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ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY - HISTORIE

odborná východiska a cíle
formulována v 80. letech 20. století ( pojem ekologická stabilita krajiny)
Prof. RNDr. Alois Zlatník / doc. Ing. Jan Lacina / Ing. Ivan Dejmal /
Ing. Igor Míchal / Ing. Jiří Löw / Dr. Ing. Jaromír Macků / …

přírodovědný základ - biogeografická teorie ostrovů (MacArthur, Wilson, 1967)

reakce na trendy využívání krajiny (očekávané důsledky)

unifikace (zemědělské) krajiny / lesní monokultury / rozvoj technologií užívání 
krajiny / plošný rozvoj sídel / výstavba a těžba /

rozbití stabilních krajinných struktur (drobnozrnná mozaika)

potlačení přirozených funkcí krajiny (vodní režim, degradace půd, …) 

prudké omezení biodiverzity (ekosystémových služeb) 

projekt EECONET Národní ekologická síť v zemích střední Evropy (1993–1996)  
pod záštitou IUCN



Využívá poznatků o závislosti složení a struktury přirozených společenstev 

- na geografických podmínkách (klima, nadmořská výška, průběh počasí) 

- na geologických podmínkách (složení a struktura geologických vrstev)

- na pedologických podmínkách (složení a struktura půdy) 

- na hydrologických podmínkách (vodní / zamokřené / střední / výsušné/suché)

- na dalších podmínkách (orientace ke světovým stranám apod. )

BIOGEOGRAFICKÁ DIFERENCIACE KRAJINY V GEOBIOCENOLOGICKÉM POJETÍ
(bio)cenóza – společenstvo rostlin a živočichů

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY - TEORIE

biogeografické regiony typy biochor skupiny typů geobiocénů (STG) typy biotopů

horniny – reliéf – půda – voda – biota – člověk – civilizační prvky



ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY - ÚSES 

K ČEMU SLOUŽÍ? 

OCHRANA A OBNOVA PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY – ekologické stability 
(zdroj ekosystémových služeb)

zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na okolní 
méně stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a 
zachování významných krajinných fenoménů 

zajištění migrace (vyšších) savců

utváření krajinné kompozice (estetika)

nástroj prvoplánového bránění v těžbě nebo ve výstavbě

≠
≠

Legislativní zakotvení ÚSES
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Prováděcí předpisy (vyhlášky)

≠



ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY - ÚSES 

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují 
přírodní rovnováhu [§ 3 odst. 1 písm. a) zákona 114/1992 Sb.]

Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou 
navzájem spojeny výměnou látek, toků energie a předáváním informací, a které se 
vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase 
[§ 3 odst. 1 písm. l)] 

Ekologická stabilita je schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené 
vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce. 
(§ 4 zákona 17/1992 Sb., o životním prostředí)

Hodnocení míry ekologické stability - Koeficient ekologické stability (KES)
metody vědecké / statistické



Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem 
funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky [§ 3 odst. 1 písm. m)] 

Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou 
navzájem spojeny výměnou látek, toků energie a předáváním informací, a které se 
vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase [§ 3 odst. 1 písm. l)] 

Krajina = část území, tak jak je vnímána obyvatelstvem, jejíž charakter je 
výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních a/nebo lidských faktorů
(Evropská úmluva o krajině)

Úmluva se aplikuje na celé území Stran a pokrývá přírodní, venkovské, městské a 
příměstské oblasti. Zahrnuje plochy pevninského rázu, vnitrozemské vodní plochy a 
mořské oblasti. Týká se jak krajin, které mohou být považovány za pozoruhodné, 
tak krajin běžných a narušených.

I MĚSTSKÁ KRAJINA JE KRAJINA!



ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Vytváření ÚSES (veřejný zájem)

Dlouhodobý cíl vytváření ÚSES 

Vymezováním a realizací skladebných částí ÚSES zajistit plně funkční síť ekologicky 
stabilních částí krajiny 

1. fáze:  VYMEZOVÁNÍ = identifikace kostry ekologické stability a potenciálu krajiny 
+ zajištění územních podmínek (územní plánování +  komplexní pozemkové 
úpravy)  

v zásadách územního rozvoje dochází ke zpřesnění koncepce NR ÚSES 

v územních plánech dochází k upřesnění koncepce ze ZÚR

v ÚP jsou vymezeny plochy k zajištění funkcí ÚSES a v plochách jsou 
stanoveny podmínky využití (nepřípustné, podmíněně přípustné)  

v rámci komplexních pozemkových úprav je ÚSES vymezován plánem 
společných zařízení (vztah PSZ KoPÚ a ÚPD?)

