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Letos je pořádán již 6. ročník semináře „ÚSES – zelená páteř krajiny“ a je tedy nasnadě 

zrekapitulovat předchozích 5 ročníků. 
První ročník semináře se uskutečnil 9.-11. září 2002 pod vedením dnes již bývalého 

zaměstnance Agentury ochrany přírody a krajiny ČR kolegy Ing. Darka Laciny. Semináře se 
zúčastnilo množství odborníků a zástupců nejrůznějších institucí, byli pozváni také kolegové 
ze Slovenska. V průběhu této třídenní akce zaznělo více jak 20 příspěvků řešících různá 
témata a problémy v oblasti ÚSES. Jejich seznam je uveden níže. Ukázalo se, že potřeba 
vyřešit množství nejrůznějších otázek (např. legislativní zabezpečení ÚSES, vzájemná 
komunikace na různých stupních statní správy a samosprávy, chybějící aktuální zdroj 
informací souvisejících s problematikou ÚSES, aktualizovaná metodika projektování ÚSES 
atd.) je velmi aktuální a celé setkání se setkalo s velkým ohlasem. 

V dalším roce jsem na tuto akci navázala a stala se organizátorkou následujících ročníků. 
Místo a čas konání zůstávají stále zachovány. Každoročně v prvním zářijovém týdnu jsou dva 
dny v prostorách MZLU v Brně věnovány zájemcům o problematiku ÚSES.  

Počet účastníků se každým rokem zvyšuje, v roce 2003 se zúčastnil semináře 91 účastník, 
v loňském roce jich bylo už 129. Počty účastníků v jednotlivých letech jsou uvedeny 
v přehledné tabulce. Zajímavé je také srovnání, ze kterých institucí je v kterém roce nejvyšší 
zájem navštívit toto odborné setkání (viz tab. 1). 

Tab. 1.: Počet účastníků semináře v letech 2003-2006 
  2003   2004   2005   2006   
  abs.  [%] abs.  [%] abs.  [%] abs.  [%] 
MěÚ, OÚ, MM 1) 54 59 56 54 44 40 58 45 
KrÚ 7 8 14 13 7 6 9 7 
státní instituce 2) 13 14 15 14 33 30 36 28 
univerzity 2 2 6 6 7 6 11 9 
soukromý sektor 15 16 13 13 19 17 15 12 
celkem 91 100 104 100 110 100 129 100 

1) městské úřady, obecní úřady, magistráty města, statutární města, atd. 
2) MŽP ČR, MMR ČR, MZe ČR, AOPK ČR, Správy CHKO a NP, atd. 
 
V průběhu let na semináři zaznělo množství příspěvků na nejrůznější témata, byly vyřčeny 

kritické i povzbudivé názory a dokumentovány úspěchy i neúspěchy v oblasti ÚSES. Časté a 
někdy i vášnivé diskuse dokládají fakt, že problematika ÚSES je aktuální a odborníci, kteří se 
této ojedinělé akce zúčastňují, chtějí řešit problémy, se kterými se dennodenně potýkají ve své 
práci. 



 



 



 



 



 

 
 


