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Abstract: A new methodology for Local Territorial System of Ecological 

Stability. A new methodology for Local Territorial System of Ecological Stability 

is presented in this paper. It integrates knowledge gained through checking real 

case studies areas with previous methods. The main structure reflects ordinance 

No. 492/2006 of the Ministry of Environment. The methodology contains three 

main parts: Analysis, Synthesis and Proposal. The analysis characterizes the 

natural conditions of a study area, the current landscape structure and a 

projection of positive and negative elements and phenomena in the territory. The 

Synthesis deals with the combination of analytical inputs and the evaluation of 

ecological stability, isolation, connectivity and density of natural elements in the 

study area. The Proposal includes the Territorial System of Ecological Stability, 

new ecological elements and management measures.  
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ÚVOD  

 

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) vznikol ako potreba riešiť 

územné zabezpečenie ekologickej stability krajiny, prepojenie prírodných území 

a ochranu reprezentatívnych druhov aj biotopov v ich prirodzenom prostredí. 

Koncepcia územných systémov ekologickej stability krajiny bola od začiatku 

vytváraná tak, aby vznikol ucelený súbor ekologických podkladov o 

priestorových nárokoch bioty v krajine, ktorý by bol vyuţiteľný v územnom 

plánovaní pri harmonizácii rôznych poţiadaviek na vyuţitie územia. Počas 

uplynulých 20 rokov, odkedy sa na Slovensku pouţíva termín územný systém 

ekologickej stability, bolo spracovaných niekoľko metodických postupov, ako 

sa má dokumentácia ÚSES spracovávať a čo má obsahovať. Metodické návody 

sa týkali všetkých úrovní, teda nadregionálnej, regionálnej aj miestnej. Pojem 

ÚSES bol prijatý ako štandardný názov v bývalom Československu a moţno ho 
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povaţovať za jeden z typov ekologických sietí, ktoré sa formovali v Európe a aj 

inde vo svete. V počiatočnom období vznikali ekologické siete pod rôznymi 

názvami, napr. prírodná sústava Litvy „Gamtinio karkaso“ (Kavaliauskas 1990, 

1995), sieť biotopov v Nemecku „Biotopverbundsystem“ (Jedicke 1994), zelené 

cesty „Greenways“ v Amerike (Smith, Hellmund 1993), Austrálii (Saunders, 

Hobs 1991) a aj v Španielsku. Hoci všetky typy ekologických sietí majú 

spoločný cieľ: zmiernenie negatívnych dôsledkov fragmentácie biotopov ich 

vzájomným prepojením, v detailoch boli a doposiaľ sú do určitej miery odlišné 

v cieľoch, metodických postupoch aj terminológii. V súčasnosti si jednotlivé 

štáty stanovujú čoraz viac doplnkových poţiadaviek, ktoré by mala 

multifunkčná ekologická sieť v krajine plniť. Napr. v Holandsku je hlavným 

cieľom zvrátiť trend fragmentácie a degradácie biotopov, zlepšiť kvalitu 

prírodných biotopov zvýšiť spojitosť prírodných území, hustotu siete a 

priestupnosť krajiny. Medzi ďalšie ekologické a environmentálne poţiadavky 

patrí: prevencia záplav, ochrana významných kultúrno-historických hodnôt; 

plnenie významných rekreačných funkcií a budúcnosť detí (Hootmans, Kampf 

2005). Národná ekologická sieť Moldavska zdôrazňuje o. i. aspekty zmiernenia 

dezertifikácie územia prostredníctvom ochrany a tvorby biotopov (napr. 

zalesnenie, obnova lúk) a zabezpečenie ekologickej bezpečnosti krajiny 

(Climenco, Trombitki, Chisinau 2002). Ekologická sieť Ruska (Schestakov, 

Krever 2003) si kladie za úlohu ochranu biologickej rozmanitosti na území, 

ktoré tvorí 11,4 % rozlohy našej planéty, zachovanie ekologickej rovnováhy, 

ochranu ekologických procesov a zabezpečenie vyváţenosti medzi ochranou 

biodiverzity a ekonomickým rozvojom regiónov. 

Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) má z funkčného 

hľadiska v celom systéme kľúčové postavenie. Miestne biocentrá a biokoridory 

dopĺňajú sieť regionálnych a nadregionálnych biocentier a sú súčasťou 

biokoridorov vyššieho významu. Existujúce, čiastočne existujúce alebo novo 

navrhované biokoridory môţu byť spojité, alebo nespojité. Pri návrhu 

funkčných biokoridorov nadobúda význam hodnotenie konektivity (spojitosti) v 

zmysle Formana, Godrona (1993) vyjadrením počtu medzier na jednotku dĺţky 

biokoridoru, alebo výpočtom indexu spojitosti siete ( - index, podiel počtu 

existujúcich a maximálne moţných prepojení koridorov a uzlov). Spojitosť 

moţno chápať ešte širšie v zmysle Lindenmayera, Fischera (2006), ako 

konektivitu biotopov, krajiny a ekologickú konektivitu. 

 

 

CIEĽ 

 

Cieľom príspevku je poskytnúť univerzálny postup na spracovanie 

miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES), ktorý je moţné 

vyuţiť v ochrane prírody, územnom plánovaní, v projektoch pozemkových 

úprav, prípadne pre iné účely súvisiace s ochranou krajiny a bioty. Metodický 

návod uvedený v príspevku vychádza čiastočne z teoretických materiálov, ktoré 

boli v minulosti spracované, ale predovšetkým je výsledkom praktického 
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overenia v reálnych podmienkach. Zjednocuje doteraz pouţívané postupy s 

novými poznatkami, získanými pri overovaní postupu v konkrétnych územiach. 

 

 

TEORETICKO-METODICKÉ VÝCHODISKÁ 

 

Význam metodík a metodických návodov je zrejmý, cieľom je uvedenie 

odborného postupu k dosiahnutiu určitého cieľa. Metodika by mala byť 

prehľadná s jasne definovanými pojmami a stanovenými krokmi. Pri 

formulovaní metodických postupov so širším, celospoločenským dosahom 

nadobúda význam zjednotenie postupu spracovania, dosiahnutie porovnateľnej 

kvality a kontrolovateľnosti pracovných etáp a výstupov. Ak ide o 

interdisciplinárny dokument, treba zaviesť presnú terminológiu a etapizáciu 

postupu prác.  

Metodiky a metodické návody pre vypracovanie dokumentácie územných 

systémov ekologickej stability (ÚSES) na regionálnej a miestnej úrovni sú na 

Slovensku vypracované účelovo uţ od roku 1992, prevaţne pre potreby 

spracovania dokumentácie štátnej ochrany prírody a krajiny (Húsenicová, 

Ruţičková et al. 1992; MŢP SR 1993; Jančura et al. 1994; Izakovičová et al. 

2000). Vzhľadom na obdobia spracovania uvedených metodík a metodických 

návodov v nich absentuje zhoda s obsahom dokumentov ÚSES v zmysle platnej 

legislatívy (zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vykonávacia 

vyhláška č. 24/2003 Z. z., resp. vyhláška č. 492/2006 Z. z. k zákonu o ochrane 

prírody a krajiny). Projekty územných systémov ekologickej stability sú 

dokumentom ochrany prírody a krajiny, podkladom pre územné plány a 

spracovávajú sa v rámci projektov komplexných pozemkových úprav. Kaţdý 

sektor má svoje špecifiká. ÚSES ako dokument rezortu ochrany prírody a 

krajiny by sa mal stať po zapracovaní a schválení územno-plánovacej 

dokumentácie všeobecne záväzným plánom ÚSES. Podľa Lepešku, Kaulicha et 

al. (1999) je v tomto prípade nevyhnutná previazanosť postupu územno-

plánovacej činnosti s projektovou činnosťou komplexných pozemkových úprav, 

čo si vyţaduje medziodvetvovú spoluprácu a aplikáciu vhodnej metodiky. 

