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1. Úvod
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Stávající platná vyhláška hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích
na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OTPP) zásadním
způsobem ovlivňuje obraz města. Každá jednotlivá novostavba nebo stavební úprava
domu a jeho okolí se tímto stavebním předpisem musí řídit. Staletími vystavěná Praha se
aktuálně tvoří dle znění této vyhlášky, která je de facto regulací. Nicméně jí chybí to
podstatné, a to je plán. Reguluje tedy celé rozmanité území města Prahy, ale pouze slovně
‐ od středověkých uliček, přes blokovou zástavbu z 19. století, průmyslová předměstí,
vilové čtvrtě, původní vesnické osady až po mohutná sídliště z konce minulého století.
Pro všechny tyto a mnohé další charakterově rozdílné oblasti platí stejná pravidla pro
umisťování staveb. Vyhláška nemá žádnou návaznost na územní plán, dokonce se s ním
rozchází například v definici povolené zastavitelné plochy. Nemá návaznost ani na plán
regulační, který je na území Prahy schválen pouze na Anenskou čtvrť v historickém jádru
města.
Vzájemná provázanost obecných technických požadavků na výstavbu s plánem města je
velmi podstatná . Okolní země, kde jsme zkoumali stavební řády, ji řeší vždy společně.
Ostatně i svědectví z počátku vzniku naší samostatné republiky od urbanisty Maxe Urbana
dokládají stejné uvažování napříč tehdejšími odbornými skupinami a organizacemi:
"Regulační plán a stavební zákon pro Velkou Prahu budou jedním nedílným elaborátem:
stavební zákon bude pouhým slavným výkladem toho, co nelze v plánu graficky zobraziti."1
Ve Vídeňském stavebním řádu je obsažena nejenom provázanost s "OTPP" a územním
a regulačním plánem, ale stavební řád obsahuje veškerá ustanovení týkající se procesu
a formálních náležitostí stavebního řízení, které u nás máme extrahované ve stavebním
zákoně. Vídeňský stavební zákon tak zahrnuje všechny tyto parametry v jednom. Naše
dřívější stavební řády, ať už např. zákon 40/1886 ř.z. nebo pozdější znění, byly nastaveny
stejným způsobem.
Zkušenosti posbírané z návštěv všech pražských stavebních úřadů ukazují, že zásadní
otázky, které se v souvislosti s OTPP řeší, jsou v oblasti umisťování staveb a jejich změn.
Ze stávajícího předpisu pracovníci stavebních úřadů při povolování staveb aplikují zejména
ta ustanovení, která se dotýkají tvarů, velikostí a pozic staveb. Otázky vnitřního uspořádání
staveb již nejsou tak důležité, protože je většinou upravují další předpisy (požární,
hygienické, bezbariérové užívání staveb a další). Ze stejných závěrů vycházejí například
v Nizozemsku, kde pro celou zemi platí jednotné technické požadavky na stavby jako
takové, resp. na jejich vnitřní uspořádání a na jejich umístění platí lokální pravidla. Každé
město
si stanoví svoji regulaci vycházející z místních podmínek. Stejně, jako je centrum
Amsterodamu jiné než centrum Rotterdamu, tak je logické, aby Praha měla svoje
specificky pražské podmínky pro umisťování staveb. Musí být jiné už jenom z toho důvodu,
že Praha je hlavním městem republiky. Státní regulační komise zřízená v roce 1920
zákonem č. 88/1920 Sb. byla právě proto státní, nikoli městská, protože měla za úkol
vybudovat pro novou republiku její hlavní město se zaručením jednotného stavebního
rozvoje.2 Budoucí OTPP by měly být provázané s územním a regulačním plánem Prahy
a měly by se soustředit zejména na umisťování staveb.
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Urban, Max: Dějiny plánování a výstavby hlavního města Prahy, URM, výtisk č. 4, str. 402
88/1920 Sb. Zákon ze dne 5. února 1920 o zřízení státní regulační komise pro hlavní město Prahu
s okolím.
§ 1.
Aby zaručen byl jednotný stavební rozvoj Prahy a okolí se zřetelem na potřeby hospodářské
a s hlediska uměleckého i zdravotního, zřizuje se pro opatření přehledného plánu regulačního
a zastavovacího obcí jmenovaných v § 3 na dobu v § 18 uvedenou společný odborný orgán, který se
nazývá: Státní regulační komise pro Prahu a okolí.
§ 2.
Úkolem státní regulační komise jest připraviti a opatřiti přehledný plán regulační a zastavovací pro
území v § 3 označené v měřítku zpravidla 1:5000, v němž budou rozřešeny základní podmínky
stavebního rozvoje Prahy s okolím, provésti o něm řízení v tomto zákoně předepsané a spolupůsobiti
při vypracování nového stavebního řádu.
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Stávající OTPP vycházejí z poválečných představ o městě, které jsou podle dnešní úrovně
poznatků v oboru urbanismu a architektury překonané. Ve vyspělých zemích západní
Evropy se již přes 50 let řeší problém rozšiřování měst a hledají se cesty, jak tradici měst
udržet. Ještě do druhé světové války se rozvoj města vždy spojoval s jeho plošným
zvětšováním. Dnešní agenda je ale opačná – řeší se kvalita městského prostředí, nikoli
kvantita. Rozvleklé město je extrémně drahé v nákladech na veřejnou a dopravní
infrastrukturu. Zájmem vyspělých měst je tyto náklady šetřit a raději financovat parky,
úpravy náměstí nebo veřejné instituce. Jak si v tomto ohledu stojí Praha? Na žebříčku
světového srovnání kvality života ve městech společnosti Mercer jsme se v roce 2011
umístili na 69. místě3! Přitom blízká Vídeň je již dva roky na prvním místě. Následují města
jako Curych, Ženeva, Frankfurt, Mnichov, Kodaň a mnohá další. Tato města mají jedno
společné – zabývají se kvalitou městského prostředí a kladou si za cíl stavět kompaktní
město. Praha ve svých OTPP dostatečně neupravuje a nepodporuje vznik obyvatelného
městského prostředí.
V systému plánování města je podstatná kvalita prostorové struktury veřejných
prostranství. Ve veřejném zájmu stojí především veřejná prostranství a na ně by měl být
ve stavebních předpisech především kladen důraz. Společenská závažnost požadavku
na umístění a výšku konkrétní stavby je jiná, než požadavek na umístění dveří na WC. OTTP
by měly stanovit minimální nepodkročitelné limity jako jistou záruku kvality prostředí.
Současná úprava je v tomto ohledu nedostatečná, protože se kvalitou prostorů mezi
budovami nezabývá, předpis neřeší vztahy domů k veřejným prostranstvím. Ty tak
zůstávají zbytkovým prostorem po výstavbě budov.
Stávající obecné technické požadavky na výstavbu, možná nechtěně, vedou k rozvolnění
města. V součtu ustanovení pro umisťování staveb nahrávají spíše solitérním stavbám
s velkými rozestupy. Tradiční kompaktní město, které lépe využívá zastavitelné území
a šetří tak náklady na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, je jen obtížně
realizovatelné a podle OTPP, zdá se, nechtěné. Na tomto místě je ale zapotřebí zdůraznit,
že soudobé poznatky o vývoji měst ukazují, že příliš řídké osídlení je pro vývoj města
negativní.4 Rozmělňování měst do volné krajiny v podobě tzv. urban sprawl (sídelní kaše)
je v Evropě výrazně kritizováno již od šedesátých let minulého století. Tento fenomén
s sebou nese mnoho negativních konotací. Mezi nejsilnější patří zábor volné krajiny,
poškozování ekosystémů, vysoké finanční nároky a úpadek kvality veřejných prostranství.
Komise EU uvádí v dokumentu „The Green Paper of the urban environment“5 z roku 1990:
„Rozvoj předměstí je vnímán jako hrozba fungujících měst a spokojeného života v nich.
Vzhledem k absenci veřejného života, nízkému počtu kulturních aktivit, vizuální
jednotvárnosti a časovým ztrátám při dojíždění je periferie vnímána jako neúspěch.”
Soudobé uvažování o městech proto směřuje k otázkám kvality veřejných prostranství ulic,
náměstí a parků, tedy otázkám struktury města, namísto funkční organizace jejich složek.
Od poválečného stylu územního plánování se ustupuje a plánování se vrací zpět
ke struktuře města, městské hustotě a promíchání funkcí. Od 80‐tých let se ve stavbě měst
popularizoval program "Města krátkých vzdáleností" (Stadt der kurzen Wege), který
usiloval o zkrácení dopravních nároků mezi bydlištěm, pracovištěm a rekreací. Znamená
to revizi požadavku na funkční zónování města, jak byl definován na kongresu architektů
CIAM v roce 1933. Tyto požadavky byly později vydány jako tzv. Athénská charta6. V bodě
77 se píše: „základními klíči urbanismu jsou čtyři funkce: bydlení, práce, rekreace
a doprava“ a následně v bodě 78 „Plány určí strukturu každého ze sektorů, náležejících
těmto čtyřem základním funkcím, a jejich polohu v městském celku.“ Funkční zónování
v praktickém uplatnění způsobilo rozpad městského prostředí a vysoké nároky na
dopravní a technickou infrastrukturu.
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http://www.mercer.com/press‐releases/quality‐of‐living‐report‐2011; staženo 21. 8. 2012
Evropská agentura pro životní prostředí: „Urban sprawl in Europe ‐ The ignored challenge“.
EEA 2006
5
Commission of the European Communities (CEC). 1990. „The Green Paper of the urban
environment.“ [pdf]. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities
6
CIAM. 1933. ATHÉNSKÁ CHARTA. [cit. 25. 10. 2010]. Dostupné z: http://www.gis.cvut.cz
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Má‐li hlavní město Praha splnit požadavky stavebního zákona7 na udržitelný rozvoj území,
požadavek na ochranu krajiny, hospodárného využívání zastavěného území a dokonce
na ochranu nezastavěného území a nezastavitelných ploch, musí dojít k revizi OTPP.
Dále musí město Praha splnit podmínky dané Politikou územního rozvoje ČR z roku 2008,
schválenou v roce 2009 usnesením vlády č. 929/2009. Pokud tento dokument stanoví,
že ve veřejném zájmu je "chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území;
zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní
krajiny" tak musí tyto hodnoty OTPP chránit a rozvíjet a nikoli je blokovat. Pokud politika
stanoví, že: "Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné
rozpočty na dopravu a energie", tak musí umožnit výstavbu kompaktního města a naopak
cíleně omezovat "negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.", jak se
v Politice územního rozvoje definuje.
***
Analytická část je uvedena stručným přehledem vybraných otázek, které OTPP vzbuzují.
Ty jsou předloženy ve formě jednoduchých ilustrativních skic a kladou si za cíl základní
uvedení do problému.
První kapitola ilustruje dopad předpisu na městské prostředí a jeho kvalitu – ukazuje jakým
způsobem současný předpis eroduje obytné městské prostředí a přispívá ke vzniku
rozvolněných struktur a „sídelní kaše“. Zároveň představuje příklady kvalitní tradiční
pražské zástavby a současných evropských realizací, které jsou v rozporu nejen s řadou
jednotlivých ustanovení OTPP, ale často obecně s principy, na kterých je současná
vyhláška založena.
Pro uvedení do souvislostí s ostatními právními předpisy jsme zařadili kapitolu Legislativní
rámec, aby bylo zřejmé, co může být předpisem za stávající podmínek reálně upravováno.
Tímto krokem kontrolujeme, co a jak je upraveno v souvisejících zákonech a vyhláškách.
Současný stav, kdy stavebnictví spadá pod tolik různých ministerstev, znamená velkou
fragmentaci a roztříštění požadavků a nároků na stavby. Je tedy zřejmé, že ideální stavební
předpisy by vyžadovaly hlubší rozvahu a sjednocení nekoordinovaných nároků. Proto se
v rámci naší práce musíme držet v možných limitech a pro jiné předpisy případně stanovit
doporučení.
Klíčovou součástí analytické části je rozbor předpisu ze dvou úhlů pohledů, které se
navzájem protínají a to jednak z pohledu stavebních úřadů, které chrání veřejný zájem
a z pohledu projektantů/architektů, kteří podle limitů stanovených v OTPP navrhují v Praze
stavby. Analytická část se pochopitelně nejvíce věnuje ustanovením, která způsobují
největší potíže při výkladu a aplikaci. Jak se v průběhu práce ukázalo, nejvíce otázek
vyvstává při řešení pravidel pro umisťování staveb.
Samostatnou kapitolou, která si zaslouží podrobnější studium jsou normy, na které je
ve stávajícím předpise odkazováno téměř stokrát. V předpise není jasné na které konkrétní
normy a ustanovení se odkazy vztahují, navíc normy často odkazují na další normy a tím se
pro stavebníky namísto právní jistoty vytváří chaos. Na rozdíl od zákonů, vyhlášek
a nařízení neprochází tvorba norem řádným legislativním procesem, nad kterým by byl
veřejný dohled a mohlo by dojít ke společenské dohodě nad stanovenými požadavky.
Analytická část je zakončena stručným historickým exkursem do právních úprav
vystavěného prostředí pro navázání souvislostí s naší vlastní tradicí. Zejména stavební řád
z roku 1884 a prvorepublikové texty jsou cenným zdrojem inspirace. Ne náhodou se náš
nový občanský zákoník opírá o dřívější vzorce chování. Koneckonců i současný Vídeňský
stavební řád je z roku 1929 a pouze se upravuje podle vývoje společnosti. Základ však
zůstává stále stejný.
***
7

zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů,
§ 18 v odst. 1 a odst. 4
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Zcela samostatným oddílem jsou rešerše stavebních předpisů ve vyspělých státech západní
Evropy, jimž jsme věnovali velkou část naší práce. Hlavní důvod našeho zájmu tkví v tom,
že mají dlouhodobé zkušenosti s demokratickou správou měst. Tato města by nám mohla
být do jisté míry vzorem při definování veřejného zájmu a nastavení obecných pravidel
pro výstavbu.
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Ilustrované otázky k OTPP
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2. Dopady předpisu
na město

31

Úvod
Drtivá většina našeho okolí, ve kterém se dennodenně pohybujeme, je výsledkem lidské
činnosti. Je ve větší či menší míře „navržená“ a přímo závisí na rozhodnutí odpovědných
představitelů veřejné správy, samosprávy, soukromých stavebníků a legislativním
prostředím, ve kterém vzniká. Regulace ovlivňuje podobu města po desetiletí (v případě
budov) a staletí (v případě polohy a proporce veřejných prostor a uliční sítě).
Stavební legislativa je právě jeden z klíčových nástrojů, kterým může veřejná správa
ovlivňovat vývoj a kvalitu vystavěného prostředí. Zanedbávání a podceňování této úlohy
směřuje k obtížně řešitelným problémům, neboť finanční prostředky investované v rámci
stavební činnosti jsou značné a jakákoli náprava nevhodné regulace vyžadující fyzickou
změnu struktury je nesmírně nákladná, ne‐li (vzhledem k zafixovaným vlastnickým
vztahům) téměř neproveditelná.
Vztah legislativy a kvality prostředí lze nejlépe ilustrovat konkrétními případy.
Na následujících stranách proto stručně představujeme dopad nejproblematičtějších
ustanovení OTPP na současnou českou výstavbu a zároveň příklady fungujícího tradičního
města a zahraničních realizací, které jsou se stávajícími OTPP v mnoha ohledech v rozporu.
Není náhodou, že dnes vyhledávaná zástavba tradičních čtvrtí, jako jsou Vinohrady
či Dejvice, řadě prostorových požadavků v OTPP nevyhovuje. Tyto regulace totiž vycházejí
z doby, kdy tradiční město představovalo přelidněnou strukturu s nízkým hygienickým
standardem. Města se ale od doby průmyslové revoluce výrazně proměnila – hustota
zalidnění je dnes desetkrát nižší (a kvůli zmenšování velikosti domácností stále klesá),
hygienický standard je na vysoké úrovni, průmyslové podniky produkující exhalace
v městské struktuře nenajdeme. Po experimentech 20. století se tak evropská společnost
vrací ke kompaktnímu městu. Řada regulací současných OTPP proto dnes působí nejen
jako přežitek, ale zároveň akceleruje současné hrozby, před kterými naše městská
společnost stojí.
Prostředí vznikající na základě stávající regulace (tedy především OTPP) charakterizuje
na první pohled nebohatost, nečitelnost a dekoncentrovaná zástavba bez sociálních vazeb.
Nepromyšlené požadavky na odstupy staveb, oslunění či hlukové limity negativně
ovlivňují charakter nové výstavby a jsou realizovány na úkor důležitějších kvalit prostředí,
především ekonomické a sociální udržitelnosti, logického uspořádání území, kvalitních
veřejných prostor, schopnosti proměny prostředí v čase, atd.
Oproti tomu stojí příklady současných realizací z vyspělých evropských zemí. Představují
velmi kvalitní a vyhledávané obytné prostředí, přesto jsou v našem kontextu
nerealizovatelné. Odporují totiž výše zmíněným požadavkům OTPP – tedy právě těm, které
mají dle současné logiky předpisu chránit „kvalitu bydlení“. Ve skutečnosti ale značně
přispívají k pravému opaku.
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Vybrané negativní dopady OTPP na
současnou výstavbu
Mezi platnými OTPP a negativními charakteristikami současné výstavby existuje úzká vazba. Nelze
tvrdit, že stavební předpisy jsou jediným důvodem špatného vývoje města, nicméně jej do značné míry
podporují a kodifikují a to často právě na úkor řešení dobrých a kvalitních.
Zpracováno na základě materiálů Centra kvality bydlení

Odstupy rodinných domů

Nová výstavba poblíž obce Křeslice (© 2012 Google)

Vzájemné odstupy RD nedovolují výstavbu v tradičních kvalitních vesnických strukturách, kde domy
často definují veřejný prostor svým umístěním na hranicích pozemku a obecně hustou zástavbou.
Namísto toho je vytvářena rozředěná, homogenní struktura s vysokými plošnými nároky, která svými
unifikovanými požadavky na umisťování (dále umocněnými požadavky na parkování, oslunění, aj.)
postrádá schopnost reagovat na konkrétní kontext, nedovoluje intenzivní sociální interakci a podporuje
motorizaci. Uniformní umisťování domů „do středu parcely“ generuje obtížně využitelné části parcel,
snižuje intimitu zahrad a paradoxně území opticky zahušťuje.
Čl. 8 Vzájemné odstupy staveb
(3) Vytvářejí‐li rodinné domy mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m.
Vzdálenost mezi rodinnými domy může být snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou
okna obytných místností; v takovém případě se nemusí uplatnit požadavek na odstup od společných
hranic podle odstavce 4.
(4) Vytvářejí‐li rodinné domy mezi sebou volný prostor, nesmí být vzdálenost od společných hranic
pozemků menší než 3 m, přitom vzdálenost vnějšího okraje střech od této hranice nesmí být menší
než 2 m.
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Odstupy staveb