2. fáze:  REALIZACE = projekty, doplňování chybějících vymezených částí



Ochrana přírody a krajiny se zajišťuje zejména 
(§ 2 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny):

a) ochranou a vytvářením územního systému ekologické stability krajiny,
b) obecnou ochranou druhů planě rostoucích rostlin a volně žijícících

živočichů ...
c) ochranou vybraných nalezišť nerostů, paleontologických nálezů, a 

geomorfologických a geologických jevů i zvláštní ochranou vybraných 
nerostů,

d) ochranou dřevin rostoucích mimo les
e) vytvářením sítě zvláště chráněných území a péčí o ně
f) účastí na tvorbě schvalování lesních hospodářských plánů s cílem zajistit 

ekologicky vhodné lesní hospodaření,
g) spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem 

prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny,
h) …



Základní povinnosti při obecné ochraně přírody a krajiny
(§ 4 odst. 1 ZOPK)

Vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci 
přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a 
vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny stanoví a jeho 
hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve 
spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu 
a státní správy lesního hospodářství. 
Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů 
pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém 
se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Podrobnosti vymezení a hodnocení 
systému ekologické stability a podrobnosti plánů, projektů a opatření v procesu 
jeho vytváření stanoví Ministerstvo životního prostředí České republiky (dále 
jen "Ministerstvo životního prostředí") obecně závazným právním předpisem.
(viz vyhláška č. 395/1992 Sb., § 1 – 6)



Zajištění pozemků k tvorbě systému ekologické stability

(§ 59 ZOPK)

(1) K zajištění podmínek pro vytváření systému ekologické stability se v dohodě s 
vlastníkem pozemku uskuteční opatření, projekty a plány podle § 4 odst. 1.

(2) Vyžaduje-li vytváření systému ekologické stability změnu v užívání pozemku, 
se kterou jeho vlastník nesouhlasí, nabídne mu pozemkový úřad22) výměnu 
jeho pozemku za jiný ve vlastnictví státu v přiměřené výměře a kvalitě, jako je 
původní pozemek, a to pokud možno v téže obci, ve které se nachází převážná 
část pozemku původního. 

(3) Na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby 
systému ekologické stability podle § 4 odst. 1 se nevztahují ustanovení o 
ochraně zemědělského půdního fondu.23)

____________________ 
22) Zákon ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. 
(z. 139/2002 Sb. , o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech + z. 503/2012 Sb. o SPÚ) 

Rezerva státních pozemků k uskutečňování rozvojových programů státu



§ 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb. (prováděcí předpis k ZOPK)

Pro účely této vyhlášky se vymezují následující pojmy územního systému 
ekologické stability krajiny (dále jen "systém ekologické stability")

a) biocentrum je biotop [§ 3 písm. i) zákona] nebo soubor biotop v
krajině [§ 3 písm. k) zákona], který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou 
existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému
[§ 3 písm. j) zákona],

b) biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou 
dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím 
vytváří z oddělených biocenter síť. 

• rozhodující část organismů - potenciální rostlinná společenstva  vázaná na 
podmínky stanoviště / STG / biochory / bioregionu….. a na ně přímo vázané 
organismy (hmyz, houby, resp. plísně, apod.)

• migrují též (zejména) jejich (generativní i vegetativní) rozmnožovací 
elementy 



§ 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb.

(1) Vymezení místního, regionálního i nadregionálního systému ekologické 
stability stanoví orgány ochrany přírody v plánu systému ekologické 
stability (srovnej § 4 odst. 1 ZOPK).

(2) Plán systému ekologické stability obsahuje

a) mapový zákres existujících a navržených biocenter a biokoridorů s 
vyznačením zvláště chráněných částí přírody, a to v měřítku          
1:50 000 a větším pro nadregionální a regionální systém ekologické stability 
a v měřítku 1:10 000 a větším pro místní systém ekologické stability,

b) tabulkovou a popisnou část charakterizující funkční a prostorové ukazatele, 
zejména rozmanitost ekosystémů, charakteristiky zvláště chráněných částí 
přírody, prostorové vazby, nezbytné prostorové údaje (minimální plochy
biocenter, maximální délky biokoridorů a jejich minimální nutné šířky) a 
jejich současný stav,

c) bližší odůvodnění včetně návrhů rámcových opatření k jeho zachování a 
zlepšení.



§ 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb.