Prvý metodický postup spracovania územných systémov ekologickej 

stability bol v roku 1984 spracovaný v rámci Agroprojektu Brno vo forme 

metodickej pomôcky (Löw et al. 1984). Metodika sa ďalej vyvíjala na 

biogeografickom a geobiocenologickom základe (Löw et al. 1986, 1988, 1995). 

Aktuálny metodický postup projektovania ÚSES na lokálnej úrovni v Českej 

republike spracovali Maděra, Zimová (2004), ako komplexný multimediálny 

materiál, ktorý koncepčne vychádza z príručky Rukověť projektanta místního 

ÚSES (Löw et al. 1995), texty boli aktualizované a doplnené o najnovšie 

poznatky z príslušných vedných odborov. Elektronická verzia metodického 

postupu obsahuje aj názorné ukáţky projektov a uskutočnených realizácií 

prvkov ÚSES. 

Na Slovensku metodiku ÚSES rozvíjali na Ústave krajinnej ekológie 

SAV viacerí autori, ktorí vychádzali z teoretického základu metodiky LANDEP 
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(Ruţička, Miklós 1988; Miklós 1990; Šteffek et al. 1992). V roku 1985 bol na 

Ústave experimentálnej biológie a ekológie krajiny SAV spracovaný 

Ekologický generel SSR (UEBE SAV 1985), v rámci ktorého bol vykonaný 

prvý výber biocentier nadregionálneho významu pre Slovensko. V Genereli uţ 

bol zohľadnený pojmový aparát metodiky ÚSES. 

V roku 1993 vydalo Ministerstvo ţivotného prostredia SR (MŢP SR) 

Metodické pokyny na vypracovávanie dokumentov ÚSES, ako záväzný 

metodický postup, uverejnený vo Vestníku MŢP SR. Metodika rieši postupnosť 

krokov prípravy projektov ÚSES, spresňuje ich obsahovú náplň, spôsob 

spracovania a štruktúru návrhov. Základné kroky spracovania návrhov ÚSES 

vychádzajú z metodiky LANDEP a obsahujú tieto časti: I. Sústreďovanie 

podkladov (analýzy); II. Vypracovanie syntéz (čiastkových a úplných); III. 

Hodnotenie; IV. Klasifikácia územia; V. Návrhy. 

Metodické pokyny pre vypracovanie dokumentov ÚSES (MŢP SR, 1993) 

slúţili v rokoch 1993 – 1995 ako základný metodický podklad pre spracovanie 

Regionálnych ÚSES (RÚSES) pre 38 okresov Slovenska. Manuál k 

metodickým pokynom pre spracovanie dokumentácie ÚSES (Jančura et al. 

1994) predstavuje pracovnú pomôcku k Metodickým pokynom (MŢP SR 1993) 

a jeho cieľom bolo detailnejšie rozpracovať tie časti a postupy, ktoré boli 

spracovateľom dokumentácie RÚSES nejasné, alebo boli v metodike len 

stručne spomenuté. Tento Manuál k metodike ÚSES bol vyuţitý pri 

spracovávaní RÚSES v rokoch 1994 a 1995. V roku 2000 bola širokým 

kolektívom autorov pripravovaná aktualizácia Metodických pokynov ÚSES, v 

ktorých mali byť zohľadnené hlavne poţiadavky štátnej ochrany prírody. 

Aktualizovaný návrh metodiky ÚSES (Izakovičová et al. 2000) bol overený na 

dvoch modelových územiach. Táto metodika však nikdy nebola MŢP SR 

odporúčaná ako oficiálny postup na spracovanie ÚSES. 

 

 

LEGISLATÍVNE PREDPISY A ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ 

STABILITY 

 

V rokoch 1990 – 1992 boli v rámci bývalej Slovenskej komisie ţivotného 

prostredia vytvorené prvé základy právneho zakotvenia problematiky ÚSES. 

Základom sa stala Koncepcia územného systému ekologickej stability, ktorá 

bola schválená uznesením vlády SR č. 394/1991. V nej bol ÚSES definovaný 

ako územný model, ktorý je vytvorený optimálnou štruktúrou ekologicky 

stabilných prvkov. Táto koncepcia obsahovala principiálne východiská tvorby 

ÚSES, definovanie prvkov ÚSES, kritéria ich výberu (ako reprezentatívnosť, 

krajinnoekologická významnosť, veľkosť, poloha a funkčnosť), hierarchické 

úrovne ÚSES a zdôrazňovala potrebu vytvorenia legislatívnych a 

ekonomických podmienok pre realizáciu ÚSES (Ruţičková, Šíbl 2000). 
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Pre praktickú ochranu prírody a krajiny malo zásadný význam 

zakomponovanie ÚSES do zákona o ochrane prírody a krajiny
1
. 

V súčasnosti je platný zákon č. 543/2002 Z. z. Podľa tohto zákona sa 

ochranou prírody a krajiny rozumie obmedzovanie zásahov, ktoré môţu 

ohroziť, poškodiť alebo zničiť podmienky a formy ţivota, prírodné dedičstvo, 

vzhľad krajiny, zníţiť jej ekologickú stabilitu, ako aj odstraňovanie následkov 

takých zásahov. Ochranou prírody sa rozumie aj starostlivosť o ekosystémy. 

Zákon povaţuje vytváranie a udrţiavanie územného systému ekologickej 

stability za verejný záujem. Podnikatelia a právnické osoby zamýšľajúce 

vykonávať činnosť, ktorou môţu ohroziť alebo narušiť územný systém 

ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k 

jeho vytváraniu a udrţiavaniu. 

Podrobnosti obsahu dokumentu MÚSES spresnila vyhláška MŢP SR č. 

24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 

krajiny v prílohe č. 24. Dokument bol v zmysle tejto vyhlášky členený na štyri 

časti:  

1. Územný priemet ochrany prírody a krajiny 

2. Územný priemet zaťaţenia prírody a krajiny 

3. Územný priemet ekologickej stability krajiny 

4. Návrh opatrení. 

V roku 2006 bola uvedená vyhláška novelizovaná, a to vyhláškou MŢP 

SR č. 492/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŢP SR č. 24/2003 Z. 

z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 

Obsah dokumentu MÚSES podľa prílohy č. 24 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. je 

členený na: 

 analytickú časť (prírodné pomery, súčasná krajinná štruktúra, zhodnotenie 

vzťahu k územnému plánu dotknutej obce a pozitívne a negatívne prvky/javy 

v území) 

 syntézovú časť (syntéza analytických vstupov a hodnotenie, napr. hodnotenie 

ekologickej stability) 

 návrhovú časť (návrh miestneho územného systému ekologickej stability, 

návrh prvkov a návrh manaţmentových opatrení).  

Pojem ÚSES je zakomponovaný aj v zákone č. 237/2000 Z. z., ktorým 

bol novelizovaný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon), podľa ktorého dokumenty ÚSES patria medzi 

ostatné podklady. Súčasťou prieskumov a rozborov územno-plánovacej 

dokumentácie je krajinno-ekologický plán, ktorého súčasťou je aj ÚSES. 

Územné limity, vyplývajúce z ÚSES, boli zaradené tieţ do zákona č. 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie
2
. Zákon poţaduje 

                                                 
1  Prvýkrát bol termín ÚSES do zákona o ochrane prírody a krajiny zakomponovaný v r. 1994, 

vo vtedy platnom zákone č. 287/1994 Z. z. sa pojem ÚSES nachádzal v §§ 3, 4, 40, 41, 51, 53, 

54. 
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identifikovať a charakterizovať všetky prvky územného systému ekologickej 

stability a následne identifikovať vplyvy zámeru na prvky ÚSES, na 

biodiverzitu a ekologickú stabilitu krajiny (Ruţičková 2007). 

