města a nastiňuje jeho funkce. 
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Další kapitola osvětluje metodiku práce. Převaţující kvalitativní šetření je 

základní pouţitou metodou. Je provedena analýza územního plánu Plzně od pořízení aţ 

po současnost. V několika následujících kapitolách je analyzována naplněnost ÚPMP 

podle funkčního vyuţití, jednotlivých období i částí města. Příčiny a důsledky změn jsou 

ověřeny na základě rozhovorů s pořizovateli a zpracovateli územního plánu. Poslední 

kapitola je věnována porovnání územního plánu města Ústí nad Labem a Plzně. Důvodem 

výběru je stejné časové období pořízení i platnosti dokumentů a statut statutárního města. 

Stejně jako u ÚPMP je zde analyzována naplněnost plánu ve sledovaných 15 letech 

v různých městských částích. A na úplný závěr je porovnávána rozdílnost v naplněnosti 

obou územně plánovacích dokumentů. 

2 Cíle práce a výzkumné otázky 

Cíle práce vycházejí z poţadavků, které byly kladeny na ÚPD. Hlavní náplň práce 

je analyzovat moţnosti uplatnění územního plánu jako nástroje územního plánování. 

Stěţejní výzkumné otázky práce jsou následující: 

1) Podařilo se zrealizovat a naplnit Územní plán města Plzně schválený v roce 1995 a 

jaké jsou příčiny nenaplněnosti? 

- Na základě analýzy vyuţití území v tehdejším a současně platném dokumentu je 

cílem identifikovat koncepty funkčního vyuţití, kde se prognózovaný vývoj naplnil a 

kde nikoli. 

- Dle zjištěných tendencí následně analyzovat příčiny, jeţ vedly ke změnám územního 

plánu. 

2) Jaké období v posledních 15 letech je charakteristické největším stavebním 

rozvojem? 

- Definováním jednotlivých období a následnou analýzou územního plánu a jeho změn 

v daném čase, určit etapu platnosti ÚPMP, jeţ lze charakterizovat nejvyšším podílem 

stavebních změn. 

3) Která část Plzně je z hlediska územního rozvoje nejstabilnější? 

- Podle analýzy historického vývoje zástavby Plzně definovat základní části města a 

definovat lokality, kde došlo k nejmarkantnějším stavebním změnám. 

4) Jaký městský obvod Plzně je předmětem nejvyššího počtu změn ÚPMP? 

- Na základě ,,papírových změn“ (všech pořízených) zjistit, který městský obvod má 

nejvyšší plošný podíl změn na svém území, neboli, který je nejvíce nestabilní. 
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5) Naplnily se záměry územního plánu města Ústí nad Labem i Plzně? 

- Analyzováním původního a současně platného dokumentu je cílem určit, jaký 

územní plán, lépe stanovil funkční vyuţití s ohledem na budoucí vývoj. 

2.1 Hypotézy 

Na základě stanovených cílů byly vytyčeny hlavní hypotézy práce. ÚPMP byl 

pořízen na dobu 15 let a je pravděpodobné, ţe vlivem vnějších vlivů došlo k odchýlení 

od prognózovaného funkčního vyuţití. Za nejdynamičtější funkční sloţky města povaţuje 

Maier (2000) oblast bydlení a výroby. Z těchto úvah vychází první hypotéza o změně 

prognózovaného funkčního vyuţití území územním plánem, a to především v lokalitách 

pro bydlení a výrobu. 

Územně plánovací proces je velmi sloţitý a zahrnuje rozsáhlou škálu vstupujících 

aktérů.  Z důvodu oslabení národního státu, Newman a Thornley (1996) upozorňují 

na budoucí zvýšení zapojení a tlaku soukromého sektoru do ÚPN. Toto tvrzení podporuje i 

Maier (2001), jeţ zdůrazňuje vliv developerů a realitních kanceláří na jednotlivé 

samosprávy. Územní plán je dlouhodobý koncepční dokument, nemůţe ale odolat tlaku 

investorů a developerů. Druhá hypotéza se tedy zaměřuje na příčiny změn a stěţejní vliv 

připisuje tlaku ekonomických subjektů. 

Další hypotéza vychází z procesu suburbanizace, která se vyznačuje rozrůstáním 

města do nejbliţšího okolí. Sýkora (2000) zmiňuje především rozšiřování ploch 

pro bydlení a komerční účely. Domnívám se tedy, ţe největší rozvoj bude zaznamenán 

v okrajových lokalitách města a bude se týkat zejména nových ploch pro bydlení a 

komerci. 

Poslední hypotéza vychází především z moţností města vyplývající z jeho 

geografické a dopravní polohy. Blaţek, Uhlíř (2002) hovoří o zařazení těchto aspektů 

do měkkých lokalizačních faktorů, stejně jako je zmiňuje Rumpel a Slach (2008). 

Z geografické polohy se odvíjí i dopravní napojení. Plzeň jako centrum západních Čech má 

dobré dopravní napojení jak na Prahu, tak Německo. Dále se vyznačuje příznivou 

geografickou polohou a reliéfem města, coţ je dáno Plzeňskou kotlinou a soutokem čtyř 

řek. Naopak Ústí nad Labem se potýká se svaţitým reliéfem a chybějícím dopravním 

napojením z hlediska širších vztahů. Z tohoto usuzuji, ţe v Plzni došlo k vyššímu podílu 

zastavění ploch neţ v Ústí nad Labem a zrealizovalo se více investičních projektů a lze tak 

předpokládat, ţe dopravní a geografická poloha má podmiňující vliv na územní rozvoj. 
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3 Územní plánování 

Územní plánování prošlo od svého zrodu mnoha změnami. Stalo se naukou, jeţ 

má značně mezioborový předmět studia a představuje interaktivní činnost (Lass, 2006). 

Čerpá z přírodních, technických i společenských věd a proniká do sféry ekonomické, 

sociální i sféry ţivotního prostředí (Perlín, 2010).  

3.1 Vývoj postojů a přístupů k rozvíjení a plánování území v čase 

Od vzniku prvních trvalých sídel je patrná koordinace rozvoje území, avšak není 

plánovaná, nýbrţ samovolná.  Potřeba usměrňovat a plánovat rozvoj území vyvstává aţ 

s pokrokem ve společnosti, kdy si jsou lidé vědomi nutnosti podporovat, potlačovat a řídit 

procesy v území. Od této chvíle lze hovořit o utváření rozvoje území jako o územním 

plánování. Zároveň je to počátek tvorby rozličných aţ protichůdných názorů, které se 

mohou lišit podle zájmů, jeţ mají být prostřednictvím územního plánování uplatněny.  

Při snaze vysvětlit samotný pojem územního plánování je proto moţné narazit 

na různý obsah, definice i přístupy. Jeho uţití a význam se s časem měnily a tento vývoj je 

téţ odpovědí na měnící se právní prostředí, socioekonomické podmínky, kulturní aspekty a 

politické a ideologické aspirace (Evropská komise, 2000). 

Zásadní období pro územní plánování bylo spjato s průmyslovou revolucí, kdy 

vyvstal poţadavek cíleně plánovat a koordinovat území. Na průmyslovou revoluci 

navazovala i demografická revoluce a urbanizace. S rozšiřováním měst a utvářením 

městských aglomerací bylo nutné vyřešit hygienické, sociální i urbanistické problémy. 

Různé přístupy a způsoby územního plánování se šířily ze zemí, kde tyto změny probíhaly 

nejdříve (Spojené státy Americké, Velká Británie, západní státy Evropy). Způsoby 

organizace zástavby i stanovení trendů v postojích k územnímu plánování pochází 

z vyspělých zemí. K předním teoretikům patří Ward (2004), Thornley, Newman (1996) a 

Hall (1992, 1996). Studují historii ÚPN ve světě, analyzují vlivy na územní plánování, 

zabývají se významnými osobnostmi a jejich urbanistickými teoriemi, a následně analyzují 

jejich vlivy na další utváření území. V Česku je moţné jako předního urbanistu označit 

Maiera, jeţ zkoumá vývoj plánování v kapitalistických zemích, Sovětském Svazu a 

v zemích střední a východní Evropy. 

Z hlediska historického vývoje bylo územní plánování zpočátku výhradně 

technickou disciplínou. Důvodem bylo stěhování lidí do měst nebo-li urbanizace a 
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zvyšující se poţadavky na ubytovací kapacity ve městech, tedy na zcela novou výstavbu či 

přestavbu sídel. Cílem bylo budovat podmínky pro kvalitnější ţivot městě. Od poloviny 

20. století došlo k přeorientování se na územní plánování jako na činnost státní politiky 

(Adams, 1994). Tento liberální přístup vedl k nadměrnému rozrůstání měst a k problémům 

s ţivotním prostředím. V 70. letech krize poukázala na existenci hranic růstu, coţ však 

nevyvolalo potřebnou změnu v plánovacím procesu. Na základě této negativně působící 

ztráty zájmu o územní plánování se od 90. let (Maier, 2004) začínají urbanističní teoretici 

vracet k jiţ stanoveným zásadám územního plánování. 90. léta jsou také obdobím, kdy se 

započala institucionalizace územní problematiky v Evropě. 

3.1.1 Soudobé trendy a přístupy 

Je jasné, ţe zcela krajní přístupy, ať uţ totalitní či deregulovaný, nejsou efektivní. 

K novým přístupům patří např. vnímání územního plánování jako nezbytnost (Adams, 

1994), jeţ podporuje široké politické spektrum. Charakteristickým rysem současnosti je 

plánování územního rozvoje od menších územních jednotek, tedy samospráv, směrem 

k vyšším (,,bottom-up“) namísto dřívějšího centralizovaného přístupu ,,top-down“. 

Problémy plánování uţ nejsou jen lokálního charakteru (Maier, 2004), ale 

zasahují do vyšších územních jednotek, a jsou více dynamické. Problémy se globalizují, 

prostor se smršťuje a rozdíly mezi společnostmi rostou - polarizace
1
. Snahou je tak 

komplexně přistupovat k  celému územně plánovacímu procesu. Teoretici v oblasti 

územního plánování zkoumají urbanistické teorie a stále více zapojují problémy ţivotního 

prostředí i problémy sociální. Reagují téţ na změny v politické a ekonomické situaci. 

 

Newman a Thornley (1996) definují v územním plánování 4 současné trendy, 

které vedou: 

 k nepřehlednosti územně plánovacího procesu, přičemţ rozhodující pravomoce 

v důleţitých oblastech si drţí stát, 

 stále většímu zapojování soukromého sektoru i soukromého kapitálu. Anderle 

(2000) tuto myšlenku dále rozvádí ve smyslu obavy ze střetů konkrétní fyzické, ale 

i hromadného subjektu s individuálními právy, 

 k odtrţenosti ÚPN a sociálních programů. V tomto ohledu je moţné nalézt rozdíly 

v přístupech od konzervativních po demokratické, 

                                                 
1
 Autorem teorie polarizovaného rozvoje je John Friedman (1966), jeţ rozpracoval teorii 

nerovnoměrného rozvoje (Blaţek, Uhlíř, 2002). 
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 ke ztrátě odpovědnosti za územně plánovací proces, kdy je obtíţné identifikovat 

odpovědnou osobu. 

 

Studiem dalšího vývoje této disciplíny se zabývá Ward (2004). Zkoumá, zda lze 

dosáhnout ideálního způsobu plánování území, který si klade za cíl dosáhnout udrţitelného 

rozvoje a kvality ţivota, pomocí soukromých subjektů. Přičemţ soukromé subjekty budou 

regulovány nástroji ÚPN. Vallée (2009, s 94) se téţ zabývá budoucím rozvojem a 

doporučuje zároveň směr, jakým by se mělo území plánování dále vyvíjet: ,,Prostorové 

(územní) plánování by se mělo dále obsahově i organizačně rozvíjet tak, aby mohlo plnit 

funkci manaţera, iniciátora rozvoje území a organizátora procesů v území.“ Newman a 

Thornley (1996) dodávají, ţe cílem ÚPN by měla být vyváţenost. Je nutné zmínit i 

inovativní pohled na územní plánování, jeţ někteří teoretici opomíjejí. 

Současné územní plánování je moţné stále více charakterizovat i jako 

participativní plánování (CEMAT, 2007). Pod tímto označením si lze představit 

specifickou formu územně plánovací činnosti, praktikovanou orgány veřejné správy 

zejména na místní úrovni, která umoţňuje občanům hrát důleţitou roli v procesu 

plánování. Nejběţnější formou participativního plánování je konzultace o projektech 

před jejich formálním schválením. 

Nelze opomenout zvyšující se vliv Evropské Unie. Způsob, jakým Unie proniká 

do územního plánování jednotlivých států, je zatím na úrovni metodické a nepřímo i 

na úrovni legislativní. Vytváří metodický rámec v oblasti strategického plánování 

na regionální úrovni. Avšak nástroje, které EU pouţívá, jsou velmi slabé a nemají 

exekutivní charakter (vymahatelnost) (ÚÚR, 2010).  

3.2 Územní plánování v evropském kontextu 

3.2.1 Terminologie 

První termín (CEMAT, 2007) označující územní plánování (,,Town and country 

planning“) je výraz pocházející z Velké Británie (přijatý v bezprostředním post-válečném 

období v roce 1947). Následně byl do značné míry pouţitý na celý evropský kontinent. Jiţ 

v této době byly ve Velké Británii stanoveny oblasti působení tohoto oboru. Územní 

plánování zahrnovalo oblasti veřejných politik, které obsahovaly různé aktivity, jako je 

plánování krajiny, urbanismus, městský rozvoj, plánování dopravy, rozvoje zařízení a 

pomůcek, apod.  
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Budeme-li se zabývat tímto pojmem napříč Evropskou Unií, zjistíme, ţe 

neexistuje úplná shoda ve významu byť jediného termínu, jeţ se nějakým způsobem týká 

základní myšlenky územního plánování (CEMAT, 2007). Bylo proto uspořádáno 

kompendium EU, s cílem přesněji definovat význam termínů, pouţívaných v kaţdé zemi. 

Nepředpokládalo se tedy, ţe jednotlivé pojmy mají stejný význam. Evropská komise tak 

zvolila neutrální termín, jeţ se přesně neshoduje s ţádným termínem pouţívaným 

v členských zemích v oblasti územního plánování, a to ,,spatial planning“.  

Spatial planning, dále jen územní plánování, je dle komise chápáno jako soubor 

koordinačních opatření prostorových dopadů různých odvětvových politik. Cílem je 

dosáhnout rovnoměrného meziregionálního a ekonomického rozvoje. ÚPN tedy znamená 

ekonomický nástroj? Nikoliv, komise dodává potřebu vytvoření racionálnější územní 

organizace a rozvoj území s ohledem na potřebu ochrany ţivotního prostředí a sociálních a 

ekonomických cílů. 

O společné pojetí územního plánování se snaţí Územní agenda EU z roku 2007. 

Jedná se o novou společnou politiku EU, jeţ má zatím úroveň deklarace resortních 

ministrů. Jejím cílem je společná koordinace územního rozvoje ve státech EU vytvořit tak 

konkurenceschopnější a udrţitelnou Evropu rozlišných regionů. Jejím hlavním 

nedostatkem je neexistence nástrojů exekutivního charakteru a nekonkrétnost ve smyslu 

dotačních programů a rozhodovacích mechanismů (Perlín, 2010). 

3.2.2 Odlišnost v systémech ÚPN 

Nejen v terminologii ale i v samotné činnosti územního plánování existují mezi 

evropskými státy rozdíly. Důvodem je odlišnost podmínek vývoje (kap. 3.1.1) 

v jednotlivých zemích. Zároveň se zde projevuje i různorodost ústavního, správního a 

legislativního rámce a samozřejmě téţ stupně urbanizace. To vše definuje úroveň 

územního plánování, nebo-li tradici v územním plánování.  

Dle Evropské komise (ÚÚR, 2000, s. 23) je uvedeno: ,,Pro definování tradic, tedy 

různých rysů ÚPN v členských zemích, je nutné pouţít rozlišující faktory“. Stěţejní je 

rozlišit systémy integrující sociální a ekonomické plánování s politikou územního 

plánování, a systémy, které jsou zaměřeny na kontrolu vyuţití území a jeho rozvoje. 

V integrovaných systémech se dále rozlišuje komplexní a strategická úroveň. České 

republika pouţívá integrovaný systém prostřednictvím strategického plánování.  

Největší nuance mezi členy EU jsou v centralizaci a decentralizaci systému ÚPN, 

nebo-li v těţišti moci. Od 90. let se pouţívá termín subsidiarity, nebo-li ,,delegování 
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odpovědnosti na nejmenší jednotky, které jsou ještě schopny kompetentně rozhodovat“ 

(Perlín, 2010). Otázkou ale je, jak silné pravomoce v kontrole si ponechá centrální úroveň. 

Dalším rozlišujícím prvkem je míra propojení plánování a investic v jednotlivých 

sektorech s územním plánováním. Evropská komise zmiňuje (ÚÚR, 2000, s. 35): ,,Hlavní 

rozdíl je v pronikání soukromého sektoru do územního plánování. Tak vznikají různé 

vztahy mezi soukromou a veřejnou sférou.“ Rozlišují se přístupy upřednostňující veřejné 

zájmy, nebo zájmy individuální (soukromé) či zájmy smíšené. Závisí tak na realizaci 

národní politiky v implementaci územních plánů a z jakých zdrojů je převáţně čerpáno.  

Newman a Thornley (1996, s. 61): ,,Ve většině evropských zemích funguje ÚPN 

jako určitý rámec pro uplatnění záměrů soukromých subjektů, tedy pro realizaci a rozvoj 

investic.“ Účast soukromého sektoru je střetem institucionálních struktur, politik a 

ekonomické soutěţe. V České republice v současnosti neexistují ţádné legislativou 

stanovené postupy pro spolupráci soukromého a veřejného sektoru. 
 

Tabulka 1: Přístupy implementace ÚP z hlediska propojení soukromého a veřejného sektoru 

převaţující přístup 
s účastí veřejného 

sektor 
smíšený přístup 

s účastí soukromého 

sektoru 

země 
Dánsko, Nizozemsko, 

Finsko 
Francie 

Řecko, Spojené 

Království 

Zdroj: ÚÚR, 2000 

 

Z pohledu vyzrálosti právního systému a charakteru hierarchické struktury se liší i 

přístupy k územnímu plánování. Lze jmenovat tyto čtyři tradiční evropské přístupy:  

 regionálně ekonomický přístup, 

 komplexně integrovaný přístup (rámcové řízení), 

 řízení vyuţití území, 

 urbanismus (upřednostňuje urbanistické návrhy před FV území) 

Perlín (2010, 4. přednáška): ,,V České republice je uplatňován komplexní 

integrovaný přístup, kdy je vyšší dokument nadřazen vyššímu (top-down) se 3 úrovněmi 

správy.“ 

Podobným způsobem rozdělují systémy územního plánování Newman a Thornley 

(1996). Rozlišujícími prvky, které zde téţ vyplývají z historického vývoje, označují např. 

strukturu správy, míru autonomie aj. Podle těchto dvou autorů se Česká republika řadí 

do skupiny východoevropských států, které jsou charakteristické komunistickou minulostí 

a v současnosti jsou v určitém přechodném období (obr.č.1). Zmiňují, ţe i 

před komunistickým reţimem se mezi státy v této skupině objevovaly vzájemné 
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podobnosti. Český administrativní systém, který byl určen historickým spojením 

s Německem a Rakouskem, je moţné přiřadit k zemím s německým způsobem plánování. 

 

Obrázek 1: Skupiny dle právního a administrativního systému 

 

Zdroj: Newman, Thornley (1996), s. 29 
 

Dále z hlediska různých úrovní, na nichţ evropské státy regionální a strategické 

plánování pouţívají, lze rozlišit skupiny zemí, které upřednostňují přístup převáţně 

na národní, regionální či mikroregionální úrovni. V Čechách jsou nejvíce pouţívány 

přístupy mikroregionální a lokální úrovně. 
 

Tabulka 2: Přístupy ke strategickému plánování v Evropě 

 národní úroveň regionální úroveň 
mikroregionální / lokální  

úroveň 

uplatňovány 

částečně 
Lucembursko Rakousko, Belgie, Německo 

Dánsko, Finsko, Nizozemí, 

Švédsko, Británie 

široce pouţívány Řecko 
Francie, Irsko, Itálie, 

Portugalsko, Španělsko 
 

Zdroj: Perlín, 2010 

 

Přístupy k územnímu plánování se rozlišují i podle nástrojů, které jednotlivé země 

pouţívají. Jsou to tyto nástroje: národní dokumenty (různě uplatňované, slouţí spíše 

pro koordinaci jednotlivých politik), strategické (v ČR nejsou), rámcové a regulační. 

Rámcové nástroje mají podobu obecných směrnic, neurčují konkrétní regulativy a jsou 

proto flexibilnější (např. Velká Británie). Z tohoto důvodu však nepřináší stabilitu 

rozhodování. Regulační nástroje pouţívají všechny státy EU kromě Velké Británie a Irska. 
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Jsou naopak zcela striktní, neumoţňují rychlý a aktivní přístup, jsou závazné a často stojí 

na formálních pravidlech. 

Pro integraci územního rozvoje a územního plánování na evropské úrovni je 

nutné, aby byly všechny stupně této disciplíny provázané. Územní plánování tak obsahuje 

tyto prvky (Perlín, 2010): 

 transnárodní / národní plánování – snaha o začlenění prvků mezinárodního rozvoje 

do národních dokumentů, 

 regionální politika – snaha o rozmístění ekonomických a sociálních aktivit mezi 

regiony, jeţ vedou k rovnoměrnému rozvoji, 

 regionální plánování – snaha formovat rozvoj uvnitř regionu, integruje důsledky 

územní národní politiky s místními podmínkami, 

 detailní vyuţití území / fyzické plánování – regulace rozvoje území na obecné 

úrovni, cílem je regulace převádění způsobů vyuţití území. 

Kritéria, jeţ mají stěţejní roli pro určení systémů ÚPN členských států, jmenuje 

Evropská komise. Jsou to: ústavní zákon, struktura vlády s odpovědností za územní 

plánování a právní rámec. 

3.3 Územní plánování v České republice 

Jelikoţ se tato práce zabývá územním plánem města Plzně, uţívám proto přístupu 

k územnímu plánování ve smyslu legislativních podmínek České republiky
2
. Dle Blaţkové 

(2010, s. 1): ,,Územní plánování soustavně a komplexně řeší funkční vyuţití území, 

stanoví zásady jeho organizace a věcně a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti 

ovlivňující rozvoj území. Územní plánování má ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet 

přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a 

archeologického dědictví“  

Damborský a Grill (2009, s.33) :,,Zvláštností územního plánování v České 

republice je velké mnoţství rozvojových dokumentů, které nejsou téměř provázané. 

V Evropském kontextu se pouţívá termín přeprogramování.“ 

Z hlediska vývoje územního plánování (Jusková, Kamenický, 2010) je moţné 

u bývalých komunistických zemí vysledovat určitou nevoli veřejnosti vůči velkým 

projektům, jeţ můţe být reakcí na centrální plánování. Lze ale pocítit mírné zlepšení 

v tomto ohledu. V České republice se tedy územní plánování odklonilo od ryze státního 

                                                 
2
 Zákon č. 50/1976 Sb. a 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
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plánování a prosazování trţního přístupu k určité spolupráci veřejného a státního sektoru 

v současnosti. 

3.4 Nástroje územního plánování 

Dle platné legislativy ČR k nástrojům územního plánování patří územně 

plánovací podklady, územně plánovací dokumentace a politika územního rozvoje. 

Územně plánovací dokumentace je typická svou hierarchickou strukturou. 

Územní plán má tak vazbu na krajskou územně plánovací dokumentaci a měl by 

upřesňovat úkoly a cíle, které jsou zde stanovené. Pro potřeby plánování v České republice 

nový stavební zákon tedy rozlišuje tři druhy dokumentů pro danou úroveň:  

 celostátní / národní  (Politika územního rozvoje),  

 krajská / regionální / nadmístní (Zásady územního rozvoje
3
), 

 obecní / lokální / místní (územní plány / regulační plány pro část obce). 

3.5 Obecní úroveň ÚPN – územní plán 

Při snaze o definování samotného pojmu je moţné, stejně jako u územního 

plánování, narazit na více názorů. Přesto však existuje určitá shoda v základním definování 

tohoto pojmu. Územní plán je rozvojový dokument, který stanovuje stěţejní koncepci 

rozvoje území, řeší prostorové a funkční vymezení a uspořádání ploch a stanovuje jejich 

regulativy
4
. Slouţí téţ ke koordinaci výstavby v území. 

Přístupy k tomuto rozvojovému dokumentu se liší podle zájmů různých aktérů 

územního plánování. Slanina (2006, s.4): ,,Územní plán můţe být pojmem pro konečnou 

autoritu.“ Představuje zákonnou normu pro etické, umělecké a technické vize architektury. 