Bytový komplex Řeporyje (© 2012 Google)

Požadavky na odstupy staveb vedou i dnes k výstavbě sídlištních solitérů, rozředěné neměstské
struktury. Přestože odstupy nemusí být dodrženy při výstavbě v proluce, u nových souborů je nemožné
docílit výstavby klasického města s ulicemi a kontinuálně fungujícím parterem. Vznikající struktury
postrádají identitu a bývají vyčleněny ze svého kontextu jak svým prostorovým uspořádáním tak
i užíváním veřejného prostoru a parteru.
Čl. 8 Vzájemné odstupy staveb
(2) Jsou‐li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být
odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb
rodinných domů podle odstavce 3 až 6. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí
pro jednotlivé stavby umísťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových.
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Příklady prostorového uspořádání staveb na základě požadovaných odstupů:

ŠAFER HÁJEK ARCHITEKTI, Bytový dům, Praha 4

ŠAFER HÁJEK ARCHITEKTI, Bytový dům, Praha 4
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Oslunění

Bytový dům Jeseniova (žlutě jsou vyznačeny byty kolaudované jako ateliéry)

Jsou to právě požadavky na oslunění, které namísto urbanistických hledisek formují prostorové
parametry zástavby. Dochází k ustupování, natáčení a snižování staveb, aby byly splněny tyto
požadavky.
Požadavky na oslunění bytů se obchází jejich definováním jako ateliéru – přes omezení, která to s sebou
pro uživatele nese (nelze v něm mít např. trvalé bydliště). Úspěšnost prodeje ateliérů jasně dokazuje,
že existují pro uživatele mnohem důležitější hlediska, než je právě oslunění, jako jsou výhledy, nebo
paradoxně právě severní orientace, která zaručuje, že se byty v létě nepřehřívají.
Čl. 24 Proslunění
(1) Prosluněny musí být všechny byty a ty pobytové místnosti, které to svým charakterem a způsobem
využití vyžadují. Přitom musí být zajištěna zraková pohoda, zejména ochrana před oslněním a ochrana
před nadměrnou tepelnou zátěží.
(2) Byt je prosluněn, je‐li součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven nejméně
jedné třetině součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností. Při posuzování proslunění se
vychází z normových hodnot.
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Ochrana proti hluku

Protihluková stěna v ulici Radlická (© 2012 Google)

Pro městské prostředí je zničující zvláště požadavek na splnění hlukových limitů v chráněném
venkovním prostoru staveb. To vede zvláště ke konstrukci protihlukových stěn – ty zasahují
do veřejného prostoru, zneprůchodňují jej a ještě umocňují bariéru ve formě silnic, ke kterým se váží.
Je tak dnes nemožné postavit bytový dům u rušné městské ulice a to i přes to, že byty lze před hlukem
ochránit technickým řešením samotné stavby.
Čl. 25 Ochrana proti hluku a vibracím
(3) Při zajišťování ochrany staveb proti vnějšímu hluku, zejména od dopravy, se musí přednostně
uplatňovat opatření urbanistická před opatřeními chránícími jednotlivé stavby.

nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací:
§ 11 Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním
prostoru.
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu
a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku La se
rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy
č. 3 k tomuto nařízení.
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Garáže

Snížená ulice při vjezdu do garáží v bytovém komplexu na Zličíně (© 2012 Google)

Plošně rozsáhlé předjezdy a rampy jsou jedním z typických důsledků požadavku na umisťování
parkovacích stání bytových domů v garážích v kombinaci s dalšími regulacemi jako je koeficient zeleně.
Ty mnohdy ovlivňují umístění staveb na pozemku i výškové uspořádání přilehlého terénu a napojení
na něj, nebo přerušují kontinuitu městského parteru a vytváří nepříjemná a nevyužitelná zákoutí
u domů v kompaktní zástavbě. Garáže navíc velmi prodražují bytovou výstavbu.
Čl. 10 Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu
(3) Stavby musí být vybaveny zařízením pro dopravu v klidu (parkovací a odstavná stání) odpovídajícím
velikosti, funkci a umístění stavby a řešeným přednostně jako součást stavby nebo její provozně
neoddělitelná část, anebo umístěným na pozemku stavby včetně komunikace pro zajíždění vozidel
na jednotlivá stání. U bytových domů mohou být v odůvodněných případech odstavná a parkovací stání
umístěna v dostupné vzdálenosti i mimo pozemek stavby; stání pro návštěvníky podle odst. 5 písm. a)
bod 2. musí být veřejně přístupná. Z celkového počtu stání, stanovených podle této vyhlášky, musí být
v garážích umístěn nejméně počet stání rovnající se počtu bytů, nebo požadovaný počet stání, je‐li menší
než počet bytů.
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Tradiční zástavba a její nekompatibilita
s OTPP
Tradiční historické město je dnes vyhledávanou lokalitou k bydlení a to i přes to, že byty v těchto
částech města nesplňují řadu stávajících požadavků na výstavbu. Ty jdou naopak z větší části proti logice
tradičních městských struktur, které tak není možné dnes ani reprodukovat ani dále rozvíjet.
Zpracováno na základě materiálů Centra kvality bydlení

Tradiční městské struktury
Vinohrady, Praha

(© 2012 Google)

Vinohrady jsou jednou z nejvyhledávanějších adres v Praze. Nejen díky své dostupnosti a lokalitě
ve městě, ale zvláště díky kvalitnímu městskému prostředí, reprezentaci, měřítku a intenzitě programu.
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Rozpor s následujícími články Pražských OTP:
Čl. 8 Vzájemné odstupy staveb
(2) Jsou‐li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být
odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb
rodinných domů podle odstavce 3 až 6. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro
jednotlivé stavby umísťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových.

(Zdroj: archiv autorů)

(8) Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje
vozovky pozemní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umísťovaných v prolukách.

(Zdroj: archiv autorů)

40

Čl. 24 Proslunění
(1) Prosluněny musí být všechny byty a ty pobytové místnosti, které to svým charakterem a způsobem
využití vyžadují. Přitom musí být zajištěna zraková pohoda, zejména ochrana před oslněním a ochrana
před nadměrnou tepelnou zátěží.
(2) Byt je prosluněn, je‐li součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven nejméně
jedné třetině součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností. Při posuzování proslunění se
vychází z normových hodnot.

(Zdroj:studenti FA ČVUT)

Čl. 56 Garáže
(1) Výjezd z garáží musí být vzdálen od přilehlého okraje jízdního pásu pozemní komunikace nejméně
na délku největšího vozidla, které muže být v garáži umístěno. Tento požadavek se neuplatní u staveb
umísťovaných do proluk.

(Zdroj: studenti FA ČVUT)
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Rozpor s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací:
§ 11 Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním
prostoru.
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu
a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku La se
rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy
č. 3 k tomuto nařízení.

(Zdroj: studenti FA ČVUT)

(Zdroj: studenti FA ČVUT)

Kontrast rušné městské ulice a klidného vnitrobloku je tradiční hodnotou městského prostředí, které je,
jak mj. dokládají ceny nemovitostí, mezi lidmi stále oblíbenějším místem k životu. Dnes bohužel
takovéto prostředí nelze podle stávajících předpisů zrealizovat, mj. pro hlukové limity ve venkovním
chráněném prostoru stavby.
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Tradiční předměstské struktury
Ďáblice, Praha

(© 2012 Google)

Tradiční předměstské struktury představují mnohem kompaktnější (a tím i srozumitelnější a
efektivnější) způsob zástavby, než dnes předpisy upřednostňovaná solitérní výstavba. Dostatečná
koncentrace lidí umožňuje vznik služeb, vymezená veřejná prostranství jsou čitelná a mají příjemné
měřítko.
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Rozpor s následujícími články Pražských OTP:
Čl. 8 Vzájemné odstupy staveb
(3) Vytvářejí‐li rodinné domy mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m.
Vzdálenost mezi rodinnými domy může být snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou
okna obytných místností; v takovém případě se nemusí uplatnit požadavek na odstup od společných
hranic podle odstavce 4.
(4) Vytvářejí‐li rodinné domy mezi sebou volný prostor, nesmí být vzdálenost od společných hranic
pozemků menší než 3 m, přitom vzdálenost vnějšího okraje střech od této hranice nesmí být menší
než 2 m.
(…)
(8) Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje
vozovky pozemní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umísťovaných v prolukách.

(© 2012 Google)
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Čl. 50 Stavby pro bydlení a individuální rekreaci
(12) Plocha zastavěná nadzemními stavbami na pozemku rodinného domu nesmí přesáhnout u:
a) rodinných domů, mezi nimiž je volný prostor, dvojdomů a koncových sekcí řadových domů, 30 %
plochy pozemku rodinného domu,
b) běžných sekcí řadové zástavby 50 % plochy pozemku rodinného domu.

(© 2012 Google)
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Tradiční vesnické struktury
Novosedly nad Nežárkou

(© 2012 Google)

Vesnické prostředí je typické svoji vysokou mírou sociální interakce a sociální kontroly. Zároveň ale
nabízí vysokou míru soukromí pro dvory jednotlivých staveb. Oproti současné suburbánní výstavbě si
zachovává čitelnost a měřítko veřejných prostranství .
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Rozpor s následujícími články Pražských OTP:
Čl. 8 Vzájemné odstupy staveb
(8) Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje
vozovky pozemní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umísťovaných v prolukách.

Novosedly nad Nežárkou (Zdroj: Škabrada, Jiří: Lidové stavby: Architektura českého venkova. Argo, 1999)

(Zdroj: Pešta, Jan: Encyklopedie českých vesnic III. ‐ Západní Čechy. Libri, 2003)
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(6) V územích, kde je nutno stavbu přizpůsobit charakteru okolní zástavby, je možné uplatnit
urbanistická hlediska a umístit rodinný dům, stavby plnící doplňkovou funkci k rodinnému bydlení
a garáž na pozemku rodinného domu až na hranici pozemku. V takovém případě nesmí být ve stěně
na hranici žádné stavební otvory (např. okna, větrací otvory apod.), musí být zamezeno stékání
dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední nemovitost, a vnější hrany pochozí plochy
rodinného domu (např. terasy, balkony, lodžie) podlaží ve výšce nejméně 2 m nad terénem přilehlým
ke stěně domu a v podkroví musí být od této hranice vzdáleny nejméně 3 m.

Výjimky z předešlé regulace jsou možné pouze v případe pokud jde o “zachování hodnot stávajícího
prostředí”, tedy vyhláška vůbec nepřipouští, že by se mohla v těchto způsobech zástavby skrývat kvalita
hodná opětovného použití.
Výjimky de facto slouží pouze k umožnění staveb v místech, kde to vzhledem k existujícímu prostředí
“nelze jinak”.
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Kvalitní zahraniční zástavba
v rozporu s OTPP
Byly vybrány příklady kvalitní zahraniční výstavby, která reflektuje současný vývoj v oblasti stavby
městského prostředí a ty byly konfrontovány s ustanoveními platných českých stavebních předpisů.
Charakteristiky typické právě pro tyto soubory se ukazují jako ty, které jsou našimi předpisy považovány
za nejproblematičtější a jsou jimi zcela vyloučeny.
Zpracováno na základě materiálů Centra kvality bydlení

Donnybrook, London
Peter Barber, 2006

(Zdroj: archiv autorů)

Donnybrook je představitelem typologie na pomezí bytového a rodinného domu ‐ konceptu low‐rise
high density, který je založen na principech kombinace vyšší hustoty, která podporuje intenzivní sociální
interakce, a charakteristik bydlení v nízkopodlažní zástavbě, jako je lidské měřítko, kontakt se zemí,
pocit identifikace se svým domem a srozumitelná prostorová organizace. V případě Donnybrook jde
navíc o koncept snižující dopravní zátěž, díky tzv. no‐car agreement, kdy se jednotliví vlastníci právně
zaváží neparkovat u svého domu automobil. Jelikož je soubor dobře obsloužen městskou hromadnou
dopravou, není třeba realizovat žádná parkovací stání.
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Rozpor s následujícími články Pražských OTP:
Čl. 8 Vzájemné odstupy staveb
(2) Jsou‐li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být
odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb
rodinných domů podle odstavce 3 až 6. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro
jednotlivé stavby umísťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových.
(8) Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje
vozovky pozemní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umísťovaných v prolukách.
Čl. 50 Stavby pro bydlení a individuální rekreaci
(5) Rodinný dům musí mít nejméně jedno garážové stání na jeden byt. Není‐li možné z územně
technických nebo stavebně technických důvodů příslušný počet garážových stání situovat v domě,
mohou být řešena samostatnou garáží na pozemku rodinného domu. Kromě garážového stání v domě
nebo v samostatné garáži musí být na pozemku rodinného domu vymezena plocha alespoň na jedno
parkovací stání.
(12) Plocha zastavěná nadzemními stavbami na pozemku rodinného domu nesmí přesáhnout u:
a) rodinných domů, mezi nimiž je volný prostor, dvojdomů a koncových sekcí řadových domů, 30 %
plochy pozemku rodinného domu,
b) běžných sekcí řadové zástavby 50 % plochy pozemku rodinného domu.
Další použití low‐rise high density konceptu:

Simmeringer Heide, Wien ‐ Franz KneisslI – 1991 (© 2012 Google)

Borneo+Sporenburg, Amsterdam ‐ West 8 ‐ 1997(Zdroj: archiv autorů)
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IJburg, Amsterdam
Frits van Dongen, Ton Schaap (masterplan), 1998‐2020

(Zdroj: archiv autorů)

IJburg představuje výstavbu zcela nové městské čtvrtě (450 ha, 18 tisíc obyvatel a 7 tisíc pracovních
příležitostí), založené na principu kompaktního města. Je koncentrovanou strukturou bez zbytečných
nevyužitelných prostor, s pestrým programem, ale i prostředím. Základní principy regulace jsou
v rozporu jak s OTPP, tak s principy stávajícího pražského ÚP.

(Zdroj: archiv autorů)

Pestrý program i prostředí je udržitelné díky kompaktní a dostatečně husté struktuře, která udržuje
intenzivní vazby mezi obyvateli i službami. Ty jsou dostupné díky optimálnímu prostorovému členění
a regulaci, která určuje povinný mix bydlení a jiného programu v každém bloku.
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(Zdroj: archiv autorů)

Odstupy domů a bloků jsou relativně malé a nastaveny stavební čárou; vytvářejí prostředí s adekvátním
sociálním kontaktem.

STEDENBAUWKUNDIG PLAN Haveneiland an Rieteiland Oost, (© 2004 dRO Amsterdam)

Jsou určovány minimální výšky zástavby, aby prostředí získalo odpovídající městský charakter a nejsou
určeny výšky maximální, aby vzniklo prostředí pestré. V každém bloku je regulován objem zástavby
skrze KPP.
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Namísto plošného koeficientu zeleně je kombinována kompaktní struktura s městskými parky.

Středem prochází hlavní ulice s tramvají, vytvářející lokální centrum, živé prostředí, kde se „něco děje“.
Díky skvělé obslužnosti jsou zároveň stanoveny maximální počty parkovacích stání (1,25/byt)
a minimální podíl bytů bez parkovacích stání.
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Rozpor s následujícími články Pražských OTP:
Čl. 8 Vzájemné odstupy staveb
(2) Jsou‐li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být
odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb
rodinných domů podle odstavce 3 až 6. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí
pro jednotlivé stavby umísťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových.
(8) Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje
vozovky pozemní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umísťovaných v prolukách.
Čl. 24 Proslunění
(1) Prosluněny musí být všechny byty a ty pobytové místnosti, které to svým charakterem a způsobem
využití vyžadují. Přitom musí být zajištěna zraková pohoda, zejména ochrana před oslněním a ochrana
před nadměrnou tepelnou zátěží.
(2) Byt je prosluněn, je‐li součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven nejméně
jedné třetině součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností. Při posuzování proslunění se
vychází z normových hodnot.
Čl. 25 Ochrana proti hluku a vibracím
(3) Při zajišťování ochrany staveb proti vnějšímu hluku, zejména od dopravy, se musí přednostně
uplatňovat opatření urbanistická před opatřeními chránícími jednotlivé stavby.
Čl. 50 Stavby pro bydlení a individuální rekreaci
(5) Rodinný dům musí mít nejméně jedno garážové stání na jeden byt. Není‐li možné z územně
technických nebo stavebně technických důvodů příslušný počet garážových stání situovat v domě,
mohou být řešena samostatnou garáží na pozemku rodinného domu. Kromě garážového stání v domě
nebo v samostatné garáži musí být na pozemku rodinného domu vymezena plocha alespoň na jedno
parkovací stání.

Rozpor s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací:
§ 11 Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním
prostoru.
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu
a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku La se
rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3
k tomuto nařízení.
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Bavaria Quartier, Hamburg
BRT Architekten (masterplan), 2001‐2008

(Zdroj: archiv autorů)

Přestavba průmyslového areálu na moderní městskou čtvrť: Bylo vytvořeno kompaktní město většího
měřítka s pestrým mixem funkcí, minimálními odstupy ve veřejném prostoru, který tím získal potřebnou
intimitu a měřítko městského centra.

(Zdroj: archiv autorů)

(Zdroj: archiv autorů)
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Rozpor s následujícími články Pražských OTP:
Čl. 8 Vzájemné odstupy staveb
(2) Jsou‐li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být
odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb
rodinných domů podle odstavce 3 až 6. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro
jednotlivé stavby umísťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových.
(8) Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje
vozovky pozemní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umísťovaných v prolukách.
Čl. 24 Proslunění
(1) Prosluněny musí být všechny byty a ty pobytové místnosti, které to svým charakterem a způsobem
využití vyžadují. Přitom musí být zajištěna zraková pohoda, zejména ochrana před oslněním a ochrana
před nadměrnou tepelnou zátěží.
(2) Byt je prosluněn, je‐li součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven nejméně
jedné třetině součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností. Při posuzování proslunění se
vychází z normových hodnot.
Čl. 25 Ochrana proti hluku a vibracím
(3) Při zajišťování ochrany staveb proti vnějšímu hluku, zejména od dopravy, se musí přednostně
uplatňovat opatření urbanistická před opatřeními chránícími jednotlivé stavby.

