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

 
 
 
Termín: 11.  3. 2021 od 15,00  
 
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) 
- výsledná SWOT analýza 

 
Záznam jednání:  

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

2) Hana Bohatová představila výstup z dotazníkového šetření pro zemědělce a lesní hospodáře 

z území MAS Blaník a dále stručně informovala o přechodném období PRV a Státní zemědělské 

politice v novém programovém období. 

3) Hana Bohatová představila připravenou SWOT analýzu vycházející z minulé strategie, výsledků 

animace území a dotazníkového šetření a zahájila společný brainstorming nad aktualizací SWOT 

analýzy. 

5) Proběhla společná aktualizace a doplnění SWOT analýzy pro oblast Potenciál krajiny. 

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

Příloha č. 1 - účastníci: 

1. Michal Kakos 

2. Martin Klaudys 

3. Nikola Svobodová 

4. Lenka Vopálka Melicharová  

5. Jitka Fialová 

6. Jan Bursík 
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7. Tomáš Kramár 

8.  Petr Chvalkovský 

9.  Radek Vorel 

10.  Miroslav Lalouček 

11. Dan Navrátil 

12. Petr Novák 

13. Petra Bartoníčková 

14. David Šedivý 

15. Karel Kříž 

16.  Hana Bohatová 

 

 

 

Příloha č. 2: Fotodokumentace – printscreen: 

 

 

Příloha č. 3: SWOT analýza 

Silné stránky 
- Zpracovaná Územní studie krajiny ORP Vlašim  
 
- krajina MAS Blaník je zachovalá s nízkým 
zastoupením průmyslu a znečištění 
- poměrně lesnatá krajiny v porovnání se 
zbytkem republiky 
 

Slabé stránky 
 
- nedostatečná průchodnost krajiny v celém 

regionu, její rozdělení pro zvířata, člověka, 
zemědělce (dálnice, Želivka, velké půdní bloky, 
absence cest…) 

- Cesty vč. cyklostezek a zeleně podél jsou 
likvidovány těžkou technikou 
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- rekultivace toku Blanice ve Vlašimi (rybí přechody, 
meandry ad.) 
- dobře fungující se základní organizace včelařů 
(Čechtice, Louňovice pod Blaníkem) 

 
- v území funguje systém regionálního značení 
výrobků - značka „Kraj blanických rytířů“ (podpora 
lokální produkce) 

 
- území je charakteristické svou retenční funkcí 

pro VN Švihov (vs. Menší vodní plochy, budování 

nových a obnova zaniklých) 

- retenční schopnost v území je relativně dobrá (vs. 

Vysoké zastoupení meliorací, vysoký objem 
odtoků z krajiny – do hrozeb?) charakteristické 

svojí schopností akumulace vody (VN Švihov)  

- probíhající revitalizace krajiny přispívají k obnově 

ekologické stability území a zvýšení retenční 
schopnosti krajiny (ne vždy dostatečná 

komunikace se zemědělci při zavádění nových 
krajinných prvků, ať již ze strany obcí nebo 
ochranářů, chybí společné plánování budování 

těchto prvků v souladu s osevním plánem 
dotčených zemědělských pozemků apod., 

problém údržby již vybudovaných prvků) 

- relativně vysoký podíl živočišné výroby, vysoké 

zastoupení meziplodin, s pozitivním vlivem na 

retenční schopnost půdy samotné (zdroj dat?) 

- v posledních letech dochází k podpoře budování 
a rekultivací zeleně v krajině. Sem patří např. 

aleje, remízky, osázené meze, ozelenění podél 
vodních toků (realizuje např. ZO ČSOP Vlašim a 

obce regionu)  

- ve Vlašimi funguje Podblanické ekocentrum jako 

středisko EVVO  

- místní zemědělci jsou otevření zavádění 
různých opatření na adaptaci ke změně 
klimatu (např. zadržování vody, zabraňování 
půdní erozi, snižování chemizace) a postupně je 
do praxe zavádí; mají zájem o ekologický režim 
hospodaření (reprezentativní vzorek?) 
- zemědělci jsou k ochraně ŽP částečně 
motivování omezeními ze strany CHKO a VN 
Švihov 
 
- odběr lokální produkce místními 
odběrateli (školní jídelny, závodní kuchyně, 
ad.) 
-  

 
- Údržba vlašimského zámeckého parku coby 
modelový příklad městského lesa plnícího rekreační 
funkci s uplatněním funkce biodiverzity a vysokým 
zastoupením listnatých stromů 
 