V zákone o pozemkových úpravách (č. 330/1991 Z. z. §§ 1, 2, 4, 9, 12, v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 571/2007 Z. z.) sú tieţ definované 

poţiadavky na vypracovanie dokumentov miestnych ÚSES. Obsahom 

pozemkových úprav je v zmysle zákona racionálne priestorové usporiadanie 

pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného 

poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného vykonávané vo 

verejnom záujme v súlade s poţiadavkami a podmienkami ochrany ţivotného 

prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami 

poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami 

moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja 

vidieka.  

 

 

METODICKÝ POSTUP SPRACOVANIA MIESTNEHO ÚZEMNÉHO 

SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY 

 

Cieľom MÚSES je návrh funkčnej ekologickej siete pozostávajúcej z 

existujúcich a navrhovaných prvkov: biocentier, biokoridorov a interakčných 

prvkov. Súčasťou návrhu MÚSES je formulovanie návrhov manaţmentových 

opatrení. Navrhnutý metodický návod vychádza z predpokladu, ţe dokument 

MÚSES má dve základné časti: písomnú a grafickú. 

Navrhnutý metodický návod na spracovanie MÚSES je zostavený tak, 

aby bol aplikovateľný pri zostavovaní dokumentov MÚSES pre potreby 

ochrany prírody a krajiny, pre projekty pozemkových úprav (ako doplnok k 

Metodickým návodom na spracovávanie jednotlivých etáp v projektoch 

pozemkových úprav), ako aj pre územné plánovanie.  

Základom pre všetky rezortné prístupy je jasné definovanie pojmov a 

prehľadné a kompatibilné metodické postupy. Územie projektu pozemkových 

úprav často nerieši celé katastrálne územie. ÚPD prednostne rieši intravilán 

obce a koordinuje územné poţiadavky jednotlivých rezortov. ÚSES ako 

dokument ochrany prírody a krajiny definuje nároky a poţiadavky z hľadiska 

zachovania rozmanitosti bioty v krajine, formuluje limity pre územný rozvoj. V 

rámci prípravy ÚSES pre projekty pozemkových úprav dostáva návrh MÚSES 

konkrétnu podobu aţ po prerokovaní s vlastníkmi a vypracovaní plánu 

spoločných zariadení a opatrení. Doposiaľ uplatňovaný metodický postup a 

obsah MÚSES pre potreby pozemkových úprav nebol v súlade s obsahom 

ÚSES v zmysle platnej vyhlášky č. 492/2006 Z. z. a pre spracovateľov MÚSES 

aj projektantov často predstavoval problém. Cieľom navrhovaného metodického 

                                                                                                                        
2
  Termín ÚSES bol zakomponovaný uţ v prvom (na Slovensku) zákone o posuzovaní vplyvov 

na ţivotné prostredie, a to v Zákone č. 127/1996 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné 

prostredie. 
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návodu je sprehľadnenie existujúcej situácie, uľahčenie interdisciplinárnej a 

medzirezortnej spolupráce a v konečnom dôsledku uplatnenie krajinno-

ekologických poţiadaviek v praxi.  

Obstarávateľom dokumentácie MÚSES je zo zákona č. 543/2002 Z. z. 

obec a spracováva sa pre katastrálne územie. V prípade MÚSES spracovaného 

pre projekty pozemkových úprav (PPÚ) je obstarávateľom spravidla príslušný 

obvodný pozemkový úrad a MÚSES sa spracováva len v hraniciach obvodu 

pozemkových úprav (PÚ). 

Písomná časť 

V úvode dokumentu je potrebné jednoznačne vymedziť záujmové 

územie. Najčastejšie ho reprezentuje katastrálne územie obce, vzhľadom na 

skutočnosť, ţe obstarávateľom dokumentácie je zo zákona obec. V prípade 

spracovávania MÚSES pre potreby pozemkových úprav je záujmové územie 

prispôsobené obvodu PPÚ.  

Úvodné kapitoly dokumentu MÚSES tvoria analýzy všetkých zloţiek 

ţivotného prostredia. Spravidla sa vypracuje na základe existujúcich podkladov. 

Aby sa predišlo len formálnemu opisu poznatkov, je ich vhodné kombinovať s 

terénnym prieskumom. Ten poskytne nevyhnutné, často zásadné informácie a 

zistenia, ktoré je potrebné vhodnou formou interpretovať a vyuţiť v syntézovej 

časti dokumentu.  

 

1. Analytická časť 

1.1. Prírodné pomery  

1.1.1. Analýza abiotických podmienok 

Obsahom je analýza: geologických, geomorfologických, klimatických, 

pôdnych a hydrologických pomerov územia. Spravidla sú tieto charakteristiky 

spracované na základe existujúcich podkladov. Najpouţívanejšími zdrojmi sú: 

základné mapy SR alebo iné topografické mapy, na základe ktorých je moţné 

determinovať základné formy reliéfu a mapa geomorfologického členenia SR. 

Tieto podklady sú spracované v malých mierkach, preto je pre MÚSES 

potrebné dopĺňať informácie o abiotických ukazovateľoch poznatkami z 

terénneho prieskumu. V teréne sa spravidla overujú a spresňujú nasledovné 

charakteristiky územia: 

 formy reliéfu, napr. náplavové kuţele, riečne nivy, chrbty, úvaliny a pod. 

 morfodynamické javy, napr. akumulácie materiálov, prejavy veternej a vodnej 

erózie (ronové ryhy, výmole, struţky, prte) 

 zosuvy (stabilizované, aktívne, recentné) 

 poklesy povrchu (subsidencie), sufózne jamy, montánne formy reliéfu 

 rútenie, opadávanie skalných blokov 

 formy antropogénne zmeneného reliéfu (naváţky, haldy, násypy, 

kameňolomy a pod.) 
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 hydrologické charakteristiky územia (občasne zamokrené plochy). 

Relevantné údaje o abiotickej zloţke územia poskytujú špecializované 

inštitúcie, ako napr. Štátny geologický ústav D. Štúra (údaje o geologických a 

hydrogeologických pomeroch, zosuvoch a i.), Výskumný ústav pôdoznalectva a 

ochrany pôdy (mapy bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, účelové 

tematické údaje súvisiace s pôdou a jej charakteristikami). Tieto inštitúcie 

poskytujú informácie a podklady v analógovej a elektronickej podobe, v 

súčasnosti aj prostredníctvom internetových stránok. 

 

1.1.2. Analýza biotických pomerov 

Analýza biotických pomerov obsahuje: fytogeografické a zoogeografické 

členenie územia, charakteristiku potenciálnej prirodzenej vegetácie, aktuálnej 

vegetácie, typy biotopov, migračné trasy ţivočíchov, miesta výskytu vzácnych, 

chránených, ohrozených a inváznych druhov bioty.  

Charakteristika potenciálnej prirodzenej vegetácie je východiskom pre 

určenie miery antropogénneho ovplyvnenia ekosystémov, ekologickej stability a 

etalón pre návrh nových prvkov, prípadne pre návrhy opatrení pre dosiahnutie 

cieľového stavu spoločenstiev. 

Ťaţisko je v získavaní údajov z terénneho prieskumu, počas ktorého 

mapujeme aktuálnu vegetáciu, ktorá je jedným zo vstupných podkladov pre 

ďalšie etapy spracovávania dokumentu. Tieto údaje vstupujú do výpočtu KES a 

návrhu MÚSES, kde je potrebné poznať aktuálny stav ekologických prvkov v 

území. Charakteristika aktuálnej vegetácie by mala obsahovať opis: lesných 

porastov, nelesnej drevinovej vegetácie, prípadne aj opis lúčnej vegetácie. 