Plán vymezuje (Jusková, Kamenický, 2010) stabilizovaná a rozvojová území, dominantní 

funkce, vedlejší funkce i výjimečně přípustné vyuţití území. Lze ho tak chápat například 

jako stabilizační prvek v území. Akademická strana (Jusková, Kamenický, 2010) vidí 

územní plány jako příleţitost, kdy je tento dokument formou nabídky, jak vyuţívat území. 

Z ekonomického pohledu jsou územní plány tedy i trţními nástroji, které regulují i 

stimulují trţní mechanismy. 

Dle Koţeluha (2010) naopak samotní investoři pokládají ÚP jako určitý direktiv, 

jeţ zabraňuje realizaci jejich cílů (kap. 3.10.2).  Direktiv to můţe být i v situaci, kdy se 

                                                 
3
 Dle dřívějšího stavebního zákona byly pořizovány územní plány velkých územních celků (ÚP VÚC) 

pro více obcí, zpravidla pro část kraje nebo i pro celý kraj. Byly zpracovány pro území zvláštní 

ochrany i pro území se zvýšenou investiční aktivitou a data pak byla převzata do ZÚR. 
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rozhoduje o změně funkčního vyuţití území. Tehdy je nutné zajistit soulad s platnou 

územně plánovací dokumentací řešeného území. Existují i další kritiky územních plánu. 

Plán pozbývá důleţitosti v případě nepropojenosti s mocí. Kdy je spíše obecný a zabývá se 

převáţně budoucností. Územní plány tak chtějí dosáhnout příliš vysoko, avšak mnohdy 

nedosáhnou ničeho (Neumann 1998). 

Maier, Řezáč (2006) vidí územní plány jako určující aţ omezující prvky moţného 

vyuţití území a jeho intenzity v jednotlivých zónách
5
. Důvodem zde můţe být současné 

legislativní ukotvení stavebním zákonem, jeţ definuje zastavěné, nezastavěné území
6
 a 

zastavitelnou plochu. Snahou nynějších územních plánů je omezovat rozšiřování 

zastavitelných ploch, dokud se nevyčerpají jiţ navrţené zastavitelné plochy. Z tohoto 

pohledu je lze plány pojímat jako formu ochrany před dalším zastavěním území. 

Perlín (2010, 2. přednáška): ,,Úspěšnost samotného pořízení územně plánovací 

dokumentace pak závisí na spolupráci mezi aktéry územního plánování, vzájemné 

informovanosti a dobrých partnerských vztazích.“ Lze říci, ţe tuto myšlenku potvrzuje 

většina teoretiků a odborníků územního plánování. 

 

 Územní plán obce 

Územní plán je součástí územně plánovací dokumentace a je základním 

rozvojovým dokumentem obcí. ÚP tak rozhoduje o budoucím vývoji obce. Územní plán 

vydává zastupitelstvo obce vţdy pro celé území obce. Je závazný pro pořízení a vydání 

regulačního plánu zastupitelstvem obce. Základní části jsou: výkresová a textová a jejich 

obsah je daný zákonem a vyhláškami. 

Obec si lze představit jako manaţera území (Vallée, 2009), protoţe pomocí 

územního plánu vytváří budoucí vzhled území. Obec je tedy odpovědná za rozvoj obce, a i 

kdyţ je stanovení cílů rozvoje obtíţné, mělo by být dosaţitelné a reálné. 

Při rozvoji obce (Flousková, 2009) by se mělo postupovat a zohledňovat všechny 

aspekty tímto způsobem: 

potřeby občanů ► potřeby obce ►zhodnocení potenciálních nástrojů pro rozvoj obce 

► vyuţití nejvhodnější nástrojů ► příliv peněz ►rozvoj obce ► spokojenost občanů 

Obec by měla zajistit potřeby a převládající zájmy občanů a rozvíjet tak celou 

komunitu. 

                                                 
5
 Dle neoklasického koncentrického modelu městských zón, formulovaná W. Alonsem, zaloţen 

na takových předpokladech, jeţ nebývají v praxi naplněny. Zónování je podmíněno vzdáleností 

od centra (náklady na dopravu) a velikostí daného pozemku (Maier, 1993). 
6
 SZ označuje jen úzký okruh staveb, které lze umisťovat v tomto území. 
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3.5.1 Územní plán a legislativa 

Nový stavební zákon z roku 2006, který přinesl podrobnější a rozšířenější obsah 

územně plánovací dokumentace obce neţ v zákoně č. 50/1976 Sb. je účinný od 1.1.2007. 

Stěţejní změnou v územně plánovacím procesu je způsob vydání ÚPD. Ve starém 

stavebním zákoně se závazná část vyhlašovala
7
, v současně platném zákoně se vydává 

opatřením obecné povahy podle správního řádu a procesní postup se tímto řídí. OOP není 

však rozhodnutím ani právním předpisem. KÚPK (2010): ,,Obecně závazná vyhláška 

vystupuje jako úkon s konkrétním předmětem, ale s obecně definovanými adresáty.“ 

Pozitivem je moţná obrana proti tomuto aktu, a to jeho přezkumem u nadřízeného 

správního orgánu nebo u správního soudu. 

Pořizování územních plánů bylo přeneseno z obcí na úřady územního plánování 

s rozšířenou působností (úřady obcí), které pořizují tyto dokumenty v přenesené působnosti 

jako výkon státní správy. Důvodem byly územní plány niţší kvality (KÚPK, 2010). 

V případě, ţe obce mají kvalifikovanou osobu pro územně plánovací činnost, mohou obce 

nadále pořizovat ÚPD. 

Pozitivem nového SZ je důslednější sledování vlivu ÚP na udrţitelný rozvoj. 

K tomuto se vyhodnocují se i vlivy na ţivotní prostředí (u některých případů se 

vyhodnocuje SEA). Novou podmínkou je pravidelné vyhodnocování samotného územního 

plánu a jeho změn. Kaţdé 4 roky tak předkládá pořizovatel zastupitelstvu obce zprávu 

o uplatňování plánu. Cílem současné podoby SZ je vytváření kvalitnějšího městského 

prostředí a omezování výstavby ,,satelitních“ sídelních útvarů s neuspořádanou aţ 

chaotickou sídelní strukturou (Jacson, 2002)
8
. 

Je však nutné zmínit, ţe existují určitá úskalí nového SZ. Z důvodu zachování 

provázanosti původního ÚP, který byl vydaný dle starého zákona a nových pořizovaných 

změn územních plánů, jsou dle § 188 SZ. obecně závazné vyhlášky, které vymezovaly 

závaznou část ÚPD, povaţovány za opatření obecné povahy. Avšak mnoho obcí má 

problémy, odlišit tyto dvě formy vydání ÚPD, s čímţ souvisí i pořizování nových změn 

                                                 
7
 Vyhláška je forma oznámení o závazném opatření obecné povahy, je správním aktem. Vyhláška není 

právním předpisem ani rozhodnutím. (Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád). 
8
 V roce 2009 byla novelizována vyhláška č.501/2006 Sb., kde novým poţadavkem územních plánů je pro 

kaţdé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace a občanské vybavenosti vymezit plochu 

veřejného prostranství o výměře nejméně 100 m² (bez pozemních komunikací). K tomuto cíli má 

dopomoci i § 55 SZ., který stanovuje: ,,Nové zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit 

pouze na základě prokázání nemoţnosti vyuţít jiţ vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení 

nových zastavitelných ploch“. Avšak způsob, jakým prokázat nemoţnost vymezení, není ze zákona zcela 

zřejmý. 
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územních plánů, které byly vydané v právním prostředí předešlého stavebního zákona. Je 

moţné říci, ţe k těmto problémům přispívá i absence metodiky pro vytváření OOP. 

3.6 Využití území9 

Maier (1993, s.38): ,,Kaţdé území i kaţdá část území má určitou funkci, nebo-li 

určité vyuţití.“ Na tuto funkci působí tři skupiny vlivů:  

 -   polohové: dostupnost pro uţivatele, zdrojů, prostorové vazby apod., 

- sociální a ekonomické: stupeň rozvoje širšího území, kvalifikace obyvatel aj., 

- plánovací: veřejný zájem v regulativech územního plánu. 

Hledání cesty, která respektuje všechny vlivy, je obtíţná, avšak pro územní 

plánování jediná moţná. Cílem plánování je regulace funkcí a intenzity uţití území. 

Kategorie funkčního vyuţití lze rozdělit podle dvou teorií (Maier, 1993):  

1) funkcionalistická (urbanistická) teorie 

Rozdělení vyuţití území dle lidských aktivit: zóna bydlení, práce a rekreace. 

Uplatňování pomocí regulativů, které přímo stanoví funkci pozemku. 

2)  teorie ekonomického směru 

Diferenciace FV dle očekávaného ekonomického výnosu: zóna obytná, 

výrobní, komerční, plochy veřejných zařízení a veřejného zájmu. Rozdělení 

kategorií dle rozdílně zdaněné plochy v určité zóně, regulativ tak zakazuje 

vyuţít plochu pro výnosnější funkci. 

V současnosti se obě teorie prolnuly a lze tak rozlišit plochy obytné, výrobní, 

občanského vybavení aj. Pro regulování trţního rozvoje je nutný zásah environmentální 

sloţky, která je uplatňována prostřednictvím územního plánování, kde se stanovují limity 

vyuţití území.  

Územní plány tak mohou omezovat plochy nabízeného území pro některé vyuţití 

ploch a reagovat na nabídku a poptávku. Vyuţití se tedy liší cenou výnosu z pozemku a 

umístění v dané městské zóně pak při jeho změně v území můţe mít aţ překvapující vliv 

na trţní hodnotu pozemků. Cenu pak téţ ovlivňuje napojení na technickou infrastrukturu a 

dostupnost veřejné obsluţnosti. Je tedy zřejmé, ţe nejatraktivnější poloze bude přidělen 

nejvýnosnější druh vyuţití a zároveň bude na tuto lokalitu kladen stálý tlak vedoucí ke 

změně územního plánu. 

                                                 
9
 S vydáním nového SZ došlo ke změně pojmů – označení ,,funkční vyuţití ploch“ se změnilo na ,,plochy 

s rozdílným způsobem vyuţití“ (vyhláška č. 501/2006 Sb.). 
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V případě příliš podrobného stanovení různého vyuţití územním plánem, můţe 

dojít k pozastavení územního rozvoje obce či města. To můţe být problémem např. 

při obnově brownfields v obci či městě, kde musí ekonomický subjekt s investičním 

záměrem čekat minimálně rok na pořízení změny ÚP. Proto si častěji volí lokalitu, která je 

levnější (např. nezastavěný zemědělský pozemek), a to i přesto, ţe bude čekat na změnu 

plánu a na jejichţ nákladech se podílí. Z tohoto důvodu je v současnosti snahou pořizovat 

územní plány méně podrobné, a usnadnit tak tyto revitalizace průmyslových a dalších 

areálů. Naproti tomu v nezastavěných územích by se měly podmínky pro výstavbu zpřísnit 

a zefektivnit tak vyuţití jiţ zastavěných území. 

3.7 Aktéři / účastníci územního plánování 

Účastníky územního plánování jsou všechny vstupující subjekty do procesu ÚPN. 

V širším pojetí jsou to účastníci řízení ve smyslu § 27 správního řádu č. 500/2004 Sb., 

jejichţ okruh je ve vztahu k opatření obecné povahy široký a konkrétně nespecifikovaný. 

KÚPK (2010): ,,Při pořizování ÚPD se doručují písemnosti veřejnou vyhláškou, nikoli 

adresně jednotlivým účastníkům." Hlavními pilíři (Maier, 1993) jsou státní orgány a místní 

samosprávné orgány (orgány územního plánování), obecná a místní legislativa, dále trţní 

ekonomika a veřejnost (obr. 2). V pomyslném středu stojí pořizovatelé se zpracovateli. 
 

Obrázek 2: Schéma partnerů a vztahů v územním plánování 

 

Zdroj: Maier, 1993 

 

V případě, ţe je územní plán pojímán jako dohoda o vyuţití území (Kubeš, Perlín, 

1998), je moţné vyjmenovat tři typy hlavních účastníků: investor, obec a orgány státní 

správy. Pro dosaţení cílů územního plánování je nutné, aby bylo postavení účastníků 

vyváţené (obr.3). Prioritou je nalézt kompromis řešení, který bude vyhovovat většině. Lass 
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(2006) dodává, ţe pokud budou do ÚPN zapojeny všechny strany, bude rozsah hodnocení, 

odhadů, posuzování nutných pro rozhodování v území dostatečný. 
 

Obrázek 3: Postavení účastníků územního plánování 

 

Zdroj: Kubeš, Perlín, 1998 

 

Je moţné říci, ţe cílem obou schémat je poukázat na nutnou provázanost a 

spolupráci všech subjektů. Avšak je zde zřejmé výrazné zjednodušení pojetí ÚPN, jelikoţ 

některé subjekty lze zařadit do jiné skupiny, neţ jak je člení Maier. Například investoři a 

developeři nejednají stejně (kap. 3.10.1), a proto by neměly být spolu v jedné skupině. 

Dále např. podnikatelské subjekty jsou součástí i veřejnosti, nejsou jen trţním subjektem.  

3.7.1 Orgány územního plánování 

Jelikoţ jsou orgány územního plánování v územně plánovacím procesu velmi 

důleţité, jejich roli nelze opominout. Tyto orgány spolu s dotčenými orgány státní správy 

chrání veřejné zájmy
10

. Orgány se rozumí orgány obce, orgány kraje, ministerstvo 

pro místní rozvoj a ministerstvo obrany. Na základě novely stavebního zákona z roku 1998 

získaly všechny obce v ČR právo pořizovat ÚPD. Dle ÚÚR je pro pořizování územně 

plánovací dokumentace veřejný zájem realizován zastupitelstvem kraje, města nebo obce, 

jeţ mají své kompetence stanoveny stavebním zákonem. Obec představuje místní nebo-li 

lokální veřejný zájem, kraj pak regionální veřejný zájem. Na celostátní nebo-li nadnárodní 

úrovni působí ministerstvo pro místní rozvoj a  ministerstvo obrany působí  pro území 

vojenských újezdů. Orgány územního plánování jsou tedy orgány veřejné správy.  

                                                 
10

 Veřejný zájem lze jen těţko definovat (ve stavebním zákoně není upraven). Dle Nejvyššího 

správního soudu si pod tímto zájmem v demokratických podmínkách není moţné představit zájem většiny. 

Proto veřejným zájmem nemůţe být za kaţdých podmínek to, ţe územní plán schválí zastupitelstvo 

na základě přehlasování většinou. Ve slovníku ÚÚR (2002) je uvedeno následující: ,,U veřejného zájmu jde 

o zájmy, jeţ by bylo moţno označit za obecné či veřejné resp. obecně prospěšné, zájmy jejichţ nositeli jsou 

blíţe neurčené“. Nositeli je myšlena veřejnost, jedná se tedy o ,,celospolečenský zájem“. Maier (1993) si 

představuje pod tímto termínem to, co přináší prospěch většině občanům a nepřináší nikomu škodu. 

ÚPD 
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Lass (2006) poukazuje na vliv veřejné správy. Označuje jí za ,,územního 

plánovače“, jeţ je odpovědný za obsah, legálnost a udrţitelnost plánu. Odlišuje se tak 

od pojetí územního plánovače jako zpracovatele územně plánovací dokumentace (kap. 

3.8.2). Lass (2006, s 29): ,,Jelikoţ nezávisí na úloze územního plánovače v průběhu 

územního plánu, není odpovědný zpracovatel, ale obec, kraj či ministerstvo“. 

3.8 Účastníci procesu územního plánování 

V uţším pojetí územního plánování, tzn. ve smyslu pouze zahrnutí etap 

pořizování územně plánovací dokumentace, vystupují tři hlavní účastníci (Kubeš, Perlín, 

1998). Je to zpracovatel, pořizovatel, schvalovatel, a k nim se připojují další účastníci 

územního plánování.  

Během veřejného projednání všech etap územně plánovacího procesu mohou 

všichni účastníci vznášet připomínky, aby se dospělo ke společné dohodě. Jestliţe se 

nedojde ke společnému závěru, pouţijí se legislativou stanovené nástroje jako např. 

moţnost vyvlastnění pozemků či zaloţení předkupního práva (kap. 3.9). 
 

Obrázek 4: Obec v procesu pořizování územního plánu 

 

Zdroj: Krajský Úřad Plzeňského kraje, 2010 

 

 Pořizovatel
11

 

Tunka (2003) uvádí, ţe pořizovatelem je orgán pořizující územně plánovací 

dokumentaci. Pořizuje ÚPD a ÚPP, politiku územního rozvoje a vymezení zastavěného 

území. Dále organizuje i projednávání územně plánovací dokumentace s občany a 

s dotčenými orgány. 

 

                                                 
11

 Dle stavebního zákona je pořizovatelem orgán územního plánování: Obec s rozšířenou působností,   

Krajský úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo obrany. 
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 Projektant 

Dle ÚÚR jsou projektanty
12

 ÚPD fyzické i právnické osoby, jeţ zpracovávají 

územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady. Projektanti jsou často 

označováni jako územní plánovači (Tunka, 2001). Jsou to vlastně prostředníci mezi ÚP a 

jeho moţnostech. Samotná činnost plánovačů můţe být rozlišně vnímána. Z pohledu 

architektů je úloha zpracovatelů v územně plánovacím procesu velmi důleţitá, avšak je 

narušována a znehodnocována neodbornými vstupy. Lass (2006) však pokládá 

za plánovače veřejnou správu a podle něj proto projektanti nemají tak výsadní postavení. 

 Schvalovatel 

Schvalovatelem (Kubeš, Perlín, 1998) je orgán veřejné správy – obecní či krajské 

zastupitelstvo, tedy ten orgán, který je zmocněn ze zákona či zákonného předpisu. Muţík 

(2002, s.73): ,,Role schvalovatelů územních plánů spočívá v posouzení území z hlediska 

trvale udrţitelného rozvoje a při změně funkčních ploch musí vyhodnotit územní plán jako 

celek.“ Proto změny, které se týkají lukrativních pozemků, jsou v centru zájmu jejich 

majitelů a investorů a zastupitelé jsou pak vystavovány obrovským tlakům zejména v etapě 

schvalování. Je však nutné podotknout, ţe nyní se zajímají jiţ v době, kdy se rozhoduje 

o pořízení změny. 

 Trţní ekonomika 

V trţní společnosti mají významný vliv trţní subjekty, které uplatňují v území své 

záměry a zároveň toto území vyuţívají. Územní plán nelze pořizovat bez investic trţních 

subjektů (Maier, 1993) Pod trţní ekonomikou si lze představit tyto osoby: podnikatele, 

vlastníky a uţivatele pozemků a nemovitostí, realitní kanceláře, banky, investory atd. 

V ekonomické společnosti jsou jmenované subjekty hlavními aktéry územního rozvoje 

(kap.3.10.2). Představitelé politické ekonomie Logan a Molotch (1978) identifikovali tři 

druhy podnikatelů: vlastníci nemovitostí, aktivní podnikatele, kteří hledají místa 

pro vhodnou investici a strukturální spekulanti, kteří nejen předpokládají budoucí trţní 

hodnotu ale zároveň se snaţí urychlit zhodnocující proces. 

 Veřejnost  

Má-li být územně plánovací proces vyváţený (Navrátilová, 2009), musí 

zohledňovat i názory veřejnosti. Od doby obnovení demokratického reţimu v České 

republice se zvyšuje zájem občanů zapojovat se do procesu územního plánování. Veřejnost 

má zájem především tehdy, kdy očekává následky rozhodnutí, jeţ se jí budou blíţe 

                                                 
12

 Označení projektant je pouţit dle terminologie platného SZ, zpracovatel se pouţíval ve starém SZ. 
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dotýkat. Avšak zde je právě ,,kámen úrazu“. Stále se setkáváme s určitým odstupem 

veřejnosti a nevolí účastnit se veřejného projednávání ÚPD. Důvodem můţe být nový 

stavební zákon, který neukládá povinnost se proaktivně zapojovat. Překáţkou bývá i 

neznalost způsobů, jak se mohou účastnit, či celková nechuť a laxní přístup k ÚPN. 

Nejlepší výsledky procesu ÚPN (Lass, 2006) se dosahují na základě spojení práce 

expertů se znalostmi místních obyvatel nebo-li laické veřejnosti. Nový stavební zákon 

zavedl nový pojem - zástupce veřejnosti, jeţ můţe být právnická i fyzická osoba, kterou 

zmocní občané obce. V rámci české legislativy je definován konkrétní postup a lhůty pro 

informování, projednávání a připomínkování ÚPD občany (obr.5).  

Samotná účast veřejnosti (Navrátilová, 2009) je moţná těmito způsoby:  

 vznášením připomínek k jednotlivým etapám pořizování územního plánu, 

 vznášením námitek v roli účastníka řízení, 

 zmocnit zástupce veřejnosti, který vznáší námitky. 

K zadání, konceptu i návrhu ÚP lze vznášet námitky a připomínky (obr.5). 

Zastupitelstvo má povinnost připomínku zohlednit. Námitky mají větší právní váhu, 

proto se o námitkách rozhoduje a jejich akceptování čí zamítnutí je nutné zdůvodnit. 

Moţností zapojení veřejnosti, je téţ následná kontrola uplatňování územních plánů, 

upozorňovat na nedostatky a tím se doţadovat nápravy. 

           Obrázek 5:  Moţnosti účasti při pořizování územního plánu 

 

Zdroj: Záhumenská, Jarmič, 2010 

 

Participace veřejnosti (Rumpel, 2006) přispívá ke kvalitě výsledného územního 

plánu, zároveň pomáhá zvýšit cítění obyvatel ke své obci či městě a k místnímu dění. Dále 

pomáhá uplatnit veřejný zájem, jelikoţ jsou potlačovány individuální záměry a tím i 

poškozování ostatních občanů i celé společnosti.  
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3.9 Majetkové vztahy v území 

Základní informací této podkapitoly je, ţe územní plán majetkové vztahy v území 

neřeší. Jelikoţ však majetkové vztahy hrají velmi důleţitou úlohu v územním plánovaní, je 

nutné si poloţit otázku: Neměl by toto právě řešit? V případě roztříštěnosti a protikladných 

záměrů individuálních vlastníků nemovitosti lze jen obtíţně dojít ke společnému závěru 

s efektivnějším vyuţitím nemovitosti. Nástroji, upravující územní vztahy jsou:  

 dohoda o parcelaci, 

 rozhodnutí o směně pozemků, 

 omezení vlastnických práv. 

Omezení vlastnických práv se uskutečňuje pomocí předkupního práva a 

vyvlastnění. Maier a Řezáč (2006, s.32): ,,Předkupní právo
13

 slouţí k ochraně 

před spekulací pozemků.“ Vlastník takových pozemků má ze zákona stanovenou povinnost 

nabídnout je především veřejným subjektům jako je např. obec či stát. Trţní cenu pak 

stanoví znalec. 

Vyvlastnění
14

 omezuje výhradní záměry individuálních vlastníků, jeţ by mohly 

zpomalit územní rozvoj. Předmětem vyvlastnění jsou tedy zpravidla významnější stavby, 

jako například nadmístní komunikace, vedení a další stavby technické infrastruktury apod. 

Je nutné dodat, ţe při zmíněném omezení práv přísluší vlastníkovi pozemku nebo stavby 

náhrada. Nevypořádané majetkové vztahy jsou překáţkou například při revitalizacích 

nevyuţívaných průmyslových a výrobních zón (brownfields). S pozemkem, který má 

jednoho vlastníka, lze ve většině případů lépe operovat neţ v opačné situaci. 

3.10 Územní rozvoj 

Nejprve je nutné ujednotit si názvosloví tohoto pojmu. V mezinárodním kontextu 

je problém v terminologickém pojetí tohoto pojmu. V České republice je totiţ označení 

,,spatial development and planning“ mylně překládáno jako „územní rozvoj a plánování“ 

místo označení „prostorový rozvoj a plánování“. Anglický termín proto zahrnuje územní 

rozvoj tak i rozvoj regionální. V evropském kontextu je zde moţné pozorovat několik 

změn. Vztahy mezi městem a venkovem jsou posilovány (CEMAT, 2007) a rozvoji 

venkovských oblastí pomáhají orgány městské samosprávy s ohledem na udrţitelnost. 

                                                 
13

 Předmětem předkupního práva jsou pozemky, jeţ jsou územním či regulačním plánem určeny 

pro veřejně prospěšné stavby či veřejně prospěšná opatření. 
14

  Pod vyvlastněním si lze představit omezení nebo odejmutí práv nejčastěji městy či státy, 

k pozemkům a stavbám vymezeným platnou ÚPD, jeţ jsou potřebná pro veřejně prospěšné stavby či 

opatření, asanaci území a stavby a opatření k obraně a bezpečnosti státu. 
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Z hlediska vývoje územního rozvoje v České republice, je typickým rysem státní 

deregulace. Došlo tak k posílení pozice velkých měst a silných regionů. 