Rozpor s nařízením vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací:
§ 11 Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním
prostoru.
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu
a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku La se
rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3
k tomuto nařízení.
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3. Legislativní rámec
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Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu
v hlavním městě Praze (dále jen „OTPP“) byla vydána Radou Zastupitelstva hlavního města
k provedení § 143 odst. 4 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
V účinném stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. dává zmocnění k jejímu vydání § 194 písm.
e), který praví, že „hlavní město Praha stanoví nařízením vydaným v přenesené působnosti
obecné technické požadavky na výstavbu v hlavním městě Praze“. Na úvod je tedy třeba
objasnit, že pražská vyhláška je ve skutečnosti nařízením (jak se obecně nazývá
podzákonný právní předpis vydaný v přenesené působnosti územním samosprávným
celkem). V dalším textu však budeme užívat pojem vyhláška.
Co se přesně rozumí obecnými technickými požadavky na výstavbu stavební zákon
nevysvětluje. Obecnými požadavky na výstavbu má však zákon dle § 2 odst. 2 písm. e)
namysli „obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené
prováděcími předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb
osobami pokročilejšího věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku,
dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou
schopností pohybu nebo orientace stanovené prováděcím právním předpisem
(„bezbariérové užívání stavby“)“. Tato terminologická nejednoznačnost bude v blízké době
překonána novelou stavebního zákona, proto není nutné dále rozebírat její různé
teoretické dopady. Rozumí se (a v tomtéž duchu se nese také novela), že hlavní město
pro své území vydává obecné požadavky na využívání území a technické požadavky
na stavby. Takto vymezený rozsah zmocnění pro vyhlášku představuje operativní prostor,
v němž se může (a musí) pohybovat.
Na celostátní úrovni jsou obecné požadavky na výstavbu upraveny dvěma podzákonnými
předpisy vydanými Ministerstvem pro místní rozvoj – vyhláškou č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby (dále „OTP“). Skutečnost, že hlavní město může požadavky
na výstavbu upravit odlišně od zbytku státu, má své historické kořeny a odpovídá
specifickému charakteru výstavby v metropoli. Stavebně technická část se však tradičně
až na výjimky příliš neodchyluje od celostátní vyhlášky.
Současné znění vyhlášky vychází z celostátní vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu, které vydání její pražské verze předcházelo.
Od roku svého vydání byla OTPP šestkrát novelizována – do novelizací byly částečně
promítány některé změny související legislativy.
Návaznost na právní předpisy
Vyhláška OTPP není jediným právním předpisem upravujícím oblast výstavby, její obsah je
do značné míry předznamenán legislativním právním rámcem, v němž se pohybuje. Ten je
dán v první řadě stavebním zákonem, jakožto základním obecným právním předpisem.
OTPP musí vycházet ze zásad, na nichž zákon stojí a pohybovat se v jeho pojmosloví. Vedle
stavebního zákona na oblast dopadá velké množství právních předpisů zvláštních.
Pro přehlednost je lze rozdělit podle zájmů, které chrání:
Ochrana zdraví a zdravých životních podmínek
Jde zejména o zákon o ochraně veřejného zdraví s dlouhou řadou prováděcích předpisů.
Pro výstavbu je zvláště významné nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací či nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Předpisy mají
dopad zejména na ustanovení týkající se vlivu staveb na uživatele své a staveb okolních,
vnitřní prostředí staveb a ustanovení týkající se ochrany proti hluku a vibracím.
Ochrana životního prostředí
Zákony o ochraně přírody a krajiny a o životním prostředí a dále zvláštní právní předpisy
chránící jednotlivé složky životního prostředí (o vodách, o ovzduší, o lesích, ochraně
zemědělského půdního fondu aj.) mají dopad na umisťování staveb, studen a žump
a na ustanovení o vlivu staveb na životní prostředí.
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Úspora energie a zajištění hospodárného využití tepla
Zákony o hospodaření energií a energetický zákon definují požadavky na energetickou
hospodárnost staveb a obsahují další úpravu elektrických a plynovodních přípojek
a vytápění.
Bezpečnost při provádění a užívání staveb
Ustanovení o bezpečnosti při provádění a užívání staveb je naplněno požadavky zákona
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích
vyhlášek. Ty dopadají také na požadavky na staveniště či odstraňování staveb.
Z dalších právních předpisů, zasahujících do stavebně technické části vyhlášky, je třeba
jmenovat zákon o vodovodech a kanalizacích, zákon o elektronických komunikacích.
Z územně technické části pak zákon o pozemních komunikacích, o drahách, o civilním
letectví, o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákon
o odpadech a jejich početné prováděcí předpisy.
Problematika požární ochrany a bezbariérového užívání staveb byla sice zvláštními
prováděcími právními předpisy z OTPP vyňata, vyhláška však musí tyto úpravy dále
respektovat a nedostat se s nimi do rozporu. Nakonec je třeba jmenovat zákon o hlavním
městě Praha, který upravuje procesní stránku přijetí a vydání předpisu.
Vztah vyhlášky a technických norem
Mezi klíčové otázky legislativně technické stránky vyhlášky patří odkazování na technické
normy. OTPP obsahuje 94 odkazů na normy ČSN a to v podobě tzv. výlučných pružných
odkazů (formulace „musí splňovat normové hodnoty“). Této problematické a často
kritizované praxi je věnována samostatná kapitola analytického materiálu (viz 6. Vazby
na normy).
Vztah vyhlášky a regulačních plánů
Přestože se současná vyhláška zabývá umisťováním staveb a částečně i regulací objemu
zástavby, není zde vztah k regulačním plánům nijak upraven. Jediná dohledatelná obecná
úprava tohoto vztahu je v §68 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, který stanoví,
že pořizovatel přezkoumá soulad návrhu regulačního plánu s požadavky tohoto zákona
a jeho prováděcích právních předpisů. To je jistě logická úprava s ohledem na stavebně
a územně technické požadavky, jeví se ale jako nedostatečná (až kontraproduktivní)
u prostorové regulace staveb a zastavitelnosti. Zde je to naopak regulační plán, který díky
tomu, že regulace aplikuje se znalostí lokálních podmínek, může nastavit pro území
optimální a kontextuální pravidla. Naprostá většina Evropských systémů regulace je
založena právě na omezení platnosti prostorových regulativů obecného předpisu pouze
na území, pro které není zpracován regulační plán.
Legislativně technické nedostatky vyhlášky
Nad rámec koncepčních a věcných nedostatků (popsaných podrobně v dalších kapitolách
analytického materiálu) vykazuje vyhláška i nedostatky legislativně technické, které
přinášejí obtíže v úrovni interpretace a aplikace předpisu.
Pojmový aparát
Jedním z problémů předpisu je nedostatečnost definic pojmů, s nimiž vyhláška operuje.
Mnohé z definic se liší od definic týchž pojmů na jiném místě právního řádu
(např. budova), jiné jsou definovány nedostatečně (např. proluka), další definice zcela
chybí (např. pohoda bydlení).
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Metodika výkladu
Cíle stavebně technické části vyhlášky jsou pojmenovány v čl. 15 jako základní požadavky
na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb. Tato systematika, která jasně popisuje, co se
od stavby po stavebně technické stránce očekává, má původ v evropské směrnici Rady
o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků
(89/106/EHS).
Obdobné ustanovení deklarující základní cíle však zcela chybí pro územně technické
požadavky na stavby a jejich umisťování, jejichž smysl tak není jednoznačně definován.
Předpis obsahuje řadu pojmů a postupů, s nimiž pro jejich neurčitost stavební úřady
nedokáží pracovat. Jedná se například o hodnocení urbanistického a architektonického
charakteru území, „pohody bydlení“ či o čl. 2 odst. 2, definující rozsah platnosti vyhlášky
s ohledem na realizovatelnost jednotlivých ustanovení v kontextu územně a stavebně
technických omezení. Pro uspokojivou jednotnou aplikaci takových ustanovení chybí
srozumitelná výkladová část, která by vysvětlila jejich důvody a smysl.
Aplikační praxe ve své různorodosti přináší mnoho nepředvídatelných otázek. K jejich
řešení je třeba do budoucna doporučit posílení spolupráce stavebních úřadů navzájem
a nutně také spolupráci se stavebním úřadem Magistrátu hlavního města, po kterém samy
stavební úřady často volají. Ten by měl průběžně ke sporným otázkám interpretace
vyhlášky vydávat metodické pokyny a samozřejmě také sám dávat příklad výkonem
jednotné rozhodovací praxe.
Výjimky
Procesní stránky řízení o povolení výjimek jsou definovány správním řádem a stavebním
zákonem (a vyhláškou je tedy nelze měnit), přesto lze poukázat na chybějící vodítka pro
rozhodování, která by u jednotlivých ustanovení specifikovala, za jakých okolností
a především z jakých důvodů lze výjimku povolit. I proto je v současné praxi institut užíván
neprávně (a opět značně nejednotně): jednotlivé úřady buď výjimky povolují po naplnění
formálních kritérií téměř automaticky, nebo naopak povolení výjimky nepřipouštějí téměř
nikdy.
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4. Témata a podněty:
Architekti a projektanti
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Úvod
Klíčové pro analýzu stávajícího předpisu bylo získat zpětnou vazbu od praktikujících
architektů, projektantů a specialistů, tedy osob, které se svoji činností přímo podílí
na stavbě města. Ve své praxi přichází s pražskými OTP do styku denně a musí aktivně řešit
požadavky, které na ně předpis klade. Architekti a projektanti měli možnost přímo se
vyjádřit k existujícímu znění předpisu formou komentářů k jednotlivým článkům
a odstavcům, které považovali za problematické. K těmto podnětům byly doplněny
připomínky obou profesních komor z oblasti stavebnictví, tedy České komory architektů
a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Výběr z těchto
komentářů je publikován na následujících stranách.
***
OTP (a to nejen ty pražské) jsou odbornou architektonickou veřejností dlouhodobě
kritizovány, a to především pro nekoncepčnost prostorové regulace zástavby
a přeregulovanost uživatelského standardu staveb. Oboje se v rámci připomínek a podnětů
potvrdilo, na následujících stranách podrobně prezentovaná témata se především týkají
těchto dvou oblastí.
Největší prostor je věnován tématům, ovlivňujícím umístění staveb a jejich prostorové
uspořádání (především odstupy, zastavitelnost, částečně definice stavebních typologií).
Zvýšená pozornost je ale věnována i ustanovením, která prostorové parametry staveb
ovlivňují spíše jako nezamýšlený vedlejší produkt ochrany vnitřního prostředí staveb.
Řadu předepsaných technických a dispozičních řešení lze podle architektů a projektantů
jen těžko považovat za obecný standard výstavby ospravedlnitelný veřejným zájmem.
Tvrdě kritizován je i systém odkazování na normové hodnoty, jeho nekonkrétnost
a nejasnost aplikace těchto hodnot na rozpracované projekty při změně konkrétních
norem.

Nejčastější témata
Legislativní rámec a vazba na ÚP/RP
‐ chybějí regulační plány, nesmyslná je priorita OTPP nad ÚP a RP

Struktura a forma vyhlášky
‐ neexistuje jednotný výklad, některé požadavky jsou nejednoznačné
‐ složité je popisování požadavků na místo snadno pochopitelné grafické reprezentace

Definice pojmů
‐ pojmový aparát je nepropojen napříč plánovacími dokumenty
‐ nedostatečné a chybějící jsou definice některých pojmů
(např. proluka, podkroví, obytná ulice, HPP atd.)
‐ velmi problematická je definice rodinného domu
‐ definování jednotlivých typologií jako „staveb pro“ odporuje snaze o polyfunkční
zástavbu

Odkazování na normy
‐ velmi diskutabilní je praxe nekonkrétního odkazování na normové hodnoty
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Zastavovací podmínky a prostorové parametry zástavby
‐ je obecně sporné určovat jednotné parametry zástavby plošně pro celé město
‐ velmi nevhodná je regulace odstupů RD, která v podstatě kodifikuje negativní jevy
spojené se suburbanizačními procesy
‐ regulace odstupů nereflektuje soudobý vývoj města, brání vzniku čitelného prostředí
‐ nesmyslné je nařizovat odstupy mezi stavbami v rámci naráz realizovaného komplexu

Požadavky na technickou infrastrukturu
‐ u vedení sítí chybí požadavek na umisťování do veřejných prostor
‐ nesmyslný je zákaz čistíren v odkanalizovaném území

Požadavky na dopravu v klidu
‐ mělo by být umožněno realizovat stání v docházkové vzdálenosti mimo pozemek stavby
‐ příliš restriktivní jsou požadavky na formu parkování, garáže prodražují výstavbu
‐ neodůvodněný je požadavek na stání v garáži u RD
‐ příliš přísná je regulace minimálního počtu parkovacích stání

Typologické požadavky a standard
‐ chybí vazba na požadavky na bezbariérové užívání staveb
‐ chybí možnost postavit „sociální podstandard“
‐ bylo by vhodné zvážit, zda neurčovat vybraná typologická minima pro hromadnou
výstavbu a pro individuální ponechat pouze jako doporučené hodnoty
‐ zcela neopodstatněný je požadavek na úroveň podlahy 150 mm nad přilehlým terénem
‐ nadměrně jsou omezovány parametry schodišť
‐ dle vyhlášky jsou stavebníci nuceni do kompaktní hmoty RD, což nelze považovat
za univerzálně platné optimální řešení

Požadavky na vnitřní prostředí staveb
‐ požadavky na oslunění zásadně omezují výstavbu kompaktního města; požadavky na
oslunění by neměly být parametrem, který určuje prostorové uspořádání města
‐ oslunění by mělo být záležitostí volby typu bydlení, nikoliv základního standardu
‐ nařízení o splnění hlukových limitů v chráněném venkovním prostoru staveb (vycházející
ze Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.) vede k zásadním komplikacím při
výstavbě města a zásadně negativně ovlivňuje kvalitu prostředí

Technické požadavky na stavby
‐ měla by se zvážit možnost určování technických parametrů skrze definování cílů, nikoliv
metod, jak jich dosáhnout

Ostatní
‐ diskutabilní je zákaz umisťování rekreačních staveb na území Prahy

Zdroje
Česká komora architektů
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Centrum kvality bydlení
Viktor Zwiener, Luděk Hruška, Václav Malina, Magdalena Kaščáková, Jitka Thomasová
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1. Legislativní rámec a vazba na ÚP/RP
‐
‐

‐
‐

‐

nesoulad OTPP s dalšími předpisy pro specifické druhy staveb vydávané jednotlivými resorty;
chybí provázanost předpisů
priorita OTPP nad územně plánovací dokumentací není správně. Konkrétnější požadavky
zpracované na základě skutečného kontextu by měly mít přednost před obecně platnými
požadavky pro celé město
na kolik má městská vyhláška (a je schopna) plošně určovat standard výstavby?
OTPP často určují místně vázané prostorové parametry (odstupy, rozměry veřejného prostoru,
odstupy od vozovky) a další urbanistická a architektonická hlediska. Ta by neměla být
posuzována úředníky na základě obecného předpisu, ale měla by být stanovena skrze
podrobnou plánovací dokumentaci (ÚP/RP), eventuelně posouzena kompetentní institucí jako
je „hlavní architekt“
mělo by být jasně odlišeno, kdy OTPP chrání uživatele staveb (nastavení standardu výstavby)
a kdy reprezentují veřejný zájem na logické a koordinované výstavbě města (zastavovací
podmínky, napojení na sítě atd.)

2. Struktura a forma vyhlášky
STRUKTURA VYHLÁŠKY
‐
‐
‐
‐

vyhláška je nepřehledná a špatně čitelná, některé požadavky jsou bez existence oficiálního
výkladu nejednoznačné
některé požadavky se duplikují (např. čl. 28 a 31)
řeší se specifické požadavky pouze omezeného okruhu stavebních typologií (ČKA/ČKAIT)
některé požadavky jsou obtížně dohledatelné, týkají‐li se zároveň specifické typologie a jiných
požadavků (např. schodiště v bytovém domě – má být v čl. o schodištích, nebo o BD?)

FORMA VYHLÁŠKY
‐
‐

vyhláška by měla být lépe prezentována, ideálně „knižní formou“ se všemi náležitostmi (obsah,
rejstřík, tiráž), tak bude lépe použitelná a srozumitelná i pro laika
jsou‐li požadavky prostorové, bylo by přirozené prezentovat je ilustracemi

3. Definice pojmů
OBECNÉ
‐

‐

chybí ucelený systém terminologie ve stavebnictví – jednotlivé předpisy pracují s různými
definicemi pojmů a to i přes to, že z pojmů ve stavebnictví vychází i další právní předpisy,
např. daňové a finanční
nejsou definovány obecné termíny jako „pohoda bydlení“, „obtěžovat okolí nad přípustnou
míru“, nebo „““urbanistický charakter zástavby“ – to vede k častému zneužívání k blokování
výstavby, nebo k požadavkům přizpůsobit se vysloveně nevhodnému nebo chaotickému
kontextu

JEDNOTLIVÉ POJMY
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‐

obytná ulice: současný předpis s tímto termínem – ulice jejíž celá plocha je kontinuální bez
rozlišení vozovky a chodníků s primárním pohybem chodců, ale umožňující průjezd vozidel ‐
‐ nepracuje, dokonce její tvorbu značně omezuje, (např. čl. 8(8) o odstupu od hrany vozovky),
přestože se jedná o legitimní a kvalitní typ veřejného prostoru

‐

proluka: disproporce v definici, kde u RD se týká solitérů, u BD ale nikoliv; také neumožňuje
obdobné prostředí vytvářet; nešťastné je použití proluky jako jediného nástroje, jak lze stavět
v existujícím kompaktním městě

‐

pobytová místnost: je užita i ve smyslu pobytové místnosti mimo stavby pro bydlení, s tím však
předpis řádně nepracuje a dochází při jeho stanovení parametrů k rozporu např. s normami
(ČKA/ČKAIT)

‐

podkroví: problematická definice, která působí mnoho problémů

‐

zcela chybí definice ploch (podlahová plocha, užitková plocha, aj.)