Členenie týchto prvkov je vhodné upraviť v súlade so štruktúrovaním prvkov 

mapy súčasnej krajinnej štruktúry (SKŠ). Pre potreby MÚSES je dôleţité sa 

zamerať počas mapovania na sledovanie výskytu vzácnych, chránených, 

ohrozených a inváznych druhov bioty. 

Terénnym prieskumom sa tieţ celoplošne zisťujú a vymedzujú biotopy. 

Osvedčené je pouţívané členenie podľa prác: Ruţičková et al. (1996) alebo 

Stanová, Valachovič (2002). Biotopy opisujeme v tomto členení: fyziognómia, 

druhové zloţenie, ekotop a výskyt v záujmovom území. Charakteristika fauny 

sa spracováva na základe terénneho prieskumu, ktorý sa dopĺňa na základe 

dostupných údajov.  

Doplňujúce údaje pre túto časť je moţné získať z existujúcich textových a 

mapových podkladov, napr. lesný hospodársky plán, dokumentácia ochrany 

prírody a krajiny, napr. programy starostlivosti o chránené územia, rezervačné 

knihy chránených území a pod. Cenné informácie o flóre a faune poskytujú 

príslušné údajové bázy. 

 

1.2. Súčasná krajinná štruktúra 

Súčasná krajinná štruktúra je reprezentovaná prvkami krajiny, ktoré 

odráţajú aktuálny stav územia. Prostredníctvom týchto prvkov je moţné 

stanoviť stupeň ekologickej stability. SKŠ sa spracováva na základe terénneho 
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prieskumu. Keďţe ide o miestnu úroveň dokumentácie, vhodnou pomôckou sú 

katastrálne mapy, v ktorých sú vyznačené druhy pozemkov a tieţ aktuálne 

ortofotomapy.  

Mapujú sa tieto základné kategórie: 

 Poľnohospodárska pôda (PP) zahŕňa kategórie ornej pôdy a súbory všetkých 

poľnohospodárskych druhov pozemkov ako: záhrady, ovocné sady, vinice a 

chmeľnice. Trvalé trávne porasty (TTP) zahŕňajú všetky trávnaté a bylinné 

porasty lúk a pasienkov, často aj s rôznym podielom nelesnej drevinovej 

vegetácie (NDV). Osobitnú kategóriu tvoria opustené sady, zarastajúce lúky a 

pasienky. 

 Lesný pôdny fond (LPF) predstavujú lesy rôzneho druhového zloţenia od 

druhovo chudobných porastov s dominanciou jednej dreviny (monokultúry) 

aţ po druhovo bohaté lesné spoločenstvá s vysokou krajinnoekologickou 

hodnotou (moţno ich vyčleniť ako samostatné kategórie SKŠ). 

 Za vodné plochy a toky sú povaţované všetky plochy a línie s vodnou 

hladinou prirodzeného a antropogénneho pôvodu, vrátane vodných tokov, 

mŕtvych ramien, regulovaných vodných tokov, kanálov, jazier, plies a 

umelých vodných nádrţí (priehrady, malé vodné nádrţe, vyťaţené štrkoviská, 

rybníky...).  

 Nelesnú drevinovú vegetáciu tvoria všetky plochy mimo lesného pôdneho 

fondu. NDV rozlišujeme líniovú, plošnú a rozptýlenú, tvoria ju napr. medze, 

remízky, brehové porasty, stromoradia, skupiny stromov a solitéry. 

 Medzi mokrade zaraďujeme napr. močiare, slatiny a rašeliniská. 

 Medzi zastavané a antropogénnou činnosťou pozmenené plochy patria: 

intravilány sídiel, chatové osady a rekreačné areály, banské diela vrátane 

výsypiek a háld, skládky, priemyselné areály, poľnohospodárske areály, 

plochy dopravy a ďalšie socio-ekonomické prvky hmotného charakteru. 

 Iné kategórie prvkov SKŠ je moţné zvoliť podľa typu územia. 

 Kategórie prvkov SKŠ je moţné podľa potreby detailne rozčleniť, napr. podľa 

typov lúk, charakteru lesov, spoločenstiev a pod. 

 Súčasťou charakteristiky krajinnej štruktúry môţe byť tieţ analýza historickej 

krajinnej štruktúry, ktorá slúţi napr. na identifikáciu prvkov krajiny, ktoré 

zanikli a v rámci MUSES je snaha o ich obnovu. Porovnanie krajinnej 

štruktúry a druhov pozemkov v minulosti a v súčasnosti poskytuje informácie 

o miere zmeny vyuţitia územia a o intenzite antropogénneho pôsobenia v 

území (napr. zmeny v zastúpení lúk a pasienkov, regulácia vodných tokov, 

výskyt mokradí a pod.). Ako podklad slúţia: mapy z 1. vojenského 

mapovania (r. 1763-1785), mapy z 2. vojenského mapovania (r. 1806-1869), 

historické letecké meračské snímky a pod. 

 

1.3. Zhodnotenie vzťahu k územnému plánu dotknutej obce 

V tejto časti sa hodnotí súlad návrhov MÚSES s územným plánom. 

Podkladom je platná územnoplánovacia dokumentácia (územný plán obce, 
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sídla, veľkého územného celku). V prípade potreby sa zdôvodnia rozdiely 

medzi touto dokumentáciou a návrhmi MÚSES. 

 

1.4. Pozitívne a negatívne prvky/javy v území 

Účelom analýzy pozitívnych a negatívnych prvkov/javov v území je ich 

zaznamenať, priestorovo vymedziť a identifikovať limity, ktoré z nich pre návrh 

MÚSES vyplývajú. Údaje o pozitívnych a negatívnych prvkoch a javoch sa 

získavajú počas terénneho prieskumu a tieţ z existujúcich textových a 

mapových podkladov, ktorými najčastejšie sú: 

 dokumentácia ochrany prírody a krajiny, ktorá obsahuje územné vymedzenie 

a predmet ochrany území európskeho významu, chránených vtáčích území, 

osobitne chránených častí prírody a krajiny, 

 údajová báza ochrany prírody a krajiny zameraná na ochranu druhov a 

biotopov 

 dokumenty nadregionálneho a regionálneho ÚSES 

 lesný hospodársky plán 

 hydroekologický plán povodia 

 ochranné pásma (vodných tokov, vodných zdrojov, ...) 

 tematické štúdie a mapy vyjadrujúce stav ţivotného prostredia  

 a i. 

Pozitívne prvky sú pre návrh MÚSES významné ako východiská, keďţe v 

sebe zahŕňajú prvky ochrany prírody a krajiny, prírodné zdroje a kultúrno-

historické prvky. Pri spracovaní návrhu MÚSES sa v teréne sledujú najmä tieto 

pozitívne prvky: 

 prvky ochrany prírody a krajiny predstavujúce osobitne chránené časti prírody 

a krajiny, územia chránené podľa medzinárodných dohovorov, lokality výskytu 

vzácnych, chránených, ohrozených druhov a pod. 

 biocentrá, biokoridory a genofondovo významné lokality, vymedzené v rámci 

nadregionálneho a regionálneho ÚSES 

 ekologicky významné segmenty krajiny bez legislatívnej ochrany, napr.: lesné 

porasty s prirodzeným druhovým zloţením, nelesná drevinová vegetácia 

(plošná, líniová, rozptýlená), vodné a mokraďové biotopy, druhovo bohaté 

lúčne a pasienkové spoločenstvá a iné, 

 významné kultúrno-historické krajinné prvky, napr. historické krajinné 

štruktúry a iné hodnotné krajinné štruktúry (extenzívne vyuţívané sady, vinice, 

pasienkové lesy a pod.), 

 prírodné zdroje (lesné, pôdne, vodné) 

 ochranné pásma vodných zdrojov 

 iné podľa potreby. 