K územnímu rozvoji stejně jako k územnímu plánování je přistupováno rozdílným 

způsobem. Můţe to být ekonomický přístup, sociální, environmentální aj. Maier (1993, 

s.73): ,,Rozvoj území je realizační fází plánování.“ Maier, Řezáč (2006) hovoří o tomto 

pojmu jako o investiční činnosti, jeţ vede ke zhodnocování území. V trţním prostředí 

(Čtyroký, Maier, 2000) podněcuje poptávku po plochách a stavbách. Tento pohled je spíše 

ekonomického směru a podle ÚÚR opomíjí ţivotní prostředí a vliv na udrţitelný rozvoj. 

Častěji pouţívané širší pojetí zohledňuje všechny sloţky, které působí v území.Perlín 

(2010, 6.přednáška): ,,Územním rozvojem rozumíme komplexní rozvoj území, který 

zahrnuje rozvoj všech hmotných sloţek, aktivit a procesů vztahujících se k území a jejich 

vzájemné vztahy.“  

Z komplexního hlediska je rozvoj území (Půček, 2009) výsledkem řízení měst, 

krajů a regionů. Cílem je vyváţený vztah podmínek pro hospodářský rozvoj, 

pro soudrţnost a pro příznivé ţivotní prostředí. Významným rysem územního rozvoje je 

v současnosti zvyšující se tempo vyuţití území a větší nároky na efektivitu funkcí v území. 

Proto je hlavním cílem územního rozvoje udrţitelný rozvoj území
15

.  

Avšak i přes mnoho definic, vysvětlující udrţitelný územní rozvoj, ho lze jen 

těţko územně plánovací dokumentací realizovat (Čtyroký, Maier, 2000). V první fázi 

územního plánování (ÚÚR, 2009) se formulují pilíře rozvoje, následuje formulace hrubých 

ukazatelů územního rozvoje, definují se jejich vztahy a stanoví se indikátory pro územně 

plánovací řešení. 

3.10.1 Vybrané subjekty územního rozvoje 

Subjekty ÚR jsou součástí skupiny účastníků územního plánování. Subjekty 

územního rozvoje, jako ekonomické subjekty, reagují na situaci na trhu. S tím souvisí 

jejich způsob chování v období hospodářské krize.  Poslední ekonomický propad nastal 

na podzim roku 2008. Postupně dochází ke sniţování tempa výstavby zejména 

průmyslových nemovitostí a klesají tím také realitní investice. Místo poptávky po nových 

                                                 
15

 Pojem udrţitelný rozvoj vychází z definice Komise OSN pro ţivotní prostředí a rozvoj z roku 1987. 

Světový summit v Johannesburgu (2002) uvedl, ţe základem jsou tři pilíře: ekologický, (téţ 

environmentální) sociální a ekonomický. Přičemţ základním pojmem je kvalita ţivota. Podle Páskové a 

Zelenky (2002) je udrţitelný rozvoj takový rozvoj, který současným i budoucím umoţňuje uspokojovat 

základní ţivotní potřeby. Z tohoto důvodu se častěji pouţívá udrţitelný územní rozvoj neţ samotný pojem 

územní rozvoj, jeţ je jeho součástí. 
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skladových areálech začíná být stěţejnější poptávka po starších průmyslových halách 

pro výrobu i skladování. Z tohoto vývoje lze očekávat i zintenzivnění přestavby v plochách 

pro výstavbu. Developeři tak pozastavují spekulativní výstavbu. Toto můţe být šance, jak 

dojít k efektivnějšímu vyuţití území a nerozšiřovat tak rozsáhlé zastavěné plochy. Proto je 

zde nutno uvést, ţe na rozdíl od zájmů ekonomických subjektů má územní plán 

dlouhodobý charakter. Nemůţe tak ihned reagovat na změny v ekonomice, jelikoţ ta je 

charakteristická cyklickým vývojem (existence různých teorií ekonomických cyklů). 

 Investoři 

Kubeš a Perlín (1998, s.): ,,Investoři vstupují do procesu územního plánování 

na základě jejich kapitálu za účelem zisku.“ ÚÚR však doplňuje, ţe mohou vstupovat 

do procesu plánování i za veřejným či soukromým účelem. Nastupujícím trendem (Tunka, 

2001), jakým se investoři podílejí na plánování, je prostřednictvím spíše soukromých 

zdrojů neţ veřejných. Investoři prosazují zpracování toho územního plánu, který bude 

zahrnovat pozemky, jeţ jsou součástí jejich investičního záměru. Tato skupina investorů 

pak aktivně vstupuje do procesu zpracování plánovací dokumentace a často pak dochází 

k újmě na veřejném zájmu. Dle Koţeluha (2010) mohou stávající územní plány s daným 

vyuţitím území investora odradit, jelikoţ schválení změny ÚP je pro něj dlouhé. V tomto 

případě odchází tam, kde změna územního plánu není potřeba. Proto jen kapitálově silní 

podnikatelé si mohou dovolit na návratnost zisku své investice počkat. Takto je vlastně 

vymezen okruh soukromého sektoru. 

Dobrý investiční záměr na nevhodném místě a naopak špatný záměr na dobrém 

místě (Muţík, 2002) můţe vyvolat potřebu dalších, mnohdy nákladnějších změn. To můţe 

vést aţ k architektonické devastaci. Toto je typický příklad, který by měl řešit územně 

plánovací proces. Maier (2004) pokládá investory za ,,nositele různých moţných způsobů 

vyuţití pozemků“, jeţ si vzájemně konkurují. V této soutěţi pak získá pozemek ten 

investor, který přijde s nejlukrativnější investicí pro určený pozemek, vzhledem k jeho 

hodnotě. 

 Developeři 

V uvolněné porevoluční atmosféře pronikly do České republiky ekonomické 

subjekty, které se chovaly necitlivě k územnímu rozvoji měst a obcí. Jejich záměry nebyly 

korigovány ani legislativně, ani moţnými protesty zmíněných občanských sdruţení či 

veřejnosti, jak tomu je v současnosti. Dřívější urbanistická koncepce tak byla v reţii těchto 
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developerů a důsledkem jsou existující satelitní čtvrtě s pravidelnou urbanistickou 

strukturou bez veřejné vybavenosti.
16

 

Developeři investují do výstavby u projektů, u kterých očekávají zisk. Developer 

stavbu zpravidla neuţívá, ale většinou ji pronajímá nebo prodává (spekuluje s ní na trhu 

s nemovitostmi). Developeři jsou výhradně ekonomickými subjekty, kteří se orientují 

podle pořizovací a prodejní ceny daného projektu. Záměry developerů jsou protikladem 

základnímu cíli územního plánování - udrţitelnému rozvoji. Tyto podnikatelské záměry 

jsou však nyní korigovány stavebním zákonem. Určitým způsobem je mohou ovlivnit i 

občanská sdruţení, s kterými se developer snaţí dojednat některé kompenzace, která jsou 

ke struktuře sídla šetrnější (např. začlenění zeleně, občanské obsluţnosti apod.). 

 Realitní kanceláře 

Ze všech subjektů rozvoje území nejrychleji reagují na poptávku a nabídku 

na trhu realitní kanceláře (Rumpel, 2006). V současnosti má na vývoj realitního trhu vliv 

především sám zákazník a jeho poptávka. Důvodem je převyšující nabídka realit. A právě 

nabídka realit je do určité míry ovlivněna i územním plánem. Jestliţe platná ÚPD 

nevymezí v obci nové zastavitelné plochy ani plochy pro přestavbu, nelze očekávat, ţe se 

nabídka nemovitostí v těchto sídlech změní.  

 Další subjekty územního rozvoje 

Jako další subjekty lze jmenovat stavebníky nebo projektanty staveb. Stavebníci 

svůj projekt zpravidla financují, realizují a následně i uţívají. Stavebníky a projektanty 

mohou být developeři, jelikoţ ţádají o stavební povolení. Za stavebníky lze pokládat i 

vlastníky, jestliţe provádí stavbu. Stavebníci (Oberstein, Cach, 2001) tedy realizují 

výstavbu, jsou za ni veřejně odpovědní a mají na ni vlastnické právo. 

Projektanti staveb (Perlín, 1998) plánují a koordinují stavební projekt a zajišťují, 

aby výstavba byla v souladu s regulativy, jeţ jsou obsaţeny ve schválené ÚPD. Projektanti 

v některých případech také zabezpečují územní rozhodnutí pro stavební povolení a 

prováděcí projekty. Jednají o projektu s dotčenými orgány a obstarávají veškerý nutný 

servis pro výstavbu tzv. stavební inţenýring.  

                                                 
16

 Názorným příkladem můţe být bytová výstavba v jihovýchodní části Prahy či v dalších okrajových 

zónách větších měst. V Plzni téţ nalezneme satelitní čtvrtě, jako výsledek záměrů developerů, avšak 

nerealizovaly se v tak velkém měřítku. Pro město Plzeň je typický developerský projekt, který se týká 

průmyslové zóny Borská pole, jeţ se budovala od roku 1996. 
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4 Město 

Tato práce se zabývá ÚPD města, proto se zde tímto pojmem také zabývám. 

Město (DalCin, Mesones, 1997) je komplexním, neustále se vyvíjejícím se organismem, 

který se skládá z materiálních a abstraktních elementů. Materiálními prvky jsou území, 

infrastruktura, budovy a dopravní prostředky, abstraktní tvoří kultura a společensko-

politické vztahy. 

4.1 Územní rozvoj města 

V abstraktním pojetí je moţné vývoj města přirovnat k bláznivé skříňce se 

zásuvkami. DalCin a Mesones (1997, s.4): ,,Zásuvky jsou tvořeny různými přístupy a 

aktivitami, jeţ se navzájem ovlivňují a společně působí na rozvoj města.“ Územní 

plánování měst (CEMAT, 2007) na rozdíl od hospodářského plánování nebo plánování 

sociálních aktivit, se zabývá činnostmi, které bezprostředně ovlivňují urbanistickou 

strukturu a ţivotního prostředí měst a městských čtvrtí. 

Územní rozvoj města popisují různé teorie stádií vývoje měst. Přesto však lze 

definovat základní tendence vývoje, na kterých se autoři teorií shodují.  

Města procházejí těmito stádii růstu (Hampl, 2005) :  

- urbanizace: růst průmyslových a bytových čtvrtí, výrazná centralizace, koncentrace 

na malé ploše města 

- suburbanizace: koncentrace na rozrůstající se ploše města vlivem zlepšujícího se 

dopravního spojení, obrovský růst rozlohy města, přesun průmyslu i bydlení, 

- desurbanizace: přetíţením dopravního spojení dochází k markantnímu poklesu 

obyvatel v celém městě, přeměna venkovského prostředí na městské, 

- reurbanizace: snaha o znovuoţivení center, rehabilitace města jako celku. 

Z jiného pohledu např. v kontextu dopravního vývoje lze říci, ţe v současnosti je 

stěţejní lineárně-uzlový rozvoj města, nebo-li propojení satelitního a lineárního rozvoje. 

4.2 Rozvržení ploch s rozdílným způsobem využití ve městě 

Město je moţné rozdělit několika způsoby do určitých městských zón
17

. 

Urbanistická struktura města, nebo-li funkční rozvrţení ploch bylo dříve určeno 

rozmístěním veřejných komunikačních prostor, vymezením ploch pro duchovní účely a 
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 Diferenciace města dle (Perlín, 2010): funkční zónace, typu zástavby - nízkopodlaţní, vícepodlaţní 

a činţovní, polohy městské části v rámci města – jádro, širší centrum, periferie, sociálního postavení 

obyvatel – prestiţní, středostavovská, dělnická, chudinská, ghetto, aj., historie výstavby. 
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polohou opevnění v prvních obdobích výstavby. Města téţ usměrňovala umístění aktivit, 

které zatěţovaly ţivotní prostředí. S rozvojem lidské společnosti se města přetvářela a 

měnilo se tak rozmístění ploch s různým způsobem vyuţití. Největší transformace 

probíhala s průmyslovým a demografickým rozvojem.  

Kaţdé město obsahuje městotvorné a město-obsluţné funkce (Hampl, 2005). 

Městotvorné funkce téţ primární vytváří zboţí a poskytují sluţby obcím v zázemí města. 

Podporují tak růst města i růst národní ekonomiky. Město-obsluţnými funkcemi jsou 

sluţby pro lokální a vlastní nároky města. Jsou tak doplňkem primární funkce. Důleţitý je 

poměr těchto dvou funkcí. Funkce, které svému okolí město nabízí (město-obsluţné 

funkce) lze dělit do tří základních kategorií funkcí (Carter,1995): středisková (pracovní, 

obytná, obsluţná), transportní a speciální. Maier (2005) tak definuje vznik nového 

velikostního typu města, pro který pouţil označení ,,střední město“ téţ ,,regionální 

centrum“. Mezi střední města je řazena i Plzeň. 

Vnitřní prostory města (Muţík, 2002) lze dále členit na veřejné, vyhrazené a 

soukromé. Ve městě se nachází jak ţivé frekventované a rušné prostory, stejně tak klidové 

pobytové zóny. Hlavní rozvojové koncepty ve městě (DalCin, Mesones, 1997) jsou 

tvořeny sociálními, enviromentálními, kulturními a ekonomicko-politickými aktivitami. 

Aktivity nejsou na sobě závislé, ale jsou vzájemně propojené. V oblasti environmentální 

existuje zřejmý protiklad. Z teoretického hlediska je zlepšení kvality ţivotního prostředí 

zájmem všech subjektů územního plánování (DalCin, Mesones, 1997) avšak zároveň je 

zdrojem konfliktů ekonomických, sociálních a dalších zájmů. Otevřené plochy, parky, 

promenády, zelená náměstí a ,,zelené koridory“ mají nezastupitelnou roli ve spojování 

různých městských okrsků. To by mělo být důvodem pro jejich intenzivnější rekultivaci a 

podnětem pro novou investici. 

4.2.1 Historie rozvoje českých měst 

Sídelní síť je v Čechách od dob středověku téměř neměnná. V průběhu vývoje 

samospráva města postupně zahrnovala původně samosprávná středověká nebo novověká 

sídla, kterými jsou nyní místní části či čtvrtě. Město je tedy samosprávnou obcí, na jejíţ 

struktuře se projevil postupný vývoj osídlení. Města jsou dnes tvořena několika 

historickými vrstvami, které se formovaly v různých etapách vývoje. Česká sídla mají 

podobnou strukturu a jejich vývoj byl ovlivněn architektonickými styly: gotikou, 

renesancí, barokem a klasicismem ad. Velká (převáţně královská) města v českých zemích 

vznikla v 12. a 13. století (Hoffman, 1992). Tehdy se začaly uplatňovat první principy 
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územního plánování (Perlín, 2010). Město se svým typickým středověkým půdorysem tak 

vytvořilo nejstarší část – historické jádro, pocházející z období zaloţení města, coţ platilo i 

pro královskou Plzeň. Město bylo odděleno hradbami, které plnily obrannou funkci. 

Po pádu hradeb v období baroka byl pro městský urbanismus dále podstatný 

klasicismus (přelom 18. a 19. stol.). Výstavbu ve městě cíleně ovlivňovaly stavební 

kanceláře, často i ve spolupráci s vrchností. Hlavními zdroji pro přeměnu měst byly 

politické změny, demografická a průmyslová revoluce. Města se vyznačovala vznikem: 

průmyslových okrsků u vodních, později ţelezničních tras, obytných celků činţovních 

domů, rezidenčních čtvrtí a urbanistickou pravidelností. Plzeň přeměnila hradby na sadový 

okruh a následně na plzeňskou „Ringstrasse“. Stavební řády z let 1886 a 1889 ukládaly 

všem městům a osadám, aby si pořídily plány, jeţ zachytí polohu náměstí a budov 

s hranicemi pozemků, uliční síť a inţenýrské sítě. Jiţ v té době si města stanovovala 

regulativy vyuţití. Podobně jako dnes měl majitel povinnost část svého pozemku 

nabídnout městu k výstavbě veřejných prostor. 

Výstavbou velkých obytných bloků, dělnických kolonií a vilových čtvrtí v zeleni 

bylo typické 20. století. V Plzni se tyto čtvrtě nachází v části Jiţního a Východního 

předměstí. Pro socialistické město byla charakteristická rozlehlá panelová sídliště, 

zpevněné plochy náměstí a odlidštěné centrální plochy. V Plzni jsou sídliště v celém městě 

(kromě jádrové části), nejvíce však v části Lochotína, Bolevci a Košutky. 

Dle Perlína (2010) se 90. léta, téţ doba postsocialistického města, vyznačovala 

dostavbou panelových sídlišť a zastavením komplexní bytové výstavby. V reakci 

na zastavení výstavby bytů se rozvíjela suburbánní výstavba po roce 2000. Na velká města 

se tak nabalovala vrstva s neuspořádanou strukturou bydlení. Do suburbánních zón se 

lokalizovaly i průmyslové areály a nákupní centra. V porevoluční době začaly územní 

plány zahrnovat návrhy přestaveb historického jádra měst a obcí. Kladl se důraz na kvalitu 

ţivota obyvatel a postupně narůstala intenzita revitalizací v území. 

Město je tedy moţné rozdělit na vnitřní a vnější město, přičemţ vnější město bylo 

tvořeno v období socialismu typickými panelovými sídlišti. Vnitřní část tvoří prstenec 

historickému jádru s charakteristickými činţovními domy, které se dnes mnohdy 

vyznačuje vylidňováním a nahrazováním bytové funkce nerezidenčními (komerčními) 

sluţbami. Znakem současného města je vliv ekonomické sloţky na územní rozvoj města. 

Na základě růstu obyvatel, investic, pracovních příleţitostí a kontaktů dochází k územní 

dekoncentraci městských funkcí, jeţ neodpovídají vysoké ceně v závislosti na blízkosti 

centra. Město tak narůstá a zábor půdy se stále zvyšuje. Snahou územních politik je tak 

omezovat rozšiřování zastavitelných ploch města.  
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5 Metodika výzkumu 

Předmětem praktické části práce je zkoumání moţností uplatnění územního plánu 

jako nástroje územního rozvoje. V diplomové práci pracuji s Územním plánem města 

Plzně z roku 1995. Zaměřuji se na území města Plzně dle platných administrativních 

hranic, zahrnuji téţ správní změnu z roku 2003.  

 Výběr územně plánovacího dokumentu 

Důvodem výběru ÚP města Plzně bylo časové období, na které byl ÚP 

koncipován. Tento plán byl prvním rozvojovým dokumentem, který byl pořízený 

v porevoluční době a projevily se na něm politické, legislativní, ekonomické, sociální a 

další změny, které tato doba přinesla. Počátek časového období, které bylo sledováno, je 

tedy odvozen od doby pořízení ÚPMP. Dokument byl studován aţ do současnosti, coţ 

znamená do konce roku 2010, kdy byla vydaná poslední změna dvouletého intervalu. Práce 

se tak zaměřuje na období od roku1995 do konce roku 2010.  

Dalším důvodem volby tohoto města byl jeho dynamický rozvoj a mnohé změny, 

na které musel územní plán reagovat. Plzeň se téţ vyznačuje typickým vývojem českých 

měst, kde se město územně rozšiřuje připojením dalších obvodů. 

5.1 Výchozí podkladová data 

Hlavním podkladem pro celou práci byl Územní plán města Plzně z roku 1995 a 

téţ současně platný dokument včetně změn vydaných v roce 2010. Pro moţnost posouzení 

územního plánu a jeho změn bylo nutné zachovat formát všech získaných podkladů. 

S grafickou částí tak bylo pracováno výhradně v digitální podobě. Další podklady tvořily 

aktualizace ÚPMP s jejich textovými i grafickými částmi z let: 1995, 1998, 2001, 2003, 

2005, 2007. Základním programem pro práci byl vyuţit mapový nástroj ArcGis a datový 

soubor ve formátu -.shp. Pro stanovení jednotlivých částí města se vyuţily historické plány 

města
18

. 

5.2 Metody šetření – vlastní práce 

Pro tuto práci byla vyuţita výzkumná strategie, která má základ v kvalitativních i 

kvantitativních metodách. Nejprve se uţila metoda kvalitativního šetření. Její hlavní část 

tvořila analýza naplněnosti územního plánu z pohledu ploch rozdílného způsobu vyuţití 

na základě jejich rozlohy. Byla potřeba prostudovat zejména grafickou část územního plánu. 

                                                 
18

 K definování historie výstavby Plzně byly vyuţity staré mapy, jeţ jsou zpřístupněny na mapovém 

serveru města. Byl analyzován: Císařský otisk (1841), Plán města z roku 1941 a ÚPN-SÚ 1988. 
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Zaměřila jsem se také na porovnání původního a současného dokumentu z hlediska moţnosti 

zastavitelnosti nových ploch (rozvojové plochy) a záboru ZPF a plochy přestavby. K rozdělení 

ploch dle vyuţití byla pouţita terminologie stavebního zákona č. 50/1976
19

, v jehoţ reţimu 

byl plán pořízen a studovaného územního plánu
20

. Data o rozloze byly čerpány z grafiky. 

Následně byla pouţita metoda kvantitativního šetření. Údaje o plochách podle 

rozlišeného způsobu vyuţití byly k dispozici na základě atributových dotazů v mapovém 

programu. Zde byly porovnány zjištěné rozlohy ploch (absolutní hodnoty) s různým 

vyuţitím v současně platném plánu (plošný podíl vyjádřený procenty) s rozlohami ploch, 

které byly v původní dokumentaci prognózovány jako zastavitelné (100 %). Výsledkem 

bylo pak procentuální vyjádření podílu ploch současně zastavěných ploch k rozsahu 

navrhovaných ploch v daném FV původního návrhu. Jestliţe územní rozloha odpovídala 

rozsahu ploch původního návrhu, bylo moţné potvrdit naplněnost ÚP. Z hlediska malého 

plošného rozsahu se analýza vyuţití ploch nevěnuje technické infrastruktuře. 

Metoda kvalitativního šetření byla dále zaměřena na analýzu veškerých změn 

v území od vydání ÚPMP do konce roku 2010. Bylo zde nutné prostudovat textové části 

vydaných změn územního plánu. Avšak na základě velkého mnoţství změn (cca 1000 

změn), které byly předmětem schválení v územně plánovacím procesu, nebylo moţné tuto 

analýzu provést. K zamítnutí metody přispěla i doba začátku podrobného evidování těchto 

změn, které bylo prováděno aţ po roce 2005. Z těchto důvodů nebylo moţné vytyčený cíl 

práce splnit. Tyto průzkumy probíhaly prostřednictvím osobních rozhovorů (viz. níţe). 

Na základě předešlého uvedení problému se získáním podkladových dat, byly 

pro objasnění příčin změn analyzovány jen ty změny ÚPMP, ke kterým byla k dispozici 

data a zároveň jejich doba schválení nebo vydání se blíţila dvouletému cyklu (viz. 

předchozí podkap.). Bylo nutné prostudovat jejich textové části, u kterých jsem se zaměřila 

na důvody, jeţ byly uvedeny v části odůvodnění této dokumentace. Součástí metody 

kvalitativního šetření byla tedy analýza příčin nenaplněnosti záměrů především 

v rozvojových územích stanovených ÚPMP z roku 1995. Pro analýzu bylo třeba 

nastudovat textové materiály, které mi byly k dispozici z Útvaru koncepce a rozvoje města 

Plzně (ÚKR MP), jeţ je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzeň. Analýzy ÚPD 

byly doplněny metodou rozhovoru. 

Rozhovory poskytoval především (ÚKR MP). Rozhovory se uskutečnily osobně 

na  domluvených schůzkách v období od září 2010 do března 2011. Další rozhovory byly 

zprostředkovány Odborem regionálního rozvoje na Krajském úřadě Plzeňského kraje, kde 

                                                 
19

 Pouţití termínu funkční vyuţití – dnes rozdílný způsob vyuţití. 
20

 Územní plány pořízené do 31.7.1998 jsou dle SZ. označovány jako Územní plány sídelního útvaru 

(ÚPN-SÚ), v práci je ale zachována terminologie ÚKR MP, tedy termín ÚPMP. 
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se naskytla moţnost diskuze k tématu územního plánování. Rozhovory byly vedeny i 

s Odborem územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem, a to v lednu 2011. 

Pro označení časového období, kdy došlo k největším stavebním změnám, bylo 

nutné celé patnáctileté období rozdělit na jednotlivé etapy. To bylo ovlivněno získáním 

ÚPMP k různému datu platnosti v digitální podobě a zároveň moţností tato období 

vzájemně porovnat. Proto byly zvoleny zhruba pětileté cykly, u kterých byla dostupná 

data. Následná metoda kvantitativní analýzy proběhla stejným způsobem, jako porovnání 

naplněnosti původního ÚPMP, avšak podíl zastavěnosti byl vţdy vztaţen k počátku 

sledovaného období, aby se zachytily i následující změny v územním plánu a tedy jeho 

vývoj. 