‐

je zaměňován pojem stavba a objekt

JEDNOTLIVÉ POJMY – TYPOLOGIE
‐

rodinný dům: velmi problematická definice, neumožňující realizaci třípatrového rodinného
a řadového domu, což je v okolních evropských zemích základní standard; definice zcela
vylučuje některé současné typologie individuálního bydlení (např. townhouse)

‐

stavby pro obchod: definovány plochou nad 2000 m2, což nezahrnuje běžné menší
supermarkety (okolo 1500 m2)

‐

stavby pro ubytování: nesystémová a zbytečně rozsáhlá definice

‐

obecně problematické je definování „staveb pro“; bylo by vhodnější definovat požadavky
na samotný program bez ohledu na to, říkáme‐li, že mu slouží celá stavba

4. Práce s výjimkami
‐

‐

v případě fungujících OTPP by měly být výjimky výjimečným institutem, tzn. měly by sloužit
tam, kde je ze závažných důvodů nezbytné odklonit se od standardu vyhlášky. Vyhláška
by neměla být postavena na výjimkách
vedení řízení o výjimce by nemělo být třeba tam, kde dané ustanovení přímo umožní se
od něho odklonit

5. Odkazování na normy
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

obecná problematika norem: nekoordinovanost procesu tvorby norem s ostatní legislativou;
příliš úzká specializace při tvorbě, avšak dalekosáhlé důsledky v praxi
nemožnost kontrolovat stanovené požadavky
je‐li nezbytné odkazovat, měl by být součástí OTPP seznam norem, případně konkrétních
článků, na které je odkazováno
rozdílnost způsobu odkazování na normy a podrobnosti, v jaké je jejich použití umožněno
(zpravidla jen velmi obecně řečeno)
mylný je výklad splnění normových požadavků použitím normalizovaného výrobku – rozhoduje
však návrhová nebo aplikační norma, nikoliv výrobková
zbytečné je odkazování na jednotlivé konkrétní číselné normové hodnoty, u kterých není
pravděpodobné, že se budou měnit (typologické požadavky, požadavky na počty stupňů
na schodišti, apod.) – dochází ke zvyšování nepřehlednosti celého předpisu
rozpory mezi jednotlivými normami a mezi normami a platnou legislativou
v některých případech jsou neopodstatněně náročné požadavky (pokles dotykové teploty
podlah (čl. 33(1)), nebo minimální úroveň podlahy nad terénem (čl. 37 (4)), eliminující možnost
užití tradičních řešení

6. Zastavovací podmínky a prostorové parametry zástavby
‐

je obecně sporné určovat jednotné parametry zástavby plošně pro celé město, které naopak
vyžaduje různorodost a bohatost prostředí
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ZASTAVOVACÍ PODMÍNKY
‐

‐

velmi problematické je definování parametrů hustoty zastavění (čl.50(12)) – nelze tvrdit,
že určitá hustota je ta správná, zvláště pak pro celé město; určování charakteru zástavby
plošně obecně platným předpisem je nesprávné, jelikož je vždy třeba brát v úvahu konkrétní
kontext a podmínky
maximální zastavitelnost parcel v řadě případů brání realizaci současných (v Evropě běžných)
typologií

ŘADOVÉ DOMY
‐
‐

nešťastné je dělení řadových domů na běžné a koncové sekce, kde díky odlišným parametrům
zastavitelnosti jsou stavebníci tlačeni k vytváření co nejdelších kontinuálních bloků
stanovení nižší zastavěnosti u koncových sekcí je proti logice uspořádání města – nároží byly
vždy naopak klíčovým prvkem městské struktury s vyšší zastavěností

ODSTUPY STAVEB
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

regulace odstupů nereflektuje soudobý vývoj města a brání vzniku čitelného prostředí; reaguje
v podstatě na již minulé hrozby industriální společnosti, čímž jen akceleruje hrozby současné –
zastavování krajiny, odlidštění, vznik dekoncentrovaného prostředí s přetrhanými sociálními
vazbami
stávající podoba regulace odstupů staveb zásadně negativně ovlivňuje kvalitu nových staveb
a determinuje jejich objemy
nařizovat odstupy mezi stavbami v rámci naráz realizovaného komplexu je zcela zbytečné
proces posuzování odstupů není zcela jasně definován; i samotné důvody jsou vesměs nejasné
a nespecifikované
platná regulace odstupů je nekoncepční a nesystémová:
odvolává se na okna obytných místností (motivací je tedy zřejmě vnitřní prostředí bytů),
ale odstup počítá od paty domu, a to i v případě, je‐li bydlení třeba až od třetího patra
nekoncepčně předepisuje pouze odstupy mezi fasádami dvou domů, ale nikoli mezi fasádami
jednoho domu („tvar U“ lze, dvě hmoty v obdobné vzdálenosti nelze)

ODSTUPY RODINNÝCH DOMŮ
‐
‐
‐
‐
‐
‐

regulace kodifikuje negativní jevy spojené se suburbanizačními procesy
regulace vede k jednotvárnosti „domů uprostřed zahrady“ a omezuje práci se zahradou
i domem
regulace je v přímém rozporu s kvalitním prostředím tradičních předměstí a vesnic
předpis obsahuje i zcela nepochopitelné požadavky, jako např. minimálně 1/3 dotyku štítových
stěn u řadové výstavby
odstupy RD vůbec nepočítají s možností realizace naráz navrženého souboru RD
s promyšleným uspořádáním jednotek
předpis zásadně omezuje realizaci soudobých (v Evropě běžných) typologií rodinných domů,
jako jsou townhousy

ODTUPY OD HRANY VOZOVKY
‐

‐

nutné odstupy od hrany vozovky zbytečně vylučují možnost obslužné komunikace projít
domem; důvodům lze porozumět, přesto je lze zabezpečit technicky namísto nutnosti užívat
prostorové regulace
odstup od hrany vozovky je logickým parametrem umožňujícím fungování ulice, nelze jej však
aplikovat dogmaticky – na fasádu domu v celé výšce; samotná vzdálenost 3 m může být v řadě
případů naddimenzována, např. v obytné ulici pak zcela nesmyslná

OPLOCENÍ
‐
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požadavek na průhledný plot je zbytečně restriktivní a v řadě případů vzhledem k charakteru
prostředí nevhodný

OSTATNÍ
‐

‐

‐

‐

příliš striktní požadavek na šíři 8 m pro ulici mezi RD ‐ pro obytnou ulici předimenzovaný;
je také nekoncepčně vymezený pouze jako „přístupová cesta“ nikoliv jako obecný parametr
veřejného prostoru
nesystémový je požadavek na zákaz zvyšování staveb – narušit architektonickou jednotu lze
obdobně i snižováním nebo jinou přestavbou a je velmi diskutabilní, zda takovou věc lze
obecně regulovat
nevhodná je formulace požadavku “připojení stavby na pozemní komunikaci“ – stavby mají být
v přímé návaznosti na veřejný prostor, který zajišťuje jejich obslužnost jak pěší, tak
automobilovou
diskutabilní je požadavek na zřízení vjezdu do dvorů větších než 200 m2

7. Požadavky na technickou infrastrukturu
‐
‐
‐

‐

u vedení sítí chybí požadavek na nutnost umisťovat je do veřejných prostor
nelze budovat studny na užitkovou vodu; nesmyslný požadavek na nedotknutelnost vydatnosti
sousedních vodních zdrojů
domovní kanalizace nikoliv žumpa by měla být napojitelná na veřejnou kanalizaci; nesmyslný
je zákaz čistíren v odkanalizovaném území; podivný je i požadavek na min. vzdálenost žumpy
a studny
mělo by být umožněno připojit se na vodovod a kanalizaci více přípojkami, je‐li to nezbytné,
nikoliv jen je‐li vydán souhlas provozovatele, který je dnes téměř nemožné získat

8. Požadavky na dopravu v klidu
‐
‐

předpis neumožňuje realizaci car‐free projektů či souborů RD s centrálním parkováním
(v Evropě dnes běžný standard)
přeurčeno – požadavek na řešení parkování je pochopitelný, nemusí být ale předem
požadováno řešení na pozemku stavby; mělo by být umožněno realizovat stání v docházkové
vzdálenosti mimo pozemek stavby

FORMA PARKOVÁNÍ
‐
‐
‐

‐

‐

příliš restriktivní je požadavek na způsob řešení dopravy v klidu: nesmyslně omezuje
architektonická řešení, předepisuje garáže, i když lze realizovat jiná a kvalitní řešení
neodůvodněný je požadavek na stání v garáži u RD ‐ způsob parkování je úzce vázán
na charakter místa, architektonické řešení staveb a vztah uživatele k autu
požadavek na stání v garáži je odůvodnitelný v centrech měst, ale v širším měřítku zóny 4 jen
zvyšuje stavební náklady. U startovacích bytů je pak téměř likvidační, neb náklad na garážové
stání v suterénu je cca 300 000 Kč což několikanásobně převyšuje možnosti kupců bytů i cenu
parkovaných vozů
požadavek na vzdálenost výjezdu z garáže od hrany vozovky je problematický – mnohdy pro
něj není místo a jeho zřízení může být nákladné, vzhledem k nutnosti zvětšit pozemek před RD
a vybudování infrastruktury
problematické je řešení napojení stavby na přilehlou vozovku ke kterému je potřeba splnit
požadavky dopravního inspektorátu Policie ČR, které se řídí vyhláškou Ministerstva dopravy
(104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 13/1997 Sb.) – ta požaduje
splnění některých podmínek, které výrazně omezují využití pozemku a prostorové členění
zástavby (jako např. požadavky na vjezd a výjezd z pozemku vždy popředu, či požadavky
na rozhledové úhly

KAPACITY
‐

obecně je regulace minimálního počtu parkovacích stání dvousečná: na jednu stranu udržuje
určitý standard a brání přeplnění veřejného prostoru parkujícími vozy, na druhou stranu
nepřímo zvyšuje motorizaci a snižuje dostupnost bydlení
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‐
‐
‐
‐

řada lidí auto nevlastní a využívat nechce, předpis je zbytečně omezuje; u individuální výstavby
je takový požadavek již zcela absurdní
povinná realizace parkovacích stání v současné míře pouze nahrazuje absenci zpoplatnění
parkování ve veřejném prostoru
měla by být podrobněji konkretizována pravidla pro parkování, důsledněji členěné typologie,
koeficienty, zóny
měl by být vzat v úvahu i vliv městské železnice na počty parkovacích stání

OSTATNÍ
‐
‐

měla by být zvážena možnost určovat požadavky na zásobování staveb pro jednotlivé typologie
zvlášť
bylo by vhodné doplnit parametry ramp u vícepodlažních garáží

9. Typologické požadavky a standard
OBECNĚ
‐

‐

chybí vazba na vyhlášku o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a mnohdy jsou OTPP s touto vyhláškou
v rozporu
ideálně by OTPP měly být doplněny o požadavky na bezbariérové užívání staveb a měly by být
uváděny konkrétní hodnoty

ZÁKLADNÍ TYPOLOGICKÝ STANDARD BYDLENÍ
‐
‐

‐
‐
‐

‐

měla by existovat možnost postavit „sociální podstandard“
je třeba zvážit, zda‐li neurčovat vybraná typologická minima (minimální světlé výšky místností
atp.) pro hromadnou výstavbu a pro individuální je neponechat pouze jako doporučené
hodnoty
je diskutabilní, zda regulovat požadavky na zábradlí u individuální výstavby
zvážit možnost umožnit odlišné výšky pro odlišné místnosti (hlavní obytná místnost, ložnice,
apod.)
příliš restriktivní je požadavek na společný záchod s koupelnou pouze pro byty do dvou
obytných místností ‐ mělo jít vždy o individuální rozhodnutí; požadavek navíc omezuje realizaci
upravitelných bytů
zcela neopodstatněný je požadavek na úroveň podlahy 150 mm nad přilehlým terénem, který
způsobuje problémy jak v architektonickém řešení stavby tak v jejím napojení na okolí

SCHODIŠTĚ
‐
‐
‐
‐
‐

‐
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požadavky na rozměry schodiště – možnost přepravy předmětu velikosti 1950x1950x800mm
je již technicky překonaná a dnešní bytové domy tomuto požadavku nemohou vyhovět
nadměrné omezování parametrů schodišť normovými hodnotami (je např. znemožněno stavět
vřetenová schodiště)
je zbytečné požadovat stejnou šířku všech schodišťových stupňů; postačí, aby nejmenší splnil
minimální požadované hodnoty
zvážit zavedení tolerance při výpočtu vzájemného vztahu výšky a šířky stupně
nejvyšší možný počet stupňů u jednoramenného schodiště v BD dnes není možné (o málo)
splnit při nejběžnější konstrukční výšce 3 m – nepatrný rozdíl ve výšce často zbytečně zvětšuje
prostorové nároky
v praxi se často mlčky přechází požadavek na denní osvětlení hlavního domovního schodiště;
dle normy je problém splnit průměrnou hodnotu součinitele osvětlení při použití světlíku;
požadavek příliš omezuje dispoziční řešení stavby, de facto vyžaduje umístění schodiště
na fasádu

BYTOVÉ DOMY
‐
‐

archaický je požadavek na společnou sušárnu a prádelnu
nesmyslný (a nehygienický) je požadavek na umisťování komunálního odpadu primárně
v samotném objektu

RODINNÉ DOMY
‐
‐

neopodstatněný je požadavek na nutnost řešit ukládání komunálního odpadu u RD jednotlivě
např. i u souborů, kde může být řešen společně
dle vyhlášky jsou stavebníci nuceni do kompaktní hmoty RD, což nelze považovat
za univerzálně platné optimální řešení; je také třeba si uvědomit, že vyhláška pokrývá celé
území Prahy s její velmi různorodou strukturou

STAVBY PRO UBYTOVÁNÍ
‐
‐
‐

příliš detailně jsou specifikovány rozměry pokojů; chybí požadavky na bezbariérové užívání
zbytečné jsou požadavky na hygienický prostor ‐ přístup z předsíně, velikost 4 m2
pochybně definované jsou požadavky na oslunění a osvětlení pokojů (nejasná terminologie,
odkazování na neexistující parametr v normě – „byt o jedné místnosti“)

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
‐
‐

‐

u požadavku na osvětlení šaten není uvedeno, jedná‐li se o osvětlení denní, či umělé; nejasný
je také pojem „přímé osvětlení“
šířka chodeb 1200 mm u předškolních zařízení neodpovídá bezbariérovému užívání
předpis neobsahuje požadavky na zdravotnická zařízení ‐ je nekonzistentní ve vztahu
k ostatním podrobně upraveným typologiím

10. Požadavky na vnitřní prostředí staveb
OSLUNĚNÍ
‐
‐

‐

‐

požadavky na oslunění zásadně omezují výstavbu kompaktního města; neměly by být
parametrem, který určuje prostorové uspořádání města
oslunění je pro kvalitu bydlení parametrem zcela jistě významným, nikoliv však nejdůležitějším
a mělo by být záležitostí volby typu bydlení, nikoliv základního standardu ‐ neprosluněné byty
jsou často preferovány některými klienty pro svoje lepší podmínky v letních měsících
současná situace vede k vzniku „ateliérů“, tedy v podstatě „bytů mimo zákonný rámec“ se
z toho vyplývající řadou restrikcí (daně, nemožnost registrace trvalého bydliště apod.) Mělo by
být na uvážení kupce, zda‐li si přeje prosluněný byt či nikoliv
není jasná metodika postupu při řešení osvětlení a oslunění u staveb umisťovaných do proluk

HLUK
‐

‐
‐
‐
‐

nařízení o splnění hlukových limitů v chráněném venkovním prostoru staveb (vycházející
ze Zákona o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb.) vede k zásadním komplikacím při výstavbě
města a zásadně negativně ovlivňuje kvalitu prostředí
je téměř nemožné stavět bytové domy podle rušnějších ulic; vzniká paradoxní situace, kdy se
nemohou stavě byty tam, kde se všude okolo bydlí
novostavby ustupují od uličních prostorů, což napomáhá vzniku nečitelného až neměstského
prostředí
vzniká tlak na ochranu budov před hlukem mimo samotné budovy (musí se splnit limit před
fasádou), tedy výstavbu protihlukových stěn apod., degradujících městské prostředí
bylo by vhodné minimálně umožnit, aby hlukové limity musely být splněny pouze pro místnosti
při jedné z fasád (tak aby se dal postavit byt orientovaný zároveň do rušné ulice a klidnějšího
vnitrobloku)
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‐

‐

současné požadavky na neprůzvučnost a výměnu vzduchu výplní otvorů komplikují a prodražují
výstavbu; tento požadavek značně omezuje možnost výběru oken – výměnu vzduchu lze však
řešit i jinak
zákaz sousedění výtahové šachty s akusticky chráněnou místností způsobuje neadekvátní
dispoziční komplikace

11. Technické požadavky na stavby
OBECNĚ
‐
‐
‐

obecný je problém přílišných omezení technických řešení jen na jedno, které je uvedeno
v normě
měla by být zvážena možnost určování technických parametrů skrze definování cílů,
nikoliv metod, jak jich dosáhnout
část „Technická zařízení staveb“ se omezuje pouze na vybraná zařízení a nezohledňuje
současnou nabídku

KONKRÉTNÍ OBLASTI
‐
‐

‐

příliš striktní jsou požadavky na protiradonová opatření; měla by se vztahovat pouze na určité
oblasti
zbytečně náročné jsou požadavky na bezpečnost při užívání – součinitel smykového tření je
v rozporu s normami užívanými k certifikaci nabízených výrobků, kde je však protiskluzová
ochrana dobře vyřešena
požadavky na komínové konstrukce neodpovídají jiným užívaným předpisům

12. Ostatní
‐
‐
‐
‐

‐
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zákaz dočasných staveb v památkových rezervacích je neodůvodněný
diskutabilní je zákaz umisťování rekreačních staveb na území Prahy – Praha není jen městské
prostředí
chybí zákaz zřizování protihlukových stěn v intravilánu města
zbytečný je článek 13 – vliv na životní prostředí, jehož požadavky nejsou k ochraně životního
prostředí zcela relevantní, nebo jsou z větší části dublovány v následujících článcích vyhlášky,
zvláště v článku 22 oddílu 2 – Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního
prostředí
měla by být více brána v úvahu ochrana dřevin, zvláště při provádění staveb

