Zelená infrastruktura nejen ve vztahu k ÚSES
Místo konání: zasedací místnost ČKA v Brně 14. 5. 2015
Záznam diskuse k tématu postavení ÚSES v Zelené infrastruktuře
Vladimír Dujka: ÚSES je v rámci krajiny „subsystémem“, který má právní základ a je
formálně stanovený a vymezený.
Petr Kučera: Nové plánovací období je třeba využít pro „realizaci“ ZI; IROP ale nepracuje
s pojmem „ZI“. Problém v kompetenčním zákonu.
Petr Kučera: Terminologii ÚSES je třeba rozšířit i na formační skupiny biotopů řady „X“
(antropogenní).
Vladimír Dujka: Pro přiznání dotace je třeba dokázat opodstatněnost nároku, což je ze
zákona „sídelní zeleň“ a „koncepce uspořádání krajiny (KUK)“.
Vladimír Dujka: KUK v některých aspektech přesahuje obvod obce, je třeba řešení na úrovni
ORP.
Petr Ondruška: Příležitost posílit význam ÚSES
Petr Kučera: Je třeba rozlišovat vymezování a vytváření ÚSES; jsou-li pozemky, není
problém s vytvářením ÚSES, ale v případě nedostatku ploch problém s vlastnickými právy
Petr Kučera: Je třeba umět dobře a odborně správně argumentovat a zdůvodňovat v ÚPD
Darek Lacina: ZI je zastřešující pojem pro z velké části existující nástroje a instituty, které
máme.
Petr Kučera: V nové situaci hledáme novu váhu pro existující slova/pojmy.
Vladimír Dujka: Přirovnání ÚSES ke kostře, na kterou se upínají svaly, a vše je kryto kůží.
Josef Glos: Otázka, zda je ZI vše nebo jen výběr. Pokud je to výběr, co a jak má být
vybráno?
ZI nemusí být nutně spojitý systém.
Funkční ÚSES je páteří, na kterou se nabalují/připojují další prvky, funkce, požitky.
ÚSES je věcí národní, která vyplynula ze stavu naší krajiny a našich reálií v konkrétní době.
ÚSES je koncepční prevence.
I když ÚSES vznikal v určité době jako reakce na intenzívní velkoplošné zemědělské
hospodaření reálného socialismu, jeho role se v dnešní době nemenšila, ba právě naopak –
viz velcí nájemci, skupování pozemků, rozsáhlé plochy monokultur řepky či kukuřice se
všemi negativními důsledky pro krajinu/životní prostor.
Martin Novotný: Navrhuje využít tabulku z pracovního dokumentu EK k poukázání toho, co (v
souladu s požadavky na ZI) plní ÚSES.
Petr Kučera: Navrhuje místo přepracování tabulky formulovat vše do textové podoby ve
smyslu „ koncepce ÚSES je v souladu se ZI v bodech .... tabulky (nutno očíslovat jednotlivé
„řádky“ v tabulce).
Petr Kučera: Je třeba trvalé monitorování změn v krajině včetně vlivu realizací ÚSES.
Monitoring i existujících prvků. Využít k tomu i ÚAP, které budou kvalitně aktualizovány. Opět
problém s kompetenčním zákonem (MŽP versus MMR). Bylo by třeba, aby vznikla
monitorovací pracoviště, která budou pracovat „horizontálně“ (neresortně). Princip
„horizontálnosti“ prosazovat a zdůrazňovat obecně (nejen ve vztahu k ÚSES) – úkol i pro
ČKA.

Co nám chybí?
- monitoring zpětné vazby
- horizontálnost řešení (chybí provázanost, na druhou stranu funguje odlišnost mezi
teorií a praxí, nedodržují se nastavená pravidla, jejich dodržování není vynucováno,
neřeší se problémy)
- monitoring zaměřený na kvalitativní ukazatele (často i kvantitativní)
Monitoring je třeba dělat uvážlivě a dle potřeb konkrétního území (není třeba monitorovat vše
a všude).
Činnost ČKA:
- zabránit v činnosti osobám, které dělají práce, na které nemají oprávnění
- obecně vymáhat uplatňování profesních standardů
- bude-li připravován standard pro ZI, přizvat členy IS ÚSES
- prosazovat horizontálnost/neresortnost
- vyvíjet aktivity ve vztahu k Radě vlády, MMR, MZe
VD: ÚP přestávají být matriálem koncepčním, a stávají se matriálem právním.
ZI by měla (vy)řešit problém plošné produkce řepky a kukuřice (pomocí monitoringu změn
v krajině), protože je to v rozporu s veřejným zájmem.
Zelená infrastruktura:
- je třeba diferencovaný přístup k různým prvkům
- nemusí být vše v mapě, něco stačí jen dobře popsat
- obecně je to hierarchizovaná množina všeho existujícího v krajině, ale pro konkrétní
situace a potřeby se jedná o výběr (y) z množiny; my hledáme tu hranici/úroveň
- má potřebu udržitelnosti a přidané hodnoty
- nemusí být v obecné rovině spojitá, ale kostra systému s jádrovými částmi spojitá být
musí (viz ÚSES) -> ÚSES je základem ZI
- na jednu stranu nelze obecně nadřazovat jedno na úkor jiného (zachovat jednotlivým
strukturám jejich významnost), na druhou stranu je třeba si uvědomovat relativitu
významnosti/potřebnosti/důležitosti s ohledem na hierarchizaci ZI
Koncepci ÚSES je třeba aktivně nabízet/prosazovat „do“ Evropy, nejen pouze pasívně
přijímat.
Úkoly (výše uvedené náměty) IS ÚSES jsou v jistém ohledu i úkoly/náměty jiných PS, ČKA
jako celku, jednotlivých resortů i Vlády.
Zaznamenal: v Brně 14. 5. 2015
Darek Lacina
Následně uspořádal Daniel Doubrava.