Pomocí kvalitativního šetření bylo území Plzně dále z historického hlediska 

analyzováno a následně diferencováno. Tomu však předcházelo nastudování monografií 

věnující se historickému rozvoji a historickým plánům města. Poté se území města 

rozdělilo na několik vrstev podle společných stavebních charakteristik a pomocí 

kvantitativní metody se jednotlivé části porovnaly na základě odlišného zastoupení 

územních změn. Zde se pro definování podílů zastavěných ploch analyzovaly dokumenty 

z počátku (1995) a konce (2010) období.  

Poslední část tvoří srovnání naplněnost územního plánu města Plzně a Ústí 

nad Labem
21

. Jedná se o statutární města, jejichţ rozvojové dokumenty byly pořízeny 

ve stejném roce a byly prognózovány na stejné období – 15 let. Srovnání plánů je 

zaloţeno, stejně jako u analýzy naplněnosti ÚPMP, na kvantitativní a kvalitativní metodě. 

Po kvantitativní analýze, které předcházelo nastudování grafické části plánu, následovalo 

porovnání rozsahů ploch s různým vyuţitím. Analýza byla doplněna rozhovory s Odborem 

územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem. 

 Vymezení území z hlediska administrativních změn 

Z důvodu připojení MO Lhoty a Malesic v roce 2003 a opoţděného zapracování 

jejich územních plánů do ÚPMP, bylo ţádoucí k těmto lokalitám přistupovat po metodické 

stránce odlišným způsobem. V rámci analyzování stanovených období (3 etapy) v rámci 

sledovaných 15 let účinnosti ÚPMP 1995, se tato část práce věnuje novým MO aţ 

v poslední pětileté dekádě. Při další analýze z hlediska období výstavby (4 stanovené části 

města) nebyly zmíněné lokality zahrnuty do studovaného území Plzně. Důvodem byla 

jejich absence v historických územních plánech, jeţ byly analyzovány pro zařazení 

do stanovené části města. 

                                                 
21

 V Ústí nad Labem byl územní dokument pořízen taktéţ před 31.7.1998, proto je dle SZ. nazýván 

Územní plán sídelního útvaru. Pro odlišení ÚPD Plzně a Ústí nad Labem, ponechávám terminologii 

SZ, tedy ÚPN-SÚ. 
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6 Město Plzeň 

Město Plzeň je administrativním, kulturním, obchodním i průmyslovým centrem 

Plzeňského kraje. Leţí v západní polovině Čech a populačně je čtvrtým největším městem 

České republiky (ČSÚ, 2010). Město bylo zaloţeno roku 1295 a jeho historické jádro je 

velmi výrazným urbanistickým a architektonickým celkem. V roce 1988 bylo 

Ministerstvem kultury vyhlášeno městskou památkovou rezervací. 

Město se rozkládá na ploše 125 km² ve výšce 293 - 452 m n. m. Ţije zde 185 715 

obyvatel (ČSÚ, k 31.3.2010). K tradičnímu průmyslovému odvětví v Plzni patří 

strojírenství, metalurgie, potravinářský a elektrotechnický průmysl. Nachází se zde známé 

průmyslové podniky - strojírenský komplex Škoda a Plzeňský Prazdroj. Významným 

projektem je neustálé rozvíjení rozlehlého průmyslového a vědecko-technického parku 

Borská pole. Kromě průmyslu Plzeň vyniká i v kulturní oblasti. Plzeň od roku 2010 

kandiduje na titul Hlavního města kultury roku 2015, kdy má město moţnost rozvíjet se 

v mezinárodním měřítku. 

6.1 Rozvoj města Plzně 1995 – 2010 

Během sledovaného období 15 let proběhlo v Plzni mnoho podstatných změn, 

které podnítily další změny a rozvíjení potřeb obyvatel Plzně. Změny se týkaly 

urbanistických koncepcí zejména bydlení, průmyslu, sluţeb, technické a dopravní 

infrastruktury a administrativního členění. 

Obrázek 6: Plán města Plzně s vyznačenou hydrografickou sítí 

 

 Zdroj:  Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, 2010. 
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 Administrativní změny 

V Plzni proběhly v daném období významné administrativní změny. Plzeň je 

statutární město s 10 správními obvody. Z těchto 10 MO jsou 2 nové: městský obvod 

Lhota – Plzeň 10 a městský obvod Malesice – Plzeň 9. Obě obce byly k městu připojeny 

na základě Dohody o připojení k Plzni
22

. Lhota se nachází na jihozápadním okraji Plzně a 

rozkládá se na ploše 389 ha, Malesice tvoří severozápadní část Plzně s plochou 903,34 ha 

(Magistrát města Plzně, 2010). Dále došlo ke směně území v městských obvodech Křimice 

a Radčice. Vyčlenily se tak dvě nové sídelní jednotky. V současnosti se město dělí na 105 

urbanistických obvodů.  

6.2 Kompozice města 

Důleţitým prvkem, jeţ ovlivňuje celkovou kompozici města, jsou čtyři řeky: 

Úhlava, Úslava, Radbuza, Mţe (obr.6). Říční údolí a tělesa ţelezničních náspů usměrnily 

rozvoj města na radiálně orientované říční terasy a mezi údolní plošiny. V rozvojových 

dokumentech je tak snahou zachovat tyto ploché terénní hřbety a říční terasy. 

Do městského půdorysu se promítla i síť radiálně orientovaných silnic, která je zde 

od doby Marie Terezie pevně zakotvena a dnes je důvodem přetíţení centra regionální i 

tranzitní dopravou. Na terénních náspech podél silnic tak vznikla předměstí Petrohrad, 

Slovany, Bory, Jiţní Předměstí, Doubravka (ÚPMP, 1995). 

Jako první vznikaly od roku 1854 plány regulační (Maier, 2005). Územní plán 

města Plzně vznikl aţ v roce 1946, jenţ se vyznačoval centrickým chápáním města, 

extenzivním růstem města a důrazem na průmysl. 

Rozhodující roli na rozvoj města měla intenzivní urbanizace Plzeňské kotliny, jeţ 

započala ve 2. pol. 19.stol. společně s industrializací a rozvojem ţelezniční dopravy. Tato 

doba dala za vznik výrobním gigantům, jejichţ rozsáhlé areály jsou součástí centra města. 

V témţe období vznikaly regulační plány formující rychle se rozrůstající město a 

usměrňující výstavbu v nových městských čtvrtích - Petrohrad, Říšské předměstí, 

Klatovská třída, Doudlevecká třída zpět do šachovnicového půdorysu. Pozdější regulační 

plány ovlivnily vznik rezidenčních čtvrtí rodinných domů a vil – Lochotín, Bezovka, 

Slovany. Nadále také docházelo k uvolňování sevřeného zastavění i ve staré zástavbě 

s následným rozvíjením dalších obytných čtvrtí dále od historického centra (Maier, 2005). 

                                                 
22

 Dle § 19, odst.1, 3 aţ 5 obecního zřízení č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějšího předpisu z podzimu 

roku 2002 s účinností k 1.1.2003. (Magistrát města Plzně, 2010) 
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V období socialistického plánování došlo vlivem separace funkčních ploch 

ke zvýšení dopravní zátěţe centra města, coţ vedlo ke sníţení obytného standardu nových 

sídlišť – Skvrňany, Lochotín, Košutka, Bolevec a Vinice. V 90. letech vlivem 

společenskoekonomických změn nastal další rozvoj města, v jehoţ počátku se ještě 

dostavovala sídliště z komplexní bytové výstavby. Následovala výstavba, jeţ byla obdobou 

výstavby v západní Evropě. Rozvíjela se stavba bank, čerpacích stanic, následně 

supermarketů a hypermarketů. Došlo také ke zvyšování rodinné výstavby i bytových 

domů. V tomto smyslu však v poslední době dochází aţ k nadměrnému rozvoji okrajových 

částí města. Je nutné také zmínit rozmach lehké výroby a logistiky, s čímţ se pojí vznik 

Městského industriálního parku Plzeň Borská pole. Důleţitý cíl rozvoje se v současnosti 

věnuje transformaci průmyslových území. 

6.3 Územně plánovací dokumentace města Plzně 

Na území města Plzně je pro samostatné lokality zpracováno více územně 

plánovacích dokumentací. Aktuální přehled dokumentace vytváří a poskytuje Útvar 

koncepce a rozvoje města Plzně. V katastrálním území města platí v současnosti tato 

územně plánovací dokumentace:  

 Územní plán města Plzně z roku 1995, 

 Regulační plány. 

6.4 Územní plán města Plzeň 

Nynějšímu územnímu plánu předcházel Územní plán sídelního útvaru Plzeň, jeţ 

byl schválen usnesením vlády ČSR č. 336 z 21.12.1988. Pořadím to byla čtvrtá 

dokumentace a byla zpracována k horizontu roku 2000 s výhledovým počtem 190 tisíc 

obyvatel. Tento plán byl ale nahrazen, a důvodem tvorby nového Územního plánu města 

Plzně byla zejména ,,morální“ zastaralost původního dokumentu. Za hlavní příčiny lze 

povaţovat změnu politických, ekonomických a společenských podmínek po roce 1989, 

kdy se např. změnily vlastnické vztahy k nemovitostem, čímţ se změnily názory na způsob 

vyuţívání území a to zejména s upřednostňováním polyfunkčnosti. ÚPN-SÚ navíc 

vycházel ze zcela odlišných principů ve vlastním pojetí plánování i v metodice.  

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně: ,,Územní plán města Plzně byl schválen 

usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 114 ze dne 19. října 1995 a jeho závazná část byla 

vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 9/1995 statutárního města Plzně.“ Územní plán 

města Plzně je vrcholný rozvojový dokument města, jeţ se vyznačuje komplexním a 
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koordinačním charakterem. Zpracovatelem je Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
23

. ÚP 

byl koncipován zhruba do roku 2010, tedy na dobu 15 let. Jiţ při tvorbě plánu bylo zřejmé, 

ţe se změnou podmínek rozvoj bude nutné plán průběţně aktualizovat a přizpůsobovat 

novým podmínkám. Tyto změny probíhaly pravidelně ve dvouletém intervalu. Kromě 

těchto pravidelných změn byly pořízeny i změny, projednávané v tzv. mimořádném 

reţimu, coţ znamená mimo období dvouletého cyklu. Od vydání ÚPMP roku 1995 bylo 

provedeno zhruba 820 změn tohoto dokumentu. V současné době je před dokončením, 

schválením a vydáním formou opatření obecné povahy soubor dalších cca 260 změn. 
 

 ÚPMP řeší tato území
24

: k.ú. Bolevec, Boţkov, Bručná, Bukovec, Černice, Červený 

Hrádek u Plzně, Doubravka, Doudlevce, Hradiště u Plzně, Koterov, Křimice, Litice 

u Plzně, Lobzy, Plzeň, Radčice u Plzně, Radobyčice, Skvrňany, Újezd, Valcha. 

 

Obrázek 7: Správní členění Plzně v roce 2010 

 

Zdroj: Magistrát města Plzně, 2010 

                                                 
23

 Základní podklady nového ÚPMP: veškeré informace o území, specializované generely a studie 

zpracované pro tento účel, ÚPP jiných českých i zahraničních měst. 
24

 Od roku 2002 do řešeného území byly začleněny k.ú. Malesice a Lhota. 
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6.4.1 Cíle a obsah ÚPMP 

 Stěţejním cílem nového plánu
25

 bylo vytvořit základní nástroj pro řízení a 

regulaci rozvoje města a stanovení kroků, které k tomuto vedou. A to především pomocí 

dostavby a výstavby v rozvojových územích. V rámci strategie rozvoje města byla 

preferována potřeba obnovy a zlepšení ţivotního prostředí a fungující infrastruktury. 

Dle § 13 zákona č. 500/2006 Sb. stavebního zákona územní plán obsahuje 

textovou i grafickou část. Obě dokumentace se dělí na část návrhovou a odůvodnění. 

Textová část ÚPMP musela být upravena tak, aby odpovídala formě i poţadavkům 

na územní plán jako veřejné vyhlášce. 

Grafická část zahrnuje základní a oborové výkresy. Základní výkresy byly 

podloţeny veškerými nutnými údaji o území a byly zpracovány v měřítku 1:10 000, popř. 

1:5 000 a všechny jsou zcela závazné. Oborové výkresy jsou v měřítku 1:20 000. ÚPMP 

obsahuje dále 24 mapových příloh v měřítku 1:50 000. 

6.4.2 Základní členění města 

Správní území města je v ÚPMP pojímáno jako celek zastavitelných a 

nezastavitelných ploch (příl.1). Funkční a prostorové uspořádání vyjadřují vztahy a vazby 

území a ploch – na jedné straně urbanizovaných, zastavěných či určených k zastavění a 

na straně druhé převáţně neurbanizovaných či krajinných, téţ volných.  

Zastavitelná území zahrnují území zastavěná, území a plochy dosud nezastavěné, 

ale k zastavění určené. Zastavěná území jsou celistvá urbanizovaná území, jeţ jsou tvořeny 

pozemky zastavěnými a nezastavěnými. Nezastavitelná území jsou území, která nelze 

zastavět vůbec nebo výjimečně a za zvláštních podmínek.  

6.5 Hlavní principy urbanistické koncepce ÚPMP 1995 

Hlavním principem byla podpora rozvoje města ve smyslu koncentrického 

půdorysu s vyuţitím rezervních ploch a pomocí koncipování nových rozvojových lokalit 

do blízkosti dálničního obchvatu Plzně. Stěţejní byla i ochrana historického jádra, nebo-li 

vnitřní části sadového prstence, kde se vyloučila neúměrná a totální přestavba historické 

zástavby. Snahou bylo navázat na příznivé krajinotvorné a městotvorné prvky a eliminovat 

taková rozhodnutí, jeţ by nenávratně poškodila vzhled města i jeho funkce. Stěţejní tak 

byla eliminace negativních projevů průmyslové základny z 19.stol. pomocí regenerace 

                                                 
25

 ÚKR (1995): ,,Územní plán města Plzně vytváří předpoklady k zajištění trvalého souladu všech 

přírodních a civilizačních hodnot s ohledem na péči o ţivotní prostředí.“ 
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těchto výrobních areálů. Podstatné bylo chápat město jako komplex ploch a prvků 

přírodního a umělého původu. Navrţená koncepce zdůrazňovala předpoklad dopravního 

zklidnění centra města a revitalizaci stěţejních plzeňských městských tříd (Americká, 

Klatovská, Slovanská). 

Koncepce krajinně ekologické struktury města byla jedním z určujících faktorů 

rozvoje a návrh záboru zemědělské půdy pro městské funkce se měl uskutečňovat se 

zřetelem na skutečné potřeby pro rozvoj města a kvalitu odnímané půdy. 

Návrh rozvoje ÚPMP 1995 byl navrţen tak, aby vznikla moţnost vytvářet pestrá, 

mnohovrstvá území s moţností lokalizovat více aktivit. K velmi důleţitým principům 

koncepce v ÚPMP patřilo definování potřeby rozvojových ploch podle strategických cílů a 

také jejich lokalizování dle moţností města jak celku, nikoli dle správního členění města. 

K tomu bylo potřeba nalézt vhodné rozvojové plochy podle kvality území, jeţ by 

odpovídala navrhované funkci s moţností zajistit příslušnou infrastrukturu. 

 

Graf 1: Bilance ploch v ÚPMP 1995 dle funkčního vyuţití 

 

Zdroj: Hlavní výkres ÚPMP 1995 
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7 Analýza naplněnosti ÚPMP 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, ÚPMP byl prognózován na dobu 15 let. Tím pádem je 

zde moţnost posoudit jeho naplněnost na základě porovnání původního a současně 

platného rozvojového dokumentu. Tabulky č.3 a 4 zachycují změnu zastoupení ploch dle 

rozdílného funkčního vyuţití v obou sledovaných časových bodech.  

Při srovnání úhrnu ploch z roku 1995 se stavem ploch v r. 2009 s ohledem 

na jejich velikost, je moţné konstatovat, ţe nejlépe byl prognózován rozvoj ploch pro 

bydlení a rozvoj specifických ploch. Naproti tomu oblasti dopravní infrastruktury a 

rekreace nedosahují takového rozmachu, jaký byl plánován. 

Tabulka 3: Bilance ploch v ÚPMP 1995 a 2010 podle funkčního vyuţití v ha 

 1995  2010 

funkční vyuţití stav  návrh úhrn stav návrh úhrn 

Území bydlení 1 503 243 1 759 1 841 545 2 386 

Smíšená území 277 238 515 411 209 620 

Plochy veřejného vybavení 171 31 202 176 21 197 

Výrobní území 643 195 838 1 134 165 1 299 

Plochy rekreace 285 21 307 189 27 216 

Plochy specifické 179 90 269 260 79 339 

Plochy technického vybavení 97 36 134 100 31 131 

Plochy dopravní infrastruktury 467 266 733 565 202 767 

Plochy krajinné zeleně 3 177 395 3 572 3 852 445 4 297 

Plochy urbanistické zeleně 418 89 507 420 181 601 

Vodní plochy a toky 336 0 366 348 0 348 

Plochy zemědělské 3 177 0 3 177 3 144 2 3146 

Technické plochy doč. charakteru 61 81 142 71 68 139 

Zdroj: Hlavní výkres ÚPMP 1995 a 2010 

7.1 Ochrana a rozvoj hodnot v území 

Rozvojové moţnosti města jsou omezeny limity a bariérami, jeţ územní plán musí 

zohledňovat a respektovat. Tyto prvky pak určují moţnosti vyuţití území.  

Omezující bariéry:  

- přírodní: chráněné části přírody a krajiny, kvalitní ZPF, pásma hygienické 

ochrany, loţiska nerostných surovin, záplavová území, 

- technické: doprava, infrastruktura (páteřní a tranzitní rozvody inţenýrských sítí), 

- architektonicko-urbanistické: památkové a archeologické objekty. 
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7.2 Analýza naplněnosti ÚPMP dle funkčního využití 

7.2.1 Bydlení 

Při návrhu funkce bydlení v územním plánu je nutné zajistit dostatek volných 

ploch pro výstavbu různé kvality domů a bytů, čímţ potlačit vnitřní suburbanizaci a 

rozptýlit výstavbu do více lokalit, potlačení obrovských monofunkčních celků. 

Navrhované rozvojové plochy pro bydlení svou rozlohou nestačily potřebám a 

jejich rozloha je ještě větší neţ původně navrţená. Tato bilance ploch vypovídá o nečekané 

potřebě po bydlení, která byla vyvolána populačním (přirozeným i migračním) přírůstkem. 

Stěţejním cílem byl tehdy objektivní odhad potřeby bytové výstavby dle prognózovaného 

populačního vývoje. V rámci vývoje bydlení se očekávaly takové tendence, jeţ vycházely 

z předpokládaného vývoje počtu obyvatel (klesající tendence) a změny struktury obyvatel. 

Tyto znaky měly vést k vyšší potřebě výstavby bytů s menší velikostí cenzové
26

 a bytové 

domácnosti
27

. 

Graf 2: Počet obyvatel města v Plzně v letech 1995 – 2010 (vţdy k 1.1.) 

 
   Zdroj: ČSÚ, 2010 
 

V ÚPMP byly vytvořeny tři varianty populačního vývoje. Rozsah 

předpokládaných ploch pro bydlení odpovídal 1. variantě s úbytkem počtu obyvatel a 

nulovým saldem migrace. Je však nutné zmínit, ţe původní návrh na rozsah ploch 

pro bydlení byl zhruba o 90 ha větší. Tento plán byl ale zamítnut Ministerstvem ţivotního 

prostředí ČR. Předpokládané vývojové tendence ÚPMP v roce1995: 

- výrazné omezení aţ zastavení úbytku bytů z důvodu demolice bytových domů, 

- rozvoj trhu s byty a postupný nárůst bytové výstavby soukromými investory. 

Pro výstavbu rodinných a řadových domů (bydlení čisté a v malém rozsahu 

bydlení venkovského typu) bylo v ÚPMP 1995 navrţeno 208 ha (2630 - 3600 bytů), 

z čehoţ pro výstavbu bytových domů (bydlení městského typu) bylo určeno celkem 35 ha 

                                                 
26

 Cenzová domácnost – tvořena společně bydlícími osobami, jeţ jsou spjaty příbuzenskými či jinými 

vztahy, v jedné hospodařící domácnosti. 
27

 Bytová domácnost – tvořena souborem osob, které společně a trvale bydlí v jedné domácnosti (ČSÚ). 
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(2190 - 2640 bytů) (tab.5). Kromě rozvojových ploch určených pro bydlení byl navrhován 

vznik dalších bytů ve smíšených územích, také v rozvojových územích smíšených 

městských a v drobných rozvojových lokalitách po celém území města, jejich podíl však 

nebyl tak velký. Z celkového návrhu se podařilo zastavět jen 48 % ( bez přijatých změn) 

ploch, největší část převedených stavových ploch tvořilo bydlení venkovského typu – 

rodinné domy jako známka suburbanizace (tab.4, příl. 2). Bydlení dále v kap.8.2.6. 

Nové skutečnosti, které ovlivnily vývoj bydlení po roce 1995: 

- útlum bytové výstavby, 

- rozvoj procesu suburbanizace – moţnost výstavby převáţně rodinných domů 

v obcích v okolí Plzně za výhodnějších podmínek; 

- privatizace velké části bytového fondu ve vlastnictví města a převody druţstevních 

bytů do vlastnictví osob. 

7.2.2 Hospodářský rozvoj 

Na území města se v roce 1995 nacházelo 29 výrobně technických území
28

. 

Největší rozlohu měly Škodovy závody a Pivovar. V průběhu 90. let došlo k posílení 

významu terciérního sektoru na úkor sekundou a priméru. Reakcí na tento vývoj byl 

projekt Městský industriální park Plzeň Borská pole v jihozápadní části města.  

ÚPMP 1995 nestanovoval nové plochy s FV výroba těţká, jelikoţ uţ nebyla 

poptávka po hutích a dalších ekologicky náročných provozech. Proto došlo v územním 

plánu k markantnímu vzrůstu podílu lehké výroby na celkové výměře území výroby, stejně 

jako smíšené území výroby a sluţeb, jehoţ rozloha se během 15 let ztrojnásobila. Výstavba 

výrobních podniků byla v devadesátých letech soustředěna zejména na volné, dosud 

nezastavěné plochy (greenfields) navazující na stávající zástavbu. Další plochy výroby se 

umístily do smíšených území s funkčním vyuţitím výroba a sluţby. Původní funkční 

vyuţití ploch bylo téměř ve všech případech stanoveno jako zemědělsky vyuţívaná půda.  

Avšak jiţ tehdy se uvaţovalo o budoucích transformacích zastaralých výrobních 

komplexů a tak velmi pozvolna docházelo k revitalizacím. Rozvojové území, které bylo 

,,přestavbové“ (brownfields) a bylo vytvořeno na jiţ zastavěném území se dnes nachází 

na území bývalých kasáren. Nynější platný ÚPMP se stanovením území pro přestavbu více 

snaţí o vyuţití starých nevyuţívaných lokalit a sníţení růstu zastavěných ploch, čímţ se 

liší od původního územního plánu. K tomuto trendu pomáhá samo město i stát 

                                                 
28

 Ţádné existující VTÚ nebylo v majetku ani ve správě města. Město se podílelo na organizaci 

vyuţívání těchto ploch jen územně plánovacími nástroji a na úrovni pravomocí stavebních úřadů. 
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prostřednictvím finančních dotací. V rámci těchto revitalizací dochází v územním plánu 

nejčastěji ke změnám na území smíšené městské, na území bydlení či plochy rekreace. 

Z celkového pohledu došlo změnami územního plánu v následujících 

letech ke zvýšení rozlohy území pro lehkou výrobu přibliţně na 490 ha. Zastavěno bylo 

do současné doby 145 ha - 74 % (tab.4), k vyuţití zůstává cca 245 ha. 

Základní trendy od 90. let: 

- odklon od těţkého průmyslu, důraz na rozvoj výrob s vyšší přidanou hodnotou  

 v ÚPMP sníţení ploch s FV výroba těţká a navýšení rozlohy výroby lehké, 

- omezování rozšiřování nových zastavěných a zastavitelných ploch, 

- zahájení přípravy vyuţití některých brownfields, 

- vyhledávání a prověřování nových území pro hospodářský rozvoj města.  

7.2.3 Občanská vybavenost 

7.2.3.1 Komerční vybavenost 

 Obchod a sluţby 

Od počátku tvorby územního plánu, lze říci, ţe byla pouţita určitá míra regulace 

při umisťování obchodních zařízení v zastavitelných plochách. Výsledkem bylo navrţení 

typologie obchodních zařízení a rámcové podmínky pro jejich výstavbu. Funkční 

regulativy nově umoţňovaly umisťování provozoven obchodu a sluţeb v území bydlení, 

smíšených území apod. Obchodní zařízení tak postupně přecházela z okraje města do částí 

se stabilizovanou bytovou zástavbou, čímţ docházelo ke změnám urbanistické struktury. 