5. Témata a podněty:
Stavební úřady
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Úvod
Součástí práce na analýzách stávajících OTPP bylo zjištění praktických zkušeností s jejich
uplatňováním na jednotlivých stavebních úřadech. Proto jsme kontaktovali všech 22
stavebních úřadů v Praze. Výsledky sběru dat se ukázaly být velmi podnětné. V týmu
zpracovatelů jsme se rozdělili na dvě skupiny o dvou třech pracovnících a každá
ze skupin měla na starost 11 lokalit. Na každém úřadě jsme osobně strávili cca 1,5 ‐ 2,5 h
nasloucháním praktickým zkušenostem s OTPP. Cílem bylo otevřít klíčová témata při práci
s OTPP a jejich uplatňováním v praxi. Vedle vedoucích stavebních úřadů se často účastnili
i ostatní referenti. Ne výjimečně se sešlo i 10 lidí. Tato metoda přímého osobního kontaktu
dala možnost vydefinovat zásadní klíčová témata, jež by se písemnou formou mohla
rozvolnit a ztratit.
Pro vlastní analýzu jsou důležité vzájemné průniky témat a jejich porovnání. Z často
opakovaných problematických ustanovení stávajících OTPP se pro budoucí zpracování
krystalizují oblasti, které budou potřebovat největší péči. Při jednáních se potvrdilo,
co jsme již tušili a to, že zásadní a nejčastěji opakovanou otázkou je umisťování staveb,
tj. zejména výškové uspořádání s ohledem na charakter zástavby, odstupy staveb od hran
pozemků a mezi sebou, tvary střech, stavební využitelnost pozemků, řešení parkování,
vjezdů na pozemek a dalších témat souvisejících zejména s objemy budov a jejich
umístěním. Tato tematika je pochopitelně nejdůležitější ve vztazích staveb k veřejnému
prostranství a pozemkům sousedů. Je tedy logicky i nejostřeji sledovaná. Otázky vnitřního
uspořádání, ať už se jedná o schodiště, zábradlí, výtahy a další, již nemají takovou
naléhavost, protože nemají přímý vztah do veřejného prostoru.
Veškeré záznamy ze stavebních úřadů jsme rozdělili do 13 nejčastěji opakovaných témat.
Pro přehlednost jsme pak každý záznam rozčlenili podle tohoto schématu, aby byly jasné
vzájemné vazby. Témata byla po zpracování a rozřazení zaslána jednotlivým stavebním
úřadům ke zpětné kontrole. Asi nejtěžší rozhodování podle stávajících OTPP je v oblasti
posouzení architektonického a urbanistického charakteru zástavby. Požadavek je jistě
správný, ale v takto obecné rovině působí velké nesnáze a klade vysoké nároky při
posouzení zejména tam, kde žádný architektonický a urbanistický charakter území není,
nebo je jen špatně čitelný, protože se teprve dotváří. Posouzení vhodnosti umístění staveb
v těchto místech vyžaduje vysokou odbornou erudici v oblasti architektury a urbanismu
a jistě i dostatek času pro zpracování analýz jednotlivých charakterově rozdílných lokalit.
Je těžko představitelné, že referent stavebního úřadu si bude sám pro každý posuzovaný
projekt takovou dokumentaci vytvářet. Aby se rozhodovací praxe usnadnila a zpřehlednila,
jak pro veřejný, tak i pro soukromý sektor, vytvářejí se ve vyspělých městech západní
Evropy zastavovací, resp. regulační plány, které pro různé lokality právě tento
architektonický a urbanistický charakter definují. Význam této dokumentace spočívá také
v tom, že definice charakteru je společnou dohodou v území a není závislá na konkrétním
rozhodnutí jednoho referenta, které se pochopitelně může v podání různých lidí
a v průběhu času podstatně lišit. Zpracování jednotných a přehledných regulačních plánů
přispívá k transparentnímu a předvídatelnému rozhodování v území a hlavně přispívá
k dobrému rozvoji města.
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Shrnutí
Témata stavebních úřadů se významně liší dle polohy ve městě – v kompaktním městě
(např. Praha 1) jsou palčivé problémy jako nesplnitelnost některých požadavků při
rekonstrukcích staveb, zatímco v okrajových částech města jsou to zejména regulace
výstavby RD, jejich odstupy, omezení doplňkových staveb pro podnikání. Liší se tak
i například pohled na parkování, kde koeficienty jsou příliš tvrdé pro vnitřní město,
ale často nedostačující pro okrajové části.V současnosti je klíčový čl. 2 odst.2, bez kterého
by nebylo možné realizovat téměř nic v kompaktním městě. Zároveň však dává prostor
k obcházení předpisu, zvláště pak v okrajových částech města je tato praxe běžná.
Mezi SÚ panuje shoda nad formálními problémy současné vyhlášky: obtížně se vykládá,
chybí metodika pro její použití, ilustrace či výkladová část a předpis je vysoce závislý
na výjimkách. Stavební úřady by uvítaly spíše zpřesnění a podrobnější výklad,
než zobecnění ‐ existuje obava, že obecnější předpis by neměl šanci v našem prostředí
obstát a stavební úřady by přišly o významnou oporu při svém rozhodování.
Stavební úřady se necítí kompetentní k rozhodování o urbanistických otázkách, avšak jsou
k tomu stávajícím stavem nuceni – chybí totiž úřad (hlavní architekt) nebo dokumentace
(regulační plány), která by stanovila pravidla v území a koncepci zástavby. S tím souvisí
i stávající podoba prostorové regulace v předpise – tedy „vzájemné odstupy staveb“,
asi vůbec nejdiskutovanější a nejpalčivější problém stávající vyhlášky. Drtivá většina úřadů
se shodne na tom, že by uvítaly metodicky logičtější a jednotlivým charakterům prostředí
více odpovídající formu prostorové regulace. Pohybovat se v např. tradiční zástavbě, ať už
městské, předměstské, či venkovské je podle stávajícího předpisu vysoce obtížné a OTPP
zde vysloveně směřují proti charakteru prostředí.
Velmi diskutovanou otázkou bylo, do jaké míry má předpis garantovat standard bytových
staveb, který by mohl být spíše záležitostí volby jednotlivých uživatelů, především pak
u staveb rodinných domů, kde jsou navíc ustanovení OTPP garantující určitý standard
často obcházena. S tím volně souvisí i velmi přísná pravidla pro vnitřní prostředí staveb,
tedy oslunění a hlukové limity, které dle názoru řady projektantů často znemožňují
výstavbu tam, kde se dnes „normálně bydlí“.
Velmi často byl kritizován nekoncepční pojmový aparát (navíc neprovázaný s územním
plánem), odkazování na normové hodnoty a systém výjimek. Z věcných stránek předpisu je
pak největší množství nedostatků vedle zmíněných odstupů staveb a dopravy v klidu
spatřováno v nakládání s odpadními vodami, regulaci staveb pro reklamu či oplocení
a práci se zastavitelností pozemků.
***
V následujícím textu jsou pro úplnost publikována i témata a připomínky, které se zcela
neshodují s názory zpracovatelů analýzy, nebo u kterých je zpochybnitelné, zda‐li jsou
zcela relevantní.

Nejčastější témata
Obecná regulace výstavby
‐ chybějí podrobnější dokumenty jako jsou regulační plány, případně kompetentní útvar
hl. architekta
‐ v rámci OTPP nejsou rozlišovány odlišnosti různých charakterů zástavby
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Formální a procesní náležitosti
‐ nízká je srozumitelnost předpisu, ten je neprovázán s územním plánem a neexistuje
jednotnost postupu stavebních úřadů, tj. jednotná metodika aplikace předpisu (resp. jeho
výklad)
Výjimky a (ne)možnost se odchýlit od předpisu
‐ není jasné, zda je výjimka opravdu výjimečný institut, nebo je to naopak běžný postup;
chybí odstupňování (např. umožnit za přesně specifikovaných podmínek odchýlení se
od předpisu bez nutnosti vést řízení o povolení výjimky)
‐ čl. 2 odst. 2 je jedinou možností pro přestavby v centru města, ale zároveň je zdrojem
obcházení předpisu v okrajových částech
Odkazy na normové hodnoty
‐ velmi problematická je praxe odkazování na nespecifické normy s ohledem na obtížnou
dostupnost norem a způsob změn normových hodnot mimo kompetenci předpisu
Definice pojmů
‐ problematické jsou definice rodinného domu, podkroví, proluky; chybí jasná specifikace
architektonického charakteru a pohody bydlení
Regulace vzájemných odstupů staveb
‐ jedná se o jediný, ale na druhou stranu ne příliš dobře fungující nástroj prostorové
regulace
‐ nejasně je vymezena metodika, problémem je definice zvlášť pro RD a BD
‐ odstupy u RD fungují pro solitérní vily, ale už ne pro řadové domy, dvojdomy a ostatní
typologické druhy
‐ příliš komplikovaná jsou pravidla pro stavbu na hranici pozemku, především
u doplňkových staveb
Další zastavovací podmínky
‐ neexistují pravidla pro vybočování ze stavební čáry a zástavbu vnitrobloků
‐ často jsou příliš nízké hodnoty zastavitelnosti, nejasná je vazba na regulaci zastavitelnosti
v ÚP
‐ není zcela konzistentní přístup k dalším stavbám na pozemku RD
Oplocení
‐ nespecifická je regulace forem a parametrů oplocení
Doprava v klidu
‐ kapacity parkování jsou často nedostatečné v okrajových částech, naopak v centrálních
částech v řadě případů příliš vysoké; problémem je neexistence nižšího standardu pro
sociální bydlení
‐ problematické je parkování v zástavbě, kde není možné realizovat garáž ‐ často
doporučováno zavést možnost místo realizace garáže přispět do fondu MČ na alternativní
řešení
‐ výpočty pro vybrané typologie (např. kanceláře) nereflektují skutečné potřeby
‐ parkování u BD: není definována souvztažnost bytové jednotky k parkovacímu stání
‐ parkování u RD: neopodstatněné je vynucovat garáž u každého RD (navíc ještě jako
součást domu)
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Požadavky na vnitřní prostředí staveb
‐ příliš přísná jsou pravidla pro oslunění – vznikají „ateliéry“, tedy neosluněné byty,
pro které neplatí jasná pravidla
‐ příliš přísné jsou také hlukové limity ‐ prakticky nelze postavit bytový dům u rušnější ulice
bez dalších jinak zbytečných stavebně technických nebo typologických úprav (např.
uzavřené lodžie)
Vybrané druhy staveb a jejich typologie
‐ vymezení jednotlivých „druhů staveb“ je problematické – řada druhů chybí – buď by se
měly doplnit, nebo definice naopak zobecnit
‐ stavby pro bydlení: otázka je, jak moc mají předpisy hlídat standard v rámci jednotek,
především pak u RD (zábradlí, madla, schodiště, počty dveří, oddělení WC a koupelny,
ale i světlé výšky atd.)
‐ na území Prahy nelze stavět rekreační stavby
Stavby pro reklamu
‐ nedostatečná je regulace staveb pro reklamu a zcela chybí návaznosti na světelné
reklamy, mediální fasády atd.
Odpadní vody
‐ problémový je požadavek na přednostní vsakování dešťových vod na pozemku – řada
stávajících domů není izolována a dochází k jejich narušování
‐ nedostatečné je omezení pro žumpy; problém je i s realizací malých čistíren odpadních
vod (příliš tvrdé podmínky) a absencí možnosti dočasného řešení
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Témata a podněty
1. Obecná regulace výstavby
ÚZEMNÍ PLÁNY A PROSTOROVÁ REGULACE
‐

‐

‐
‐

je potřeba územní regulace (RP); např. na Praze 7 za 13 let nevydán ani jeden; vše trvá velmi
dlouhou dobu; v současné době jsou OTPP jediným způsobem, jak SÚ koriguje výstavbu, není
však, a nemůže být, v silách OTPP udržet charakter prostředí
chybějí regulační plány a/nebo lokální/hlavní architekt, který by hodnotil estetická hlediska;
všichni by tak opět uvítali existenci regulačních plánů ‐ když není, stavební úřad je nucen
suplovat urbanistickou koncepci, k čemuž se ale necítí kompetentní
současný územní plán neslouží k plánování a regulaci charakteru zástavby
nepodporuje se zakládání nových veřejných prostranství

ZÁKLADNÍ SMĚŘOVÁNÍ PŘEDPISU
‐
‐

‐

‐
‐

doporučení: rozdělit pravidla v OTPP podle charakterů území, minimálně na centrum
a předměstí
měla by se rozlišovat pravidla pro stavební úpravy ve staré zástavbě a pravidla pro novostavby
mimo kontext existující zástavby. Proč je např. nutné stále povolovat výjimky ze zastavěnosti
v kompaktní tradiční vesnici?
město by mělo definovat základní parametry šíře ulic podle typu zástavby a jednotlivé
kategorie komunikací (tj. nejen pro rodinné domy, ale i pro bytové domy, polyfunkční centra
aj.); je nutné definovat roli města v rozhodování v území – zejména v řešení ulic, přístupů
na pozemky a sítí
stávající vyhláška svými požadavky brání vzniku tradičního města!
obecně je vyhláška příliš tvrdá, nastavuje příliš vysoký standard a současná očekávání
veřejnosti k případné změně je směrem k uvolnění regulace

OSTATNÍ
‐

‐
‐

podle ÚP se ve stabilizovaném území nesmí odehrávat rozsáhlá stavební činnost. Jak je
ale rozsáhlá stavební činnost definována, a je sídliště opravdu stabilizované území? Jak se
obecně má ve stabilizovaném území regulovat míra výstavby?
není zjevné, jak se uplatňují požadavky OTPP uvnitř uzavřených areálů
u velkých bytových projektů nemá město nástroj jak vymáhat výstavbu vybavenosti
na soukromých investorech

2. Forma OTPP a procesní záležitosti
FORMA OTPP
‐

‐

‐
‐
‐
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SÚ potřebují metodiku, jak OTPP v návaznosti na stavební předpisy užívat. V současné době
rozhoduje často každý jinak, tím pak trpí mimo jiné i vážnost stavebních úřadů; je potřeba
rozsáhlá důvodová zpráva, která pomůže s výkladem jednotlivých ustanovení (kodifikuje
výklad) a pomůže při rozhodování i zdůvodnění
vzhledem k úředníkům je předpis moc obecný. Měl by se buď zkonkretizovat nebo naopak
ještě více zobecnit (což by v našem prostředí mohlo vést k řadě dalších problémů); vyhláška
by měla být přesnější, formulace některých ustanovení působí výkladové problémy
představa „tenké“ vyhlášky se SÚ nelíbí, v současné době neobstojí, úředníci potřebují mít
možnost opřít se o konkrétní paragrafy
pro laika jsou OTPP obtížně srozumitelný předpis. Přitom stavebníci RD jsou v drtivé
většině laici
OTPP by bylo vhodné doplnit grafickou částí, aby byla pravidla pro výstavbu jasná

‐

‐
‐

předpis by měl být co nejpodobnější celostátním OTPP, především pak svoji strukturou;
projektanti často ani netuší, že Praha má vlastní vyhlášku, celostátní OTP by na to měla
upozorňovat
pravidla pro výstavbu by měla být stanovena jednoznačně, s minimem možnosti se odchýlit;
vypustit výrazy typu „přednostně“ a „přiměřeně“
obecná otázka ale také je, proč má vůbec úředník kontrolovat, zda stavba splňuje technické
a typologické podmínky vyplývající z OTPP – proč to není zodpovědnost projektanta? Úředník
by měl hlídat veřejný zájem v rámci umisťování staveb a vnějších parametrů; není zcela zřejmé,
kdo nese odpovědnost v případě, že nějaká část stavby postavené podle dokumentace není
v souladu s vyhláškou – podle úřadu by to měla být autorizovaná osoba

VZTAH K OSTATNÍM PŘEDPISŮM A DOKUMENTŮM, PROCESNÍ ZÁLEŽITOSTI
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐

problémem je, že výstavbu reguluje řada předpisů, a není jasné, jak požadavky kombinovat
a které mají přednost.
problém vztahu k „bezbariérové vyhlášce“ č. 398/2009 Sb. (lepší by bylo, aby byla součástí)
stavební úřady by měly rozhodovat konzistentně, stejně tak magistrát v odvolacím řízení
institut plánovací smlouvy nikdo nepoužívá (málo zkušeností, není zřejmé, jak má být používán)
velkým problémem je přístup správních soudů k rozhodnutím především z hlediska
nedotknutelnosti soukromého vlastnictví, nikoliv z hlediska posuzování veřejného zájmu;
nejednotnost judikatury soudů – na soudech chybí praktické zkušenosti ze stavebnictví;
odvolací orgán rozhoduje podle formálních náležitostí, nikoli podle smyslu ustanovení
(pravděpodobně se přizpůsobuje existujícím soudním výrokům, které však vykazují týž
problém)
řízení o dodatečném povolení stavby je snazší než stavební řízení – zásadní problém, který
navádí investory, aby stavěli na černo a teprve poté žádali o povolení
sankce jsou obtížně vymahatelné, drtivá většina soudů rozhoduje ve prospěch stavebníků
co když je certifikát autorizovaného inspektora soudně zrušen, ale stavba už stojí. Musí se
stavba zkolaudovat nebo má proběhnout řízení o dodatečném povolení stavby? Co se stane,
když je certifikát zrušen po kolaudaci?
ve stavebním zákoně je nevhodně zvolena hranice pro stavbu RD na ohlášení 150 m2; většinou
se RD staví o něco málo větší

3. Výjimky a odchylky od předpisu
„ČL.. 2 ODST. 2“
‐

čl. 2 odst. 2 je naprosto klíčový, bez něj by se nedalo realizovat téměř nic (především se týká
požadavků na výtahy a dopravu v klidu), přináší však i problémy; je nejednotně vykládán
stavebními úřady; výkladovou metodiku neposkytuje magistrát, který chce zachovat
nezávislost rozhodování SÚ jako první instance, nepoužívají se ani soudní rozhodnutí, jelikož
málokdy odpovídají parametrům, které by šlo obecně aplikovat na všechny případy

VÝJIMKY
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

je potřeba metodiky k rozhodování o povolení výjimek
řízení o povolení výjimek je náročné, SÚ by měl mít možnost rozhodnout mimoprocesně
problém při povolování výjimek je, že nefungují jako výjimečný institut a odvolací orgán je
téměř vždy povolí
problém zneužívání nejasné definice platnosti výjimek – příklad: na výjimku se umístí „zahradní
budka 4 x 4 m“ na hranici parcely. Poté se ale mění na rodinný dům a další výjimka již není
třeba (stavba se dá i rozšiřovat a zvyšovat)
stavební úřad by měl mít možnost povolit netradiční řešení v rámci RD či bytu, aniž by tím
musel porušovat vyhlášku
nejčastější výjimky jsou udělovány na parkovací místa, osvětlení/proslunění, max. zastavěnost
pozemku, požadovanou výšku 150 mm obytné podlahy nad okolním terénem, garážová stání
dočasné stavby se nesmějí umísťovat na území památkových rezervací a zón – teoreticky tedy
na všechno musí být výjimka, což vyvolává neúměrnou administrativní zátěž a prostor pro
obstrukce
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TOLERANCE A ODCHYLKY
‐

chybí specifikace tolerancí a odchylek
Příklad 1: zastavitelnost pozemku RD je 30 %. Lze povolit výjimku, stejné řízení se však
musí vést kvůli 1 % i 70 %
Příklad 2: ve stavebním řízení má dům správný odstup od hranice pozemku, pak se
ale změní tloušťka izolace, dům se zvětší o pár centimetrů a pokud to někdo napadne,
SÚ musí zahájit řízení o odstranění stavby
Příklad 3: stavebník odstoupí s domem o 5 cm od hranice pozemku a tvrdí, že už se
na něj nevztahují pravidla pro dům na hranici pozemku

4. Odkazy na normové hodnoty
‐
‐
‐
‐
‐

odkazy na normy SÚ nepodporuje pro jejich obtížnou dostupnost a nesrozumitelnost; ideálně
by vše mělo být součástí předpisu. Případně by měly normy být veřejně přístupné.
měl by existovat seznam zezávazněných norem
problematické je určení toho, která část normy je a která není závazná
klíčové hodnoty by vždy měly být přímo v předpise, k tomu je třeba zpřesnit odkazy a jasně
vyřešit účinnost při změně normy (problém je, že norma nemá přechodná ustanovení)
„profesionální odvolatelé“ často využívají nedodržení složitých ČSN, SÚ nemá argumenty