(3) Plán systému ekologické stability je podkladem pro projekty 
systému ekologické stability podle § 4, provádění pozemkových 
úprav1), pro zpracování územně plánovací dokumentace, pro lesní 
hospodářské plány 2) a pro vodohospodářské a jiné dokumenty 
ochrany a obnovy krajiny. Zpracování plánu systému ekologické 
stability provádějí odborně způsobilé osoby. 3)

1) Zákon ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
(nahrazen zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech) 

2) Zákon ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
(nahrazen zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích Sb.)

3) Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové 
činnosti 

(nahrazeno zákonem 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů – viz § 6 umožňuje stanovit 

speciální autorizace, odkazuje se na § 4 odst. 2 písm. c), Autorizační řád ČKA – A3.1)



§ 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb.

(1)Orgán ochrany přírody průběžně provádí hodnocení systému 
ekologické stability (dále jen "hodnocení") z hlediska jeho    
stabilizační funkce.

(2) Hodnocení obsahuje zejména upřesnění hranic, úroveň biologické diverzity, 
hodnocení druhové skladby porostů a schopnosti ekosystému odolávat 
znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí. Jeho 
výsledkem je určení, zda systém ekologické stability je vyhovující, tj. 
přesně vymezený a schopný bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v 
krajině, nebo nevyhovující, tj. vyžadující vymezení či doplnění biocenter a 
biokoridorů.



§ 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb.

(1)Projekty k vytváření systému ekologické stability (dále jen "projekty") jsou 
souborem přírodovědné, technické, ekonomické, organizační a majetkoprávní 
dokumentace; jsou nezbytným podkladem zejména k provádění 
pozemkových úprav.

(2)Podkladem pro zpracování projektu je schválená územně plánovací 
dokumentace4) nebo plán systému ekologické stability.

(3) Projekty podle odstavce 1 zajišťují právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 
odst. 1 zákona. Jejich zpracování provádějí odborně způsobilé osoby. 3)

4) § 8 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon). (aktuálně podle zákona č. 183/2006 Sb.)



§ 5 vyhlášky č. 395/1992 Sb.

(1)Plán systému ekologické stability a projekt systému ekologické 
stability schvalují příslušné orgány územního plánování v územně 
plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí.

(2) Před schválením předkládá příslušný orgán ochrany přírody návrh 
plánu systému ekologické stability nebo zpracovaný projekt systému      
ekologické stability k posouzení a projednání dotčeným orgánům 
státní správy a účastníkům řízení.

(3) Pro objektivní posouzení návrhu plánu systému ekologické stability 
nebo zpracovaného projektu systému ekologické stability si před jeho 
schválením mohou orgány ochrany přírody zajistit posouzení u 
odborně způsobilých právnických či fyzických osob. 3)



§ 6 vyhlášky č. 395/1992 Sb.

(1) Opatřením k vytváření systému ekologické stability se rozumí návrh a 
realizace dílčích či jednoduchých doplnění systému ekologické stability, 
zejména místního, které vzhledem k nenáročným technickým, ekonomický, 
organizačním a majetkoprávním podmínkám nevyžaduje předchozí 
zpracování plánu či projektu podle § 4 a 5 (např. doplňková výsadba 
stávajícího biocentra či biokoridoru, založení nevelkého remízu, výsadba či 
dosadba liniové zeleně).

(2) Opatření podle odstavce 1 zabezpečují právnické a fyzické osoby 
uvedené v § 4 odst. 1 zákona.



ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY - SOUČASNOST

vymezení ÚSES 
typ dokumentace  způsob vyjádření, způsob uplatnění, závaznost, podrobnost

Plán ÚSES koncepční [§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb.] 
Generely ÚSES překonaná dokumentace pořizovaná okresními úřady ve smyslu 

§ 5 zákona č. 50/1976 (územní generely)
ÚPD (ZÚR) závazné rámcové vymezení 
ÚPD (ÚP) závazné upřesněné vymezení
OPRL [§ 1 odst. 5 písm. g) vyhlášky č. 83/1996 Sb. k lesnímu zákonu ]
LHP/LHO obnova lesa - druhová skladba - porostní skupina
PSZ KoPÚ vymezení na pozemky projekt ÚSES 

Co je ÚSES? „věčná otázka“ 
upřesněné vymezení v ÚP (plochy pro realizaci) nebo
realizované skladebné části (existující, funkční ÚSES)?? 