Pro umístění široké škály obchodních zařízení byla určena specifická i 

monofunkční území, umísťování velkoplošných maloobchodních zařízení umoţnilo 

specifické území obchodní a ubytovací zařízení. V současnosti zůstává nezastavěno 

přibliţně 8,3 ha v území poblíţ obchodního zařízení v Černicích. Tato situace je důkazem 

přílivu investorů po ,,otevření hranic“ a zvyšující se koupěschopnosti obyvatel. I 

v nynějším platném ÚPMP existují nové lokality pro výstavbu velkoplošných 

maloobchodních zařízení i obchodně administrativních center. Podíly zastavěných ploch je 

znázorněno v příloze č. 2. 

 Ubytovací zařízení 

Územní plán nedefinuje zvláštní plochy přímo pro ubytovací zařízení, proto zde 

nejsou uvedeny úhrny ploch těchto zařízení. Jelikoţ bylo od roku 1995 postaveno celkem 

14 hotelů, je moţné identifikovat zvýšení ubytovacích kapacit. Stavby pro ubytování byly 
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a jsou součástí funkčních regulativů pro jiná území a plochy. Regulativy pro jejich 

umisťování jsou od schválení ÚPMP 1995 nezměněny. 

 Administrativa 

Na rozvoj podnikatelské činnosti jiţ před rokem 1995 reagoval územní plán 

stanovením regulativů, jeţ umoţňovaly novou výstavbu podniků ve více typech smíšených 

území i v území určeném pro lehkou výrobu. Avšak vzhledem k finanční náročnosti 

na výstavbu nových budov si mohly budování nového sídla dovolit pouze silné 

ekonomické subjekty, nikoli začínající firmy. Proto se ve sledovaném období spíše 

vyuţívalo volných kancelářských ploch, které vznikly při restrukturalizaci výrobních 

podniků. Coţ dokládá i vyuţití návrhových ploch – pouze 30% se zastavělo. Současně 

platný ÚPMP tak nyní navrhuje aţ o polovinu méně nových ploch pro obchod a sluţby neţ 

původní návrh v roce 1995 (cca 30 ha). Nynější projekty výstavby administrativních center 

v Plzni sice existují, územní plán s těmito plochami počítá, (např. Obchodně 

administrativní centrum Borská pole s cca 16 000 m² kancelářských ploch), ale investoři 

vyčkávají s výstavbou na dostatek zájemců o pronájmy kanceláří. 

7.2.3.2 Veřejné vybavení 

Veřejné vybavení má vliv na všestrannou přitaţlivost jednotlivých městských 

částí i města jako celku. V ÚPMP je lokalizováno v těţištních polohách, odpovídajících 

jeho hierarchickému významu. Kapacita zařízení vycházela z předpokládané prognózy 

vývoje obyvatel Plzně. Přesto, ţe celková navrhovaná plocha činila 31 ha, vyuţila se jen 

čtvrtina celkové rozlohy - 26% (tab.4 a příl.2). Důvodem bylo předefinování některých 

návrhových území na jiné FV (bydlení, urbanistická zeleň). Dále některé plochy 

soustředěné občanské vybavenosti podél komunikací se převedly na smíšené území, u 

nichţ nebyly tak striktní regulativy. 

 Sociální a zdravotnická péče 

Zde se plochy navýšily pouze o 2 lokality (2 ha), coţ naplňuje plánovaný počet, 

nikoli rozlohu. Jedním z důvodů je absence vhodných parcel v majetku města a umístění 

objektu na privátním pozemku výstavbu citelně prodraţuje
29

. Dalším důvodem je řešení 

nedostatku kapacit v sociální oblasti prostřednictvím zavádění terénních sluţeb. Lze 

konstatovat, ţe sociální vybavenost v územním plánování města se vyznačuje 

                                                 
29

 Právě v takových případech se ukazuje jako výhodné s předstihem blokovat příslušným FV vhodné 

pozemky v majetku města pro poskytování sociálních sluţeb. 
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umísťováním odpovídajících kapacit pro nové i stávající sluţby ve stávajících objektech 

v majetku města Plzně, či rezervováním vhodných pozemků pro novou výstavbu. 

Zdravotnická zařízení se během sledovaných 15 let svou rozlohou taktéţ příliš 

nezměnila. Současný územní plán potvrdil příslušným funkčním vyuţitím 18 % 

návrhových ploch a další územní rozvoj navrhl v nových rozvojových plochách v těsném 

sousedství areálu Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně. K nové výstavbě v tomto území 

dochází aţ v poslední době. 

 Školství 

Většina školských areálů má své umístění vymezeno v územním plánu 

specifickou plochou veřejného vybavení – školství (ŠK). Pouze některé samostatné budovy 

škol v městské zástavbě jsou jako doplňkové stavby součástí jiného funkčního regulativu 

(většinou pro území bydlení)
30

. Intenzita vyuţití budov škol pro výuku je závislá na počtu 

dětí ve věku docházky do škol.  

Výstavba nových školských zařízení (MŠ+ZŠ) měla probíhat převáţně v hlavních 

rozvojových plochách, určených pro bydlení. Avšak vlivem sníţení počtu dětí se rozloha 

ploch s tímto funkčním vyuţitím místo plánovaného navýšení sníţila o 0,6 ha. V některých 

případech byly budovy škol dočasně vyuţity i pro jiné účely nebo se FV těchto ploch 

změnilo např. ve prospěch sociální a zdravotnické péče. Leč současná demografická 

situace se projevuje opačně a město se tak potýká s nedostatkem míst zejména 

v předškolních zařízení. Vyuţití původních objektů mateřských škol, které dnes mají 

jiného uţivatele, je však obtíţné, protoţe nynější klienty není kam přemístit. Nemluvě 

o budovách MŠ, které byly v době malého počtu dětí městem prodány a dnes mají 

soukromého majitele i jiné vyuţití v územním plánu. Stěţejním cílem současného 

dokumentu je tak zajišťování nových ploch pro výstavbu předškolních zařízení v nových 

plochách pro bytovou výstavbu nebo v jejich dosahu. 

Co se týče vysokoškolských zařízení, tedy zejména Západočeské univerzity, její 

stavební rozvoj byl územním plánem navrţen v současném areálu na "Zeleném 

trojúhelníku". ÚPMP většinu navrţených ploch naplnil a jejich vymezení je potvrzeno 

funkční plochou specifické území – vysokoškolský areál (VŠ). 

 

 

                                                 
30

 Město můţe jako zřizovatel přímo ovlivňovat rozmístění a vyuţití mateřských a základních škol, 

učňovské a střední školy organizačně řídí KÚPK. Vysoké školy podléhají MŠMT ČR. 
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 Kultura a sport 

Územní plán z roku 1995 vymezil 2 nové návrhové funkční plochy o 2 ha 

pro výstavbu nových kulturních zařízení. Nynější stav ale ukazuje pokles téměř o hektar, 

přičemţ nové plochy územní plán jiţ nevymezuje. Plánovaná výstavba nového divadla a 

galerie bude umístěna v souladu s funkčním regulativem ve smíšeném území centrálním. 

Nároky jednotlivých sportovních odvětví i druhů sportů na vybavení sportoviště 

jsou velmi rozdílné, proto územní plán pro sportování a trávení volného času definoval 

několik funkčních ploch (příl.1). Současně platný plán navíc umoţňuje výstavbu 

ve specifickém území volný čas. Územním plánem je dnes potvrzeno o 4,2 ha více ploch 

pro sportovní zařízení
31

, coţ z velké části naplňuje původní návrh
32

. Město se dnes 

vyznačuje pestrou a dostatečnou vybaveností pro aktivní i rekreační provozování sportu. 

Přesto současný návrh vymezuje o 22,5 ha více ploch neţ v roce 1995, coţ je spjato 

s aktivním ţivotním stylem obyvatel. 

 Rekreace a volný čas 

Území hromadné (RH) a individuální rekreace (RI) je přímo určené pro rekreaci a 

volný čas
33

. Se zvyšujícím se podílem obyvatel, kteří tráví volný čas aktivně, jsou v ÚPMP 

navrhovány další plochy k tomuto určené. Dostatek ploch rekreace je územním plánem 

stanovena v systému zelených říčních údolí, kde je snaha o nezastavění území. Od vydání 

ÚPMP se plochy rekreace sníţily aţ o 95 ha, navrhován byl však jejich nárůst, stejný 

jako v současnosti. Z největší části se jednalo o plochy RI, jelikoţ se zde projevily tlaky 

vlastníků na výstavbu menších obytných staveb. V některých územích tak byla část 

předefinovaná na FV bydlení a rekreace (BV), které jiţ umoţňuje trvalé bydlení. Díky 

tomu se převedlo do stavu jen 16 % návrhových ploch (tab.4). 

Z důvodu nerozšiřování zastavitelného území jsou však uţ v současnosti stávající 

plochy pro RI ponechány pro svůj původní účel s nízkým zastavěním území formou 

rekreačních chat. 

7.2.3.3 Plochy smíšené a plochy se specifickou funkcí 

Kromě ploch se samostatným FV jsou do ÚPMP zahrnuta území, která slouţí více 

aktivitám. Patří sem smíšené plochy rozlišené podle převaţující funkce. Právě z důvodu 

polyfunkčnosti se zastoupení ploch v územním plánu zvýšilo aţ o 133 ha, hlavně v dobře 

dopravně obsluţných plochách, a to jak zastavěním návrhových ploch (36%) tak i 

                                                 
31

 Počítáno ze specifického území sportovní areál a monofunkční plocha sport. 
32

 Další plochy pro rozvoj sportu jsou navrţeny v dokumentu Koncepce sportu v Plzni (ÚKR MP, 2008). 
33

 Další plochy, kde lze provozovat volnočasové aktivity jsou plochy urbanistické zeleně. 
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převodem FV. Pro komerční a nekomerční vybavenost (obsluţná zařízení – OZ) je v 

ÚPMP stanoveno specifické území. Jejich lokalizace vychází z dobré dopravní 

dostupnosti, moţnosti výstavby velkých obchodních zařízení a potenciálu obytného zázemí 

(hierarchicky odstupňovaná OZ). Největší rozloha zastavěných ploch patří území obchodu 

a ubytování. Příčinou je příliv investorů, kteří vyuţili plochy určené pro prodej a sluţby 

k výstavbě velkých obchodních zařízení. Z tohoto důvodu došlo k navýšení 45 % původní 

rozlohy návrhových ploch.  

7.2.4 Dopravní infrastruktura 

Cílem ÚPMP 1995 bylo propojení všech druhů dopravy, tedy řešení návrhu 

dopravy jako jednoho provázaného systému. Jelikoţ je dopravní infrastruktura jednou 

z nejvíce finančně nákladnou sloţkou územního plánu, nebyla rozloha návrhových lokalit 

zcela zastavěna a do stavu se převedlo jen 23 % návrhových ploch (příl.2). 

 Silniční doprava 

Oproti předcházející ÚPD bylo v návrhu komunikační sítě reagováno na značné 

přetíţení centra automobilovou dopravou i na rostoucí negativní vlivy dopravy na obytná a 

rekreační území. V případě moţných variant byly trasy komunikací vyznačeny jako 

potenciální území moţného rozvoje. 

Nejvýznamnějším zásahem do komunikační sítě byla výstavba dálničního 

obchvatu kolem Plzně, na jehoţ trasu se z města měly odklonit směry tranzitní dopravy 

východ – západ. Hlavní síť
34

 byla stanovena jako plocha s čistě dopravní funkcí 

s vyloučením přímé obsluhy přilehlého území. Nové trasy tranzitní dopravy byly navrţeny 

s cílem odklonění dopravy z přetíţených komunikací v zastavěných částech města. Díky 

realizaci výstavby dálnice bylo zastavěno alespoň 20 % ploch hlavních komunikací. 

Základní osnova dnešní komunikační sítě města tedy vychází ze dvou dopravních 

okruhů, vedení tří průjezdních úseků silnic I/20, I/26 a I/27 a z dálničního obchvatu 

vedeného mimo město. V této oblasti došlo k navýšení rozlohy ploch o 60 ha, coţ 

znamená, ţe nynější ÚPMP potvrzuje čtvrtinu původně navrhované plochy. Důvodem je 

                                                 
34

 Městský okruh s funkcí převést část dopravy mimo střed města a vnitřní okruh, jeţ měl slouţit 

k ochraně středu města, tvořily doplňkovou komunikační síť. Zde se jednalo spíše o přestavbu 

stávajících úseků a navýšení tak kapacit komunikací. Zcela nový byl přístup k tradičním městským 

třídám, Klatovské a Slovanské. Pro tyto historické radiály byly navrţeny náhradní dopravní koridory 

tak, aby se na těchto urbanistických osách města posílila jejich společenská a obchodní funkce. 

Navrţený postup rozvoje do roku 2010 byl rozvrhnut do čtyř etap. 
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pomalá realizace dopravního systému navrţeného v plánu, díky čemuţ přetrvávají 

problémy s dopravním přetíţením centra města a jeho napojením na Severní Předměstí.  

Co se týče dopravy v klidu, územní plán rozdělil parkoviště podle lokalizace do tří 

skupin: prstenec kolem centrální oblasti, parkoviště v systému ,,Park and ride“ a parkoviště 

u zařízení celoměstského významu. Plochy parkovišť však nebyly vůbec zastavěny, i kdyţ 

navrhováno bylo aţ 16 ha. Příčinu lze hledat v problémech majetkoprávního charakteru a 

financování. Částečně však tento problém vyřešily dopr. plochy u obchodních zařízení. 

Souběţně s tvorbou územního plánu byl zpracováván Generel dopravy v klidu města Plzně 

v roce 1994 a aktualizován roku 2006. 

 Ţelezniční doprava 

Podstatnou snahou bylo vymístit ,,nečisté“ nákladové provozy a z územního 

hlediska tak došlo k redukci ţelezničních ploch. Navrhované plochy činily 34,5 ha, avšak 

nynější stav vykazuje o 15 ha méně ploch. Tato redukce umoţňuje rozvoj území dříve 

blokovaných pro ţeleznice. Sníţení poţadavků na velikost ţelezničních ploch a na rozsah 

inţenýrských staveb přispělo právě ke sníţení nároků na plochy v územním plánu. 

7.2.5 Koncepce uspořádání krajiny 

Tyto plochy jsou podmiňujícím prvkem pro optimální vyuţití města, zahrnují 

plochy krajinné i urbanistické zeleně, územní prvky ekologické stability (ÚSES) a jiné 

hodnotné krajinné prvky a celky.  

 Krajinná zeleň (KZ) 

Pod plochy krajinné zeleně ÚPMP zahrnuje plochy lesů, trvale travní porosty a 

ostatní KZ. V územním plánu je převáţně v tomto funkčním typu zahrnutý ÚSES, jeţ je 

závazným faktorem pro pořízení ÚPD. Revize a zpřesnění všech úrovní ÚSES, jeţ bylo 

navrţeno, je z ekologického hlediska pozitivní, problémem můţe být vlastnictví pozemků 

a průmět do ÚPMP. 

Nové plochy lesů dosahují aţ 270 ha, a slouţí zejména pro jejich hospodářské  

a rekreační vyuţití, respektive pro ochranné funkce v krajině. Tento nárůst souvisí 

s připojením Malesic a Lhoty k městu Plzni. Lesy jsou tak chráněné před rozvojem 

zástavby. Z původního návrhu se do stavu převedlo 36 % rozlohy těchto ploch. 

 Urbanistická zeleň (UZ) 

ÚPMP sem zahrnuje plochy s rekreační, estetickou, zdravotě hygienickou a 

ekologicko-stabilizační funkcí. Podíl UZ měl být zastoupen 14 – 30 m² na obyvatele MO. 
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Realizaci navrhovaných parků však komplikovalo převaţující soukromé vlastnictví 

pozemků, v některých případech byly předmětem změn ÚPMP ve prospěch zastavitelného 

území. Do stavu se tak převedla jen desetina rozlohy návrhových území. Nově navrhované 

plochy zeleně se nacházely převáţně na zemědělské půdě. 

Rozsah ploch parků a parků se sportovním zařízením se během 15 let se zvýšil jen 

o 14 % původního návrhu. Realizace totiţ limitovaly vlastnické vztahy a jiné prioritní 

investice. Zatímco plocha zahrádek poklesla v důsledku přesunu do jiných funkčních 

ploch, plocha zahrad vzrostla, jelikoţ umoţňovaly stavbu rekreačního domku. Tento zájem 

trvá i nadále. 

 Plochy zemědělské 

Rozvojová území pro ostatní městské funkce byla a stále jsou navrhována 

především na úkor zemědělsky vyuţívaných ploch, v některých případech i na kvalitních 

orných půdách. Z důvodu snah přiblíţení k městu, sílí tlak na srůst původních obcí 

převáděním zemědělské půdy na rozvojové plochy. Tato úsilí jsou však v rozporu s dosud 

uplatňovanou zásadou zachovat jejich oddělení. Plochy orné půdy narostly jen mírně 

(39 ha), i kdyţ byly k Plzni připojeny Malesice a Lhota s většími rozlohami zemědělské 

půdy – je to vlivem přesunů do jiných funkčních ploch. 

Tabulka 4: Naplněnost ÚPMP 1995 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

7.2.6 Rozvojové lokality 

Dle navrhovaného vyuţití jsou dělena na území pro bydlení, smíšená městská, 

ostatní a výrobní. V jednotlivých cyklech změn územního plánu v následujících letech byly 

prováděny změny rozsahu, funkčního vyuţití nebo podmínek pro vyuţití některých 

rozvojových území. Současně byla definována i další nová rozvojová území. Změny mezi 
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počátkem a koncem sledovaného období zachycuje tab.5 a disponibilní plochy ze všech 

rozvojových území znázorňuje obrázek č.8. Celkovou bilanci zastavěných ploch RÚ 

ukazuje graf č.3. 

Tabulka 5: Změna rozvojových území v ÚPMP 1995 - 2010 

 1995 2010 

rozvojové území 
počet 

ploch 

plocha 

 celkem (ha) 
nové byty 

plocha  

celkem (ha) 
nové byty 

bydlení 20 232 4 260 - 5 980 560 7 575 - 10 655 

smíšená městská 4 93 200 - 330 149 1 770 -  3 100 

ostatní 19 254 140 - 210 270 160 - 580 

výrobní 11 188 0 224 0 

celkem 54 769 4 960 - 6 520 1200 9 500 - 14 300 

Zdroj: Územní plán města Plzně 1995, 2010 

 

Obrázek 8: Přehled rozvojových území a zastavitelných ploch v ÚPMP, 2010 

  

Zdroj: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, 2011. 

 

 Rozvojová území bydlení 

Změnami územního plánu, zástavbou jen některých RÚ a zařazením nových ploch 

se velikost disponibilních rozvojových ploch pro bydlení změnila na současných 442 ha, 

coţ znamená téměř 100 % nárůst.  Od roku 1995 aţ do současnosti bylo zastavěno cca 90 

ha a z rozlohy nově definovaných ploch nebylo zcela zastavěno ţádné RÚ pro bydlení. 

Důvodem navýšení návrhových rozvojových ploch je především obrovský tlak investorů a 
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vlastníků pozemků, kteří chtěli na původně zemědělské půdě stavět. Jelikoţ příprava 

výstavby v nové lokalitě vyţaduje vyřešit majetkové vztahy k pozemkům a vybudovat 

nákladnou TI pro celé území, o rozvojové plochy se tak zajímali hlavně movitější investoři 

neţ samotní vlastníci. Důleţitou tendencí lokalizace nových rozvojových ploch je provádět 

změny v rámci zastavěného území a jiţ vymezené zastavitelné plochy. 

 Rozvojová území výroby 

 V územním plánu schváleném v roce 1995 byla vymezena území pro výrobu 

o celkové ploše přibliţně 195 ha, z čehoţ 188,2 ha činilo 11 RÚ. ÚPMP navrhoval nová 

území podle těchto poţadavků: 

- lokalizace na okraji města vzhledem a podél hlavních komunikačních tahů, 

- oddělení velkých VTÚ na okraje města a mimo obytné zóny, 

- zábor méně kvalitní zemědělské půdy, 

- jednoduché majetkoprávní vztahy, 

- moţnost napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. 

Změnami územního plánu se RÚ rozšířila na 270 ha a k dispozici je 140 ha. 

Největší zastavěnou rozvojovou plochou pro výrobu je areál Bory. Na místě vrtulníkového 

letiště a na něj navazujících plochách vznikla moderní průmyslová zóna, která stále 

rozšiřuje svou rozlohu. Nynější plocha parku činní 130 ha, přičemţ původní navrhovaná 

rozloha činila 97,2 ha. Na tento park navazuje průmyslově-kancelářský park o rozloze 

30 ha.  Dle ÚPMP je tedy ve městě dostatek rozvojových ploch, avšak v současné době je 

z této rozlohy pouze 5 ha napojených na sítě technické infrastruktury a tedy okamţitě k 

dispozici. 

 Rozvojová území smíšená městská 

Tato území jsou územním plánem určena k umístění více městských funkcí neţ 

území monofunkční. A i kdyţ bylo během 15 let zastavěno jen 50 ha těchto ploch, lze říci, 

ţe se stále častěji zahrnují do územního plánu. V roce 1995 byla územním plánem určena 4 

RÚ, změnami se navýšila o další 2 území a celková plocha dnes činí 150 ha. 

 Rozvojová území ostatní 

Jedná se o území pro výstavbu komerčních i nekomerčních zařízení - hlavně 

obchodních objektů, pro sluţby, drobnou výrobu apod. V roce 1995 bylo určeno 19 území 

a v následujících cyklech změn územního plánu bylo vymezeno dalších 7 území o rozloze 

120 ha. Tyto plochy prošly dynamických rozvojem zásluhou velkých obchodních řetězců, 

jeţ si v územních plánech obcí a měst po celé Republice vybudovaly významné postavení. 
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 Dostupnost sítí dopravní a technické infrastruktury není ve všech rozvojových 

území stejná, proto existuje hodnocení vyuţitelnosti RÚ. ÚPMP rozděluje tyto území 

podle připravenosti na 3 kategorie
35

, které se týkají ještě nezastavěných částí území. 

Součástí hodnocení vyuţitelnosti území jsou dále tyto informace o:  

− zpracované aktuální ÚPD pro jednotlivá území, 

− majetkových vztazích v území, 

− záboru ZPF a LPF a připravenosti území k výstavbě. 
 

Graf 3: Celková bilance ploch rozvojových území 1995 - 2010 

 

Zdroj: ÚPMP 1995; Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, 2011. 

7.3 Analýza naplněnosti ÚPMP dle jednotlivých období 

Rozvoj území v jednotlivých obdobích je ovlivněn různými aspekty jako např. 

demografickým, hospodářským a politickým vývojem. Pro srovnatelnost jednotlivých etap 

platnosti ÚPMP 1995 je patnáctileté období rozděleno zhruba na pětileté cykly: 1995-

2001, 2001-2005, 2005-2010. 

7.3.1 Období 1995-2001 

V ÚPMP 1995 byla pro rozvoj podstatná především rozvojová území, jeţ 

několikanásobně plošně přesahovala plochy ostatních návrhových lokalit. V tomto období 

byly postupně navrţeny nové rozvojové plochy pro všechna funkční vyuţití. 

 Bydlení 

V první etapě bylo snahou zajistit dostatek volných ploch pro výstavbu bytových 

a rodinných domů (cca 7 600 bytů) a rozptýlit výstavbu do více lokalit, čímţ zabránit 

                                                 
35

 kategorie I. – inţenýrské sítě a komunikace jsou dostupné na hranici lokality; 

kategorie II. – nutno vybudovat propojení inţenýrských sítí mezi nadřazeným systémem a RÚ; 

kategorie III. – nutno vybudovat nadřazené rozvody sítí TI, související technologické objekty a 

zařízení nebo významné komunikace investičně velmi náročné. 
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vytváření monofunkčních ploch. Během sledovaných šesti let se postupně zastavělo cca 

12% rozlohy všech lokalit a to zejména tam, kde nebylo třeba vybudovat části nadřazených 

systémů infrastruktury. Největší překáţkou dalšího zastavění RÚ byla chybějící 

kanalizace. Největší podíl tvořily plochy s FV bydlení čisté, do stavu se převedlo 113 ha, 

avšak návrhových lokalit z roku 1995 se zastavělo 25 ha (13 %). Důvodem je vymezení a 

zastavění nových ploch RÚ mimo původní návrh, coţ bylo podníceno tlakem vlastníků. 

 Výroba 

Ani zde se nepodařilo zastavět větší podíl návrhových ploch – pouze cca 24 %. 