5. Pojmy
OBECNĚ
‐
‐
‐

panuje touha po sjednocení pojmů stavebního práva (zákon, OTP, OTPP, ÚP, a další).
OTPP by ideálně měly obsahovat i definice pro územní plán.
nedostatek definic v OTPP se promítá také do vyhlášky k ÚP; zmatek se šíří předpisy dále
za nedostatečné je mnohými SÚ považováno vymezení jednotlivých stavebních typologií

JEDNOTLIVÉ POJMY
‐
‐

‐
‐
‐

‐

‐
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velmi problematická definice RD dle počtu podlaží (polozapuštěný dům nemůže mít sklep,
proč nemohou být alespoň 3 regulérní podlaží ‐ vyžadováním podkroví trpí kvalita zástavby)
proluka (pojem by měl být podpořen normou „obytné budovy“, kterou úřad v těchto případech
využívá) stavebníci nedostatek definice zneužívají; zástavba v proluce by měla zachovat
charakter území, SÚ se však zde nemá o co opřít; je diskutabilní, zda se má pojem proluka
vztahovat i na zástavbu solitérních RD
problematická je i definice stavby (např. terasa vysoká 30 cm je dle definice také stavba)
problematické, nebo neexistující jsou definice ploch např. užitná plocha má jinou definici
dle OTPP, jinou ve statistice, kterou stavební úřady odevzdávají)
požadavky uvedené v čl. 4 odst. 1, 7 a 8 OTPP (urbanistický a architektonický charakter
prostředí, architektonická hodnota daného místa, architektonická jednota celku,
architektonický vzhled celku, výrazné změny objemových parametrů stávající zástavby) by měly
být jasně a přesně formulovány, neboť i když stavební úřad ve svých rozhodnutích uvádí
správné úvahy týkající se těchto požadavků a zabývá se jimi, přesto odvolací orgán rozhodnutí
ruší a správní soudy pak na základě žalob účastníků řízení, které jsou podpořeny právě
odkazem na ustanovení čl. 4, rozhodují ve prospěch žalobců
Problematická neexistence definice a užití pojmu pohoda bydlení – klasický případ: vlastníkovi
nemovitosti byl novou stavbou (umístěnou zcela v souladu se všemi právními předpisy)
omezen výhled z okna a NSS rozhodl ve prospěch tohoto vlastníka, protože mu byla narušena
pohoda bydlení (soud nepracuje se stavebním zákonem, ale s Listinou základních práv a svobod
a s Ústavou ČR)
mělo by být stanoveno, kdy dojde k výrazné změně objemových parametrů nebo k narušení
architektonického vzhledu a kdy dojde k narušení původních architektonických hodnot daného
místa nebo k narušení architektonické jednoty celku

6. Vzájemné odstupy staveb
OBECNĚ
‐
‐

‐
‐
‐

SÚ by uvítaly, kdyby v OTPP byly detailně vymezeny prostorové podmínky zastavování
v případě stávající zástavby se jedná u odstupů o nesmyslné ustanovení, které vyvolává velké
množství žádostí o povolení výjimek. Odstupy by měly platit pouze pro novou výstavbu, nikoli
pro starou zástavbu. V současné době je velkým trendem podávání žalob proti rozhodnutím
správních orgánů, čehož se stavebníci i projektanti obávají. Proto navrhují umístění tak,
aby vyhověli všem požadavkům OTPP, ač jdou mnohdy proti charakteru zástavby a logice
stavění. Stavební úřad je tak nucen povolit zástavbu, která tyto požadavky sice dodržuje,
ale neodpovídá místu.
časté jsou problémy se sousedy při stavbě na hranici pozemku. Mělo by tak být v OTPP
stanoveno, že tam, kde taková zástavba už je, lze obdobně stavět i nadále
proč je nutné vést výjimku o odstupech, i když se sousedé dohodnou?
chybí metodika, jak nakládat s výjimkou na odstupy, když sousedé naopak nesouhlasí

METODIKA
‐

‐
‐
‐
‐

‐

největším problémem je jednoznačné stanovení, jakým způsobem mají být vzdálenosti měřeny
(„odkud se sklápí?“, „měří se od lodžií a schodů?“), a to u staveb nepravidelného půdorysu,
u staveb s ustupujícími podlažími, u staveb s kruhovým půdorysem, apod.
proč se řeší celá protilehlá stěna a ne jenom okna obytných místností?
Nejasná je metodika u přesahů střech
pro odstupy se nepočítá s okny obytných místností ve střechách (často je sklon skoro kolmý
a jde tedy téměř o normální fasádu)
stavebník nemůže vědět, zda okna v protilehlém RD míří do obytných místností ‐ jak se stanoví
sousedova obytná místnost, ke které se výpočet vztahuje? Podle čeho se stanoví, když často
neexistují kolaudační rozhodnutí? Projektant nemůže do cizích projektů nahlížet, musí se
do archivů a zátěž se tak přenáší na SÚ
stavebníci často využívají možnost „staveb na společné podnoži“ ‐ jedná se o jednu stavbu
o několika částech, mezi nimiž se odstupy neposuzují

RODINNÉ DOMY
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐

nejsou rozlišeny případy nový dům versus stávající dům, nový dům versus jiný nový dům,
nebo 2 domy v rámci jednoho ÚR, apod.
4 metry mezi stěnami bez oken obytných místností se jeví jako příliš
je nesmyslné vynucovat odstupy tam, kde nejsou ve stěně žádná okna
požadavek na 1/3 hloubky pro navazování štítových stěn působí řadu potíži, jeho
opodstatněnost je velmi diskutabilní. Navíc se týká i přístaveb u domů, kde už třeba ani nelze
splnit (přístavba domu může být menší než třetina stěny toho druhého)
povolení výjimek z odstupů rodinných domů je třeba zachovat. Dodržení odstupů
je problematické především ve stávající zástavbě. Pokud tato stávající zástavba již nyní
nesplňuje požadované odstupové vzdálenosti, potom je umístění nového rodinného domu
na místě stávajícího, který by byl odstraněn, bez povolení výjimky z OTPP úplně znemožněno
odstupy u dvojdomků: když se jeden protahuje do zahrady, je nutno povolovat výjimku
nebo nikoliv?
nelogičnost odstupu (3 metry od hranice vs. 7‐mi metrový odstup mezi stavbami celkem – kam
se ztratil metr?)
ustanovení působí nemožnost povolit terasy u staveb na hranici pozemku, když je vedlejší dům
vysoký; u řadových domů nejde udělat balkón

BYTOVÉ VS. NEBYTOVÉ DOMY, BYTOVÉ VS. RODINNÉ DOMY
‐

posuzování odstupů mezi bytovými a nebytovými domy, mezi bytovým domem a rodinným
domem, mezi RD a ostatními stavbami není definováno

‐

je‐li v nebytové stavbě jeden byt, je také třeba řešit odstupy?
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OSTATNÍ
‐

dnes není definováno, že při umístění na hranici pozemku nesmí žádná část stavby přesáhnout
na pozemek sousední
je prakticky nemožné postavit na hranici pozemku i kůlnu a zahradní stavby (stavby do určité
výšky by neměly být vůbec řešeny v odstupech, ideálně pouze přes územní souhlas, teď je však
třeba povolit výjimku)

‐

7. Další zastavovací podmínky
OBECNĚ
‐
‐

stavebník by měl mít možnost postavit novou stavbu v objemu té původní, aniž by vyvstala
nová omezení z OTPP (a bylo potřeba řešit výjimky)
měly by se rozlišovat stavební úpravy a novostavby. Dále by mělo být možné rozlišovat podle
charakteru zástavby.

ŘADOVÁ A SOUVISLÁ ZÁSTAVBA
‐
‐

‐

‐

není ošetřeno, jakým způsobem se má či nemá vybočovat ze stavební čáry u řadové zástavby
(v ulici i ve „vnitrobloku“)
nejsou definována vhodná pravidla pro zastavování vnitrobloků (např. u proluky není jasné,
jak naložit se stavební čárou ve vnitrobloku; u zastavěnosti vnitrobloku je problém v odkazu
na zachování stávajícího charakteru zástavby (vnitrobloky jsou často zastaveny vším možným)
čl. 4 odst. 8 by měl být jasně a přesně formulován, nelze povolit výjimku (v případě změn
trojdomů mohou vzniknout zajímavé architektonické celky, ale z důvodu dodržení tohoto
požadavku nelze takovéto záměry uskutečnit)
je problematické vyžadovat dodržení architektonického vzhledu celku ‐ v některých oblastech
je již stávající řadová zástavba bez jakéhokoliv architektonického vzhledu celku a noví
stavebníci také vzhled celku nedodržují. Klasickým příkladem jsou přístavby řadové zástavby
v oblasti Spořilova

ZASTAVĚNOST POZEMKU
‐
‐
‐
‐

‐

míra zastavění pozemku by měla být stanovena lokálně, paušální údaj na různorodá
území je nevhodný
30 % maximální zastavěnosti je málo, dnes se povolují výjimky
v případě stávajících staveb, které jsou již nyní v rozporu s požadavkem OTPP na míru
zastavění, je nemožná jejich přístavba
co vše má být započítáváno do plochy zastavěné nadzemními stavbami např. ve svažitém
terénu, kde je třeba provést terénní úpravy (opěrné zdi, schodiště)? Stavební úřad povoluje
velké množství výjimek z tohoto ustanovení.
Jak se počítá míra zastavitelnosti pozemků, když má stavebník více parcel?; v OTPP bývají jiná
pravidla, než v územním plánu

RODINNÉ DOMY
‐
‐

na pozemku může být jen jeden objekt pro bydlení, takže nelze realizovat třeba „vejminěk
pro staré“ jako samostatný dům.
pro doplňkové stavby na podnikání je 16 m2 velmi málo

OSTATNÍ
‐
‐
‐
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problém je, když je v ÚP část parcely mimo zastavitelnou plochu – co to pro stavebníka
znamená? Musí se část pozemku při umisťování stavby oddělit?
šířku 8 m veřejného prostranství nelze zajistit mezi stávajícími rodinnými domy, zbytečně moc
nejasné, co vše je nutné posuzovat ve vztahu k „budoucímu využití pozemku“

‐

‐

podle ÚP se stanovují koeficienty vždy pro celou lokalitu. Na základě toho se vydá ÚR a lokalita
se rozparceluje (na parcelu vyjde určitá zastavitelnost). Pak se ale staví třeba až za 5 let a domy
se staví podle zastavitelnosti v OTPP, protože na původní ÚR si už nikdo nevzpomene. Není
zjevné, jak v takovém případě postupovat – lze požádat o povolení výjimky? Lze povolit na úkor
zmenšení na jiném pozemku?
upravit otázku zařízení na střeše (zařízení pro vlastní potřebu nepodléhají schvalování, ostatní
ano, přestože oba druhy mohou mít negativní vliv na charakter prostředí); co se „střešní
krajinou“ ?

8. Oplocení
‐
‐

‐

výška oplocení je definovaná k vyšší úrovni terénu, což se často zneužívá. Na zahradě lze terén
upravit do výšky a do ulice tak můžou vznikat příliš vysoké ploty
problematicky definovaný je zákaz plného oplocení a argumentace hlukem se zneužívá, i třeba
v obytných ulicích. Navíc není úplně jasně definováno, co se pod termínem „plné oplocení“
myslí.
není jasně definované, co vše se započítává do konstrukce plotu

OPĚRNÉ ZDI
‐

nemusí se na rozdíl od oplocení povolovat

9. Doprava v klidu
KAPACITY
‐
‐

‐
‐

kapacity parkování jsou často nedostatečné v okrajových částech, naopak v centrálních částech
jsou v řadě případů příliš vysoké
pro kancelářskou budovu existují koeficienty, ale pro bydlení ne – ve skutečnosti se metro
u kancelářské budovy neprojeví tolik, jak koeficient předpokládá, naopak u bydlení hromadná
doprava nějaké (byť) menší snížení ve skutečnosti generuje
v okrajových částech města, jako je Uhříněves nebo Černý Most kapacity dle OTPP nedostačují
bylo by dobré stanovit maximálně možný počet parkovacích stání (aby nebyla příliš generována
dopravní zátěž)

VÝPOČTY
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

bylo by vhodné rozšířit a upřesnit kategorie staveb pro výpočet dopravy v klidu
tabulka s výpočty odstavných stání je překonána, nutno aktualizovat, mělo by se směřovat
k omezování automobilismu
je třeba vyjasnit metodiku pro výpočet dopravy v klidu pro změny staveb
mělo by být jasné a přesné vymezení spádových území a zón pro účely výpočtu požadovaných
počtů stání
není jasné, jak se počítají stání, když provoz slouží pouze pro interní potřebu (například
u závodní jídelny v průmyslovém areálu)
u administrativy se kapacita počítá jednotně podle m2 kancelářské plochy, a to i přes odlišné
počty pracovníků v různých typech kanceláří (vyšší hustota je např. u open space než
u jednotlivých kanceláří)
problém výpočtu bytových staveb (dochází k účelovému zpracování dokumentací ‐ garsonka
o cca 70 až 80 m2 vyžaduje jen ½ stání)

FORMA PARKOVÁNÍ
‐

je nesmyslné vynucovat garáž u každého RD; na pozemku RD je povinné 1 další stání kromě
garážového. Pokud se tak někdo rozhodne udělat všechna stání v garáži (tj. vyřešit veškeré
parkování dvojgaráží), musí se řešit výjimka; proč má celorepubliková vyhláška odstavné stání
a Praha garáž?
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‐

‐

povinnost umisťovat garáž v RD je špatně, má to prokazatelně negativní vliv na prostředí
v domě; Magistrát tvrdí, že na zřízení garáže mimo dům je třeba vést řízení o výjimce, což
ze znění OTPP nevyplývá.
v okrajových částech Prahy se zbytečně zatěžuje území drahými garážemi, které nikdo nechce

TECHNICKÉ A TYPOLOGICKÉ NÁLEŽITOSTI
‐

‐
‐

‐

na veřejně přístupné návštěvnické stání u BD není úplně jasná definice a často je požadavek
nesplnitelný (např. v proluce, kde se dají postavit pouze garáže. Do garáží pak musí být veřejný
přístup, což je zcela nevhodné).
jak posuzovat dopravu v klidu v případě, že stávající garáž má rozměry v současné době
nevyhovující a např. při přístavbě RD musí nová parkovací místa splňovat větší rozměry?
výjimky z ustanovení čl. 56 odst. 1 OTPP stavební úřad povoluje velice často, a to především
v území stávající zástavby (stávající řada garáží v jednotné uliční frontě nyní požadavku OTPP
nevyhoví a nová garáž umisťovaná tak, že respektuje stávající uliční čáru, vyžaduje povolení
výjimky – silniční správní úřad většinou požaduje vrata na dálkové ovládání) nebo při umístění
garáže ve svahu. Chybí zde odkaz na normu, která stanoví velikost vozidla
výjezdy z garáží – před garáží k jízdnímu pruhu má být délka na „největší vozidlo v garáži“;
stavebníci svorně tvrdí, že mají malý FIAT; neustálé dohady o tom, jaké auto se vejde do garáže

VZTAH GARÁŽE A JEDNOTKY
‐

‐

‐

neexistuje vymahatelnost parkovacích kapacit k původnímu účelu; nové bytové domy mají sice
podzemní garáže, ale vlastníky bytů nikdo nedonutí tyto garáže skutečně využívat. Garáže jsou
poté prázdné a lidé parkují na silnici. Vhodné by např. bylo koncipovat garáž jako příslušenství
bytu
podzemní garáže jsou kvůli nákladům drahé a často bývají nevyužité. Příklad větší kancelářské
budovy, kde nájemci nechtějí platit drahé parkování, stojí na ulici a garáže se rekolaudují
na skladové prostory.
ve stávající zástavbě se neřeší smlouva o pronájmu garáží (měly by být v katastru jako věcné
břemeno?)

PARKOVÁNÍ MIMO POZEMEK
‐
‐

možnost parkování mimo objekt v docházkové vzdálenosti je zakotvena pouze pro bydlení.
Je třeba tuto možnost rozšířit i pro jiné stavby.
u parkování mimo nový objekt ale vzniká problém „nájemních smluv“, které jsou kdykoliv
vypověditelné a parkovací stání tak nejsou se stavbou provázána

UDĚLOVÁNÍ VÝJIMEK
‐
‐

problém s povolováním výjimky je, že není jasné, jaké jsou požadovány doklady
v Praze by se neměly povolovat výjimky z těchto ustanovení, (v Dubči byla kvůli podzemním
vodám dokonce povolena výjimka pro 100 % parkovacích míst)

PARKOVÁNÍ V SLOŽITÝCH TECHNICKÝCH A URBANISTICKÝCH PODMÍNKÁCH
‐

problém je, jak řešit dopravu v klidu v zástavbě, kde není z technických důvodů možné
realizovat garáž. SÚ navrhují zavést obecnou možnost pro každého stavebníka místo realizace
parkovacích stání finančně přispět do fondu MČ na výstavbu hromadných garáží, případně jiné
alternativy

OSTATNÍ
‐
‐
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požadavky na dopravu v klidu často znemožní veřejně‐prospěšné projekty (např. stavba
azylového domu, kde je požadavek na parkovací místa zjevně zbytečný)
náhradní technická řešení (zakladače) by bylo dobré omezit

10. Požadavky na vnitřní prostředí staveb
OSLUNĚNÍ, OSVĚTLENÍ
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

HLUK
‐
‐

příliš náročné jsou požadavky na oslunění, osvětlení
požadavky na proslunění mají absurdní důsledky: např. není možné spojit byt na jih s bytem
na sever (když byt na sever má větší rozlohu) v jednu bytovou jednotku
problematika náhrad škod v případě zastíněných bytů v přízemí – nejednoznačná definice, kdy
dojde ke snížení stávajících hodnot
požadavek na proslunění je zbytečný – pokud není byt prosluněn, stavebníci kolaudují jako
ateliéry a bydlí se tam stejně; pokoje na sever jsou také atraktivní
zastínění sousední zahrady není jasně definované z hlediska pohody bydlení. Definice je
v normě, ač se na ní v předpise neodkazuje
u osvětlení je problematické ustanovení v případě již nevyhovujícího stávajícího stavu ‐
‐ jak lze postupovat?
Je potřeba jasné metodiky; SÚ nedokáže sám posoudit, kam až lze zajít v povolování výjimek
a co už je teoreticky zdraví ohrožující

SÚ si přejí zachovat ve vyhlášce požadavky na akustický standard vnitřních konstrukcí v domě
příliš přísné hlukové limity (dané ale jiným předpisem!) tvoří zásadní problém: v podstatě nelze
postavit dům u normální ulice, jak je ale ospravedlnitelné, že hygiena nepřipustí kvůli hluku
půdní vestavbu v BD, kde je pod tím 5 pater existujících bytů?