Závaznost vymezení ÚSES nevzniká správním aktem orgánu ochrany 
přírody, ale vzniká vydáním územně plánovací dokumentace formou 
opatření obecné povahy,  územním rozhodnutím, rozhodnutím o (komplexní) 
pozemkové úpravě 



http://mapy.nature.cz (AOPK ČR, Mapomat)

Síť nadregionálního ÚSES



více správních území  x jedna krajina (jeden funkční systém ÚSES)

jeden systém  x tři hierarchické úrovně (různé kompetence OOP, OÚP)

nadregionální / regionální / místní (lokální) 

1.výkon státní správy - proces a forma

2.činnost autorizovaných projektantů ÚSES - odbornost / obsah  

3.vlastníci a uživatelé pozemků, obce - praktický dopad / realizace / užívání



ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

1.výkon státní správy - proces a forma
2.činnost autorizovaných projektantů ÚSES  - odbornost / obsah   
3.vlastníci a uživatelé pozemků, obce - praktický dopad / realizace / užívání

Metodická pomůcka k vyjasnění kompetencí v problematice územních   
systémů ekologické stability (Věstník MŽP 8/2012)

připravena 1. aktualizace

Impuls k aktualizaci – změna právní úpravy
• novela zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona 

(zrušení možnosti uplatnění předkupního práva státu na pozemky ÚSES)
• zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu
• zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech



METODICKÁ POMŮCKA - ÚSES v územním plánování a působnost OOP 

vymezování a hodnocení ÚSES poskytování údajů o území do ÚAP

úroveň ÚSES orgán ochrany přírody (OOP) . 

NR ÚSES Ministerstvo životního prostředí (pověřilo AOPK) 

R ÚSES Krajský úřad - OŽP
Správy CHKO – na území CHKO a jejich ochranných pásem
Správy NP - na území NP a jejich ochranných pásem
újezdní úřady – na území vojenských újezdů

M ÚSES Obecní úřad ORP - OŽP
Správy CHKO – na území CHKO a jejich ochranných pásem
Správy NP - na území NP a jejich ochranných pásem
újezdní úřady – na území vojenských újezdů

OOP nemají kompetenci k vydání závazného stanoviska ve vztahu k ÚSES
(územní a stavební řízení, komplexní pozemkové úpravy)



METODICKÁ POMŮCKA - ÚSES v územním plánování a působnost OOP

vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech k zákonu č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - příloha č. 1 část A a B) 

sledované jevy – poskytovatelé sledovaných jevů
ÚAP obcí 
jev č. 21 – územní systém ekologické stability - platné vymezení - OÚP
jev č. 118 – jiné záměry - koncepční vymezení - OOP
jev č. 119 – další dostupné informace

ÚAP krajů 
jev č. 37 – další dostupné informace, týkající se například demografie, 

ekonomických aktivit, bydlení, rekreace, uspokojování 
sociálních potřeb a životního prostředí
koncepční vymezení – OOP příslušný k vymezení a hodnocení



METODICKÁ POMŮCKA - ÚSES v územním plánování a působnost OOP

Zásady územního rozvoje 
MŽP vymezení a hodnocení NR ÚSES = plán NR ÚSES (ÚAPK jev č. 37)

požadavky k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR
požadavky k návrhu aktualizace ZÚR (§ 79 odst. 3 písm. a) a q) ZOPK)

KÚ OOP   vymezení a hodnocení R ÚSES = plán R ÚSES (ÚAPO jev č. 118)
mimo CHKO a NP a jejich ochranná pásma, voj. újezdy
požadavky k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR
požadavky k návrhu aktualizace ZÚR

SNP, SCHKO, újezdní úřady – na území své působnosti  
vymezení a hodnocení R ÚSES = plán R ÚSES (ÚAPO jev č. 118)
požadavky k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR
požadavky k návrhu aktualizace ZÚR

Obce požadavky k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR
námitky k zadání aktualizace ZÚR

MO požadavky k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR
stanoviska k návrhu aktualizace ZÚR na území voj. újezdů



METODICKÁ POMŮCKA - ÚSES v územním plánování a působnost OOP

Územní plán obce
MŽP není dotčeným orgánem v procesu pořizování ÚP (změny ÚP) k NR ÚSES

role metodické podpory, v rámci součinnosti OSS se podílí na řešení 
případného nesouladu vymezení NR ÚSES v ÚPD z hlediska zajištění 
funkčnosti skladebných částí NR ÚSES

KÚ OOP  požadavky na obsah zadání ÚP z hlediska R ÚSES
požadavky k návrhu Zprávy o uplatňování ÚP
stanovisko ke konceptu ÚP, resp. k návrhu ÚP
mimo CHKO a NP a jejich ochranná pásma, voj. újezdy

KÚ OÚP   soulad vymezení NR a R ÚSES v ÚP s vymezením v ZÚR
návaznost systému na hranici správního území obce
sleduje dodržení podmínek ZÚR pro upřesnění skladebných částí         
sleduje soulad podmínek ZUR a návrhu ÚP pro využití ploch NR a R ÚSES