Opětovným problém bylo naplňování ploch, jeţ byly méně dopravně a polohově atraktivní 

pro investory. Výroba tvořila téměř třetinu všech RÚ. Největším realizovaným rozvojovým 

územím byly Bory (25 ha), jelikoţ na přípravě lokality a následné výstavbě se finančně 

podílelo město. Dvě nové rozvojové plochy, jeţ byly následnými změnami v tomto období 

vymezeny, navazovaly na stávající výrobní areály. Co se týká ploch SV výroba těţká, 

došlo k úbytku cca o 22 ha ve prospěch lehké výroby a pro výstavbu dálnice. Nové plochy 

těţké výroby jiţ územní plán nevymezil. 

 Smíšená území a plochy specifické 

Z návrhových lokalit se v prvních šesti letech zastavěla největší část smíšených 

území (22 %), zejména pro výrobu a sluţby. Největší novou návrhovou lokalitou bylo RÚ 

,,Zelený trojúhelník – jih“, která měla slouţit zejména pro bydlení, výrobu a sluţby. 

V rámci lokalit se specifikou funkcí z důvodu sníţení počtu dětí započaly změny 

funkčního vyuţití ploch pro školy a školní zařízení ve prospěch sociálních sluţeb. V tomto 

období se nejvíce vyuţily disponibilní plochy velkými obchodními řetězci, jeţ investovaly 

jak do dopravní tak i do technické infrastruktury. Přesto tlak na vytvoření nových lokalit 

pro další obchodní zařízení trval stále. 

 Základní tendence ÚPMP v tomto období 

Původně navrţené disponibilní plochy RÚ pro různá vyuţití nebyly zcela 

zastavěny
36

. Rozlohově největší plochy, které se převedly z návrhu do stavu, byly v území 

výroby a ve smíšeném území s moţností různých činností. Zastavěné plochy pro bydlení 

nezaujímaly příliš velkou část návrhových lokalit. Důvodem byl příchod investorů a 

developerů, jeţ investovaly převáţně do výroby a sluţeb. Pro vymezení nových RÚ byly 

v některých případech uvolněny plochy s vyšší kvalitou zemědělské půdy či chráněné 

z důvodu zásob nerostných surovin a to pro potřeby bydlení a výroby. K této změně došlo 

                                                 
36

 Příčiny jsou uvedeny v kap.9. 
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na popud vlastníků pozemků, či samotných investorů – u investic do lehkého průmyslu 

u dálnice a na Borských polích. Důleţitou roli v územním plánu měly i obchodní řetězce, 

jejichţ zastavěné (112 % původního návrhu) i disponibilní plochy, tvořily podstatnou 

součást města. Zastavěné plochy veřejného vybavení tak byly zastoupeny výhradně 

obchodními domy. Ke konci období tvořila největší podíl navrhovaných ploch výroba 

lehká a ve stavu byly nejvíce zastoupeny plochy s FV les, bydlení čisté a městského typu. 

7.3.2 Období 2001 – 2005 

Podstatné pro toto období byly 2 změny. První bylo připojení MČ Malesic a 

Lhoty, jejichţ územní plány byly zapracovány aţ v roce 2007. Druhou změnou byla 

dostavba části dálničního obchvatu Ejpovice – Černice s délkou 8,5 km.  

 Bydlení a výroba 

Přítomnost dokončené dálnice vyvolala tlak na změnu FV (hlavně ve prospěch 

výroby a bydlení) od vlastníků pozemků, jeţ se nacházely v její blízké dopravní 

dostupnosti. Také došlo ke zvýšení zájmu o bydlení v bytových domech, coţ bylo 

důsledkem chybějící alternativy panelového bydlení. Oproti minulému období se tak 

pomocí developerských projektů zastavěl aţ dvojnásobek podílu dříve zastavěného území 

(11%). Nutno zmínit navýšení stavových ploch ve FV bydlení a rekreace, jako výsledek 

převodu ploch s FV individuální rekreace a tlaku vlastníků rekreačních chat. 

V hospodářské oblasti bylo opět nejvýznamnější rozvojové území Bory a další lokality pro 

lehkou výrobu. V tomto období se zastavěla největší část těchto ploch za celých patnáct let. 

 Smíšená území a plochy specifické 

Největší podíly zastavěných ploch těchto území tvořily především sluţby, výroba 

a obchod. Důvodem navýšení stavových ploch pro sluţby byl počátek budování 

vědeckotechnologického parku na okraji Plzně. Do stavu se také převedla největší část 

ploch vysokoškolského areálu, jako následek rozšíření Západočeské univerzity.  

 Základní tendence ÚPMP v tomto období 

Toto období je charakteristické nízkým počtem nově navrţených rozvojových 

území. Důvodem byla široká nabídka jiţ dříve vymezených disponibilních ploch. 

Rozšířením dříve vymezeného RÚ Zelený trojúhelník – jih se toto území stalo největší 

novou disponibilní plochou určenou pro bydlení. Specifikem tohoto období bylo také 

nejvyšší procento zastavění návrhových ploch téměř ve všech typech FV. Jako stěţejní 

důvod lze uvést zmíněnou dostavbu části dálničního obchvatu. Největší podíl zastavěnosti 



59 

 

původního návrhu vykazují výrobní území a plochy specifické s opětovně nejvyšším 

zastoupením obchodních ploch. 

7.3.3 Období 2005 – 2010 

V tomto časovém intervalu byly zapracovány zmíněné územní plány dvou 

městských obvodů. Důvodem časové prodlevy mezi rokem připojení a zapracování ÚPD 

do ÚPMP byly předimenzované plochy RÚ v nových MO zejména pro bydlení. Bylo nutné 

zjistit, zda-li je moţností navrţená území vůbec vyuţít a zařadit je následně do příslušné 

kategorie připravenosti. Bylo jednáno především o takových RÚ, která byla podmíněna 

vysokými finančními investicemi. Z důvodu dlouhého vyjednávání s majiteli příslušných 

pozemků se územní plány Malesic a Lhoty staly součástí ÚPMP aţ roku 2007. 

Po předešlém ,,útlumu“ ve vymezení nových RÚ se toto období vyznačuje opětovným 

rozšiřováním a stanovením nových území pro rozvoj. 

 Bydlení a výroba 

V této etapě oblast bydlení zaznamenala za celých patnáct let téměř nejmenší 

rozvoj, co se týče rozlohy i podílu zastavěných ploch. Avšak nově bylo navrţeno a 

lokalizováno 17 nových ploch, nejčastěji do 10 ha. Jak jiţ bylo řečeno v kap. 8.3.2, jedním 

z důvodů byl tlak vlastníků a ,,překupníků“ pozemků, navazujících na nový dálniční 

obchvat. Důvodem byly i výše zmíněné administrativní změny. Toto přispělo k převodu 

pozemků z FV rekreace individuální na FV bydlení a rekreace. 

I přes hospodářskou krizi se podařilo v oblasti lehké výroby v daných 5 letech 

převést do stavu 115 ha. Příčinou byl převod z těţké výroby (55 ha), ale i rozšiřování 

největšího RÚ Bory, jeţ je v současnosti téměř zcela zastavěno a zbývá k dispozici 4,5 ha. 

Z celkového pohledu se ale zastavěl nejniţší podíl návrhových ploch, do stavu se tak 

převedla nově navrţená RÚ z daného období. Nové lokality v těchto pěti letech nebyly 

navrţeny, z čehoţ vyplývá tehdejší dostatek disponibilních ploch. 

V tomto období byl jiţ znatelný zvýšený zájem o dostavbu a přestavbu lokalit 

v zastavěném území města. Jednalo se především o vyuţití areálů bývalých kasáren, 

některých průmyslových areálů a nevyuţívaných ploch ţelezniční dopravy. Překáţkou 

realizace však zde nebyla chybějící infrastruktura, ale majetkové vztahy, jelikoţ většinu 

vlastní právnické či fyzické osoby. Město má bohuţel jen minimální podíl.  

 Smíšené lokality městské a lokality se specifickou funkcí 

Změnou z roku 2007 se opět rozšířilo RÚ Zelený trojúhelník – jih (největší RÚ 

smíšené městské), kde je moţné postavit aţ 500 bytů. Jsou zde inţenýrské sítě a 
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komunikace dostupné na hranici lokality, takţe je připravená k realizaci. Lokality se 

specifickou funkcí se změnily více neţ RÚ SM. Podařilo se nově vymezit a posléze 

částečně zastavět dvě velká RÚ hlavně pro bydlení, dále pro plochy s FV obchod, výroba a 

sluţby. Negativem je zde zařazení většiny RÚ do 3. kategorie připravenosti k realizaci. 

 Základní tendence ÚPMP v tomto období 

V oblasti bydlení se vlivem útlumu investic zastavělo jen 12 % původního návrhu. 

Je nutné ale zmínit, ţe největší část nových ploch ve stavu tvořily plochy s FV bydlení a 

rekreace, umoţňující trvalou formu bydlení. Tento převod byl následkem připojení 2 MO. 

Výstavba výrobních komplexů zaznamenala sníţení investic a nízký podíl 

zastavění. Útlum výstavby nebyl však způsoben jen hospodářskou krizí, na vině byla i 

nepřipravenost rozvojových lokalit. Lze to doloţit na nízkém procentu zastavění dopravní 

infrastruktury, čímţ je podmíněna právě výstavba v RÚ. Jelikoţ se tedy vyčerpaly 

dopravně výhodné lokality a větší část RÚ v 1. kategorii, investoři ztráceli zájem 

o realizace. Větší důraz se tak poprvé výrazněji kladl na vyuţití brownfields. 

Veřejná vybavenost zaznamenala poprvé v období 15 let vyšší zájem investorů a 

došlo tak k realizaci zejména sportovních zařízení. Na základě růstu počtu dětí také 

ke stanovení ploch pro školní zařízení, přesto kapacity nejsou rozhodně dostačující. Je 

moţné říci, ţe navýšení území pro občanské vybavení je spojený s novým stavebním 

zákonem (kap. 3.5.1), jeţ reguluje vymezení veřejných prostranství. 

Toto období
37

 je moţné rozdělit na dvě etapy. Kdy první se vyznačuje 

vymezováním nových a zastavěním dříve navrţených RÚ, a druhá pozastavením nové 

výstavby, případně dostavbou. Tento čas tak bylo moţné věnovat prověřování, 

lokalizování a přípravě nových RÚ. 

7.4 Analýza naplněnosti ÚPMP dle urbanistické struktury 

Město je vnímáno a rozvíjeno jako celek. Jeho části se však budovaly postupně. 

Na základě společných znaků lze identifikovat lokality, které si jsou z historického 

hlediska navzájem podobné. Pro stanovení jednotlivých území se vyuţily historické plány 

města Plzně z roku 1995. Z hlediska blízkosti historických aspektů vývoje tak identifikuji 

tyto ,,části města“: 

1) Historické jádro: přelom 18. a 19. století 

- stabilizované území centra města, zástavba do poloviny 19. Století. 

                                                 
37

 Vývoj bydlení v poslední dvouleté dekádě ovlivnily tyto skutečnosti: 

- důsledky hospodářské krize – současný útlum bytové výstavby, 

- sníţení zdrojů města na financování výstavby infrastruktury a na přípravu lokalit pro výstavbu bytů. 
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Obrázek 9: Císařský otisk 1841, Město Plzeň 

 

Zdroj: Správa informačních technologií města Plzně, 2010. 
 

2)  Vnitřní oblast města: 2.pol. 19.stol. a město 1. Republiky (Plán města 1941) 

-  rozvoj výroby, vstup ţeleznice do města, rozšíření podniků, 

- obytné čtvrtě na Roudné, Petrohradě, Jiţním městě, Říšském Předměstí, 

- realizace veřejných budov, činţovních domů, vilových čtvrtí Bezovka, 

Lochotín, Plzeňská cesta. 

Obrázek 10: Plán města Plzně 1941 

 

Zdroj: Správa informačních technologií města Plzně, 2010. 
 

3) Město po 2. sv. válce (Územní plán sídelního útvaru města Plzně, 1988) 

- vznik obytných souborů – sídliště Slovany, Bory, Doubravka, Skvrňany, 

Severní Předměstí, fakultní nemocnice, 

- prstenec znovupřipojených vesnic: Černice, Červený Hrádek, Koterov a 

Radobyčice, nově Křimice a Radčice. 

4) Město po roce 1989 (ÚPMP 1995) 

- území při hranici k .ú. Plzně, částečně prostupuje socialistické město, 

- rozsáhlé čtvrti rodinných domů na okrajích města, později rozvoj výstavby 

bytových domů, RÚ pro bydlení a výrobu, rozlehlá obchodní zařízení. 
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7.4.1 Historický střed 

Nejstarší část města je zcela stabilizované území, v níţ si ÚPMP kladl za cíl, 

chránit a rehabilitovat tento historický soubor. Snahou bylo zejména regenerovat objekty i 

bloky budov, veřejná prostranství a městské sady. V návrhové části mělo dojít k doplnění 

volných prostor a proluk. Návrhové plochy činily celkem 100 ha, zastavěly se jen 4 % této 

rozlohy, a to ve prospěch obchodu a sluţeb. Sledované období 15 let tedy nepřineslo 

změny, které by výrazně pozměnily urbanistickou stavbu tohoto území. Nejčastěji došlo 

ke změnám FV ve prospěch smíšeného městského území a obchodu a sluţeb. Tehdejší a 

nynější rozsah návrhových ploch tak zůstal téměř beze změny a tvoří 6 % celkové rozlohy 

návrhových ploch v ÚPMP. V současně platném územním plánu lze však jen zmínit 

navýšení disponibilních ploch např. pro účely veřejné vybavenosti - pro kulturu a sport.   

Na základě srovnání současně platného a původního ÚPMP tak lze říci, ţe ţádné 

náročné a rozsáhlé transformace se zde neplánovaly a ani neuskutečnily. Největší podíl 

území zde zaujímají plochy s FV smíšené území centrální a městské, dále urbanistická 

zeleň, coţ je dáno zeleným prstencem na místě středověkých hradeb a jejich dalším 

rozšiřováním. 

7.4.2 Město vnitřní 

Za sadovým prstencem se rozvinulo město navazující na historický střed Plzně. Je 

vymezeno ţelezniční tratí, řekou Radbuzou, severní hranici tvoří řeka Mţe a západní část 

ohraničují Škodovy závody. Při původních císařských silnicích, jeţ radiálně směřují 

do centra města, se vyvinula nejstarší jádra jednotlivých městských částí. 

V této části je nejvíc zastoupeno bydlení venkovského typu a bydlení čisté, coţ je 

dokladem dobové, převáţně činţovní výstavby. Venkovský typ má niţší zastoupení oproti 

zbylým dvěma typům FV. S ohledem na celkovou rozlohu zastavěné rozlohy v oblasti 

bydlení se zde převedla do stavu jen desetina návrhových ploch, coţ se týká jen bydlení 

čistého. FV bydlení a rekreace zde nebyla vůbec identifikována. 

Území těţkého průmyslu, jehoţ plocha se během sledovaných 15 let sníţila, tvoří 

zejména Škodovy závody. I přesto, ţe stále více dochází k plošné eliminaci ţelezničního 

vedení, je rozsah ţeleznic v tomto území stále vysoký (pozůstatek rozvoje ţelezniční 

dopravy v 2.pol.19.stol). V obou případech se převádějí plochy ve prospěch FV lehký 

průmysl, avšak návrhových ploch lehké výroby se zastavělo jen 5 ha. 
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Občanská vybavenost nebyla v původním ÚPMP téměř ţádnou navrţenou 

plochou zastoupena. Nedošlo tak ani ke změnám v této oblasti. Pouze lze opět zmínit 

zastavění obchodními zařízeními, jeţ se postupně přesouvaly z okraje Plzně do jeho centra. 

Na tento vývoj se váţe postupné sniţování počtu maloobchodních podnikatelů, kteří 

nemohli konkurovat těmto obchodním gigantům. Z celkového podhledu lze říci, ţe podíl 

zastavění za 15 let je vůči rozloze města nepatrný, činí jen 8%. A jelikoţ se některé plochy 

nově navrhly, rozloha návrhových ploch tak zůstala téměř totoţná jako v roce 1995. 

7.4.3 Město kompaktní 

Podobně jako bylo rozvíjeno město vnitřní, byla budována i tato největší část 

města. Nově vzniklé městské části jsou lokalizovány ve vazbě na radiální komunikace. 

Především je to sídliště Skvrňany a monofunkční obytná čtvrť Severní předměstí. Další 

sídliště se vyvinula kolem jader původních městských čtvrtí (Slovany, Bory, Doubravka). 

K městu se dále připojily původně samostatné vesnice, které dnes vytváří prstenec 

obytných satelitů závislých na městu. Převaţující monofunkční urbanistické celky 

postrádaly jakákoliv zařízení základní občanské vybavenosti. Hlavní snahou tak bylo 

vytvořit polyfunkční soubory pomocí lokalizace chybějící vybavenosti a vyřešit problémy 

s parkováním. 

Kompaktní město se vyznačuje menší různorodostí činností a dějů, proto je zde 

zastoupeno méně funkcí. Tento urbanistický celek je charakteristický vysokým podílem 

bydlení, jehoţ plochy narostly aţ o 40 ha, coţ činní 46 % z návrhu. Změna vyuţití 

na bydlení (stav i návrh) byla stanovena na plochách s původním FV zemědělská půda. 

Stejně jako ve vnitřní části města, tak i zde nastalo předefinování FV z těţkého 

průmyslu na lehký (90 ha) a další transformace je ještě navrţena. Důvodem je eliminování 

ekologických zátěţí a zlepšení ţivotního prostředí ve městě. Kompaktní město je význačné 

nejvyšším podílem zastavěných ploch z návrhu v roce 1995. Vyznačuje se totiţ dobrou 

dopravní dostupností, i niţšími investicemi do TI z důvodu blízkosti jiţ existující sítě. 

Jelikoţ původní územní plán z roku 1988 neřešil síť obsluţných komunikací, nastalo 

v uplynulých 15 letech k navýšení cca o 30 ha. Plochy parkování naplnily polovinu 

návrhové plochy a částečně tak vyřešily problémy v tomto ohledu. 

Z důvodů zmíněných v podkap. 8.2.3.3 jsou smíšená území oproti původnímu 

stavu v územním plánu stále více zastoupena. A jelikoţ se toto území vyznačovalo 

monofunkčností, bylo zde převedeno do stavu nejvíce ploch smíšeného území z města 

(62 % z návrhu). Území pro občanskou vybavenost se mimo ploch pro obchodní zařízení a 
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ubytování opět nijak nerozšířila. Naopak se tyto plochy sníţily, a to i přes potřeby navýšení 

kapacit pro veřejnou vybavenost (upřednostnění investic obchodních řetězců). 

7.4.4 Vnější město 

Vnější město je tvořeno nejmladšími lokalitami, typickým urbanistickým prvkem 

jsou rozlehlé čtvrtě nových rodinných domů, které mají často charakter satelitní výstavby 

bez vnitřních klidových zón. Tuto výstavbu pak následovaly stavby bytových domů. 

Podstatnou součástí vnějšího města jsou lokality lehké výroby, se znalostní ekonomikou a 

výstavbou obchodních řetězců. 

Největší část tvoří zemědělská půda, a to i přes 10 % ztrátu původní rozlohy 

ve prospěch ploch s FV smíšená území obchodu a sluţeb nebo bydlení. V současně 

platném územním plánu se nově objevují plochy s FV bydlení a rekreace, a to v největším 

rozsahu v celém městě (cca 95 ha). Došlo zde ke 100 % nárůstu těchto ploch. Původní FV 

bylo rekreace individuální, coţ je dokladem tlaku majitelů rekreačních chat. Bydlení zde 

netvoří majoritní podíl území jako v kompaktním městě, ale výroba. Co se týče rozlohy 

zastavěných ploch, je tomu naopak (bydlení 72 ha; 36 % návrhu a výroba 16 ha, 21%). 

Jelikoţ je toto území typické niţší koncentrací obyvatel, tak i obsluţná zařízení 

jsou méně koncentrována. Podstatnější část je zastoupena specifickým územím 

vysokoškolského areálu (téměř beze změny) a obchodu a ubytovacích zařízení. Původně 

navrţené lokality pro smíšená území jsou v menším podílu zastavění vůči návrhu neţ 

v kompaktním městě, opět ale dominuje obchod a sluţby. 

Lehkou výrobu zatupuje hlavně areál Borských polí. Návrhové plochy byly z větší 

části převedeny do stavu, zůstává tak cca 50 ha k zastavění a nově stanovené nejsou ţádné. 

Podmínkou rozvoje bylo vybudování infrastruktury, coţ dokládá zejména zvýšení 

dopravních ploch a vybudování chybějících vodohospodářských staveb. Celková plocha 

zastavěného území činí 37 % rozlohy všech zastavěných ploch města a z celkového 

kontextu je zde po vnějším městě nejvíce zastavěných území. Podle současně platného 

ÚPMP tvoří návrhová část v této části 19 % celkové rozlohy města. 

Charakteristickým prvkem pro vnější město je existence velkého podílu RÚ. Tato 

část města je tak zařazena k nejvíce dynamickým územím. 
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8 Shrnutí a příčiny (ne)naplněnosti ÚPMP 

Územní plán po dobu své platnosti od roku 1995 respektoval a respektuje 

nadřazené dokumenty. Urbanistická koncepce svými principy zůstala zachována a územní 

plán tak podporuje udrţitelný rozvoj. Pro konečné shrnutí byly vyuţity závěry z analýz, jeţ 

byly doplněny rozhovory na ÚKR města Plzně a na Krajském úřadě Plzeňského kraje. 

8.1 Naplněnost ÚPMP ve sledovaných obdobích 

Vlivy podmiňující rozvoj území byly v jednotlivých obdobích jiné, coţ také 

dokládá tab.6. V prvním období měla velký význam rozvojová území, jeţ plošně 

přesahovala plochy ostatních návrhových lokalit. Překáţkou však tehdy byla chybějící 

infrastruktura, čímţ zpomalovala moţnost intenzivnějšího investičního rozvoje, jeţ měl 

v porevoluční době ,,dveře otevřené“. První období se vyznačovalo plošně největším 

zastavováním nových území pro veřejnou vybavenost za celých 15 let. Tato území však 

tvořila téměř výhradně obchodní plochy nadnárodních řetězců, jeţ měly po revoluci 

k dispozici neobsazený trh a ÚPMP vymezoval velké mnoţství disponibilních ploch. 

Stejně tak tomu bylo v území smíšeném, jeţ obsadili investoři s komerčními sluţbami.  

Těchto prvních pět let bylo typické velkým plošným záborem zemědělské půdy, k čemuţ 

přispěly zejména investice na okraji města - do výroby (vybudování Borského parku z velké 

části financováno městem), bydlení a obchodu. 

 Další dekáda byla ovlivněna dostavbou části dálničního obchvatu. V souhrnném 

pohledu na původně návrhové plochy, byla tato etapa významná nejvyšším procentem 

zastavěnosti, coţ se týkalo téměř všech funkčních sloţek města. Důvodem bylo předešlé 

dobudování chybějící technické a dopravní infrastruktury, jeţ posunuly RÚ do 1. kategorie 

připravenosti k rozvoji. Kromě nově zastavěných ploch došlo k převodům FV. Jako příklad 

lze uvést první projev tlaku vlastníků rekreačních staveb a následný převod do ploch s FV 

bydlení a rekreace. Většina dříve vymezených disponibilních ploch RÚ tedy stále čekala 

na investice do jejich přípravy. 

Závěrečných pět let bylo ovlivněno hospodářským propadem od konce roku 2008, 

opoţděným zapracováním územních plánů dvou nových městských obvodů a také 

demografickými změnami. Posledně zmíněné se týkalo hlavně zvýšené poptávky 

po veřejné vybavenosti, zejména v oblasti nedostatku mateřských škol z důvodu vyššího 

podílu dětí předškolního věku. K tomu se přidávaly stále výraznější změny v chování 

obyvatel, jako např. vyšší podíl času strávený aktivním odpočinkem (nové plochy 
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pro sportovní vyuţití). Co se týče zastavění RÚ výroby a bydlení, zde lze zaznamenat 

určitý útlum vlivem jak hospodářské krize, ale i vysokými podmiňujícími investicemi, opět 

z důvodu nepřipravenosti RÚ. Při pohledu na celých 15 let lze říci, ţe nové disponibilní 

plochy i plochy, které se zastavěly, jsou charakteristické nejniţším podílem ze všech tří 

období a ve všech typech funkčního vyuţití. Jelikoţ je však územní plán dlouhodobý 

dokument, v celkovém pohledu hospodářská krize nezpůsobila výraznější otřesy. 

Kaţdé zkoumané období se vyznačuje různými znaky rozvoje. Určité prvky je 

však moţné identifikovat v celých 15 letech. Více či méně se projevují dopravní problémy 

(přetrvávající dopravní zatíţení a nemoţnost realizace dopravního propojení 

v severojiţním směru z finančních důvodů). Po vyčerpání připravených RÚ existují dnes 

nedostatky s technickou infrastrukturou a tak dochází jen k pozvolnému zařazování RÚ 

do kategorií 1 a 2. Jako první se vyuţívají ty lokality, zařazené v 1. kategorii. Z celkových 

ploch RÚ území je více neţ 2/3 lokalit podmíněno vybudováním nadřazené a finančně 

nákladné infrastruktury. 