OSTATNÍ
‐

problémová je definice přímého odvětrání (SÚ dostal výklad, že lze použít i technicky přivedený
vzduch, což je však proti samotnému smyslu ustanovení)

11. Vybrané druhy staveb a jejich typologie
‐
‐

chybí stavebně‐technické požadavky na administrativní budovy a zdravotnické stavby (jako
v původní vyhlášce 49/93Sb)
v OTPP chybí pravidla pro řešení rozptylových ploch (stadiony, divadla, kina atd.; SÚ uvádí
příklad se stadionem Slavie, kde byl sice v rámci projektu realizován odpovídající předprostor,
ale pak nebyl způsob jak zamezit jeho změně na parkoviště)

STAVBY PRO BYDLENÍ A INDIVIDUÁLNÍ REKREACI
čl. 50 OTPP
‐

‐

‐
‐
‐

‐

povinnost samostatné koupelny a záchodu pro byt se 3 a více obytnými místnostmi je příliš
přísné omezení, navíc nelze povolit výjimku, proto stavebníci dělají různé zástěny mezi
záchodem a koupelnou a pak je po kolaudaci odstraní
prostor pro ukládání kočárků a sportovních zařízení u staveb pro bydlení nemá definované
minimální rozměry ani bezbariérový přístup (často se tak vykazuje komůrka v podkroví); buď
by měl být požadavek jasně specifikován a nebo zrušen
není jasné, je‐li třeba mít v bytových domech místa na odpad, sušárny, sklepy, nebo parkování
kol
SÚ se táží, je třeba mít dvoje dveře mezi WC a obytnou místností? A proč nelze umístit WC
do koupelny (i když je to jediné WC v bytě)?
Zbytečné požadavky: výtahová šachta nesmí sousedit s obytnou místností (výtahy jsou v dnešní
době dobře odhlučeny); minimální rozměr garsoniéry 18 m2, shozy pro odpad (zbytečně
precizované)
Nesmyslný je požadavek na umisťování obytné místnosti 150 mm nad nejvyšší úrovní
upraveného terénu

83

zahrádkové kolonie (čl. 50 odst. 13):
‐
‐

‐

V současnosti je zakázáno stavění staveb pro rekreaci, přestože zájem o stavbu takových
objektů existuje. Teď se takové stavby kolaudují jako zahradní objekty.
lidé chtějí chaty zvětšovat, udělat si WC atd. (dnes musí používat společný pro celou osadu);
18 m2 podlažní plochy je málo (v OTP 25 m2, pražští chataři se cítí diskriminovaní); nutno si
zodpovědět otázku, zda Praha chce či nechce podporovat individuální rekreaci
u chat nelze umístit ani žumpu/ČOV, ale chataři to nedodržují (1 zaměstnanec SÚ by stačil
jenom na zahajování řízení o odstranění staveb v chatové oblasti) ‐ v chatě je ale paradoxně
možné si zřídit trvalý pobyt

STAVBY PRO UBYTOVÁNÍ
‐
‐
‐

požadavky nezohledňují nová ubytovací zařízení (např. hostely)
pokoje ubytoven musí splňovat přísnější požadavky než pokoje hotelů
regulace je zbytečně podrobná (zvláště počty hvězdiček u hotelů, požadavky na velikost
koupelny 4 m2 atd.)

STAVBY PRO OBCHOD
‐

minimální světlá výška 3 metry u obchodních ploch je zničující pro malé obchůdky v parteru,
přestože není jasné, zda‐li se tento požadavek na ně vztahuje

STAVBY ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
‐
‐
‐

chodby ve školách musí mít šířku 3 m, nelze tak realizovat školu ze stávající stavby
(pouze za využití čl. 2 odst. 2)
proč musí být v mateřské škole světlá výška místnosti 3 m?
není ošetřen vznik malých školek v rámci RD

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY
‐
‐
‐
‐

měly by být popsány světlíky, aby v nich bylo možné vést instalace
měl by se umožnit přístup na WC z pobytové místnosti
min. světlá výška 2,6 m pro obytnou místnost se jeví jako správná
není stanovena podchodná výška u vstupních dveří do veřejných budov / služeb

SCHODIŠTĚ A ZÁBRADLÍ
‐
‐
‐

‐

zábradlí lze dle normy členit vodorovně – proč to nelze podle OTTP?
není jasné, jestli se u schodiště v mezonetovém bytě použijí požadavky na schodiště
v RD či nikoliv
regulace schodišť by měla zůstat, je ale na zvážení zvýšit počet stupňů v rameni na 18 u BD
a na 20 v rámci jednotky; proporci schodišťového stupně „2h+b=630“ lze dle vyhlášky snížit
na 600 mm, ale chybí obdobná tolerance směrem nahoru
u požadavku na zábradlí u parapetu, který je nižší než 800 mm, chybí vysvětlení, že se netýká
případů, kdy dolní část okna do výše 800 mm je řešena jako neotvíravá a z bezpečnostního skla
odpovídající normovému požadavku na ochranu před pádem osob

12. Stavby pro reklamu, provizorní stavby
STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO REKLAMU
‐
‐

‐
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stavby a zařízení pro reklamu nejsou v OTPP jednoznačně řešeny
měly by být stanoveny regulace pro jejich umisťování, např.: minimální vzdálenost mezi
reklamami, stanovení max. počtu jejich kusů na fasádě, stanovení max. výšky, jež mohou
přesáhnout při umístění na ploché střeše, maximální rozměry v zastavěném území, uvedení
max. podílu plochy reklamy na fasádě, apod.
chybí regulace v případě staveb, které jsou kulturní památkou a u staveb místních komunikací

‐

problematický je zákaz reklamy na plochých střechách

PROVIZORNÍ STAVBY
‐
‐

z dřívější doby je spousta provizorií, která se postupně přeměňují na trvalé stavby. Mělo by se
zakázat „oplášťování“ provizorních a dočasných staveb
z čeho se odvíjí dočasnost? Např. nafukovacích hal se nelze nikdy zbavit, vždy se doplní nová –
‐ měla by se tedy správně umístit

13. Odpadní vody
VSAKOVÁNÍ
‐

‐

‐

dodržení požadavku na vsakování dešťových vod na pozemku RD je problematické,
a to převážně v oblasti svahů, kde stávající opěrné zdi nejsou na vsakování připravené.
Již existují případy, kdy se stávající opěrná zeď zřítila právě z důvodu vsakování dešťových
vod na pozemku RD
stávající rodinné domy nejsou izolovány a dochází tak k jejich narušování právě vlivem
vsakovaných dešťových vod, které se na předmětném pozemku stavebníka nevsáknou a pod
povrchem proudí po svahu k sousedům
problém s dešťovou vodou – vyhláška č. 501/2006 Sb. definuje množství zásaku – nově to bude
upravovat norma TNV 759011, toto by se mělo ve vyhlášce promítnout; odvod dešťových vod
není zpoplatněn a nikdo není motivován to řešit na svém pozemku; v současné době musí
každý předložit hydrogeologický posudek, což je zbytečné

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A ŽUMPY
‐
‐

‐
‐
‐

žumpy by se neměly umisťovat na území hl. m. Prahy, neboť pokud je žumpa umístěna,
vlastníci se již nepřipojí (nejsou nuceni se připojit) na případnou novou kanalizaci
problém je s realizací malých čistíren odpadních vod, které musí být odvedeny do vodoteče,
což většinou nelze splnit. Proč nelze použít alternativní technologie? Navíc by mělo být možné
povolit dočasné řešení do doby než bude zřízena kanalizace za podmínky, že napojení na ni
bude připraveno; u čistíren je třeba zaktualizovat odkazy na právní předpisy; u malých čistíren
definovat koeficienty znečištění
žumpy se mohou umisťovat u RD v prolukách, což je často zneužíváno (použije se rovnou jako
nejjednodušší řešení, aniž by se hledaly jiné možnosti)
problém je s tím, že stavby pro podnikání nemůžou mít vlastní čistírny, takže tam, kde není
kanalizace, nelze stavět nic jiného než RD (v Letňanech případ s autoservisy)
jak řešit doplňkovou stavbu, která nejde odkanalizovat (třeba přes dům na hranici pozemku
do ulice)? Nebo, co když někdo chce mít suchý záchod pro případ, že pracuje na zahradě?
Podle stávajících OTPP toto nelze realizovat
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6. Vazby na normy
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Právní povaha technických norem
ČSN a odkazování na normy v OTPP
Technická norma není právním předpisem, není tedy součástí právního řádu a nemá
obecnou závaznost. Jakákoli jiná interpretace by byla v rozporu s čl. 4 Listiny základnách
práv a svobod, který stanoví, že povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona
a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Tato skutečnost je výslovně
uvedena také v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Subjektivní
povinnost postupovat v souladu s technickou normou může však vzniknout přistoupením
další právní skutečnosti. Tou může být uzavření smlouvy, rozhodnutí správního orgánu
(např. stanovením podmínky ve stavebním povolení) či odkazující ustanovení v právním
předpisu. Přes nedostatek obecné právní závaznosti lze však u norem hovořit o značné
míře závaznosti faktické. Tento stav začíná již u toho, že ti, kteří s normami pracují, o jejich
právní nezávaznosti často ani neví. Faktická závaznost je dána skutečností, že postup
v souladu s normami bývá požadován investory, jak veřejnými tak soukromými, kteří jejich
dodržování buď umisťují do zadávacích podmínek nebo zařazují do smluv.
Obecná právní závaznost technické normy vzniká, když na ni, jako na jediný možný způsob
technického řešení, odkazuje právní předpis.
V rámci normativního odkazování na ČSN lze rozlišit několik základních přístupů.
V závislosti na míře proměnlivosti odkazu lze rozlišovat odkaz pružný/dynamický a odkaz
pevný. Pevný odkaz znamená recepci textu normy v podobě, jak zní v době vydání
právního předpisu. Má typicky podobu odkazu na konkrétní číselně označenou normu.
Dle našeho názoru je vhodnější označovat tento druh odkazu jako relativně pevný.
Také norma totiž může být aktualizována a obsah odkazu se tedy v čase může
proměňovat. Za odkaz absolutně pevný by bylo možné považovat uvedení normy
označené názvem, číslem a datem vydání. Pružný odkaz má v rámci českého právního řádu
nejčastěji podobu konstatování „v souladu s normovými hodnotami“. Toto označení
zahrnuje celou, v čase se proměňující skupinu příslušných norem a normových hodnot.
Výhodou pevného odkazu je optimální míra právní jistoty, která spočívá v relativně snadné
zjistitelnosti ukládaných povinností (přestože nejsou v textu uvedeny přímo). Nevýhodou
je pak zřejmě riziko zastarání pevného odkazu. K tomu dochází, když je pro konkrétní
oblast vydána norma nová. Pokud nová norma přichází s jiným postupem či inovuje
metodu, dostává se pevný odkaz, který požaduje po adresátech užití zastaralého řešení,
do sporu se stavem techniky a právní předpis je třeba novelizovat. Je‐li však norma
aktualizována, avšak nadále zůstává pod stejným označením v platnosti, pak nutnost
novelizovat právní předpis nenastává (relativní pevnost odkazu).
Výhodou pružného odkazu je zejména skutečnost, že v každém okamžiku zahrnuje všechny
aktuálně platné normy týkající se příslušné oblasti; předpis není třeba novelizovat,
resp. při absenci novelizace (se kterou je třeba nutně počítat) předpis nezastarává.
Nevýhodou je v první řadě značná obtížnost práce s takovým druhem odkazu pro adresáty
právního předpisu. Není‐li předpis doprovozen průběžně revidovanou přílohou obsahující
seznam všech norem, na které aktuálně odkazuje, pak užitím pružných odkazů
zákonodárce přenáší odpovědnost za zjištění a reflexi nově přijatých norem na své
uživatele. Tento postup navíc nesplňuje požadavek, aby zákonem ukládané povinnosti byly
jasné, srozumitelné a jejich přesný obsah byl v každém okamžiku zjistitelný. Problém
představuje také stále se vyskytující rozporuplnost a vzájemná kolize požadavků
v normách napříč jejich systémem. (Tento stav se velmi pomalu napravuje přijímáním
norem harmonizovaných, jejichž vydávání nutí ÚNMZ kolidující normy vyhledávat a rušit).
Pokud stát nedokáže garantovat perfektní a konzistentní soubor norem ČSN, pak užití
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abstraktního pružného normového odkazu v právním předpisu je zcela jistě na hranici
ústavnosti.
Z hlediska „právní síly“ můžeme odkazy na normové hodnoty rozlišovat na
výlučné/povinné nebo indikativní (toto rozlišení použil Ústavní soud při rozhodování
ve věci ústavnosti vyhlášky MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární
bezpečnosti staveb v nálezu). Výlučný odkaz stanoví shodu s technickou normou jako
jediný/výlučný způsob splnění příslušného ustanovení; norma se tak stává součástí
právního předpisu (obvykle je formulován např. příkazem „Materiál musí splňovat
normové hodnoty“ nebo prostým konstatováním „Technické vlastnosti jsou dány
normovými hodnotami“). Indikativní odkaz potom nabízí soulad s normou jako jeden
z možných způsobů, jak prokázat splnění povinnosti. Technická norma v tomto případě
konkretizuje obecný právní požadavek, který však může být splněn také jinými prostředky.
Užití odkazů výlučných je obhajitelné jen v případě, že odkazovanou normu lze ztotožnit
s nepodkročitelnou hodnotou, tedy minimálním požadavkem na technické řešení, který
musí být v každém případě dodržen pod hrozbou ohrožení některých z hodnot chráněných
právním předpisem v případě, že je na jejím dodržení jiný veřejný zájem. Pokud by se
jednalo o normové hodnoty, u nichž je dán konsenzus stran jejich nepodkročitelnosti, pak
není zřejmě důvodu neuvést tyto hodnoty v právním předpisu výslovně a odkazu na normu
se vyhnout zcela. V případě, že se jedná o odkaz na technický postup, pak je výlučnost
odkazu na místě, není‐li ukládaný postup (který pro svou rozsáhlost nemůže být v právním
předpisu celý popsán) nahraditelný postupem jiným, jímž by bylo dosaženo stejného cíle.
Obecně jsme názoru, že výlučné odkazy na normy by se měly v právních předpisech
objevovat spíše výjimečně.
Indikativnost odkazu může být legislativně právně provedena zejména dvojím způsobem.
Je možné indikativní povahu odkazu výslovně zdůraznit individuálně u každého odkazu
(např. „K prokázání splnění požadavku je možné užít normy ČSN 1234“). Vedle toho lze
v právním předpisu použít generální klauzuli, která stanoví, že odklonění od požadavků
určených odkazy na ČSN je možné v případě, že stavebník předloží dokumentaci
prokazující, že jiným postupem naplnil konkrétní cíl, k němuž norma směřuje (tuto funkci
pro požární vyhlášku plní § 99 zákona o požární ochraně, který stanoví „Autorizovaný
inženýr nebo technik, kterému byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb (dále
jen "autorizovaná osoba"), je při realizaci technických podmínek požární ochrany staveb
stanovených prováděcím právním předpisem vydaným podle § 24 odst. 3 oprávněn použít
postup odlišný od postupu, který stanoví česká technická norma nebo jiný technický
dokument upravující podmínky požární ochrany. Při použití takového postupu však musí
autorizovaná osoba dosáhnout alespoň stejného výsledku, kterého by dosáhla při postupu
podle prováděcího právního předpisu vydaného podle § 24 odst. 3.“).
Toto pojetí dle našeho názoru nejlépe odpovídá účelu technických norem, které mají
pomáhat a usnadňovat práci projektantům, nikoliv omezovat jejich odborné tvůrčí
schopnosti.
Vyhláška č. 29/1999 Sb. hl. m. Prahy (dále OTPP) obsahuje celkem 94 odkazů na normové
hodnoty. Všechny tyto odkazy jsou (v návaznosti na výše uvedené) odkazy výlučně pružné.
Předepisují tedy postup podle normy jako jediný možný způsob splnění ukládané
povinnost a činí tak navíc obecnou formulací požadující „soulad s normovými hodnotami“,
tedy aniž by konkrétně uváděly povinnosti, jejichž splnění požadují. Ze všech důvodů
jmenovaných výše je tento způsob řešení neudržitelný.
Cílem normativního odkazování na technické normy je omezení zatížení právních předpisů
množstvím detailních technických požadavků. Není zřejmě v možnostech právního
předpisu, aby zacházel do technických podrobností uvedených na mnoha stránkách
technických norem. Odkazování na technické normy v rámci právních předpisů je praxe
užívaná ve většině evropských států, silně podporovaná ze strany EU a zřejmě ji nelze
považovat za škodlivou. Podmínkou je ovšem v první řadě správné řešení normových
odkazů v právních předpisech a zejména také systém vydávání norem, který je na národní
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úrovni dobře organizován, jehož normy jsou přístupné veřejnosti (bezplatná přístupnost
by měla být zajištěna alespoň u těch ČSN, na které právní předpis odkazuje výlučně)
a uvnitř kterého se nevyskytují normy vzájemně rozporné. Nelze‐li toto zaručit, pak musí
zákonodárce učinit opatření, aby to platilo alespoň o těch normách, jejichž splnění
po adresátech právního předpisu bezvýjimečně požaduje.
Ústavnost praxe odkazování na technické normy řešil již také ústavní soud v souvislosti
s vyhláškou MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb
v nálezu, který vyšel pod číslem 241/2009 Sb. Ústavní soud návrh požadující zrušení
vyhlášky pro neústavnost (spočívající dle navrhovatele mj. v odkazování předpisu
na technické normy) zamítl. Zároveň vyvodil v odůvodnění nálezu k odkazování
na technické normy (mimo jiné) následující závěry:
1.
2.
3.

