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Zápis z pracovní skupiny „Potenciál krajiny“  
v rámci tvorby Strategie CLLD MAS Blaník 2021-27 

 
 
 
Termín: 15.  4. 2021 od 16,00  
 
Místo: online platforma Google Meet, https://meet.google.com/uzh-wuin-xgo 

Jednání vedl: Mgr. Hana Bohatová, MAS Blaník 

Zapsal: Mgr. Tomáš Kramár, MAS Blaník 

Přílohy:  
- seznam účastníků 
- fotodokumentace (printscreeny) 
- výsledný Strategický rámec 

 
Záznam jednání:  

1) Hana Bohatová zahájila v 16,00 h. jednání pracovní skupiny a přivítala a představila její účastníky. 

2) Hana Bohatová poděkovala za připomínkování SWOT analýzy a představila program jednání 

pracovní skupiny, kdy jeho hlavním cílem je nastavit cíle a opatřeni dle potřeb území. 

3) Společné nastavování cílů a opatření pro oblast Potenciál krajiny 

5) Závěrečná diskuze a doplnění posledních úprav Strategického rámce 

6) Plán dalšího postupu zpracování Strategie MAS 21+  a ukončení jednání v 18,00 h. 

Příloha č. 1 - účastníci: 

1. Martin Klaudys 

2. Lenka Vopálka Melicharová  

3. Jan Bursík 

4. Tomáš Kramár 

5.  Petr Chvalkovský 

6.  Michal Kakos 

7.  Miroslav Lalouček 

8. Dan Navrátil 

9. Petr Novák 

10. David Šedivý 
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11. Petr Košťál 

12. Hana Bohatová 

 

 

 

Příloha č. 2: Fotodokumentace – printscreen: 

 

 

Příloha č. 3: Strategický rámec oblasti Potenciál krajin
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STRATEGICKÝ cíl klíčové oblasti – POTENCIÁL KRAJINY  

Cílem rozvoje je harmonická, pestrá krajina, odolná vůči projevům klimatických změn, která vytváří dostatečný potenciál pro udržitelné využívání a pro zajištění 
obživy místních obyvatel.  

Specifické cíle klíčové oblasti – POTENCIÁL KRAJINY  

F-1 

Podporovat úpravy, opravy, rekonstrukce 
a vznik nových lesních, polních a 
víceúčelových cest, které umožní 

co největší průchodnost krajiny a její 
funkční využití pro život, turistický ruch a 

zemědělskou činnost, při současném 
zohlednění zájmů různorodých cílových 

skupin. 

F-1-1: Víceúčelové cesty (vč. zeleně, zázemí a mobiliáře):  
Mimo hlavní komunikace: polní cesty, lesní cesty, hippostezky, cyklostezky- spojeno více účelů 
Se zohledněním zájmů více uživatelů: konzultace se všemi zainteresovanými stranami a aktéry v přípravné fázi 
projektů 
 - včetně zeleně (po jedné straně – zvážit preferenci jižní strany);  
 - včetně vybavení mobiliářem (pro cyklisty, koně – napajedla, vodní zdroje)  
 - čistící pásy, přejezdy na pole  
 - vč. značení (pro cyklisty, turisty či jiné inovativní značení) 

F-1-2: Údržba cest, okrajů polí (př. při lesu) vč. vybavení na údržbu těchto prvků:  
mechanizace pro údržbu 
náklady na údržbu 
údržba škarp, s preferencí tzv. Holandských typů škarp (tj. pozvolné s rozlivem, zelené) 
údržba mobiliáře 
udržování průjezdnosti 
Cílem je dlouhodobá péče  

F-1-3: Stabilní vybavení a mobiliář pro pobyt v přírodě a krajině vč. možnosti přenocování: 
přístřešky na pozemcích se zázemím (př. krb, ohniště, posezení, lehátka);  
Zázemí rybářů, myslivců a dalších návštěvníků/uživatelů krajiny v přírodě ( přístřešky, altány, atp.; včetně řešení 
pro sběr souvisejících odpadů  
Přístupné veřejnosti  
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F-2  

Rozvíjet efektivní zemědělské podnikání 
včetně ekologického zemědělství, s 

diverzifikací do dalších sektorů, které 
využívá lokální odbyt a krátké 

dodavatelské řetězce a je v rámci území 
zdrojem pracovních příležitostí. 