Tabulka 6: Naplněnost ÚPMP v jednotlivých obdobích dle funkčního vyuţití v % 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

8.2 Naplněnost ÚPMP z hlediska územního rozdělení 

Stěţejním cílem všech částí bylo rozvíjení polyfunkčnosti. Všechna území či 

plochy charakterizována dominancí určité funkce a také přípustností dalších funkcí. 

Některé funkce jsou tak v daném území více upřednostňovány, jinde mohou být potlačeny. 

Ohledně ÚPMP, lze říci, ţe úroveň naplnění původních cílů, se v jednotlivých 

sledovaných celcích liší. Historický střed města se vyznačuje různorodostí činností a 

zařízení. Byl zasaţen nepatrnými změnami, podstatné byly spíše revitalizace sadového 
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prstence a regenerace historických objektů. Podařilo se vyuţít některé volné plochy 

charakteru proluk pro výstavbu ubytovacích zařízení, jeţ byly zafinancovány zahraničními 

investory. Kladem zde byla existence infrastruktury a vyšší koncentrace obyvatel. Hlavní 

část tvoří smíšená území, jeţ se vyznačují soustředěním více funkcí na malé části města. 

Nejčastěji došlo ke změnám FV ve prospěch smíšeného městského území a obchodu a 

sluţeb. Vzhledem k převodu pouze 4 % návrhových ploch do stavu lze říci, ţe tehdejší a 

nynější rozsah návrhových ploch tak zůstal téměř beze změny (6 % celkové rozlohy 

návrhových ploch v ÚPMP). V tomto území lze tak potvrdit určité dosaţení stanovených 

cílů a realizaci výstavby korespondující s návrhovým FV ploch. 

Vnitřní město, v kterém je nejvíce zastoupeno bydlení a výroba, je ohraničeno 

sadovým pásem a navazuje na historickou část. Smíšená území jsou z celého města v této 

části nejvíce zastoupena, coţ dokládá polyfunkčnost tohoto území. Kromě cílené eliminace 

těţké výroby, se převedly i některé plochy ţelezniční dopravy na plochy s FV výroba 

lehká, v případě ţeleznic i na plochy obchodu a sluţeb. V oblasti silniční dopravní 

infrastruktury nedošlo k naplnění návrhových ploch příslušnou funkcí zejména z finanční 

neatraktivnosti pro investice a dříve stanovené návrhové plochy vymezuje i současný 

ÚPMP. Zastavěná území činní jen 8 % z tehdejších návrhových ploch celého území města 

Plzně a z 10 % podílu návrhových ploch města v původním územním plánu nedošlo také 

k výrazným změnám. Jelikoţ se tedy jedná převáţně o uznané plochy, v ÚPMP se jen 

předefinovalo FV takovým způsobem, umoţňující více činností (smíšená území). 

Kompaktní město se vyznačovalo monofunkčními celky. Avšak i přesto, ţe se 

podařilo převést do stavu nejvyšší podíl ploch smíšeného území, stanovený cíl doplnit a 

,,polidštit“ sídlištní soubory, nebyl příliš naplněn. Výstavba obchodních řetězců, sice 

doplnila chybějící obchodní zařízení, avšak urbanisticky nepřinesla ţádné klady. Lokality 

pro bydlení zde doplňuje největší podíl lehké i těţké výroby z celého města. Těţkou 

výrobu zastupuje pivovar a podnik Škoda, jejichţ část se transformovala na lehkou výrobu, 

jako v jiných lokalitách. I přesto, ţe je v této části města nejvyšší podíl území pro veřejnou 

vybavenost, stále zde přetrvává její nedostatek. Z tohoto důvodu ÚPMP i nadále stanovuje 

tyto návrhové plochy. V porovnání s jinými částmi města, bylo kompaktní město 

od pořízení ÚPMP nejvíce zastavěno, k čemuţ přispěla výhodná dopravní poloha a 

blízkost sítí technické infrastruktury. 

Co se týká podílu ploch ve vnějším městě, jeţ byly převedeny do stavu, 37 % 

rozlohy z celkové zastavěných ploch tvoří zejména výroba, bydlení a silniční komunikace 
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(dálniční obchvat). Problémem, se kterým se potýká většina území vnějšího města, je 

vzdálenost na existující technickou infrastrukturu, coţ odrazuje investory. Proto se při 

vybudování TI zastavěné plochy koncentrují do jedné lokality. Dalším problém je opět 

nedostatek obsluţných zařízení v nových satelitních čtvrtích (FV bydlení venkovského 

typu) a zvyšování dopravní zátěţe navazujících městských částí. Z tohoto důvodu je nutné 

vybudovat chybějící silniční propojení ve směru sever – jih, jeţ bylo cílem uţ při vydání 

ÚPMP v roce 1995. Nutno dodat, ţe právě zde je zemědělská půda nejvíce eliminována 

ve prospěch jiných funkcí, a to hlavně pro výrobu, bydlení a v neposlední řadě pro obchod 

a sluţby. V tomto území se téţ nejvíce projevily snahy o převod z FV rekreace individuální 

na FV bydlení a rekreace, které umoţňuje určitou formu zástavby. Z hlediska změn 

v návrhových plochách lze vnější město charakterizovat nejdynamičtějším vývojem a také 

nejvyšším podílem návrhových ploch – 19 % celkové rozlohy města. 

Na základě zmíněných charakteristik jednotlivých částí města, je moţné tvrdit, ţe 

jako stabilizovaná území z hlediska urbanistické stavby lze povaţovat především historické 

a vnitřní město. Naopak nejvyšší koncentrace změn je evidováno v nejmladší části Plzně.  
 

Tabulka 7: Naplněnost ÚPMP z hlediska územního rozdělení 

Funkční vyuţití 
Historické 

jádro 

Vnitřní 

město 

Kompaktní 

město 

Vnější 

město 

Plochy bydlení 0 34 46 37 

Území smíšené 4 87 26 17 

Plochy veřejného vybavení - 0 50 14 

Výrobní území 0 převod 68 21 

Plochy rekreace - 0 33 2 

Plochy specifické 2 0 32 24 

Plochy dopravní 

infrastruktury 
0 20 35 19 

Plochy urbanistické zeleně 0 30 13 8 

Plochy krajinné zeleně - 23 6 13 

Plochy zemědělské - - převod převod 

Zdroj: Vlastní zpracování 

8.3 Závěr a příčiny nenaplněnosti ÚPMP 1995 

Na základě analýzy grafické i textové části ÚPMP, zprávy o RÚ a rozhovorů 

s Útvarem koncepce rozvoje města Plzně a Krajským úřadem Plzeňského kraje lze 

definovat závěry této kapitoly. Během 15 let územní plán navýšil návrhové plochy o cca 

290 ha celkem na 1 966 ha. Příčinou je zejména připojení dvou městských částí a navýšení 

zastavitelných ploch na úkor ploch zemědělských. Pro základní městské funkce jsou 

vymezovány hlavně rozvojová území, jeţ mají pro investory odlišnou hodnotu podle jejich 

připravenosti. Investoři dávají přednost komerčním investicím, jeţ mají rychlejší a vyšší 
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finanční návratnost. Proto ve městě stále chybí plochy veřejné vybavenosti. Avšak lze 

pozorovat určité tendence ke zvýšení zájmu o investování do této oblasti a to na základě 

zvýšené poptávky po sportovních zařízeních vlivem změn v trávení volného času. Při 

hodnocení RÚ lze konstatovat, ţe se podařilo zastavět ,,jen“ 40% jejich ploch (graf.3 

s nejvyšším procentem zastavěnosti v oblasti bydlení a výroby), avšak je nutné zohlednit 

velkou rozlohu původně navrţených ploch i nově vymezených v následujících letech.  

Z hlediska ztíţení vyuţitelnosti nejen rozvojových území lze jmenovat tyto 

hlavní limity:    -     limity TI a limity dopravy,  

- pásma hygienické ochrany, 

- přírodní limity (stanovení podmínek od OŢP MMP) a ostatní limity 

(např. moţnost výskytu archeologického naleziště).  

V některých případech, kdy není moţné vyuţít RÚ ihned jako celek, dochází 

k etapizaci výstavby. Části RÚ se vyuţívají postupně s odstraňováním limitů. Zmíněné 

limity jsou platné nejen pro rozvojová území, ale pro všechny plochy vymezené v ÚPMP. 

Moţnost vyuţití dalších rozvojových území přineslo dokončení velkých 

vodohospodářských staveb, jeţ byly financovány za pomocí města a fondů Evropské unie. 

Plochy rozvojových území se stanovovaly nejčastěji na plochách s FV zemědělsky 

vyuţívaná půda. V současnosti obsahuje územní plán cca 280 ha vyuţitelných a čtvrtina 

z nich je zařazena v 1. kategorii. Právě připravenost rozvojových území limitovala kromě 

jiných aspektů rozvoj výstavby. V prvním období se sice podařilo zastavět velkou část 

návrhových ploch, avšak z důvodu chybějícího dálničního obchvatu a TI se rozhodně 

návrh zcela nenaplnil. Druhé období se vyznačovalo nejvyšším podílem převedených 

ploch do stavu (dobudování DI a TI). Avšak po vyčerpání RÚ v 1. kategorii se rozvoj 

v posledním období zpomaloval, k čemuţ však přispěla i negativní hospodářská situace. Ta 

právě podmiňuje finanční situaci města, čímţ pádem rozvoj infrastruktury stagnuje. 

Naproti dřívějšímu rozsáhlému záboru zemědělské půdy je dnes snahou zamezit 

rozšiřování zastavěného území. Volné plochy v intravilánu sice nemají velkou výměru a 

jedná se spíše o proluky, které nepředstavují velký rozvojový potenciál, přesto o ně mají 

investoři zájem z důvodu dostupnosti technické a dopravní infrastruktury a stabilizovaného 

sociálního prostředí. Pod tento zájem spadá i revitalizace brownfields, které ÚPMP 

zahrnuje taktéţ do rozvojových území. Územní plán společně s investory tímto přispívá 

ke zlepšení urbanistické struktury a ochraně zastavěného území. Na druhou stranu zde 

existují překáţky, jako je cena pozemků a dopravní problémy. 
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 Hlavní prvky neuskutečnění návrhu ÚPMP 1995:  

- nedobudování vnitřního a městského okruhu, 

- nedostatečné propojení centra města se Severním předměstím, 

- nedobudované dopravní propojení sever – jih, 

- nedostačující nabídka zainvestovaných pozemků z hlediska TI a DI (v 1. kat. RÚ), 

- dlouhodobé omezení vyuţití území pro územní ochranu dopravních koridorů, 

- nízké zastoupení občanské obsluţnosti (vyjma obchodních ploch). 

 Na základě provedené analýzy a rozhovorů lze jmenovat tyto stěţejní příčiny 

nenaplněnosti ÚPMP 1995: 

- vysoké podmiňující investice – technická a dopravní infrastruktura, 

- další finanční překáţky – úvěrové podmínky, obchodní chování bankovních ústavů, 

- nedochází-li k dohodě vlastníků pozemků z důvodu: ceny, vztahu k zem. půdě, 

- nezájem o plochy určené pro nekomerční výstavbu – školství, zdravotnictví ad. 

Kromě těchto příčin, je nutné definovat i některé vlivy, jeţ podmínily další rozvoj 

a zapříčinily tak odklon od původního územního plánu. Pro celé období byl typický zájem 

investorů o plochy bydlení a výroby, čímţ se potlačily podíly zastavění jiných funkcí 

města. Také se projevil tlak obchodních řetězců, jeţ si po zastavění ploch v okrajových 

částech města, vymohli vymezení nových ploch postupně blíţe k centru a jejich zařízení 

jsou tak zastoupeny v celém městě. Z důvodu nízké finanční výtěţnosti tak ostatní zařízení 

občanské vybavenosti nebyly v zájmu investorů. 

Dále je nutné zmínit i tlak samotných vlastníků a ,,překupníků pozemků“ 

pro převod z určitého funkčního vyuţití na jiné (např. z individuální rekreace do FV 

bydlení a rekreace). Důvodem je následná vyšší finanční hodnota těchto pozemků 

při pohybu na trhu s nemovitostmi. K odklonu od původního návrhu přispěla i dostavba 

dálničního obchvatu, jeţ podmínila další snahy o převod FV a následné zapracování 

návrhových ploch do územního plánu. Také hospodářská krize a administrativní změny 

v poslední pětileté dekádě poznamenaly rozvoj města. Hospodářská krize zapříčinila určitý 

útlum výstavby, na druhou stranu však iniciovala průzkum území pro vymezení nových 

RÚ a administrativní změny znamenaly navýšení návrhových i zastavěných ploch RÚ. 

Územní plán nemohl předpokládat veškeré vlivy, které během 15 let nastaly, 

avšak přesto se efektivně přizpůsoboval. Změna podílu zastavěných území původních a 

nynějších z hlediska různého vyuţití není velká a to i přes rozsáhlé změny v zastavěnosti 

ploch. Důvodem je proporcionální vyváţenost nových ploch převedených do stavu. 
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9 Územní plán města Plzně vs. Územní plán sídelního útvaru Ústí 

nad Labem 

9.1 Ústí nad Labem 

Statutární město, poloţené v Severozápadních Čechách, se rozkládá 

v sevřeném Labském údolí a pokračuje na blízkých okolních svazích. Městem protéká řeka 

Bílina vlévající se do Labe, coţ během roku přináší riziko lokálních záplav. V Ústí dnes 

ţije zhruba 96 tis. obyvatel a je administrativním centrem kraje. Po revoluci bylo město 

zatíţeno ,,dědictvím minulosti“. Ţivotní prostředí bylo zničeno postupným zaváděním 

těţkých a průmyslových technologií, skladba osídlení byla narušena oslabením centra a 

úpadkem historických rozvojových os. Sociální skladba je oslabena následky světových 

válek a negativním vývojem věkové struktury. 

 Urbanistická struktura města 

Urbanistická koncepce Ústí vychází zejména z vývoje a stavu krajiny a sídelní 

skladby. Hlavní osu města tvoří údolí řeky Labe a celý ráz města je podmíněn výškovým 

rozdílem aţ 150 m. Proto je samotné centrum města rozloţeno na malé ploše, ke kterému 

přiléhají okolní čtvrtě. Ústí bylo v minulosti ţelezničním uzlem a centrem chemického 

průmyslu. Největší a původně samostatná továrna (Spolchemie) se vlivem rozrůstání města 

stala jeho součástí. Avšak dnes se produkce sniţuje a modernizuje, z čehoţ ubývají nároky 

na zábor ploch. K dispozici jsou tak nové disponibilní plochy pro rozvoj. Na druhou stranu 

je nutné upozornit na staré ekologické zátěţe. Stejným vývojem se vyznačuje i další 

továrna na pravém břehu Labe, Setuza. Snahy o eliminaci tohoto průmyslového dědictví se 

tedy stále více prosazují. 

Město se vyvíjelo postupně od břehů řeky, kde byly zelené pásy, dále 

do přilehlých strání, kde pokračovala rezidenční výstavba (Klíše, Vaňov, Střekov). 

Urbanistická struktura města byla ale narušena a téměř zničena v minulém století. Došlo 

k degradaci historického jádra, systému veřejných prostor a k necitlivým socialistickým 

zásahům do centra města. V 60. letech byla zcela zasanována původní zástavba 

historického centra a na jeho místě se vybudovala socialistická uzavřená zástavba. 

Socialistické období v 70. a 80 letech pak negativně ovlivnilo výstavbu monofunkčních 

sídlišť na svazích města (Dobětice, Severní terasa) i v údolí Labe (Krásné Březno, 

Neštěmice). Město bylo také poznamenáno konstruováním obrovských předimenzovaných 

objektů a rozsáhlých dopravních staveb. Po roce 1989 byla zastavena výstavba sídlišť a 
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utlumily se negativní zásahy do struktury města. Všechny tyto nepříznivé dopady bylo 

nutné následně eliminovat. 

9.2 Územní plán sídelního útvaru Ústí nad Labem 

Formou obecně závazné vyhlášky byl vydán Územní plán sídelního útvaru Ústí 

nad Labem dne 4. prosince 1996 (ÚPN-SÚ). Územní plán zpracoval Odbor územního 

plánování Magistrátu města Ústí nad Labem a následně byl schválen Zastupitelstvem 

města. Během sledovaného období bylo pořízeno 27 změn a stanovení podrobnějších 

podmínek vyuţití pozemků je obsaţeno ve 12 regulačních plánech. 

Územní plán rozděluje
38

území města z hlediska charakteru krajinných, sociálně 

ekonomických a kulturně civilizačních znaků na: 

 vnitřní město: historické jádro v prostoru bývalých hradeb,  

 vnější město: rozděleno na městské čtvrtě, původně byly na městě nezávislé, nyní 

jsou napojeny na vnitřní část, vyznačuje se niţší různorodostí funkcí a činností 

 příměstí: základem jsou sídliště venkovského typu s převaţující funkcí obytnou, 

zemědělskou a rekreační. 

9.2.1 Cíle ÚPN-SÚ 

Jelikoţ město bylo v minulosti zasaţeno mnoha negativními zásahy, bylo nutné 

postupně regenerovat všechny jeho části. Stěţejním cílem územního plánu bylo rozvíjet 

polyfunkční strukturu města, kde budou zastoupeny všechny městotvorné funkce. Stejně 

jako v ÚPMP se zde projevovalo úsilí o regeneraci sídlištních celků a doplnění zařízení 

občanské vybavenosti. Stanovení nových lokalit veřejné vybavenosti bylo snahou i 

v dalších částech města. V oblasti těţkého průmyslu se očekávala transformace na lehkou 

výrobu. Město se mělo opět stát průmyslovým centrem a cílem bylo přilákat nejen 

investory, ale zvýšit i atraktivitu města pro samotné obyvatele. Podstatným prvkem rozvoje 

se stalo stanovování a lokalizování rozvojových území. Územní plán tak rozlišoval území 

stabilizované, transformační a rozvojové. 

9.3 Naplněnost ÚPN-SÚ částí města 

ÚPN-SÚ Ústí byl prvním rozvojovým dokumentem, jeţ byl vydán v porevoluční 

době, a musel řešit řadu aspektů a problémů. Největší změnu přinesl v oblasti nových 

rozvojových území, která se v předešlém územním dokumentu objevovala téměř jen 

                                                 
38

 Členění města dle obecně závazné vyhlášky č. 45/1996 o závazných částech územního plánu 

statutárního města Ústí nad Labem. 
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v podobě sídlištních celků. Základní prvky naplněnosti lze definovat na základě analýzy 

ÚPN-SÚ, následných rozhovorů s Odborem územního plánování Magistrátu města Ústí 

nad Labem, znalosti vývoje území a leteckých snímků. 

 Vnitřní město 

Vnitřní město bylo nejvíce poničeno socialistickými asanacemi. Územní plán zde 

stanovil plochy pro dostavbu lokalit a vyplnění proluk. Nová rozvojová území nebyla 

téměř stanovena, pouze transformační území s menšími zásahy. Stěţejní bylo dovybavení 

této části města plochami a zařízeními veřejné vybavenosti. V úzkém centru města se tedy 

uskutečnila drobná výstavba a za pomocí finančních dotací EU se vybudovalo nákupní 

centrum. Byla tak naplněna snaha doplnit tehdejší proluky zástavby, coţ však přineslo 

změnu urbanistické struktury. Ve vnitřním městě se nachází největší průmyslové plochy. 

Plochy v okolí Spolchemie, které jiţ tehdy neslouţily výrobě, byly navrţeny ke změně FV 

na komerčně industriální vyuţití. Přilehlé ulice se měly stát významnými městskými 

bulváry. Jelikoţ se ale tento návrh nenaplnil, lze ho tak povaţovat za nadhodnocený. 

Vnitřní město nebylo po dobu platnosti ÚPN-SÚ poznamenáno dalšími změnami, 

coţ svědčí o vhodném určení FV při pořizování územního plánu v 90. letech. 

 Vnější město 

Městské čtvrtě se zde vyznačují niţší rozlišností funkcí a hustotou zástavby. 

Vnější město je nejrozsáhlejší částí s typickým dynamickým charakterem a vyšším 

zastoupením transformačních i rozvojových území. Bydlení reprezentuje jak kolektivní tak 

i individuální zástavba. Nové plochy s FV kolektivní bydlení územní plán téměř 

nevymezoval a ani během 15letého období nebyly vydány ţádné změny v této oblasti. 

V určitých čtvrtích byly navrţeny nové osy rozvoje za pomoci stanovení nových ploch 

s FV občanská vybavenost a vysokým podílem komerčních aktivit, jeţ měly určit směry 

rozvíjení území. V některých čtvrtích územní plán uvaţoval se zvýšením počtu obyvatel, 

na základě vymezení nových ploch pro bydlení. To se však zastavělo aţ po výstavbě 

dálnice, díky počátečnímu nezájmu investorů. Nové plochy s FV individuální bydlení byly 

lokalizovány do rekultivované nebo otevřené krajiny. Z velké části byly také převedeny 

z ploch s FV zahrádkářské kolonie nebo chaty. Zde se projevily stejné tendence, jako 

v Plzni, kdy si vlastníci pozemků malých rekreačních zařízení prosadily tuto transformaci 

do územního plánu. Individuální zástavba rodinných domů byla nejvíce lokalizována 

do okrajových částí vnitřního města. Od vydání ÚPN-SÚ došlo k několika změnám malého 
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rozsahu, kdy byly vymezeny nové plochy pro individuální bydlení, jeţ v současnosti 

nejsou zastavěny. 

Plochy s FV občanská vybavenost jsou ve vnitřním městě nejvíce zastoupeny 

zařízeními pro zdravotnictví a sport. Následnými změnami došlo na základě povodňového 

modelu v některých lokalitách ke změně funkce z industriální zóny právě na občanskou 

vybavenost pro sport. Změny v daném období byly tedy nejčastěji pořízeny ve prospěch 

sportovních či obchodních zařízení a vymezilo se dalších cca 25 ha návrhových ploch 

pro obchodní zařízení. Pro odstranění nedostatku občanské vybavenosti na sídlištích byly 

převáţně realizovány jen výstavby obchodních řetězců. 

FV komerčně industriální zóna (KIZ), tvořící vysoký podíl této části města, bylo 

lokalizováno do území těţkého průmyslu nebo se vybudovali na ,,zelené louce“. Plochy 

KIZ byly v ÚPN-SÚ téměř vţdy připojeny ke stávající zástavbě. V návaznosti na budoucí 

výstavbu dálnice D8 se v územním plánu stanovily území rozvoje, především pro lehký 

průmysl. Lze říci, ţe blízká rozvojová území dálnice byly zastavěny s příchodem investora. 

Některé industriální zóny byly změnami převedeny na městský park, stejně jako některé 

chatové osady, coţ přispělo ke zvýšení kvality ţivotního prostředí. Co se týká dopravy, 

územní plán vymezil nové trasy komunikací pro rozvojová území, jeţ navazovaly 

na stávající síť. Problémem byla absence parkovacích ploch, byly rak stanoveny nové 

kapacity v oblastech s vyšší hustotou zástavby (sídliště, kolektivní bydlení). Nedostatek 

parkovacích ploch však stále přetrvává, moţným důvodem je neziskovost této investice. 

 Příměstí 

V příměstí převaţuje nezastavěné území a skládá se převáţně z ploch s FV 

otevřená či rekultivovaná krajina a lesů. Pro zastavěné území jsou typické lokality 

individuálního bydlení s niţší hustotou zástavby. V jádru jednotlivých čtvrtí územní plán 

vymezoval plochy pro dostavbu nízkého kolektivního bydlení, na okrajích pak 

individuálního bydlení v rodinných domech, coţ se z větší části podařilo zastavět. Cílem 

bylo navázat na stávající zástavbu. I zde se projevily transformace FV z chatových osad 

na individuální bydlení. V příměstí se jednalo převáţně o stabilizované území, proto se zde 

významné změny neprojevily.  

9.4 Shrnutí naplněnosti ÚPN-SÚ Ústí nad Labem 

Na základě rozhovorů s Odborem ÚPN v Ústí nad Labem lze říci, ţe rozvoj města 

byl determinován především specifickým reliéfem a geografickou polohou, jeţ 

znesnadňovalo dopravní napojení podmiňující příchod zahraničních i domácích investorů. 
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Avšak i přes opoţděný příchod investorů do města (po roce 2002), se podařilo v krátkém 

čase zaplnit návrhové industriální zóny. Územní plán tak jiţ dříve vhodně navrhl plochy 

k tomuto určené a investoři nemuseli čekat na změnu dokumentu. V současnosti se město 

potýká s nedostatkem volných ploch pro investování do lehkého průmyslu a je tedy nutné 

lokalizovat a vymezit nová vhodná území. 