Negatívne prvky a javy zniţujú ekologickú stabilitu krajiny, a teda aj 

celkovú kvalitu územia, pričom je potrebné odlišovať, či vznikajú ako dôsledok 
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pôsobenia antropogénnej činnosti, alebo ide o prirodzené procesy, ktoré sa v 

súvislosti s ekologickou stabilitou nehodnotia ako negatívne ukazovatele 

krajiny. Naopak, mnohé javy sú z hľadiska zachovania a zvýšenia biodiverzity 

územia na úrovni druhov a spoločenstiev veľmi dôleţité. Pri spracovaní návrhu 

MÚSES sa v tomto zmysle v teréne sledujú najmä: 

 geodynamické javy (zosuvy, svahové pohyby, poklesy povrchu) 

 morfodynamické javy (prejavy vodnej a veternej erózie, abrázia brehov) 

 prítomnosť foriem reliéfu antropogénneho pôvodu (naváţky, haldy, násypy, 

kameňolomy a pod.) 

 výskyt skládok odpadu a lokálnych smetísk 

 bariérové prvky (z hľadiska bioty) 

 regulácie vodných tokov 

 zóny zvýšenej hladiny hluku 

 zóny kontaminácie zloţiek ţivotného prostredia 

 výskyt inváznych druhov 

 prítomnosť devastovaných plôch 

 iné podľa potreby. 

 

2. Syntézová časť 

Syntéza analytických vstupov a hodnotenie 

Cieľom tejto časti je syntéza získaných poznatkov a ich interpretácia pre 

potreby MÚSES. Obsahuje kľúčové hodnotenia, ktoré tvoria základ návrhu 

MÚSES. V prvom rade je to hodnotenie ekologickej stability a vymedzenie 

kostry ekologickej stability, hodnotenie plošného a priestorového usporiadania 

pozitívnych a negatívnych prvkov v krajine; hodnotenie typov biotopov a tieţ 

vyjadrenie sa ku krajinnej štruktúre a k ekostabilizačnej významnosti, 

reprezentatívnosti a unikátnosti územia. 

 

2.1. Hodnotenie ekologickej stability  

Na vyjadrenie úrovne ekologickej stability určitého územia bolo 

vytvorených viacero metodických nástrojov, z ktorých väčšina vychádza z 

výpočtu koeficientu ekologickej stability (KES). Ide o numerický ukazovateľ, 

na základe ktorého je krajina zaradená do určitého stupňa ekologickej stability. 

Najčastejšie je interval ekologickej stability krajiny rozdelený na 3 aţ 5 stupňov 

(tab. 1). Pre zistenie ekologickej stability krajiny navrhujeme aplikovať 

nasledujúci vzorec pre výpočet koeficientu ekologickej stability (Reháčková, 

Pauditšová 2007): 

 
kde: KES – koeficient ekologickej stability záujmového územia 

 pi  – celková rozloha jednotlivých typov prvkov krajinnej štruktúry (ha) 

n
ii

p

Sp
KES

1
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 Si  – stupeň ekologickej stability 

 p  – celková plocha záujmového územia (ha) 

 n  – počet prvkov krajinnej štruktúry v záujmovom území. 

Výmery jednotlivých mapovaných prvkov SKŠ záujmového územia KES sa 

pohybujú od 1,00 do 5,00. 

 
Tab. 1: Interpretácia KES (Reháčková, Pauditšová 2007) 

 

Hodnotenie krajiny 
Koeficient 

ES 

Stupeň 

ES 
Ekologické opatrenia 

krajina s veľmi nízkou 

ekologickou stabilitou 
1,00 –1,49 1 

vysoká potreba realizácie 

nových ekostabilizačných 

prvkov a ekostabilizačných 

manaţmentových opatrení 

krajina s nízkou 

ekologickou stabilitou 
1,5 – 2,49 2 

potreba realizácie nových 

ekostabilizačných prvkov a 

ekostabilizačných 

manaţmentových opatrení 

krajina so strednou 

ekologickou stabilitou 
2,5 – 3,49 3 

podmienečná potreba 

realizácie nových 

ekostabilizačných prvkov, 

resp. aplikácia vhodných 

manaţmentových opatrení 

krajina s vysokou 

ekologickou stabilitou 
3,50 – 4,49 4 

realizácia vhodných 

manaţmentových opatrení 

krajina s veľmi 

vysokou ekologickou 

stabilitou 

4,50 – 5,00 5 
realizácia udrţiavacieho 

manaţmentu  

 

Na základe vypočítaného KES klasifikujeme krajinu do 5 stupňov 

ekologickej stability v škále od “krajina s veľmi nízkou ekologickou stabilitou“ 

aţ po “krajinu s veľmi vysokou ekologickou stabilitou“. Kaţdému stupňu 

ekologickej stability je pričlenený návrh rámcových opatrení na zvýšenie resp. 

zachovanie ekologickej stability krajiny (tab. 1). Pri priraďovaní stupňa 

ekologickej stability jednotlivým prvkom SKŠ je vţdy potrebné zohľadniť 

aktuálne druhové zloţenie vegetácie hlavne s prihliadnutím na podiel 

ruderálnych druhov a neofytov. 

 

2.2. Plošné a priestorové usporiadanie pozitívnych a negatívnych prvkov/javov 

v krajine (izolácia, spojitosť, hustota a pod.) 

Koncepcie tvorby ekologických sietí (vrátene ÚSES) reagujú na 

nepriaznivý vývoj v krajine, ktorého dôsledkom je fragmentácia a zmenšovanie 

rozlohy prírodných biotopov. Nepriaznivú situáciu majú zmierniť biokoridory, 

ktorých základnou funkčnou vlastnosťou je spojitosť (konektivita). 
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Pri hodnotení spojitosti a miery izolácie sa vyuţíva mapa SKŠ a priemet 

pozitívnych a negatívnych prvkov/javov. Orientačný stav riešeného územia 

indikuje aj hodnota KES, ďalšou informáciou je priestorové usporiadanie 

ekologicky významných segmentov v krajine. Pri projektovaní ÚSES a pre 

návrh biokoridorov nadobúda praktický význam hodnotenie konektivity v 

širšom význame, teda miery izolácie ekologicky významných segmentov a 

miery spojitosti líniových prvkov. Mieru izolácie ekologicky významného 

krajinného prvku vyjadruje výskyt podobných, alebo rôznych typov biotopov v 

okruhu vzdialenosti do 2 km a nad 2 km (prípadne podľa typu krajinnej 

štruktúry do 5 – 10 km).  

Mieru spojitosti (konektivity) líniových porastov s funkciou biokoridorov 

určuje kvantifikácia ich dĺţky, počet a dĺţka medzier, počet a typ bariér. 

Intenzitu pôsobenia bariér nie je moţné dostatočne charakterizovať ich dĺţkou, 

preto je vhodné odstupňovať bariérový efekt indexom intenzity pôsobenia 

bariéry v 5-člennej stupnici, kde 1 vyjadruje najniţšiu intenzitu pôsobenia 

bariéry a 5 najvyššiu intenzitu (napr. diaľnica bez technických opatrení).  

