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Nástroje územního plánování 

ZI a ÚSES z pohledu resortu MMR 



Plán nadregionálního / regi-

onálního / místního ÚSES 

 (popř. Generel ÚSES, není-li 

novější podklad) 

 obsahuje odborné vymezení 

ÚSES (nezávazné) 

 

 

Územně analytické podklady 

 podklad zejména pro 

pořizování ÚPD 

Vztah plánu ÚSES, ÚPD, ÚPP 

ZI a ÚSES z pohledu resortu MMR 

Územní studie krajiny (ÚSK) 

 nemá suplovat plán ÚSES 

 řeší krajinu komplexně -> není 

vhodné zrovna ÚSES pominout 

 může např. vytipovat nenávaznosti 

ÚSES, nevhodně vymezené části 

ÚSES apod. k dalšímu řešení  

 

Územně plánovací dokumentace 

(ZÚR     ÚP     RP) 

 závazné vymezení ÚSES 

 hierarchicky uspořádaná 

 nižší dokument zpřesňuje 

vymezení z dokumentu vyššího 



Vymezení ÚSES v ÚPD 

 Zásady územního rozvoje 

 Závazné vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES 

 Územní plán 

 Zpřesnění vymezení nadreg./reg. ÚSES ze ZÚR + závazné 

vymezení lokálního ÚSES 

 Regulační plán 

 Zpřesnění vymezení ÚSES z ÚP (pokud se v řešeném území RP 

nachází) 
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Výzkumný projekt TAČR Beta2 

 Projekt  TITBMMR805 „Vymezování zelené 

infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, 

zejména v územním plánu, jako nástroj posilování 

ekosystémových služeb v území“ 

 Řešitelé: Mendelova univerzita v Brně + Löw a spol., 

s.r.o. + Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a 

okrasné zahradnictví, v.v.i. + Atelier Fontes, s.r.o. 

 Dohled nad řešením projektu na půdě TAČR v meziresortní 

spolupráci MMR, MŽP a SPÚ 

 Zahájení řešení projektu 06/2019, dokončení 02/2021 
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Co projekt iniciovalo 

 Potřeba zohlednit široce se prosazující koncept zelené 

infrastruktury  

 

 Potřeba reagovat na dokumenty EU, požadující řešit ZI 

prostřednictvím územního plánování a rozvoje  

 např. sdělení EK COM/2013/0249 

 

 Potřeba řešit opatření z národních strategií 

 opatření 1.5.2 z Politiky architektury a stavební kultury ČR, resp. 

úkol 14_3.2 z Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu 
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Co je třeba řešit 

 Definovat obsah pojmu ZI pro potřeby veřejné správy 

 Promyslet vztah ZI k existujícím složkám/systémům, 

zakotveným v právních předpisech  

 (ÚSES, VKP, systém sídelní zeleně…) 

 Promyslet, jak vymezovat ZI 

 v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu 

 v územně plánovacích podkladech 

 ve vybraných nástrojích mimo systém územního plánování 

(pozemkové úpravy…) 

 Vymezení ZI v územním plánu bude ověřeno na příkladu 

2 území (městské a venkovské prostředí) 

ZI a ÚSES z pohledu resortu MMR 



Výstupy 

 1: Definice ZI a analýza jejího obsahu ve vazbě na 

poskytování ekosystémových funkcí a služeb 

 2: Metodika vymezování ZI v územně plánovací 

dokumentaci, zejména v územním plánu 

 certifikovaná metodika MMR 

 navrhnout optimální postup vymezení 

 včetně případové studie ověřující navržené řešení na 2 pilotních územích 

 3: Návrh řešení ZI v dalších nástrojích územního 

plánování a v souvisejících oblastech 
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Zadání, postup, co nás čeká 

 Neopominutelným podkladem Sdělení EK COM/2013/0249 

Zelená infrastruktura – zlepšování přírodního kapitálu 

Evropy; (obsahuje též pracovní definici ZI) 

 Neopominutelné principy ZI: Multifunkčnost (poskytování 

širokého spektra ekosystémových služeb) a Propojenost 

 Koordinace s připravovaným standardem obsahu ÚP 

 

 Probíhají práce na 1. výstupu – definice ZI, analýza obsahu ZI 

 Začínají práce na 2. výstupu – certifikovaná metodika 

 

 V průběhu řešení projektu 2 semináře pro odbornou veřejnost,  

první z nich ještě v roce 2019 
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Vztah ÚSES k Zelené infrastruktuře 

 ÚSES jako podmnožina ZI 

 

 

 

 Z pohledu MMR synonyma pro ZI; ZI zahrnuje zelené i 

modré plochy, prvky a systémy 

 MMR používá výhradně pojem Zelená infrastruktura 
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Zelená infrastruktura vs. pojmy 

„modrozelená infrastruktura“ či „modrá a 

zelená infrastruktura“ 



Pracovní definice ZI ve Sdělení EK 

COM/2013/0249 

 Zelená infrastruktura: strategicky plánovaná síť 

přírodních a polopřírodních oblastí s rozdílnými 

environmentálními rysy, jež byla navržena a je řízena s 

cílem poskytovat širokou škálu ekosystémových 

služeb. Zahrnuje zelené plochy (nebo modré plochy, 

jde-li o vodní ekosystémy) a jiné fyzické prvky v 

pevninských (včetně pobřežních) a mořských oblastech. 

Na pevnině se zelená infrastruktura může nacházet ve 

venkovských oblastech i v městském prostředí. 
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