F-2-1: Modernizace a rozšíření technologického zázemí pro zemědělské podnikání: investice do strojů, 
technologií, zařízení a staveb pro zemědělskou prvovýrobu, včetně propagace lokální zemědělské produkce 
zejm. u místních odběratelů, s důrazem na inovativní řešení a dlouhodobou udržitelnost 

F-2-2: Podpora diverzifikace zemědělských činností:  
Podpora včelařství 
Podpora pastevního chovu dobytka 
Podpora pěstování citlivých plodin, méně zastoupených/alternativních plodin 
Podpora pěstování tradičních plodin, původních odrůd 
Diverzifikace směrem k příbuzným oborům činnosti: tradiční řemesla, pohostinství, agroturistika, podpora 
producentů/podnikatelů při odbytu – usnadnění administrativních procesů při prodeji produktů 
Vybavení, zařízení, technologie, stavby pro diverzifikaci činností 

F-2-3: Podpora uplatnění výstupů ze zemědělství (prvoprodukce) v místě a nejbližším regionu:  
Krátké dodavatelské řetězce;  
Místní trhy;  
Farmářské obchody;  
Vybavení na prodej – užitkové automobily (vč. chladících), automaty, stánky, balící linky; vybavení na prodej ze 
dvora,  

F-2-4: Podpora zpracování zemědělské produkce v místě vzniku, ať už samotnými zemědělci, nebo místními 
zpracovateli:  
investice do strojů, technologií, zařízení a staveb pro zpracování zemědělské produkce 

F-2-5: Podpora ekologického zemědělství a dalších k přírodě a krajině šetrných a dlouhodobě udržitelných 
zemědělských a potravinářských postupů tak, aby byly pro zemědělce ekonomicky rentabilní  
F-2-6: Podpora marketingu, online i offline propagace, vytvoření distribuční sítě, reklamy či internetových 
stránek pro místní zemědělské podnikatele a producenty  

F-2-7: Podpora poskytování služeb v zemědělství a sdílení zemědělských technologií 
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F-3  

Posilovat odolnost krajiny vůči 
klimatickým změnám a jejich projevům, 
rozvíjet využívání krajiny s podporou její 

rozmanitosti, podnikat kroky k prevenci a 
eliminaci negativních dopadů lidské 

činnosti v krajině zejména s ohledem na 
kvalitu vody a půdy. 

F-3-1: Péče o vodu v krajině - zadržení vody v krajině a ochrana vodních zdrojů:  
Rybníky; Přírodní koupací biotopy; Mokřady; Tůně; Protipovodňová opatření v extravilánu (suché poldry);  
Přírodě blízké revitalizace vodních toků;  
Protierozní opatření a protipovodňová opatření; 
Napomáhání mapování existujících meliorací v území včetně  zhodnocení jejich funkčnosti a potřebnosti, 
návrhy a realizace jejich obnov/nového budování přírodě blízkou metodou (tj. kamenováním), rekultivace 
nefunkčních, zaniklých či neudržovaných meliorací směrem k zakládání ostrůvků pro biodiverzitu, travních 
pásů, biopásů s respektem k majetkoprávním vztahům 
Studánky; Sdílené studny v krajině - soukromé i veřejně přístupné; Budování veřejně přístupných obecních 
studen 

F-3-2: Krajinotvorná opatření a údržba neobdělávaných a neobdělávatelných částí pozemků (s cílem vytvořit 
prostor pro biodiverzitu a bránit půdní erozi): aleje; remízy; solitéry; stromy pro včely; travní pásy a trvalé 
travní porosty; biopásy různého typu (nektarodárné, krmné atp.); sady, výsadby zeleně (pokud relevantní tak v 
souladu s plánem CHKO) přechody pro zvířata , příprava a realizace projektů za spolupráce všech dotčených 
aktérů z území  