Dôleţitými indikátormi stavu krajiny sú plošné a priestorové parametre 

ekologicky významných segmentov (plošných aj líniových). Hodnotiť ich 

môţeme na základe týchto parametrov:  

 rozloha prvku: kategórie do 10 ha, 10 – 50 ha, 50 – 100 ha, nad 100 ha 

 tvar prvku: štvorec, obdĺţnik, kruh, línia (vyjadrený dĺţkou a šírkou) 

 umiestnenie prvku: v centre bioregiónu, v kontaktnej zóne bioregiónov. 

Významným údajom je vzdialenosť prírodného prvku od najbliţšieho 

podobného biotopu. Môţeme ju vyjadriť napr. nasledovným spôsobom: 

 v blízkom okolí (do 2 km) sa nachádza 1 podobný biotop (rovnakej veľkosti, 

menší, väčší) 

 v blízkom okolí sa nachádza viac podobných biotopov (rovnakej veľkosti, 

menšie, väčšie). 

Prírodný prvok ako izolovaný hodnotíme vtedy, ak sa vo vzdialenosti do 

2 km sa nenachádza ţiadny podobný prvok. 

Distribúcia prírodných prvkov v krajine má úzku nadväznosť na 

hodnotenie ekologickej stability a jej vyjadrení vo forme KES. 

 

2.3. Hodnotenie typov biotopov  

Na základe celoplošného mapovania biotopov vyhodnocujeme ich 

rozmanitosť a priaznivosť stavu. Vychádzame pritom aj z mapovania aktuálnej 

vegetácie a fauny. Posúdenie priaznivého stavu biotopu môţeme vykonať na 

základe charakteristických a indikačných taxónov, vhodnou pomôckou sú 

materiály ŠOP SR (Polák, Saxa 2005).  

Súčasťou tohto kroku je aj zhodnotenie celkovej druhovej rozmanitosti, 

výskytu chránených a ohrozených druhov a priaznivého stavu druhov v území. 
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2.4. Ekostabilizačná významnosť, reprezentatívnosť a unikátnosť  

Pri hodnotení ekostabilizačnej významnosti prírodných prvkov, ich 

reprezentatívnosti a unikátnosti vyuţívame viaceré postupy.  

Reprezentatívnosť prvkov ÚSES je úzko spojená s ich biogeografickým 

významom. Na miestnej úrovni reprezentuje sieť prvkov ÚSES rozmanitosť 

reálnych aj potenciálnych biotopov v rámci biogeografickej jednotky, 

vegetačných stupňov a daných biotických aj abiotických podmienok. Cieľom je 

podchytiť rozmanitosť biotopov v krajine a zistiť, kde reprezentatívne 

biocentrum chýba, alebo z kvalitatívneho či kvantitatívneho hľadiska 

nevyhovuje. V prípade zmeneného spôsobu vyuţívania územia indikuje 

potenciálne biotopy Geobotanická mapa Slovenska (Michalko a kol., 1986). Do 

výberu reprezentatívnych biotopov zahrnieme aj travinovo-bylinné porasty a 

mokrade. Unikátne biocentrá sú vymedzované v prípade výskytu jedinečných 

typov biotopov v území (napr. na serpentinitovom podloţí).  

Základom hodnotenia významnosti ekologických prvkov je porovnanie 

ich aktuálneho stavu s potenciálnou prirodzenou vegetáciou, ktorá predstavuje 

takú vegetáciu, ktorá by sa vyvinula za súčasných klimatických, pôdnych a 

hydrologických podmienok, keby nebola nijako ovplyvňovaná človekom. 

Takáto vegetácia reprezentuje rovnováţny stav rastlinstva vo vzťahu k danému 

prírodnému prostrediu, preto je pre takýto typ hodnotenia vhodným 

východiskom.  

Jednou z najpodstatnejších veličín potrebných pre návrh MÚSES je 

stupeň ekologickej stability. Úroveň ekologickej stability jednotlivých typov 

ekosystémov v súčasnosti stanovujeme ako relatívnu hodnotu na základe 

predpokladu, ţe stupeň ekologickej stability je nepriamo úmerný intenzite 

antropogénneho ovplyvnenia ekosystému. Na vyjadrenie stupňa ekologickej 

stability sa najčastejšie pouţíva 6-stupňová stupnica (tab. 2). 

Pri vymedzovaní ekologicky významných prírodných prvkov pre kostru 

ekologickej stability členíme ekologicky významné segmenty krajiny na 

základe priestorovo štruktúrnych kritérií ako sú: veľkosť, tvar a súčasný stav 

biocenóz (Löw et al. 1995) takto: 

 ekologicky významné krajinné oblasti (EVKO) – rozľahlé územia (spravidla 

viac ako 1000 ha) s rozmanitými ekologickými podmienkami a 

spoločenstvami, veľký podiel majú prirodzené spoločenstvá 

 ekologicky významné krajinné celky (EVKC) – plošne rozsiahlejšie územia 

(10-1000 ha), kde rôznorodé ekologické podmienky umoţňujú existenciu 

viacerých typov spoločenstiev; v rámci celkov je moţné vymedzovať 

jednotlivé významné krajinné prvky 

 ekologicky významné krajinné prvky (EVKP) – malé územia (1 – 3 ha) s 

rovnorodými ekologickými podmienkami napr. skupina stromov v 

poľnohospodárskej krajine 

 ekologicky významné líniové spoločenstvá (EVLS) – majú pretiahnutý tvar a 

je pre ne charakteristická prevaha prechodných okrajových biocenóz (tzv. 

ekotonov); sieť líniových spoločenstiev v kultúrnej krajine tvoria spravidla 
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vodné toky s brehovými porastmi, k významným líniovým spoločenstvám 

patria aj aleje a stromoradia. 

 
Tab. 2: Stupne ekologickej stability (podľa Löw et al. 1995) 

 

Stupeň 
Význam pre 

ekologickú stabilitu 
Príklad 

0 bez významu 
napr.: zastavané plochy a komunikácie s 

asfaltovým, alebo betónovým povrchom 

1 veľmi malý význam 
napr.: intenzívne obhospodarované 

veľkoblokové polia 

2 malý význam 
napr.: intenzívne sady, vinice a 

intenzifikované lúky 

3 stredný význam 
napr.: stanovišťovo nevhodné lesné 

monokultúry 

4 veľký význam 
napr.: lúky a lesy s prevahou prirodzene 

rastúcich druhov 

5 
výnimočne veľký 

význam 

napr.: prirodzené a prírodné lesy, 

prírodné travinovo-bylinné spoločenstvá, 

mokrade, rašeliniská, prirodzené vodné 

toky a plochy s charakteristickými 

vodnými a pobreţnými spoločenstvami 

 

2.5. Hodnotenie krajinnej štruktúry 

Hodnotenie krajinnej štruktúry v syntézovej časti dokumentu MÚSES 

predstavuje súhrn zistených poznatkov o krajine ako celku. Na základe 

zistených charakteristík krajiny je moţné klasifikovať krajinu podľa rôznych 

kritérií, je moţné stanoviť plošné zastúpenie jednotlivých prvkov krajiny, 

diverzitu a typ krajiny, historické krajinné štruktúry a ich vývoj a tieţ krajinný 

obraz. 

Diverzita krajiny je s jej ekologickou stabilitou prepojená do tej miery, ţe 

heterogénna krajina je spravidla stabilnejšia, ako krajina s nízkou diverzitou 

krajinných prvkov. Zachované historické krajinné štruktúry, napr. úzkopásové 

oráčiny, medze, úzke pruhy vinohradov a pod. sú pre ÚSES zaujímavé ako 

hodnotné biotopy, ale majú veľký význam aj pri hodnotení krajinného obrazu, 

ktorý síce priamo neovplyvňuje ekologickú stabilitu, ale je súčasťou 

komplexného posúdenia atraktivity krajiny. Návrh MÚSES by mal navyše 

rešpektovať charakteristický krajinný ráz, ktorý sa prejavuje prostredníctvom 

vnímania krajinného obrazu. 