Jelikoţ si transformaci ploch s FV individuální bydlení prosadili převáţně 

vlastníci pozemků, došlo ve většině případů k realizaci výstavby a zastavění ploch. Nyní 

ale dochází k absenci vhodných disponibilních ploch pro další výstavbu. Oproti ÚPMP se 

ÚPN-SÚ liší v podílu zastavěných ploch pro rezidenční výstavbu. V Ústí tak chybí 

varianta sídlištnímu bydlení, které zastarává. Investičních akcí kolektivního bydlení, které 

v minulém období proběhly, je velmi malé mnoţství. Disponibilní plochy v územním 

plánu jsou stanoveny, avšak investoři chybí. Problém minulého období bylo vymezování 

nových ploch pro zastavění na zemědělsky cenných půdách. Tím došlo ke srůstání sídel 

ve vnějším pásu a vymisťování centra na okraj města. Nyní je snahou tyto tendence 

potlačit a co nejvíce vyuţít proluky v zástavbě a zamezit ubývání ploch zeleně. Z tohoto 

důvodu se začínají vymezovat plochy pro přestavbu – brownfields na místech opuštěných 

průmyslových areálů, zemědělských objektů, nevyuţívaných dráţních pozemků, atd. 

Z důvodu předchozích provozů, lokalizovaných na těchto plochách, se brownfields 

povaţují jako potenciální zdroje znečištění půdy, coţ můţe znamenat pro investory 

překáţku pro investici. 

Dopravní napojení na německou stranu jiţ existuje, a investoři mají tedy ,,dveře 

otevřené“. Překáţkou ale nadále zůstává chybějící napojení s hlavním městem a Ústí 

tak v tomto směru stále zůstává pro ekonomické subjekty méně atraktivní. Rozvoj je také 

omezen dopravním propojením jednotlivých částí města, kde hlavní komunikace prostupují 

celým městem. V oblasti centra města si územní plán kladl za cíl navázat na stávající 

urbanistickou strukturu a doplnit proluky zástavby. Během 15 let se tedy vybudovaly nová 

zařízení, zejména obchodního a komerčního charakteru, čímţ byla také částečně doplněna 

chybějící občanská vybavenost. Občanská vybavenost v celém městě je zastoupena 

zařízeními obchodních řetězců, jeţ očekávaly návratnost své investice. Jsou umístěny i 

na okraji města, čímţ se zvyšuje dopravní zatíţení a zhoršuje se ţivotní prostředí. Zařízení 

ostatních sluţeb, jeţ měly zvýšit kvalitu ţivota na sídlištích, nebyly postaveny a tento cíl je 

tedy nutné zapracovat do následujícího územního plánu. 
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Přínosem územního plánu bylo vymezení a následné zvýšení ploch urbanistické 

zeleně. Kvalitu ţivota obyvatel zvyšují i revitalizované zelené plochy podél Labe i v centru 

města. V období, které uplynulo od vydání územního plánu v roce 1996, se podstatným 

způsobem změnily podmínky v různých oblastech. Jejich průmět do územního plánu podle 

města nelze řešit neustálými změnami územního plánu (Odbor územního plánování vede 

evidenci s více neţ 200 podněty na zahrnutí ploch do zastavitelného území). Město proto 

pořizuje nový územní plán v prostředí nového stavebního zákona. Loňský rok byl projednán 

koncept a vydání územního plánu se předpokládá na konec roku 2011. 

9.5 Shrnutí naplněnosti územního plánu Plzně a Ústí nad Labem 

Oba dokumenty byly vydány zhruba na stejné období, takţe se musely 

přizpůsobovat podobným legislativním, ekonomickým, sociálním i demografickým 

podmínkám. K těmto podmiňujícím prvkům se ale přidávají jiné, odlišné charakteristiky 

pro kaţdé město, coţ je důvodem odlišnosti ve vývoji obou územních plánů po dobu 

sledovaného období. Hlavní prvky a příčiny odlišného vývoje lze definovat na základě 

analýzy územních plánů obou měst a následných rozhovorů s ÚKR města Plzně a 

Odborem územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem. 

Základní odlišnost dokumentů tkví v mnoţství změn, které byly po dobu platnosti 

pořízeny. ÚPMP prošel více neţ 800 změnami, ÚPN-SÚ pouze 27. Je proto moţné říci, ţe 

plán Plzně se rychleji přizpůsoboval poţadavkům na změnu vyuţití území. Je však nutné 

zmínit, ţe ÚPN-SÚ nestanoval tak detailní regulativy pro různá funkční vyuţití, tudíţ 

nemusel procházet takovým mnoţstvím změn. Přesto se ale nyní potýká s nedostatkem 

nových ploch pro rozvoj. O ÚPMP lze tedy říci, ţe je dnes dokumentem, který více 

přispívá k rozvoji města.  

Pro obě města je typický zábor zemědělské půdy ve prospěch vymezení a 

následného zastavění stanovených funkcí. A to zejména pro funkci bydlení, výroby i 

obchodních zařízení. V Plzni se jednalo i o sluţby a znalostní ekonomiku (RÚ ,,Zelený 

trojúhelník“) i o vyšší plošný rozsah těchto záborů. Za důvod lze pokládat více moţností 

pro lokalizaci RÚ ve městě (převaţující rovinatý terén) i rozšiřování katastrálního území 

Plzně vlivem administrativních změn. 

Oba dokumenty měly zachovat urbanistickou strukturu města. ÚPMP se tomuto 

cíly přizpůsobil, územní plán Ústí však zásahy do centra města přijal a došlo tak ke změně 

urbanistické koncepce. Moţným důvodem je právě poměrně široce rozdělené funkční 

vyuţití a také tlak investorů, kteří chtěli realizovat výstavbu. 
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Co se týká rozvojových území, je stěţejním rozdílem mnoţství a rozsah nových 

disponibilních ploch pro rozvoj. ÚPMP nabízel celý systém RÚ pro rozlišné funkce, 

investoři se však v zájmovém území potýkali s absencí technické infrastruktury, coţ 

brzdilo realizaci a naplnění návrhových ploch. K jiţ stanoveným plochám se na základě 

následných změn přidaly další RÚ, z čehoţ se podařilo zastavět 40%. V ÚPN-SÚ došlo 

k zastavění téměř všech RÚ, avšak je nutné brát v úvahu mnohem niţší rozsah těchto 

území díky kopcovitému reliéfu, jeţ nenabízel mnoho lokalit pro rozvoj.  

V oblasti doby nástupu rozvoje byl pro Plzeň typické nastoupení investic jiţ 

v počátku platnosti ÚPMP a ještě markantnější intenzita v převodu návrhových ploch 

do stavu po roce 2000. Ústí se však v počátcích účinnosti ÚPN-SÚ potýkalo s negativními 

postoji vedení města k příchodu investorů. Proto aţ po roce 2002, kdy se změnili někteří 

zastupitelé, se začaly podporovat investiční akce a teprve tehdy započal výraznější rozvoj 

města a zastavění RÚ. Investoři však i po té neměli takový zájem o RÚ, překáţkou jim 

bylo nevýhodné dopravní spojení jak na Prahu, tak i na německou stranu. Plzeň měla 

dopravní spojení vyřešené a proto s přílivem investorů neměla příliš problém. V Ústí jsou 

dnes disponibilní plochy pro rozvoj vyčerpané a jelikoţ návrhy na změny ÚPN-SÚ se mají 

zapracovat aţ do nového ÚP, nové RÚ chybí a tím se brzdí další rozvoj území. 

Při pohledu na funkční vyuţití lze zaznamenat pouze nepatrnou odlišnost. V Plzni 

se realizovaly projekty v oblasti lehké výroby, individuálního i kolektivního bydlení. 

Zvýšily se i kapacity pro hromadnou rekreaci (hotely). V Ústí nastoupila taktéţ výstavba 

v oblasti lehkého průmyslu a individuálního bydlení, bytová výstavba však rozhodně 

nenaplnila poptávku, čímţ stále chybí alternativa na sídlištní bydlení. 

V obou městech lze na druhou stranu zaznamenat podobný vývoj v investicích 

obchodních řetězců, jeţ zastavěly největší část ploch pro občanskou vybavenost. Plzeň se 

vyznačuje ještě větším rozsahem těchto realizací. Ohledně občanské vybavenosti si oba 

dokumenty kladly za cíl zvýšit plochy v této oblasti. V Ústí i v Plzni byl podíl zastavěných 

ploch nejmenší v historickém centru města. Naopak nejvyšší zastavěnou část lze 

lokalizovat do vzdálenějších lokalit od centra, kde došlo k markantním záborům 

zemědělské půdy. Ostatní občanská vybavenost v Plzni i v Ústí tak stále chybí. Zejména 

v sídlištních čtvrtích se tak nepodařilo naplnit záměr obou dokumentů. Další plochy oba 

plány i nadále vymezují a zůstává tak cílem zvýšit počty a kapacity občanské vybavenosti. 

Společný prvek v iniciaci změn funkčního vyuţití se objevoval v případě 

zvyšování ploch pro individuální výstavbu. V Plzni i v Ústí vlastníci pozemků 
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v zahrádkářských a chatových osadách vyvíjeli tlak na změnu FV a územní plán jim 

většinou vyšel vstříc. Lze říci, ţe problém se záborem půdy a zvyšováním dopravního 

zatíţení mají postupem doby obě města, přičemţ Ústí se potýká ještě s vymisťováním 

centra. Důvodem jsou nová RÚ pro výrobu i bydlení na okraji, coţ je následkem 

upřednostnění levnějších realizací před regenerací jiţ stávajících objektů. Současnými 

tendencemi územního plánování v obou městech je omezování dalších záborů a podpoření 

vyuţití brownfields a nyní jsou tak vymezeny vhodné lokality pro obnovu. 

Pokud jde o zlepšení dopravního spojení ve městě, rozvoj obou měst ovlivnila 

výstavba dálnice. Výrazněji se dotkla Plzně, kdy územní plán vymezil více návrhových 

ploch RÚ a zastavělo se více ploch. Ústí nad Labem se potýkalo s absencí ploch 

pro parkování, tento problém řešil územní plán zejména v centru. Během 15letého období 

se podařilo pokrýt zaplnit návrhové plochy, v sídlištních čtvrtích tento problém přetrvává. I 

přes dopravní zatíţení ve městě, územní plán Ústí nestanovoval alternativy nového vedení 

komunikací. Je proto nutné toto nadále řešit v novém územním plánu. Zvýšení kapacity 

dopravního propojení jednotlivých částí města se částečně podařilo městu Plzni. 

Územní plán Ústí nad Labem i Plzně si kladl za cíl stanovit a lokalizovat 

jednotlivé funkce města tak, aby toto řešení vyhovovalo budoucím poţadavkům na vyuţití 

území. Oba dokumenty měly podporovat rozvoj území. Je moţné identifikovat společné 

tendence, existují však odlišné prvky, coţ je dáno způsobem vedení a přístupu města 

k územnímu rozvoji Odlišnost charakteristik vyplívá hlavně z různých principů, jeţ 

upřednostňuje vedení města, podstatnou roli má dopravní poloha a reliéf. Jako 

nejdůleţitější se však jeví dopravní napojení z hlediska širších vztahů a cíle vedení města. 

Lze tak říci, ţe v tomto ohledu bylo Ústí nad Labem v nevýhodě. Základním rozdílem 

obou dokumentů je vyšší konkrétnost funkčního vyuţití ÚPMP a vyšší počet změn. 

Na druhé straně je ÚPN-SÚ, který stanovil FV tak, aby nedocházelo k neustálým změnám. 

V závěru však územní plán Plzně neustálými změnami se efektivněji přizpůsobuje 

poptávce a tak více podporuje rozvoj svého území.  
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10 Závěr 

Územní plán je dlouhodobý dokument, tudíţ by měl reagovat na minulý vývoj, 

soudobé tendence a podporovat udrţitelný rozvoj. Jestliţe chceme územní dokument 

hodnotit, musíme vzít v úvahu změnu všech podmínek ve společnosti. Budeme-li 

respektovat vliv těchto změn, pak hodnotit dobrý nebo špatný plán není moţné. Proto 

na závěr přistupuji k jakési úvaze o naplněnosti územního plánu. 

Hlavním cílem této práce bylo na příkladu statutárního města Plzně analyzovat 

naplněnost územního plánu. Byla vyuţita metoda analýz mapových podkladů pomocí 

geografického informačního systému (ArcGiS). Byly definovány koncepty funkčního 

vyuţití, které byly naplněny či nikoli. Pro identifikaci příčin změn pořízených během 

platnosti územního plánu byly vedeny rozhovory s jejich pořizovateli a analyzovány 

textové části územního plánu s dalšími textovými podklady. Stejným způsobem byly 

učiněny závěry dalších cílů této práce. Pro  posouzení ÚPN-SÚ Ústí nad Labem byly 

vyuţity poskytnuté mapové vrstvy a rozhovory s pracovníky územního plánování 

Magistrátu města Ústí nad Labem. Podle cílů byly stanoveny hlavní hypotézy práce a 

pomocí zmíněných metod byly hypotézy ověřovány. 

Jelikoţ byl ÚPMP stanoven na dobu 15 let od jeho pořízení, měl vytvořit takovou 

koncepci rozvoje, která nebude příliš měněna. První hypotéza se tedy zabývala změnou 

prognózovaného funkčního vyuţití území zachyceného ÚPMP. Za nejdynamičtější funkční 

sloţku města bylo povaţováno bydlení a výroba. Na základě zvolených metod práce lze 

říci, ţe nejvyšší podíl stavových ploch z původně navrţených lze pozorovat v oblasti lehké 

výroby (74 %). Takto vysoké procento je důkazem investiční atraktivnosti, která se v Plzni 

projevila nejvíce po roce 2000. Tehdy byla vybudována chybějící technická (dokončení 

vodohospodářských staveb), později i dopravní infrastruktura, čímţ rozvojová území 

zvýšila svou atraktivitu pro investory. 

V území bydlení byl původní poměr návrhových ploch ke stavovým navýšen aţ 

o 30 %, a to zejména na úkor zemědělsky vyuţívané půdy. Co se týče lokalizace těchto 

ploch, zde se současně platný ÚPMP ve větší míře odklonil od návrhu. Jako důvody lze 

uvést dobudování dálničního obchvatu, coţ vyvolalo tlak od majitelů a ,,překupníků 

pozemků“ na změnu funkčního vyuţití v jeho blízkosti. Na změně se podílely i 

administrativní změny, které si ,,vynutily“ zapracování starší územně plánovací 

dokumentace nově připojených městských obvodů v poslední pětileté dekádě sledovaného 
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období. Z původně navrţených ploch bydlení v ÚPMP činní 48 % zastavěné plochy 

pro bydlení. V oblasti bydlení je nutné zmínit vlivy na vývoj po roce 1995:  

- útlum bytové výstavby, 

- rozvoj procesu suburbanizace – moţnost výstavby převáţně rodinných 

domů v obcích v okolí Plzně za výhodnějších podmínek; 

- privatizace velké části bytového fondu ve vlastnictví města a převody 

druţstevních bytů do vlastnictví osob. 

Nově zastavěné plochy občanské vybavenosti zastupují jednoznačně investice 

obchodních řetězců a jejich rozsah (vyšší) i lokalizace (okraj města, nyní i vně) se odklání 

od původního návrhu. Důvodem jsou investoři, kteří dávají přednost komerčním 

investicím, jeţ mají rychlejší a vyšší finanční návratnost. Z důvodu finanční neatraktivnosti 

ostatních neobchodních sluţeb OV zůstaly návrhové plochy téměř nevyuţité. Avšak lze 

pozorovat určité tendence ke zvýšení zájmu o investování do této oblasti a to na základě 

zvýšené poptávky po sportovních zařízeních vlivem změn ve způsobu v trávení volného 

času. Lze tak potvrdit první hypotézu o odklonu od původního návrhu a uskutečnění změn 

v hlavních funkčních sloţkách města. Pro celé období byl typický zájem investorů 

o plochy bydlení a výroby, čímţ se potlačily podíly zastavění v jiných funkčních vyuţití 

ÚPMP. Nejvyšší rozsah ploch, jeţ byly během 15 let zastavěny, lze tedy přiznat oblasti 

bydlení (120 ha zastavěno) a výroby (140 ha zastavěno). Z uvedeného vyplývá, ţe lze část 

první hypotézy taktéţ potvrdit.  

Další hypotéza se týkala příčin nenaplněnosti ÚPMP. Z údajů poskytnutých 

z rozhovorů s pořizovateli a zejména zpracovateli územního plánu je moţné označit jako 

zásadní tyto důvody: 

- vysoké podmiňující investice – technická a dopravní infrastruktura, 

- další finanční překáţky – úvěrové podmínky, 

- nedochází k dohodě vlastníků pozemků z důvodu: ceny, vztahu k zemědělské půdě, 

- nezájem o plochy určené pro nekomerční výstavbu – školství, zdravotnictví. 

K tomuto se přidává tlak ekonomických subjektů a v menší míře majitelů 

pozemků (spíše ,,překupníci pozemků“, jeţ následně odkoupí investoři či developeři) na 

převod z určitého funkčního vyuţití na jiné (např. z individuální rekreace do FV bydlení a 

rekreace). Určitému tlaku jsou vystaveny i dotčené orgány, které jsou posledním článkem, 

který můţe neplánovanou změnu v zákonem stanovených případech zarazit. Nevţdy ale 

tuto situaci ,,ustojí“. V mnoha případech se jedná pouze o změnu ,,barvy způsobu vyuţití 

území“ pro následnou vyšší finanční hodnotu těchto pozemků při pohybu na trhu 
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s nemovitostmi. K odklonu od původního ÚPMP přispěla i výše zmíněná dostavba 

dálničního obchvatu. Také hospodářská krize zapříčinila určitý útlum výstavby ke konci 

sledovaného období, na druhou stranu však iniciovala průzkum území pro vymezení 

nových RÚ. Druhá hypotéza se tedy zaměřovala na příčiny změn se stěţejním vlivem 

ekonomických subjektů. Z celkového pohledu na příčiny lze tedy potvrdit důleţité 

působení trţních subjektů, nutno ale připojit další snahy samotných vlastníků a především 

,,překupníků pozemků“. 

Co se týká cíle sledující časového rozvrţení územního rozvoje v Plzni, lze období 

platnosti ÚPMP rozdělit na tři období. V porevoluční době bylo cílem přilákat investory, 

avšak rozvoj v první etapě byl zpomalen chybějící infrastrukturou v rozvojových územích. 

Další dekáda byla charakteristická ,,stavebním boomem“, kdy byl zastavěn nejvyšší podíl 

ploch celého patnáctiletého období. Příčinou bylo dobudování chybějící TI i části 

dálničního obchvatu. Na závěrečných pěti letech se projevila nastupující hospodářská 

krize, čímţ se však podnítilo navrţení nejvyššího procenta nových disponibilních ploch, 

protoţe nové byly vymezovány na základě individuálních poţadavků a potřeb, i kdyţ 

dosud nebyly vyuţity dříve navrţené. 

Pro zkoumání hypotézy o lokalizaci rozvoje v rámci města bylo město členěno 

na 4 části, a to podle podobných znaků dobově vybudované zástavby. Dle analýzy změn 

FV ploch lze historické jádro města povaţovat za stabilizované území s nejmenším 

podílem změn. Nejčastěji se FV předefinovalo ve prospěch urbanistické zeleně (parků) a 

smíšeného městského území, čímţ se zvýšila kvalita ţivota v této části. Vnitřní město je 

typické polyfunkčností území a převáţením stavových ploch. Z tohoto důvodu se nejčastěji 

FV jen předefinovalo takovým způsobem, který umoţnil více činností (smíšená území). 

Kompaktní město bylo od pořízení ÚPMP nejvíce zastavěno, z důvodu výhodné dopravní 

polohy a blízkosti sítí technické infrastruktury. Vnější město lze charakterizovat nejvyšším 

procentem změn v návrhových plochách, nikoli podílem zastavěných ploch. Z těchto 

poznatků lze definovat závěr třetí hypotézy: lze identifikovat nejvyšší koncentraci změn 

v novější části Plzně, a to nikoli pro komerční účely, ale pro výrobu a bydlení. Pro komerci 

jsou sice stanoveny návrhové plochy na okraji města, investoři ale vyčkávají s výstavbou 

na dostatek zájemců o kanceláře a přemístění kupní síly do zdejších nově vznikajících 

obytných zón. 

Posledním cílem bylo analyzovat rozdíly v naplněnosti dvou územních plánů – 

Plzně a Ústí nad Labem. Základní diference je v poměru a rozsahu tehdy navrhovaných a 
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dnes zastavěných ploch v rozvojových územích. ÚPN-SÚ Ústí nad Labem navrhl vyuţití 

území tak, aby se návrhové plochy skutečně vyuţily a návrh územního plánu se tak naplnil. 

Důvodem naplněnosti byl menší rozsah návrhových lokalit, čímţ investoři neměli mnoho 

moţností na výběr, a jestliţe tedy chtěli ve městě investovat, stanovené nabízené území 

,,museli“ vyuţít. Naproti tomu ÚPMP byl naplněn jen ze 40 %, i kdyţ rozsah návrhových 

ploch byl o mnoho větší. Nutno dodat i aspekt postupného zapracování změn v rámci 

dvouletých aktualizací ÚPMP. Ekonomické subjekty tak měly moţnost větší volby. 

Z pohledu naplněnosti lze tak říci, ţe ÚPN-SÚ navrhl vyuţití území vhodnějším 

způsobem, tj. hospodárněji a šetrněji z hlediska urbanistického i udrţitelného rozvoje 

území.  

Avšak z pohledu potenciálu rozvoje území, ÚPN-SÚ není v současnosti příliš 

vyhovujícím dokumentem, dokonce lze zmínit, ţe zpomaluje a tlumí rozvoj území města. 

Důvodem je nepřijímání změn, jeţ byly poţadovány vnějšími tlaky vlastníků a 

ekonomických subjektů. Nutno zmínit i dobu útlumu rozvoje před rokem 2002. Tehdy 

došlo ke změně vedení města, které teprve tehdy začalo výrazněji podporovat investiční 

akce. Uvedený vývoj má za následek, ţe se dnes Ústí nad Labem potýká s nedostatkem 

rozvojových území v územním plánu.  

Jak jiţ bylo naznačeno, jiným vývojem prošel ÚPMP. Na základě zastavování 

ploch investiční výstavbou bezprostředně po schválení ÚPMP, a následným 

přizpůsobováním územního plánu poptávce, lze hovořit o ÚPMP jako o flexibilním 

dokumentu podporujícím rozvoj území tedy dokumentu, který lépe vyhovuje vývoji neţ 

ÚPN-SÚ Ústí nad Labem. K rozvoji v Plzni však přispělo i dobudování dálnice a více 

moţností pro lokalizaci RÚ z důvodu rovinatého reliéfu většiny okrajových částí města. 

Naopak kopcovitý terén v Ústí nad Labem omezoval lokalizaci a rozsah stanovení 

rozvojových území, čímţ bylo Ústí do jisté míry handicapováno. Z těchto zjištění vyplývá 

závěr poslední hypotézy. Město a jeho územní plán, který nepodporuje nabídku území 

pro investice, je zásadním determinantem, avšak podstatný vliv mají i geografické a 

dopravní aspekty. 

Cílem práce bylo i definování MO Plzně, s nejvyšším počtem změn, a které tedy 

lze označit, jako nejvíce nestabilní. Avšak pořízených a vydaných ,,papírových změn“ bylo 

od schválení ÚPMP aţ do současnosti více neţ 1000. Z důvodu přesného evidování změn 

aţ od roku 2004, nebylo moţné tento cíl splnit. Problémem u tohoto cíle byla také změna 

hranic města připojením dalších dvou MO a následné zapracování jejich ÚPD. 
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Závěrem lze definovat určité prvky územního plánu. Statický dokument, který 

nerespektuje změny v území a nepřizpůsobuje se vývoji společnosti, nemůţe přispívat 

k udrţitelnému rozvoji jako základnímu cíli územního plánování. Naopak dokument, který 

zapracovává veškeré vnější tlaky na změny, je aţ příliš flexibilní a můţe tak dojít 

k neplánované změně urbanistické koncepce, která je v důsledku i ohroţením 

pro podmínky v území. Aby územní plán usměrňoval území směrem udrţitelného rozvoje, 

musí zohlednit jak zájmy jednotlivců, urbanismus samotného sídla tak i veřejný zájem. 

Projektant i pořizovatel si tak musí hájit své stanovisko ke koncepci navrţeného ÚP, a 

jedině pak můţe uspět ve sporech o změny vyuţití území. Východisko z této situace nabízí 

důslednější naplňování poţadavků nové legislativy, konkrétně ustanovení SZ, ukládajících 

prokázání potřeby nových zastavitelných ploch při pořizování změn a pravidelného 

vyhodnocování uplatňování dané ÚPD. Nestranná role územně plánovacího dokumentu 

sice není jednoduchá, není však nemoţná. 
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