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Standardy péče o přírodu a krajinu 

 

Standardy péče o přírodu a krajinu jsou doporučením 
stanovujícím parametry výstupů technický popis postupů 
jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o 
přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, 
výrobků a definice pojmů.  
 
Standardy po odborné oponentuře vydává AOPK ČR, 
která je zpracovává ve spolupráci s akademickými 
pracovišti a dalšími odbornými autoritami v příslušných 
oborech. 



 
Řada A (arboristické standardy) 
zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v péči o dřeviny rostoucí mimo les 
 
Řada B (voda v krajině) 
zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v péči o mokřady a jejich vytváření 
 
Řada C (ÚSES a krajinotvorné prvky) 
zbývá se rozpracováním dílčích okruhů v zakládání a péči o skladebné části ÚSES a 
krajinotvorné prvky na nelesních plochách 
 
Řada D (péče o vybrané terestrické biotopy) 
zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v péči o ohrožené biotopy  
 
Řada E (speciální opatření druhové ochrany) 
zbývá se rozpracováním dílčích okruhů v oblasti druhové ochrany přírody 
 
Řada F (návštěvnická infrastrutkura) 
zbývá se rozpracováním dílčích okruhů v zřizování a provozu návštěvnické infrastruktury v 
chráněných územích interpretující přírodní dědictví a usměrňující návštěvnost 

Seznam standardů 



00 Obecné 

00 001 Názvosloví 

01 Kontroly, hodnocení, plánování 

01 001 Hodnocení funkčnosti ÚSES 

01 002 Vytváření ÚSES (plány a projekty) 

02 Technologické postupy 

02 001 Realizace biocenter a biokoridorů ÚSES 

02 002 Vytváření krajinotvorných a interakčních prvků 

02 003 Funkční výsadby ovocných stromů v zemědělské krajině 

02 004 Péče o skladebné části ÚSES vč. krajinotvorných a interakčních prvků 

02 005 Péče o jedince a sady starých a krajových odrůd ovocných dřevin 

03 Bezpečnost při práci a ochrana zdraví 
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Norma - standard - metodika 



Historie vzniku standardu 



Proces zpracování standardů se 
skládá ze sedmi základních fází: 

•  Otevření vývoje standardu 

•  Vývoj obsahu standardu 

•  Připomínkování odbornou  

     veřejností 

•  Oponentura 

•  Schválení standardu 

•  Zveřejnění standardu 

•  Aktualizace standardu (dle  

    potřeby a připomínek z praxe) 



 

• Definování zadání pro projektanta, předmětu díla a 
jeho hodnocení při přebírání 

• Formulování zadávací dokumentace a smluvních 
podmínek 

• Sjednocení výkonu státní správy a porovnání efektivity 
podporovaných opatření 

• Závazný materiál pro AOPK , podpůrný nástroj (dotační 
nástroje – ceník obvyklých opatření, stanoviska a 
odborná vyjádření) 

• Aktualizovatelný nástroj 

• Tříbení názorů při tvorbě a aktualizaci standardů 
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• Plán místního ÚSES  

• Plán regionálního a nadregionálního ÚSES 

 

 Plán ÚSES obsahuje  
• textovou (A) 

• tabulkovou (B) 

• výkresovou část (C) 

• digitální forma plánu ÚSES (D) 
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2.1 PLÁN MÍSTNÍHO ÚSES 

 

2.1.1 TEXTOVÁ ČÁST 

 

2.1.1.1 ÚVODNÍ ČÁST 

2.1.1.2 ROZBOROVÁ ČÁST  

2.1.1.3 NÁVRHOVÁ ČÁST  

 

2.1.2 TABULKOVÁ ČÁST  

  

2.1.3 VÝKRESOVÁ ČÁST 

2.1.3.1 VÝKRES ROZBORŮ AKTUÁLNĚ ZÁVAZNÉHO VYMEZENÍ ÚSES 

2.1.3.2 VÝKRES NÁVRHU ÚSES 

 

2.1.4 FOTODOKUMENTACE 

 

2.1.5 DIGITÁLNÍ FORMA PLÁNU ÚSES 
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2.1 PLÁN NADMÍSTNÍHO ÚSES 

 

2.1.1 TEXTOVÁ ČÁST 

 

2.1.1.1 ÚVODNÍ ČÁST 

2.1.1.2 ROZBOROVÁ ČÁST  

2.1.1.3 NÁVRHOVÁ ČÁST  

 

2.1.2 TABULKOVÁ ČÁST  

  

2.1.3 VÝKRESOVÁ ČÁST 

2.1.3.1 VÝKRES ROZBORŮ AKTUÁLNĚ PLATNÉHO VYMEZENÍ ÚSES 

2.1.3.2 VÝKRES NÁVRHU ÚSES 

 

2.1.4 FOTODOKUMENTACE 

 

2.1.5 DIGITÁLNÍ FORMA PLÁNU ÚSES 
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A.1 Úvodní část 

A.1.1 Základní údaje identifikující zakázku  

Zadavatel, zpracovatel, zadaný obsahový rozsah. 

A.1.2 Základní charakteristiky řešeného území 

Popis přírodního prostředí a jeho antropického využití. 
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3 Obsah projektu ÚSES 

3.1 Projektová dokumentace ÚSES 

3.1.2  Technická (průvodní) zpráva 

3.1.3  Výkresová část 

3.1.4  Rozpočtová část 

3.1.5  Dokladová část 

3.1.6  Fotodokumentace 