Porovnaním súčasnej a historickej krajinnej štruktúry je moţné 

vyhodnotiť zmeny v území a charakter krajiny v rôznych časových obdobiach. 

Na základe takéhoto pohľadu na krajinu je moţné v návrhovej časti definovať 

opatrenia na zachovanie, resp. zmenu krajinných prvkov, ktoré nielen ţe 

ovplyvnia ekologickú stabilitu, ale prejavia sa aj v krajinnom obraze a pozitívne 

ovplyvnia usporiadanie prvkov krajinnej štruktúry (krajinnú mozaiku). 
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3. Návrhová časť 

Návrhová časť obsahuje samotný návrh MÚSES vychádzajúci z 

analytickej a syntézovej časti. 

 

3.1. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability 

3.1.1. Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability 

(existujúcich a novo navrhovaných), spresnenie prvkov nadregionálneho a 

regionálneho významu v štruktúre: 

 biocentrá 

 biokoridory 

 ostatné ekostabilizačné prvky (interakčné prvky, genofondové plochy). 

Pre všetky prvky MÚSES, vrátane biocentier a biokoridorov regionálneho 

významu, sa v návrhoch spracuje charakteristika prvkov ÚSES (tzv. evidenčný 

list), ktorá obsahuje nasledovné údaje:  

 názov – pouţíva sa buď oficiálne názvoslovie príslušnej lokality, alebo sa 

vyuţívajú vţité miestne názvy, prípadne sa názov účelovo vytvorí 

 označenie – uvádza sa skratka v súlade s označením na mape 

 ekologická funkcia – stručná informácia o funkcii prvku 

 rozloha, dĺţka, šírka – numerické ukazovatele prvku ÚSES 

 charakteristika prvku (druhové zloţenie, spoločenstvo, biotop a pod.) 

 negatívne faktory – napr. regulácia toku, výskyt inváznych druhov a pod. 

 cieľové druhy a spoločenstvá – uvedie sa typ cieľového spoločenstva, 

vhodným východiskom pre lesy je napr. mapa potenciálnej prirodzenej 

vegetácie, alebo je moţné uviesť biotop, ktorý je pre územie charakteristický. 

V prípade potreby sa uvedú aj konkrétne druhy vegetácie, ktoré by sa mali v 

danej lokalite nachádzať 

 návrh ekologických opatrení – opatrenia, ktoré by udrţali, resp., zvýšili stav a 

kvalitu ekologického prvku. 

Pri návrhoch jednotlivých prvkov MÚSES je potrebné dodrţiavať určité 

minimálne priestorové parametre z dôvodu zabezpečenia ich funkčnosti. V 

podmienkach Slovenska (MŢP SR 1993) a Česka sa najčastejšie uplatňujú 

parametre prvkov ÚSES definované v práci Löw et al. (1986, 1988, 1995). V 

tabuľkách 3 a 4 sú uvedené minimálne a maximálne rozmery prvkov ÚSES na 

miestnej úrovni. 

 
Tab. 3: Odporúčané plošné parametre pre miestne biocentrá (spracované podľa Löw et 

al. 1995) 

Charakter biocentra Plocha (ha) 

lesné spoločenstvo min. 3 

mokraď min. 1 

lúčne spoločenstvo min. 3 

skalné spoločenstvo min. 0,5 

kombinované spoločenstvo min. 3 
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Tab. 4: Odporúčané priestorové parametre pre miestne biokoridory (spracované podľa 

Löw et al. 1995) 

 

Charakter biokoridoru Dĺžka (m) Šírka (m) 

lesné spoločenstvo max. 2 000 min. 15 

mokraď max. 2 000 min. 20 

lúčne spoločenstvo max. 1 500 min. 20 

kombinované spoločenstvo max. 2 000 min. 15 

 

3.2. Návrh manaţmentových opatrení pre existujúce a navrhované prvky 

miestneho územného systému ekologickej stability 

Súčasťou návrhu manaţmentových opatrení je návrh cieľových 

spoločenstiev, plošných a priestorových parametrov, návrh opatrení na 

skvalitnenie prvkov územného systému ekologickej stability, návrh opatrení na 

udrţanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu druhov a biotopov, návrh opatrení 

na elimináciu bariérových prvkov – návrh technických opatrení: rybochody, 

ekodukty, podchody a pod. 

Cieľom návrhu manaţmentových opatrení je zachovanie, alebo zlepšenie 

kvality biotopov v rámci prvkov USES pomocou aktívnych manaţmentových 

opatrení ako napr. 

 kosenie, pasenie 

 odstránenie náletu drevín 

 odstraňovanie inváznych druhov 

 revitalizácia úseku vodného toku 

 rámcový návrh druhového zloţenia lúk a zásady zakladania porastov 

 rámcový návrh druhového zloţenia drevín pre výsadby a zásad zakladania 

porastov pre novo navrhované prvky ÚSES typu lesov a NDV 

 návrh ekoduktov a podchodov pre organizmy, opatrenia na elimináciu 

vybraných bariérových prvkov. 

V grafickom výstupe (mapa návrhu MÚSES) je moţné manaţmentové 

opatrenia vyznačovať v podobe alfanumerických znakov. 

 

3.3. Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability 

odporúčaných na zabezpečenie legislatívnej ochrany 

V súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. je moţné návrh významný 

krajinný prvok, ktorý plní funkciu biocentra, biokoridoru alebo interakčného 

prvku najmä miestneho alebo regionálneho významu, navrhnúť na legislatívnu 

ochranu ako chránený krajinný prvok. CHKP vyhlasuje príslušný okresný úrad 

ţivotného prostredia, a môţe v ňom platiť druhý, tretí, štvrtý alebo piaty stupeň 

ochrany. 
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3.4. Bilancia plošných nárokov na zmenu poľnohospodárskeho pozemku na iný 

druh pozemku 

Návrh na bilanciu plošných nárokov na zmenu poľnohospodárskeho 

pozemku na iný druh pozemku je potrebné spracovať ako plán funkčnej 

delimitácie, ktorý znázorňuje plošné zmeny pôvodného a navrhovaného stavu 

vyuţitia pozemkov. 

Grafická časť 

Súčasťou dokumentu MÚSES sú mapové výstupy. V súlade s vyhláškou 

č. 492/2006 Z. z. sa v mierkach 1:5000, resp. 1 : 10 000 spracovávajú: 

 Súčasná krajinná štruktúra 

 Priemet pozitívnych a negatívnych prvkov a javov 

 Návrh miestneho územného systému ekologickej stability. 

Pre zostavovanie máp, ktoré sú súčasťou dokumentu ÚSES, platia okrem 

štandardných kartografických pravidiel naviac aj také, ktoré sa týkajú 

kompatibility údajov a jednotného označovania prvkov ÚSES. Pri spracovávaní 

mapových výstupov je podstatná otázka presnosti spracovávania návrhu 

MÚSES. Na miestnej úrovni sa pracuje s podrobnosťou mierky 1 : 5 000, ale ak 

je MÚSES pripravovaný pre účely projektu pozemkových úprav (PPÚ), mierka 

podrobnosti sa zvyšuje. Tematické mapy sú vyhotovované na podklade 

geodeticky zameraného polohopisu, ktorý je pripravovaný s presnosťou na cm. 

Z uvedeného vyplýva, ţe v prípade spracovávania MÚSES pre PPÚ je pre 

zabezpečenie presnosti nutné spracovávať grafické návrhy v digitálnej podobe. 