F-3-3: Přírodě příznivá opatření pro řešení ochrany proti škůdcům, nepůvodním druhům a invazivním 
druhům v přírodě a krajině a zajištění udržitelných stavů zvěře prostřednictvím spolupráce všech 
zainteresovaných aktérů  

F-4 

Podporovat vznik a rozvoj dobře 
prospívajících, přístupných, druhově i 

věkově pestrých a vůči vnějším 
negativním vlivům odolných lesních 
porostů, které slouží jako zdroj pro 

šetrnou a udržitelnou produkci dřeva   

F-4-1 - Investice do zařízení, vybavení, technologií a staveb pro šetrnou a dlouhodobě udržitelnou těžbu 
dřeva, podpora šetrných, přírodě blízkých a udržitelných postupů při těžbě a zpracování dřeva a při obnově 
lesních porostů 

F-4-2- Podpora obnovy lesních porostů ve vytěžených oblastech a jejich zajištěnosti s využitím postupů 
zajišťujících druhovou a věkovou pestrost výsledného porostu vč. podpory školkařství, přirozené obnovy, 
motivace vlastníků PUPFL k zajištěnosti nové výsadby 

F-4-3 - Investice do údržby, rekonstrukce a obnovy lesních cest, zejm. poškozených těžkou lesní technikou 
v souvislosti s těžbou, budování nových lesních cest 

F – 4 – 4 –  Podpora navazujících činností zpracování dřeva:  
Podpora přidružené lesní výroby 
Pěstování vánočních stromků 

F-4-5 Podpora mimoprodukčních funkcí lesa: chráněné lesní porosty, podpora rychlejší obnovy rozpadlých 
porostů v oblastech zejména v pásmu hygienické ochrany vod s ohledem na ochranu půdy a vody 

F-5  
Iniciovat, podporovat a rozvíjet projekty 
administrativní a odborné podpory pro 
subjekty aktivní ve využívání a ochraně 

F-5-1: Příprava veřejnosti, vlastníků a dalších dotčených osob, organizací či orgánů na realizaci a návrh 
komplexních pozemkových úprav: Projednání plánů v území před zahájením samotné KPÚ; Komunitní 
plánování; Zmapování potřeb obyvatel, vlastníků a dalších dotčených subjektů,  
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přírody a krajiny, podporovat, iniciovat a 
zprostředkovávat informační a vzdělávací 
aktivity a projekty vzájemné spolupráce  

F-5-2: Podpora zpracování projektových dokumentací a souvisejících činností při přípravě projektů pro 
krajinu, životní prostředí a zemědělství : Řešení vlastnických vztahů, historických záležitostí a problémů (př. 
Stavby na cizím pozemku vč. Jejich odstranění atp.); Projektové dokumentace cest; Projektové dokumentace na 
rybníky; Meliorace (vč. demolice), protierozní opatření; Krajinotvorná opatření; Jiné stavby a zařízení pro 
přírodu a krajinu  

F-5-3: Projekty vzájemné spolupráce různých zájmových skupin v krajině: Zemědělci – myslivci, zemědělci – 
ochránci přírody, lesníci, rybáři;  
Projekty v oblasti životního prostředí; Sdílení zařízení a služeb; Zázemí v krajině, společná zařízení vlastníků  

F-5-4: Vzdělávací a informační aktivity, výměna zkušeností a dobré praxe 
jak v rámci území, tak mimo něj 
sdílená administrativní/právní podpora pro zemědělské podnikatele 

F-6  

Podpořit nové myšlenky a přístupy při 
využívání potenciálu krajiny (nové 
způsoby, techonologické inovace a 

podpora smart řešení)  

F-6-1 - Technologické inovace a smart řešení ve využívání krajiny:  
tvorba chytré krajiny s využitím technologií a procesů zemědělství a lesnictví 4.0 
využívání principů cirkulární ekonomiky 

F-6-2 - Inovativní projekty pro přírodu a krajinu a projekty provázané s vědou a výzkumem - např.  spojování 
pracovních operací  
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