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• Územně analytický podklad pro SO ORP (obce s 

rozšířenou působností) 

• První dokument v územním plánování v ČR, který řeší 

hlavně extravilán 

• Cíl: identifikace problémů a návrhy řešení za cca 12 

témat (voda, eroze, ochrana přírody, krajinný ráz a další) 

• ÚSK jsou zpracovány pro 45 SO ORP (z IROP)  

• Moje práce: 400 obcí / + 2 000 km2  

 



3 Zdroj: BUWAL (1997). 
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Doporučení opatření k ochraně přírody a zvýšení 

biodiverzity  

Základní principy:  

1. Výstupy analytické části – problémy a hodnoty 

2. Větší ochrana stávajících přírodních hodnot v 

krajině (biotopy) 

3. Nové ekologicky stabilnější plochy a linie v 

krajině, vč. přír. biotopů, kvantifikované v ha.  

Opatření jsou v souladu s Národním akčním plánem 

adaptace na změnu klimatu.   
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VKP  

Nové ekologicky stabilní plochy 

a linie – zničené historické krajinné prvky Přírodní biotopy 

(hodnoty)  

VKP niva 
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Nové ekologicky stabilní plochy 

a linie – často zničené historické krajinné prvky 
Přírodní biotopy 

(hodnoty)  
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Agrolesnictví. Zdroj: Agrolesnictví (2018) 
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Revitalizace. Zdroj: Lukáš Krejčí, Unie pro řeku Moravu.  
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Revitalizace. Zdroj: Lukáš Krejčí, Unie pro řeku Moravu.  

Ukázka druhově bohatého bylinného porostu – mokřadní louka. 

Foto: Jindřich Prach, CHKO Český kras 



Možnost zapojení se do projektu 
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Vizualizace návrhu 
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• Zapracování návrhů ÚSK do územních plánů: první 

obce začínají 

• Je potřeba řešit bariéry: 

– Dotace pro obce pro výkup parcel  

– Podpora úředníků při prosazování opatření 

– PODPORA SCHOPNOSTI DOMLUVIT SE MEZI SEBOU 

– Jak vytvořit důvěru mezi skupinami s „enemy image“:  

– Řešení konfliktů – mediace, facilitace procesu tvorby prvků 

• Navazující projekt TAČR – hledáme obce se zájmem 

tvořit krajinné prvky a řešit sucho na lokální úrovni 

 

Co dál? 



Příklad spolupráce - Landcare Germany  

 

1. Parity  

2. Voluntary 

participation 

 

3. Regional base  

Klíčový je dialog: 

- Zemědělci 

- Ochranáři 

- Státní správa 

170 NNO v Německu spolupracuje s 10 000 farmáři 
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