Zásady vyhotovenia máp pre potreby MÚSES vychádzajú z predpokladu, 

ţe sú spracovávané elektronicky, buď ako digitálne mapy, alebo ako vektorovo 

orientovaný geografický informačný systém (GIS), v ktorom sú grafické 

objekty prepojené s atribútovými údajmi. 

Základom návrhu MÚSES sú 3 typy prvkov: biocentrá, biokoridory a 

interakčné prvky, ktoré sú buď exitujúce alebo navrhované. Keďţe súčasťou 

spracovania MÚSES je okrem vymedzenia prvkov ÚSES na miestnej úrovni aj 

priemet prvkov z vyšších hierarchií ÚSES (regionálna a nadregionálna) je 

potrebné v tomto zmysle členiť aj vektorové mapové vrstvy. Ak nie je moţné 

vo výmennom formáte zachovať údajovú bázu, potom je odporúčané mapové 

vrstvy rozčleniť podľa hierarchie prvkov (tab. 5). 

Ak je moţné vo výmennom formáte dát zachovať údajovú bázu, je 

štruktúra členenia mapových vrstiev jednoduchšia (tab. 6). Principiálne je 

moţné spracovať návrh MÚSES v prostredí GIS aj vo forme dvoch, resp. troch 

mapových vrstiev: 

 MUSES_pl – mapová vrstva obsahujúca existujúce a navrhované prvky 

ÚSES plošného charakteru 

 MUSES_lin – mapová vrstva obsahujúca existujúce a navrhované prvky 

ÚSES líniového charakteru 

 MUSES_b – mapová vrstva obsahujúca existujúce a navrhované prvky ÚSES 
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bodového charakteru, ak takéto prvky návrh MÚSES obsahuje. 

V takomto prípade je potrebné vhodne pripraviť štruktúru atribútových 

tabuliek, aby bolo moţné jednoznačne identifikovať kaţdý prvok ÚSES. 

 
Tab. 5: Štruktúra mapových vrstiev pre MÚSES 

 

Mapové vrstvy 
Obsah mapovej vrstvy  

(podľa hierarchie prvkov) 
obsahujúce 

plošné prvky 

obsahujúce 

líniové prvky 

MBc_pl – miestne existujúce biocentrá – plošné prvky 

nMBc_pl – navrhované miestne biocentrá – plošné prvky 

RBc_pl – 
regionálne existujúce biocentrá – plošné prvky 

(prvky sa preberajú z RÚSES) 

NRBc_pl – 

nadregionálne existujúce biocentrá (NRBc) – 

plošné prvky (prvky sa preberajú z 

nadregionálneho ÚSES) 

MBk_pl MBk_lin 
miestne existujúce biokoridory (MBk) – 

plošné alebo líniové prvky 

nMBk_pl nMBk_lin 
navrhované miestne biokoridory (nMBk) – 

plošné alebo líniové prvky 

RBk_pl RBk_lin 
regionálne existujúce biokoridory (RBk) – 

plošné alebo líniové prvky (prvky sa preberajú 

z RÚSES) 

NRBk_pl NRBk_lin 
nadregionálne existujúce biokoridory (NRBk) 

– plošné alebo líniové prvky (prvky sa 

preberajú z nadregionálneho ÚSES) 

IP_pl IP_lin 
existujúce interakčné prvky (IP) – plošné 

alebo líniové prvky 

nIP_pl nIP_lin 
navrhované interakčné prvky (nIP) – plošné 

alebo líniové prvky 

 
Tab. 6: Štruktúra mapových vrstiev pre MÚSES v GIS 

 

Mapové vrstvy 

Obsah mapovej vrstvy obsahujúce 

plošné prvky 

obsahujúce 

líniové prvky 

Bc_pl – existujúce biocentrá (Bc) – plošné prvky 

nBc_pl – navrhované biocentrá (nBc) – plošné prvky 

Bk_pl Bk_lin 
existujúce biokoridory (Bk) – plošné alebo 

líniové prvky 

nBk_pl nBk_lin 
navrhované biokoridory (nBk) – plošné alebo 

líniové prvky 

IP_pl IP_lin 
existujúce interakčné prvky (IP) – plošné 

alebo líniové prvky 

nIP_pl nIP_lin 
navrhované interakčné prvky (nIP)– plošné 

alebo líniové prvky 
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DISKUSIA A ZÁVER 

 

Zmena štruktúry dokumentu MÚSES v legislatíve vyvolala potrebu 

vypracovať univerzálny metodický postup na vyhotovenie dokumentácie ÚSES 

na rovnakej úrovni a podrobnosti spracovania. Takto vypracovaná 

dokumentácia umoţní účelové spájanie návrhov MÚSES do väčších celkov 

(napr. katastrálne územia do mikroregiónov, regiónov a pod.). 

Dokumenty MÚSES sa spracovávajú ako dokumentácia ochrany prírody. 

V súčasnosti sa väčšina dokumentov ÚSES vypracováva pre potreby PPÚ, 

podľa údajov Ministerstva pôdohospodárstva SR bolo spracovaných, resp. je 

plánovaných 94 MÚSES pre obdobie r. 2006-2008. Význam prepojenia PPÚ a 

ÚSES zdôrazňuje aj strategický dokument Koncepcia ochrany prírody a krajiny, 

ktorú Vláda SR 24. mája 2006 prerokovala a schválila. V tomto dokumente sa v 

záujme obnovenia ekologickej stability a celkového rázu poľnohospodárskej 

krajiny vyţaduje uplatňovať ochranu krajinných prvkov prostredníctvom 

projektov pozemkových úprav. Význam PPÚ pre MÚSES spočíva najmä v 

realizácii návrhov (tzv. ekologických opatrení). Oproti dokumentácii, ktorá sa 

spracováva pre iné účely (napr. územno-plánovacia dokumentácia) majú tieto 

dokumenty „pridanú hodnotu“ v tom, ţe sú (Reháčková, Pauditšová, 2007): 

 konkrétne 

 realizovateľné (v zmysle rozlohy prvkov a vysporiadania vlastníctva 

pozemkov) 

 výsledkom konsenzu medzi vlastníkmi pozemkov a poţiadavkami na tvorbu 

územného systému ekologickej stability, resp. s plánmi funkčného 

usporiadania územia. 

Navrhovaný metodický postup má ambíciu poskytnúť spracovateľom 

MÚSES podrobný postup spracovania a vysvetlenia jednotlivých krokov a 

štruktúry dokumentu, ktorá je daná vyhláškou k zákonu o ochrane prírody a 

krajiny. 

Nová štruktúra MÚSES otvára priestor na objektivizáciu samotného 

návrhu, či uţ prvkov alebo manaţmentových opatrení. Z kvalitatívneho 

hľadiska za veľký prínos povaţujeme zvýšený dôraz na získavanie údajov z 

terénneho prieskumu a dôraz na vysokú presnosť mapovania a následne 

priestorový priemet poznatkov. Uvedené skutočnosti však na druhej strane 

zvyšujú nároky na spracovateľov a v konečnom dôsledku menia zauţívané 

spôsoby získavania a spracovávania údajov. 

MÚSES spracovaný v zmysle uvedeného metodického návodu má 

potenciál na to, aby sa stal účinným nástrojom ochrany prírody a krajiny na 

úrovni katastrálneho územia. 

Aplikácia v PPÚ otvára pre MÚSES aj iné moţnosti, ako je zvyšovanie 

ekologickej stability krajiny. Spracovateľ MÚSES by mal vyuţiť aj moţnosť, 

ktorú MÚSES „ponúka“ pri tvorbe krajiny. Realizácia nových prvkov môţe 

zvýrazniť charakteristický ráz krajiny, prípadne vrátiť do krajiny prvky, ktoré z 

nej boli minulosti odstránené a pod. 
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