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VYSVĚTLIVKY K POPISŮM PRVKŮ ÚSES 

„Označení prvku“ – pole pro jednoznačnou identifikaci popisovaného prvku (skladebné části) ÚSES v rámci 

řešeného území. 

Každý jednotlivý popisovaný prvek ÚSES je v rámci řešeného území označený jednoznačným identifikačním 
kódem. 

„Název prvku“ – pole určené pro pojmenování popisovaného prvku ÚSES. 

Pole je vyplněné pouze v případě biocenter. U regionálních biocenter jsou názvy převzaté ze Zásad územního 
rozvoje Středočeského kraje (jde-li o biocentra, která jsou v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje 
obsažená). Novým regionálním biocentrům a lokálním biocentrům jsou přiřazeny názvy vycházející z jejich 
polohy a z pomístních jmen uvedených v mapových podkladech. 

„Funkční typ“ – pole pro funkční zařazení popisovaného prvku v rámci ÚSES všech stupňů. 

Rozlišovanými funkčními typy jsou nadregionální biokoridor, regionální biocentrum, regionální biokoridor, 
lokální biocentrum, lokální biokoridor. V případě regionálních biocenter je případně doplněna informace o jejich 
vložení do nadregionálního biokoridoru. V případě nadregionálních a regionálních biokoridorů je rozlišena 
jejich vnitřní struktura – zvlášť popsány jsou každé jednotlivé vložené lokálním biocentrum a každý jednotlivý 
dílčí úsek biokoridoru mezi biocentry. 

„Lokalizace (k. ú.)“ – pole, ve kterém jsou uvedeny názvy těch katastrálního území v rámci řešeného území, 

v nichž se popisovaný prvek ÚSES nachází. 

„Výměra“ – pole obsahující výměru popisovaného prvku ÚSES v m2.  

Uvedena je rozloha prvku v rámci řešeného území (zpravidla, s dílčími výjimkami). Nachází-li se prvek 
v řešeném území celý, jde zároveň o jeho celkovou rozlohu. 

„Kódy STG“ – pole pro vyjádření kódů skupin typů geobiocénů. 

V poli jsou uváděny skupiny typů geobiocénů, které jsou pravděpodobně zastoupené v ploše popisovaného 
prvku ÚSES, a to pomocí tzv. geobiocenologické formule, zahrnující označení vegetačních stupňů, trofických 
a hydrických řad přiřazených k příslušným skupinám typů geobiocénů (viz textová část). 

„Funkčnost“ – pole pro orientační rozlišení, zda jde o prvek funkční, nefunkční či částečně funkční. 

Jako "funkční" je označen takový prvek ÚSES, u kterého je současný stav zastoupených biotopů vyhovující 
pro jeho plné fungování v systému (byť některé dílčí partie mohou být ve stavu "částečně funkčním" nebo 
"nefunkčním"). Jako "nefunkční" je naopak označen takový prvek ÚSES, který v celém (příp. téměř celém) 
rozsahu svého vymezení vyžaduje změnu způsobu využití. Ve všech ostatních případech jsou prvky ÚSES 
označeny jako "částečně funkční". 

„Současný stav, druhová skladba“ – pole pro popis aktuálního stavu, zahrnující především základní 

charakteristiku způsobů využití a stavu vegetačního krytu v ploše popisovaného prvku ÚSES. 

„Cílový stav“ – pole pro uvedení základních typů cílových společenstev v rámci popisovaného prvku ÚSES. 

„Návrh managementu“ – pole pro specifikaci rámcových základních opatření v popisovaném prvku ÚSES 

směřujících k dosažení cílového stavu. 

„Autor vymezení“ – pole pro uvedení jména konkrétního řešitele. 

„Popis změn“ – pole pro uvedení typu provedené změny ve vymezení popisovaného prvku ÚSES, primárně 

ve vztahu k platné územně plánovací dokumentaci. 
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