SNP, SCHKO vymezení a hodnocení R a M ÚSES = plán R a M ÚSES (ÚAPO jev č. 118)
požadavky k návrhu Zprávy u uplatňování ÚP
požadavky na obsah zadání ÚP nebo změny ÚP
stanovisko ke konceptu ÚP, resp. k návrhu ÚP



METODICKÁ POMŮCKA - ÚSES v územním plánování a působnost OOP

Územní plán obce
ORP OOP  vymezení a hodnocení M ÚSES = plán M ÚSES (ÚAPO jev č. 118)

požadavky na obsah zadání ÚP z hlediska M ÚSES 
požadavky k návrhu Zprávy o uplatňování ÚP
stanovisko ke konceptu ÚP, resp. k návrhu ÚP

ORP OÚP    pořizuje ÚP s výjimkou ÚP obcí na území voj. újezdů

Obce požadavky k návrhu Zprávy o uplatňování ÚP
požadavky na obsah zadání ÚP nebo změny ÚP
obce I. a II. nevymezují ÚSES

MO požadavky na obsah zadání ÚP, resp. změny ÚP v území voj. újezdů z 
hlediska NR, R a M ÚSES
požadavky na Zprávu o uplatňování ÚP
stanovisko ke konceptu a návrhu ÚP, resp. změny ÚP

újezdní úřady  na území vojenských újezdů pořizují ÚP
vymezení a hodnocení R a M ÚSES = plány R a M ÚSES (ÚAP)



METODICKÁ POMŮCKA - ÚSES v územním plánování a působnost OOP

Plán ÚSES 
oborový podklad orgánu ochrany přírody (OOP) 
• Plán NR ÚSES (koncepce)
• Plán R ÚSES (koncepce) – navazuje na NR ÚSES a doplňuje ho
• Plán M ÚSES (nad katastrální mapou zpracované upřesnění koncepce

NR a R ÚSES a jeho doplnění o místní úroveň) 

obsah plánu ÚSES podle § 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb.
zadavatel – příslušný OOP, optimálně pro celý správní obvod
způsob uplatnění v procesu územního plánování (plán ÚAP ÚPD)
vztah Plánu ÚSES a vymezení ÚSES v ÚPD (podklad závazný dokument)
projednání plánu ÚSES v procesu pořizování ÚPD
vztah Plánu ÚSES a Generelu ÚSES či jiné podobné dokumentace



METODICKÁ POMŮCKA - ÚSES v územním plánování a působnost OOP

Plán místního ÚSES 
obsahuje všechny hierarchické úrovně ÚSES
síť místního (lokálního) ÚSES navazuje na upřesněné vymezení NR a R ÚSES
pořizuje OOP - ORP, správa NP, správa CHKO, újezdní úřad
optimálně pro celý správní obvod
plán M ÚSES může v detailu identifikovat problematické vymezení vyšších úrovní 
ÚSES podnět pro OOP příslušný k (N)R ÚSES k revizi vymezení

§ 8 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu:
„Správní orgány vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy.“

V zájmu maximální využitelnosti podkladu OOP v navazujících procesech je 
účelné, aby OOP měl vždy k dispozici (v prostředí GIS) 

• jak vrstvu koncepční (vlastní plán M ÚSES), 

• tak vrstvu závazného vymezení (v ÚPD či KoPÚ).



METODICKÁ POMŮCKA - ÚSES v územním plánování a působnost OO

Způsob vyjádření (N)R BK ÚSES v ZÚR

NRBC – revidovaný podklad MŽP existuje  (vymezení poskytuje AOPK)
NRBK – revidovaný podklad nad rámec ÚTP (1996) MŽP nemá k dispozici

kraje převzaly a vyjádřily NRBK ÚSES v ZÚR různě
vymezení koncepční – vyjádření schématické – linií? plochou koridoru?

Metodická pomůcka uvádí závěry z jednání pořizovatele ZÚR JMK s MMR a MŽP

Jako vhodné řešení jeví vymezení koridorů pro umístění nadregionálních 
biokoridorů v proměnlivé šíři reflektující jednak odpovídající parametry dle 
metodiky, jednak dostupné relevantní znalosti o území (zejména průchod 
zastavěným územím). 
Z hlediska platného stavebního zákona je „liniový“ způsob vymezení koridoru pro 
NR nebo R ÚSES, který předpokládá oscilaci upřesňovaného koridoru v navazující 
ÚPD okolo takto vymezené linie (osy), nepřípustný. 



