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Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci 
Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu 

prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.



  

Projekt „Příroda a krajina Brna“
 Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) – 

blokový grant finančních mechanismů EHP/Norska 
(CZ 0004 – 1. výzva)

 Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit 
a služeb NNO

 Obsah projektu: monitoring a připomínkování nového 
ÚP, vzdělávání zaměstnanců, osvěta veřejnosti a její 
zapojování do rozhodovacích procesů, poskytování 
konzultačních a koordinačních služeb, uspořádání 
semináře, atd.



  

ÚSES v urbanizovaném území
 Skladebné části ÚSES by měly být integrální 

součástí zeleně sídla
 Na rozdíl od krajiny se musí ÚSES ve městech řídit 

specifickými zásadami, vztahy a přístupy (např. 
zvýšené nároky na rekreaci či tlak investorů)

 V řadě měst je vypracována koncepční a případně i 
projektová dokumentace – k realizacím nových 
skladebných částí však dochází jen zřídka

 Příčiny? -- Nedostatek motivace, politické vůle, 
financí + dlouhodobá péče a nevyjasněné majetkové 
poměry



  

ÚSES ve městě Brně
 Na území města Brna je vymezeno cca 300 biocenter 

a biokoridorů, z čehož jsou téměř 2/3 určeny k 
obnově nebo realizaci

 Téměř jedinou realizací je biocentrum „Na loukách“ 
(Žabovřeské louky, Cacovický ostrov)

 Město Brno doposud nemá komplexně vyřešenou 
otázku správy ÚSES na svém katastru

 X velké zázemí odborných pracovníků



  

„Brno – přírodě vstup povolen“
 I. etapa: průzkumy a rozbory (návštěva měst v ČR a 

zahraničí, osobní konzultace s odborníky, studium)
 II. etapa: osvětová fáze (OŽP, starostové, občani – 

dotazník, propagace, exkurze)
 III. etapa: konzultace a koordinace (zprostředkování 

informací – JIH?)
 IV. etapa: závěrečný seminář, informační brožura



  

Závěr
 Místo pro NNO při podpoře ÚSES – mediátor mezi 

zúčastněnými stranami
 Propagace – posunutí či rozvíření debaty o realizaci 

ÚSES v městě Brně (osvěta, publikování, zapojování 
veřejnosti, zveřejňování kladných příkladů)

 Přispění k realizaci dvou modelových realizací 
skladebných částí ÚSES

 Tvorba „know-how“ využitelného i v budoucnu



  

Kontakty
 vilem.rihacek@veronica.cz
 radim.vitek@veronica.cz
 +420 542 422 757
 www.veronica.cz/uses

Dobrou chuť!
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