Skutečnost, že technické normy nejsou obecně závazné, nebrání založení jejich závaznosti
prováděcím právním předpisem (vyhláškou).
Existence odkazů na technické normy v právních předpisech je nezbytná proto, aby nebyl
právní řád ČR neúčelně zatěžován množstvím detailních technických požadavků
Požadavek na veřejnost a bezplatnost přístupu k normám je naplněn možností do nich
nahlédnout na hasičských sborech krajů. Skutečnost, že dispozice s ČSN je zpoplatněna,
nezakládá protiústavnost a to zejména ve světle skutečnosti, že se jedná o dokumenty,
které nejsou primárně určeny laické veřejnosti ale profesionálům, kteří je opakovaně
užívají při výkonu profese.
V souvislosti s OTPP je k nálezu třeba poznamenat, že vyhláška o požární bezpečnosti užívá
odkazy (relativně) pevné a v příloze taxativně jmenuje konkrétní normy, na něž je
odkazováno. Zároveň se od OTPP odlišuje tak, že zákon o požární bezpečnosti
autorizovaným osobám umožňuje odchýlení od ČSN za podmínky prokázání dosažení
stejného výsledku, kterého by se dosáhlo při postupu podle normy (jak je míněno výše).
Lze tedy spekulovat, že v případě vyhlášky OTPP by nález ústavního soudu posuzující
ústavnost metody odkazování na technické normy mohl mít opačný výsledek.
Nová vyhláška o obecných požadavcích na výstavbu v Praze a řešení normového
odkazování
K odkazování na technické normy v právních předpisech by se mělo přistupovat s vysokou
mírou obezřetnosti. Je nutné si uvědomit, že i když budou normové odkazy pojaty jako
indikativní (tedy nebudou de iure závazné), zřejmým následkem bude posílení faktické
závaznosti konkrétní normy a rozšíření různým způsobem zakládané povinnosti k jejímu
užití.
U všech ustanovení, které v současné době odkazují na normové hodnoty, je v první řadě
třeba vyhodnotit, zda má být daná povinnost vůbec obsahem právního předpisu. Pokud
se učiní konsenzus, pak je třeba vyhodnotit povahu ukládané povinnosti a na základě toho
se rozhodnout, zda a jakou metodu odkazu na ČSN zvolit. V případech, kdy je odkaz
na normu možno nahradit konkrétním údajem, by jeho uvedení mělo vždy mít přednost
před normovým odkazem. To se týká především např. minimálních rozměrů, počtů
zařízení, vzdáleností atp. Jedná‐li se o regulaci postupu, který není možné
v předpisu detailně popsat, je vhodné výslovně uvést cíl, ke kterému stanovený postup
směřuje. Např. „Je nutno zajistit, aby obsah žumpy nemohl unikat“ s dodatkem,
že „Požadavek je možné splnit prokázáním shody s ČSN 1234“. Není‐li pro komplexnost
cílů, k jejichž zajištění norma směřuje, možné je stručně pojmenovat, je možné užít
formulace „Technické požadavky na rampy jsou dány ČSN 1234 není–li prokázáno splnění
požadavků jiným způsobem“.
Výlučný odkaz na splnění konkrétní normy je účelné ponechat ve vyhlášce pouze
v případě, jedná‐li se o postup, který je pro svou podrobnost nemožný výslovně převést do
textu vyhlášky a na jehož dodržení je veřejný zájem. Jako příklad uvést odkaz
na normu, která popisuje metodu výpočtu (např. výpočet tepelných ztrát budov),
je‐li zájem na to, aby byli výpočtové metody sjednoceny.
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Další otázku, kterou je nutné při formulování odkazů na normové hodnoty řešit, je
proměna technických norem v čase. Dle mého názoru je vhodným způsobem řešení, které
zvolilo Švédsko. To ve svých Building Regulations uvádí, že „Metody a navrhování uvedené
v evropských harmonizovaných normách se považují za možnou alternativu k postupu
podle ustanovení vyhlášky(...)“. Tímto způsobem zahrnují do vyhlášky všechny evropské
harmonizované normy přijaté v budoucnu jako normy, podle nichž je možné alternativně
postupovat. Takto vyhláška de facto vylučuje možnost vlastního zastarání.
Zdroje
‐ České technické normy ve výstavbě / Ludmila Kratochvílová, Miroslav Ježek , 2009, ČKAIT
‐ Komunitární právo (se zaměřením na stavby a stavební výrobky) / Jaroslav Petřina ,
1997, ABF
‐ www.ckait.cz
‐ www.unmz.cz
‐ Building Regulations, Dánsko, 2010
‐ Building Regulations, Švédsko, 2011
‐ Building Decree, Nizozemí, 2012
***
Vedle zde uvedeného souhrnného textu byl aktualizován publikovaný seznam
odkazovaných norem a připravena statistika jejich použití, kde bylo zvláště sledováno
zaměření jednotlivých ČSN a množství na ně odkazovaných ustanovení.
Předpis 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen OTPP) byl doplněn o citace ČSN v místech, kde
na ně text odkazoval. Vzhledem k právní nezávaznosti norem jako celku bylo vždy
doplněno jen potřebné minimum požadavků, co možná nejblíže původnímu významu
ustanovení tak, aby nedocházelo k nadměrným a neopodstatněným omezením
stavebníků.
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7. Historický exkurs
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Analýza historických právních předpisů je důležitou součástí tvorby předpisů nových.
Historický exkurz ukazuje kdy, proč a za jakých okolností se zvyky přetvářely v právní
povinnosti a umožňuje porovnání těchto povinností se současným kontextem. Mnohdy
lze přitom pozorovat, že některé z nich se od doby, kdy byly poprvé zapsány do právních
knih, téměř automaticky legislativně přebírají, aniž by se někdo tázal, zda‐li jsou v dnešní
době vzhledem ke změnám ve společnosti stále odůvodněné.
Zvyky v oboru výstavby byly na našem území poprvé sepsány v padesátých letech
šestnáctého století brněnským městským písařem Janem. Pasáže jeho Právní knihy
dotýkající se stavebního práva významně předznamenávaly další vývoj v této oblasti. Kniha
obsahovala některá ustanovení odpovídající dnešním technickým požadavkům na stavby,
většina z nich se zaměřovala na ochranu práv sousedů. Obecně platilo, že povaha
a metody výstavby jsou soukromou záležitostí každého stavebníka potud, pokud
neohrožují a neobtěžují osoby žijící v blízkosti stavby. Zásadní důležitost měla ochrana
proti šíření požáru. Protipožární opatření stanovila například minimální vzdálenost
topeniště a kamen od hranice pozemku či povinnost odvádět kouř z velkých ohňů
komínem. Platil také požadavek na oplocení pozemku (aby neutekla hospodářská zvířata)
či minimální vzdálenost žumpy a záchodu od sousedního pozemku (z důvodů zřejmých).
Právní kniha Práva Městská Brikcího z Licka z počátku šestnáctého století, která byla
soupisem nálezů městských soudů, také obsahovala pasáže věnující se stavebnímu právu.
Obsahově do značné míry odpovídaly brněnským stavebním právům popsaným výše.
Zásadní význam mělo vydání spisu Městská práva sepsaného Pavlem Kristiánem
Klatovským z Koldína, platného v letech 1579 až do konce osmnáctého století pro česká
města (s několika výjimkami). Jeho ustanovení nadále rozvíjela a upřesňovala zásady
vyslovené v předpisech starších. Z nově formulovaných požadavků na stavby je možné
uvést zákaz prorážení oken do dvora souseda či zákaz úmyslného ubíraní světla
sousednímu pozemku. Rozpoznat lze zárodky ochrany před hlukem, když bylo uloženo,
aby se hlučné profese (kováři, kotláři atp.) soustřeďovaly na jednom místě. Stejně tak se
měli shromažďovat řemeslníci provádějící profese „zapáchající“. Vedle této obecně platné
kodifikace si jednotlivá města dále dle své potřeby vydávala předpisy vlastní.
V průběhu sedmnáctého století získávaly na důležitosti tzv. Požární řády, které nadlouho
platily za nejvýznamnější pramen stavebního práva. Řády měly zpočátku povahu pravidel
organizačních pro případ šíření požáru, postupně začaly zahrnovat také protipožární
technické požadavky na stavby, např. na topeniště, komíny či dosažitelnost vody.
Nejstarším známým pražským požárním řádem je Staroměstský řád z roku 1651.
Prvním předpisem s převažující stavební tematikou a s působností na území celých Čech
byla příloha Lesního řádu vydaná v roce 1754 za vlády Marie Terezie. Přes zavádějící
legislativní zařazení se příloha obsahově dotýkala lesů buď okrajově nebo vůbec.
Nejednalo se o konzistentní text ale o shromážděné zásady převzaté zřejmě z německy
mluvících zemí. Z oblasti požadavků na výstavbu příloha nově stanovila například
minimální šířku ulic po požáru na bezpečnou vzdálenost.
V roce 1755 byl vydán císařským patentem Marie Terezie Požární řád pro Prahu. Obecně
měl spíše charakter instrukcí pro majitele domů než protipožárních technických požadavků
kladených na novostavby (ačkoli i ty se v řádu vyskytovaly; detailně byly např. upraveny
požadavky na komíny, protipožární zdi či požadavky na dílny, v nichž se pracovalo
s ohněm).
Významný rozpuk stavebních předpisů se odehrál za panování Josefa II. Zajímavé a důležité
pro další vývoj byly stavební řády pro nově zakládaná města Terezín a Josefov, na svou
dobu velmi pokročilé. Za zmínku stojí také Nový požární řád pro Čechy z roku 1785, který
se vydal ve dvojí podobě; pro města a pro venkov. Řád přejímal vídeňskou úpravu, opět
zpřesňoval okruhy upravené požárním řádem předchozím, výrazněji se však začal
orientovat na požadavky na novostavby a nově byla zařazena např. úprava průběhu
stavby. U veřejných budov byla povinná tašková krytina; na půdách nesměly být bez
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zvláštního povolení umisťovány byty, topiště musela být zakryta taškami; nové komíny
musely být omítnuty.
Požární řády dosáhly svého vrcholu na konci osmnáctého století. Vzhledem k rozšiřujícímu
se rozsahu úpravy obecných technických požadavků na stavby, které byly do požárních
řádů zařazovány, vývoj směřoval k vydělení stavebních řádů z řádů požárních a poklesu
jejich významu.
Prvním samostatným stavebním řádem byl řád s platností pro území Prahy z roku 1815.
Obsahově šlo zejména o shrnutí do té doby platných stavebních předpisů. Řád upravoval
nadále také protipožární opatření, hygienická opatření (př. dům musel mít záchod)
a opatření zajišťující bezpečnost (např. nebezpečná místa jako jámy musela být opatřena
lucernami).
Prvním stavebním řádem s platností pro celé Čechy byl stavební řád vydaný v roce 1833,
novelizovaný po připomínkách krajských stavebních inženýrů a správ v roce 1845.
Řád nebyl s ohledem na úpravu z roku 1815 platný pro území Prahy. Ve srovnání s předpisy
na něž řád navazoval, lze pozorovat tendenci ke snížení přísnosti ukládaných požadavků.
Řád se inspiroval pražským, brněnským (1828) a vídeňským řádem (1829), které dokázal
svou propracovaností překonat. Opět platil ve dvou verzích; pro města (mimo Prahy)
a městečka a vesnice.
Za přelomovou je třeba považovat skupinu kodifikací z let 1886 a 1894. Stavební řád
pro Prahu z roku 1886 nahrazoval Nový stavební řád z roku 1864. Spolu s ním byly přijaty
předpisy pro Čechy a český venkov a moravská města a moravský venkov. Předpisy poprvé
tvoří homogenní celek (za ponechání jistých odchylek). Výše jmenované řády si
po následující půlstoletí ponechaly zásadní vliv.
Stavební řád, který platil původně pouze pro území Prahy, byl posléze rozšířen
na tzv. Velkou Prahu (která zahrnovala také „předměstí“ jako Vinohrady, Nusle či Košíře),
Plzeň a České Budějovice. Ve stavebním řádu pro Prahu (plným názvem Zákon
č. 40/1886 Sb., kterým se vydává stavební řád pro král. hlavní město Praha a pro města
Karlín, Smíchov, král. Vinohrady, Žižkov, pak pro místní obce Košíře, Třešovice
s Třešovičkami, Břevnov s Týnkou, Dejvice, Bubeneč, Libeň, Tróju, Vršovice, Nusle
a Pankrác, Michle a Podolí) se technickým požadavkům věnovala částka IV., celkem
54 paragrafů z celkových 130, tedy významná část předpisu. Upraveny byly požadavky
na rozměr cihel, zdi, nosiče a příčné stěny, protipožární opatření; sklepy, požadavky
na byty zřizované v podzemí; stáje, komory, kolny, dřevníky; stavení v zahradách; dvory
a průchody; schody a chodby; patra a konstrukce stropů; střechy; stoky, žumpy, záchody;
výstupky; plynovody; komín; parní kotle, „různé motory“, opatřování vodou a chodníky.
Částka V. připouští úlevy od předešle vypočtených technických požadavků v případě
rodinných obytných domů, letohrádků a domů dělnických. Souhlas s úlevami musel
nejprve k žádosti stavebníka udělit stavební úřad, pokud k tomu shledal stavební záměr
způsobilý. Částka V. uvádí jakési technické minimum, které předpis stanoví pro některé
stavby „soukromé“ povahy. Tím se dostává značné množství staveb mimo režim základních
technických požadavků. Částky VI – VIII. potom upravují technické požadavky na zvláštní
druhy staveb ‐ na stavby průmyslové, veřejné budovy, bazary, sklady apod. Ustanovení
těchto částí doplňují některé dodatečné požadavky oproti obecným požadavkům
v části V.
Stavební řády z roku 1886 a let následujících založily základní principy moderního
stavebního práva, zakotvily jeho základní instituty a stanovily pravidla pro povolování
staveb, ohlašování stavebních úprav a změn staveb, zásady pro dohled nad prováděním
staveb a kolaudaci staveb dokončených. Po celou dobu platnosti byl pražský stavební řád
jediným předpisem na území hlavního města, který tyto otázky upravoval. Zákon byl
průběžně novelizován tzv. zákony o stavebním ruchu, které s ohledem na trvající bytovou
nouzi přinášely nejrůznější stavební úlevy oproti původnímu znění.
První významná novela pražského stavebního řádu byla provedena zákonem č. 109/1942
Sb., o změně stavebních řádů. Technických požadavků na stavby se však žádným
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způsobem nedotkla. Zároveň byly vydány zvláštní právní předpisy pro některé druhy
staveb, např. biografy, koupaliště, tělocvičny a hřiště, jatka, stáje atd.
Za důležitější počin následující etapy vývoje stavebního práva lze považovat zákon
č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí, který zavádí pojem územního
plánování jako komplexního řešení území. V roce 1950 dochází k zásadní změně
stavebního zákona, když jsou z něj prováděcí vyhláškou č. 709/1950 Ú. l., o podrobnějších
předpisech pro pozemní stavby, poprvé vyňaty technické požadavky na stavbu.
Tato vyhláška se zabývá problematikou technických požadavků na stavbu současně
s ustanoveními týkajícími se povolování staveb. Část II., která upravuje technické
požadavky na stavby je poměrně rozsáhlá (90 paragrafů) a řeší komplexně otázky
stavebních materiálů, konstrukcí, základů, zdiva, požárních zdí, schodišť, stropů, chodeb,
sklepů, odvádění vody a splašků, podlah, obkladů, izolací atd. Jako obecné principy
provádění staveb vyhláška jmenuje účelnost při stavění, statickou a požární bezpečnost,
odolnost proti povětrnostním vlivům, vodě, otřesům a vlhkosti a soulad se zvláštními
požadavky na obranu státu. Vyhláška poprvé odkazuje na technické normy, které vždy
uvádí konkrétně, případně jmenuje jejich závazné části.
V druhé polovině 50. let došlo novelizací předpisů o územním plánování a stavebním řádu
formálně k rozdělení zákonné úpravy územního plánování a stavebního řádu do
samostatných předpisů (zákon č. 84/1970 Sb., o územním plánování a zákon č. 87/1958
Sb., o stavebním řádu). Mezi lety 1960 a 1976 nebyly technické požadavky na výstavbu
součástí právního řádu, nýbrž byly upraveny závaznými technickými normami. Tento
přístup, který se do jisté míry uplatňuje (legislativně méně zřetelnou cestou, avšak se
stejným faktickým dopadem) i v dnešní době, však selhal ze zřejmých důvodů:
nekontrolovaně rostoucí počet technických norem bez rozlišení povahy požadavků měl
za následek naprostou nepřehlednost. Proto bylo při přípravě nového stavebního zákona
vydaného pod číslem 50/1976 Sb. rozhodnuto definovat obecné technické požadavky
opětovně prováděcím předpisem.
Vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu upravovala
požadavky pro všechny druhy staveb. Nevěnovala se technickým parametrům konstrukcí
ani požadavkům na prostorové části staveb, jako vyhláška z roku 1950. Jako hlavní principy
jmenovala zásady funkčního poslání, architektonické zásady a zásady urbanistického
začleňování staveb do území, požadavky hygienické a ochrany životního prostředí,
požadavky požární bezpečnosti a civilní obrany, požadavky bezpečnosti práce
a technických zařízení, pokrokové směry v řešení a v použité technologii při plném využití
typových opakovaných projektů, vhodné výrobky a materiály, požadavky na užívání staveb
osobami s omezenou schopností pohybu. Vyhláška č. 83/1976 Sb. byla platná pro celé
území státu, avšak jen do vydání zvláštní vyhlášky pro území hlavního města Prahy, která
pod číslem 5/1979 Sb. NVP platila až do vydání současných OTPP. Pražská vyhláška
věnovala (na rozdíl od současného předpisu) detailní pozornost organizaci území
s ohledem na specifické podmínky hlavního města. Ustanovení dotýkající se provádění
a konstrukcí staveb tvořila pouze pětinu textu. Z ustanovení, která do současné vyhlášky
nebyla přejata, zaujme např. obecné ustanovení o řešení odstupových vzdáleností
(„Odstupy staveb od hranic stavebních pozemků se určují podle konkrétní situace, polohy
ve městě a okolní zástavby, pokud to není u některých druhů staveb touto vyhláškou
závazně stanoveno. Tam, kde je stavba umístěna na hranici pozemku, je nutno dbát na to,
aby nebylo omezeno použití a způsob zástavby sousedního pozemku a aby nebyla ztížena
nebo znemožněna oprava průčelí na této hranici.“).
Vyhláška byla provázána s územním plánem, na který místy odkazovala. Město rozděluje
do funkčních zón (obytná, pro průmyslovou výrobu, pro zemědělskou výrobu, pro
skladování a pro rekreaci), zároveň však zdůrazňuje, že „Funkční zóny se doplňují těmi
druhy zařízení a staveb, které neruší funkci zón, ale vytvářejí vhodné podmínky pro
bydlení, zaměstnání a rekreaci obyvatelstva tak, aby nevznikala jednoúčelová území.“
Při tzv. velké novele stavebního zákoníku v roce 1998, jejímž účelem bylo zejména
sjednotit českou úpravu s komunitárním právem, odstranit nesoulad s Listinou základních
práv a svobod a provést věcné změny vyplynuvší z vývoje ve výstavbě, došlo k vydání
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vyhlášky nové č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
a vyhlášky hlavního města Prahy č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických
požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.
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