METODICKÁ POMŮCKA - ÚSES v územním plánování a působnost OOP

Podmínky pro upřesnění NR (R) ÚSES ze ZÚR = úkoly pro územní plánování

upřesnit a stabilizovat vymezení ploch a koridorů NR (R) ÚSES z nadřazené ÚPD a 
doplnit ho skladebnými částmi místního ÚSES v souladu s metodickými východisky 
vymezování ÚSES

respektovat koridory (N)RBK z nadřazené ÚPD; přípustným je upřesnění koridoru 
(N)RBK uvnitř koridoru vymezeného v ZÚR (viz též poznámka v úvodu kapitoly 5), 
respektovat charakter NRBK a jejich limitující parametry7) a stanovit podmínky pro 
zlepšení ekostabilizační funkce NRBK,

respektovat vymezení ploch (N)RBC a stanovit podmínky pro zlepšení ekostabilizační 
funkce (N)RBC, respektovat vymezení ploch NRBC a stanovit podmínky pro zlepšení 
ekostabilizační funkce NRBC, vymezovat plochy biocenter a biokoridorů buď jako 
plochy přírodní, nebo jako plochy s jiným způsobem využití s překryvnou funkcí ÚSES 
(např. v případě stávajícího funkčního využití zemědělského či lesnického

nevymezovat NRBC v současně zastavěném území, případně upravit vymezení tak, aby 
do plochy NRBC nebyly nadále zahrnuty plochy ve stávajícím zastavěném území a 
stávajících zastavitelných plochách



METODICKÁ POMŮCKA - ÚSES v územním plánování a působnost OOP

Podmínky pro upřesnění NR (R) ÚSES ze ZÚR = úkoly pro územní plánování

k funkčnímu překryvu ÚSES s plochami dopravní a technické infrastruktury může 
dojít za podmínky, že bude zachována prostupnost, resp. průchodnost biokoridoru, 

s výjimkou koridorů vázaných na vodní toky a údolní nivy upřesňovat (N)RBK mimo 
současně zastavěná území a zastavitelné plochy tak, aby byly dodrženy metodické 
postupy a provázanost systému ÚSES jako celku a zároveň tak, aby byl v co největší 
míře vymezen na plochách přírodních či plochách, kde nedochází ke střetu se 
schválenými záměry

Metodika k tomu uvádí závěry z jednání pořizovatele ZÚR JMK s MMR a MŽP

Vymezování vložených LBC je v plném rozsahu úkolem náležejícím navazující 
ÚPD. Z tohoto důvodu nelze při upřesňování NR či RBK v územním plánu pohlížet 
na vymezení plochy vloženého LBC přesahujícího plochu koridoru pro NRBK nebo 
RBK ÚSES vymezenou v ZÚR jako na rozpor se ZÚR.



METODICKÁ POMŮCKA - ÚSES v územním plánování a působnost OOP

Podmínky vymezování místního ÚSES
vymezit a stabilizovat plochy a koridory M ÚSES v návaznosti na vyšší hierarchické úrovně 

ÚSES, a to v souladu s metodickými pravidly vymezování ÚSES, respektovat charakter LBK a 
LBC a jejich limitující parametry7) a stanovit podmínky pro zlepšení ekostabilizační funkce 
LBK a LBC,

vymezovat plochy a koridory pro LBC a LBK buď jako plochy přírodní (vhodné pro funkční 
skladebné části), nebo jako plochy s jiným způsobem využití s překryvnou funkcí ÚSES 
(např. v případě stávajícího funkčního využití zemědělského či lesnického),

s výjimkou koridorů vázaných na vodní toky a údolní nivy vymezovat LBK přednostně mimo 
současně zastavěná území a zastavitelné plochy tak, aby byly dodrženy metodické postupy 
a provázanost systému ÚSES jako celku a zároveň tak, aby byl v co největší míře vymezen na 
plochách přírodních či plochách, kde nedochází ke střetu se schválenými záměry.

nevymezovat LBC v plochách stávající zástavby, případně vyjmout z plochy LBC plochy 
zástavby a zastavitelné plochy,

k funkčnímu překryvu ÚSES s plochami dopravní a technické infrastruktury může dojít za 
podmínky, že bude zachována prostupnost, resp. průchodnost biokoridoru,



METODICKÁ POMŮCKA - ÚSES v územním plánování a působnost OOP

Doporučené podmínky využití ploch s vymezeným ÚSES 

hlavní využití – podpora ekologické stability krajiny a podpora uchování 
biologické rozmanitosti (realizace opatření vedoucí ke zvýšení funkčnosti ÚSES, 
např. revitalizace, renaturace, výsadby autochtonních druhů, alternativní 
způsoby sanace území zasažených těžbou využívající samovolnou či řízenou 
sukcesi apod.)

