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Práce se zaměřuje na územní systém ekologické stability (ÚSES) ve dvou jeho 
legislativních podobách; v podobě územně plánovací podkladu, tj. generelu ÚSES, v tomto 
případě celokrajského zaměřeného na naderegionální a regionální úroveň, a dále pak v podobě 
jeho implementace do závazných částí územních plánů, v tomto případě územních plánů 
velkých územních celků včetně konceptu územního plánu celého Jihočeského kraje. Práce se 
rovněž zmiňuje o pořizované koncepci ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje, jako o 
dalším důležitém koncepčním materiálu zpracovávaném pro území Jižních Čech. 

Práce se snaží odlišit rozdílný charakter těchto dvou pohledů na podobu ÚSES. Separátně 
se zaměřuje na problémy odborné a koncepční, v části týkající se podkladů, a samostatně se 
zaměřuje na problémy včleňování těchto odborně náročných materiálů do územně plánovací 
dokumentace, resp. do její závazné části, která je dnes vydávána formou obecně závazné 
vyhlášky kraje, resp. obcí. 

Problémy odborné a koncepční nastiňuje prostřednictvím popisu uvedených dvou 
stěžejných materiálů (koncepce NR-R ÚSES Jihočeského kraje, koncepce ochrany přírody a 
krajiny Jihočeského kraje) a dále pak prostřednictví celé řady příkladů grafických i textových 
částí územních plánů velkých územních celků pořízených na území Jižních Čech. 

Prezentace se nejdříve zabývá právním rámcem a nástroji ochrany přírody a územního 
plánování. V prezentaci jsou uvedeny podrobné informace o přístupu ke zpracování a podobě 
alfanumerické i grafické části krajského generelu ÚSES, nastíněny principy přístupu ke 
zpracování koncepce ochrany přírody a krajiny, stejně tak, jako zmíněna struktura a podoba 
územního plánu Jihočeského kraje (ÚPK). V závěru je popsán způsob zahrnutí ÚSES do ÚPK 
a další postup při jeho pořizování. 

Práce si nedělá ambici hodnotit, najít universální správné řešení, naší snahou bylo 
upozornit a na příkladech dokumentovat problém zahrnutí odborně zaměřeného podkladu do 
závazné obecně právní podzákonné normy a na ukázat genesi a způsob řešení tohoto 
problému v Jihočeském prostředí. 

 

   