přípustné využití – hospodářské využití (zemědělské nebo lesnické), pokud 
současně vede ke zlepšení podmínek pro hlavní využití, nebo je s ním slučitelné; 
v případě lesnického hospodaření je přípustné využití napomáhající přiblížení 
k přirozené druhové skladbě lesa (podpora přirozené či přírodě blízké skladby 
porostů spojená s přirozenou obnova porostů, přírodě bližší způsoby 
hospodaření v lesích), v případě zemědělského hospodaření pak změna kultury 
směrem ke zvýšení ekologické stability (např. zatravnění)



METODICKÁ POMŮCKA - ÚSES v územním plánování a působnost OOP

Doporučené podmínky využití ploch s vymezeným ÚSES 

podmíněně přípustné využití – opatření k hospodaření (zemědělskému či 
lesnickému) na daných plochách, která nepovedou ke snížení stabilizační funkce 
ÚSES, ke dlouhodobému zhoršení, omezení či zamezení průchodnosti či 
přerušení spojitosti ÚSES,

nepřípustné využití – v biocentrech umisťování nových staveb včetně staveb 
sloužících pro výrobu energie, umisťování neprůchodného oplocení či ohrazení; 
v biokoridorech umisťování nových staveb s výjimkou staveb dopravní a 
technické infrastruktury, u nichž je průchodnost biokoridoru zajištěna, 
umisťování oplocení či ohrazení trvalého charakteru (netýká se dočasné ochrany 
výsadeb proti okusu, standardních lehkých ohradníků)

Pozn. Do podmínek územního rozhodnutí o změně využití území je třeba uplatnit 
požadavek na termín odstranění ochranného oplocení.



METODICKÁ POMŮCKA - ÚSES v dokumentaci pro lesní hospodářství

Oblastní plány rozvoje lesa (OPRL) - vyhláška č. 83/1996 Sb.

• pořizuje MZe (ÚHÚL) podle § 23 odst. 4 a § 31 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb.

• podklad pro oblastně diferencované uplatňování státní lesnické politiky a 
rámcovým doporučením pro zpracování LHP a LHO  - 41 lesních oblastí
• obsahují návrh dlouhodobých opatření ochrany lesa včetně vymezeného a 
schváleného ÚSES [§ 1 odst. 5 písm. g) vyhlášky]

• formální náležitosti vymezení ÚSES v OPRL nejsou stanoveny, je účelné, aby 
grafická část obsahovala mapový zákres ÚSES vyjádřený jako bezešvá vrstva 
nadregionální, regionální i místní (lokální) hierarchie ÚSES a textová část 
Rámcových směrnic hospodaření obsahovala hospodářská doporučení pro 
jednotlivé hospodářské soubory vyhovující z hlediska funkčnosti ÚSES. Vhodným 
podkladem pro aktualizované OPRL se jeví závazné vymezení ÚSES v ÚP 
dotčených obcí (grafická část) a plán místního ÚSES (textová část). K poskytování 
těchto údajů jsou oprávněny ORP. 



METODICKÁ POMŮCKA - ÚSES v dokumentaci pro lesní hospodářství

Lesní hospodářské plány (LHP) 

• pořizuje vlastník lesa (nástroj vlastníka) podle § 24 zákona 289/1995 Sb.
závazná ustanovení: 

- celková výše těžeb 
- podíl melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) při obnově porostu

doporučující ustanovení – rámcové směrnice (základní hospodářská doporučení 
vycházející z příslušného OPRL)

• k vyjádření ÚSES v LHP (LHO) slouží především stanovení minimálního podílu 
melioračních a zpevňujících dřevin pro konkrétní jednotky prostorového 
rozdělení lesa (porostní skupiny či porosty) vyplývající z rámcové směrnice 
hospodaření pro zastoupené hospodářské soubory, přičemž pro zajištění 
funkčnosti ÚSES při obnově lesa s vysokým podílem MZD je žádoucí vyšší podíl 
MZD obnovovaného lesa zachovat. Podkladem pro zpracování LHP (LHO) jsou 
oblastní plány rozvoje lesa (OPRL).



OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020
PODPORA ÚSES

Prioritní osy: Celková alokace OPŽP: 2,64 mld. €
PO 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
PO 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
PO 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu – 352 mil. € (13,34%)

Specifické cíle:
SC 4.1    Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných 
chráněných území – 106 mil. € (30 %)
SC 4.2    Posílit biodiverzitu – 24 mil. € (7%)
SC 4.3    Posílit přirozené funkce krajiny – 152 mil. € (43 %)
SC 4.4    Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech – 70 mil. € (20 %)

PO 5 Energetické úspory



OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
2014 – 2020
PODPORA ÚSES

Opatření: Plány ÚSES pro správní území ORP

Oprávnění žadatelé – obce s rozšířenou působností

Plán ÚSES musí být zpracován autorizovaným projektantem ÚSES 
(autorizace ČKA  A.3.1) dle Metodiky vymezování ÚSES (aktuálně se 
zpracovává) a musí být poskytnut v souladu s § 27 stavebního zákona 
pořizovateli ÚAP obcí

Podpora až od další výzvy na SC 4.3 (v prvním čtvrtletí roku 2016)

Podpora EU (Fond soudržnosti) – 80 % celkových způsobilých nákladů 

Možnost pořízení plánu ÚSES pouze pro část obvodu ORP, bodově je ale 
zvýhodněno pořízení plánu pro celý obvod ORP



OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020
PODPORA ÚSES

Opatření: Realizace skladebných částí ÚSES

založení biocenter a biokoridorů ÚSES, zlepšení funkčního stavu biocenter a 
biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

Oprávnění žadatelé – kraje, obce, organizační složky státu, státní podniky, státní 
organizace, příspěvkové organizace, neziskové organizace, církve, podnikatelské 
subjekty, …

Podmínka – projekt realizace ÚSES je v souladu s územním plánem

Podpora EU (Fond soudržnosti) – 80 - 100 % celkových způsobilých nákladů 
(podrobnosti stanovuje aktuální výzva)

Bodově zvýhodněny projekty lokalizované v území s nízkou ekologickou 
hodnotou  (Ekologická hodnota stanovena pro jednotlivá katastrální území na 
základě stanovení koeficientu HET = heterogenita segmentů orné půdy)

Vrstva HET je dostupná na mapovém serveru AOPK ČR v záložce Podklady pro OPŽP 
http://mapy.nature.cz



OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020
PODPORA ÚSES

AOPK ČR v OPŽP 2014 – 2020

zprostředkující subjekt pro PO 4 s výjimkou SC 4.1 – příprava programové 
dokumentace, konzultace, příjem a hodnocení žádostí, kontroly realizace 
projektů

SC 4.1 určená pro dotační podporu AOPK ČR, NP a Správy jeskyní ČR – AOPK 
ČR může žádat o dotaci a roli zprostředkujícího subjektu v tomto případě 
přebírá SFŽP ČR



AKTUALITY ÚSES

• MŽP VYDÁ 1. aktualizaci METODICKÉ POMŮCKY ÚSES (říjen 2015)

• MŽP POŘIZUJE METODKU VYMEZOVÁNÍ ÚSES (únor 2016)

nejde o úplně novou metodiku 

revize, aktualizace a doplnění existujících metodických podkladů, jejichž 
využití  vzhledem k době vzniku již neodpovídá současným potřebám a 
nárokům a nezapadá do kontextu současné právní úpravy

teoretická východiska a přírodovědný základ vycházejících 
z biogeografické diferenciace krajiny se nemění

na www.uses.cz lze uplatnit náměty a názory k osnově metodiky

• MŽP PŘIPRAVUJE NOVELIZACI §§ 1 – 6 VYHLÁŠKY č. 395/1992 Sb. 
(2015/2016)

vyhláška byla formulována v době účinnosti zákona č. 50/1976 („starého 
stavebního zákona“), dnes komplikuje výkon státní správy – zejména § 5 
proces schvalování Plánu ÚSES

novela reaguje mj. na rozsudek KS v Brně (zrušení ÚSES v ÚP)



ÚP Sušice 2014



MAPOMAT AOPK ČR – Podklad pro vymezení NR BC 80 (Albrechtice – Milčice) 

Vrabcov



ZÚR Plzeňského kraje 



šedé podbarvení - původní ÚTP 1996
červená čára - optimální hranice (čili ideál)
modrá plocha - minimální hranice (čili to nezbytně nutné, aby to bylo ještě NRBC)
zelené plochy- jádrová území (s ohledem na biogeografické podmínky nejdůležitější plochy)



NR BC Vysoké Chvojno

NR BC Bohdaneč

MapoMat – mapový server AOPK ČR (ÚTP)



RBC Kuněticko

RBC Halda
NR BK 73 – osa vodní

NR BK 74 – osa mezofilní hájová NR BK 73 – osa borová



ZÚR Pardubického kraje – výkres plocha koridorů nadmístního významu 
(vydány 29. 4. 2010)



ZÚR Pardubického kraje – problémový výkres







plocha k 
zastavěníStávající 

stavba = 
bariéra v NR 
biokoridoru



A to je konec…