- Velké splachy půdy z polí z velkých půdních celků 
-  Nezpevněné polní a lesní cesty se neudržují, 
následně se jezdí se po jiných pozemcích nebo po 
polích -> znamená další zhutnění půdy 
- chybí zaniklé zemědělské cesty, byť jsou historicky 
zaneseny v KN 
- Cyklostezky nejsou přístupné pro užívání 
zemědělcům (ani tak zhotovované) – cesty nejsou 
multifunkční 
- ABSENCE KVALITNÍCH ŘEŠENÍ V RÁMCI 
KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV – s tím 
souvisí nestabilita půdních bloků 
- pozemkové úpravy a navazující realizace společných 
zařízení pokračují jenom velmi pomalu (realizováno 

málo pozemkových úprav – a velmi pomalu – př. 10 
let jedna vesnice), zapojení velkých vlastníků půdy 

jako překážka započetí řešení úprav 

- ne vždy dochází k realizaci navržených opatření 

v rámci již dokončených pozemkových úprav 

- zpřístupnění pozemků drobných vlastníků PUPFL 

- Podblanicko je specifické (v porovnání s celou ČR) 
velkým hospodářskými celky (velká pole – jeden celek 

až 100 hektarů) 

- relativně vysoká cena zemědělské půdy v regionu, 

na hraně nedostupnosti pro běžné zemědělce z 

regionu 

 

- Nízké % vlastnictví půdy uživateli – vysoký podíl 
nájemní půdy – pokud majitelé nemají zájem nebo je 
více majitelů, tak se těžko realizují investiční projekty  
v krajině (!) 
(Problematické je tzv. náhradní užívání (tj. stav, kde 
vlastník pozemku pronajme pozemek jeho uživateli, 
ale ten ho reálně neužívá, neboť se s jiným 
uživatelem domluví na tzv. náhradním užívání a to 
z důvodů – př. nedostupnosti pozemku ve větším 
lánu, nepřístupnosti cestou, efektivity hospodaření 
omezeného počtu uživatelů v území – př. soukromník 
a družstvo vlastníků) 
 
- Pěstování širokořádkových energetických plodin 

v návaznosti na podporu vzniku bioplynových 
stanic z minulosti – na úkor potravinové 
produkci; přispívá k přemnožování černé a 
spárkaté zvěře 

- V návaznosti na to chybí zpracování produkce v 
místě (malá finalizace produkce, surovina končí 
nejčastěji ve výkupu – obiloviny, mléko, další) – 
s vyšší přidanou hodnotou finálního produktu, 
který má zároveň vyšší ziskovost 

- malý zájem o dotace na lokální produkci 
- nedostatečná je podpora a rozvoj živočišné 

výroby, včelařství, pěstování původních plodin či 
podpora pastevního způsobu chovu dobytka 

(hrozby)  
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organická složka, podpora navracení posklizňových 
zbytků zpět na pole, souvisí s vysokým zastoupením 
živočišné výroby 
 

- je nízký zájem o práci v prvovýrobě či výrobě 

potravin (není dostatek pracovníků ani 
podnikatelů), zemědělství se stává okrajovou 
obživou, přitom region je převážně 

zemědělského charakteru („náhradní“ uplatnění 
poskytuje Praha/Benešov v jiných odvětvích, ale 

s dopadem na život v obcích (viz vylidňování 
venkova) X příležitost/silná stránka: VOŠ a SZeŠ 

v Benešově vč. pomaturitního studia 
s množstvím studentů a absolventů z území MAS 
– možnost využití jejich kapacit v rámci regionu, 

vč. jejich odborných vstupů např. do rekonstrukcí 
stávajících meliorací apod., uvolněná kapacita 

místních pracovních sil z jiných sektorů v rámci 

post-covidové krize 

 
- v okolí vodní nádrže Švihov - Želivky jsou značná 

omezení pro zemědělce, která nejsou 
kompenzována (krajina v této části regionu je 

velmi nepřístupná a není zde možné ani rozvíjet 
cestovní ruchu s ohledem na ochranná pásma 

vodního zdroje)  

- Nedostatečná je kompenzace ze strany státu za 
vodní nádrž Želivku a vše s ní související 

 
- Malá ochota revitalizovat krajinu ze strany 
vlastníků, obcí, družstev 
- Pěstují se GMO plodiny 
 
- neudržované škarpy, meze – neplní svojí funkci a 
dochází ke splachům 

- Nefunkční příkopy - >> následná eroze 
 
- Přestávají být obdělávány části polí (př. při lesu), 
kam se technika nedostane z důvodu nefunkčních 
meliorací a zvodnění částí pozemků X příležitost pro 
založení ostrůvků pro biodiverzitu , travních pásů, 
biopásů (hrozba – nejsou dotační tituly na zavádění 
těchto opatření na pozemcích s menší produkční 
schopností) 
 
- nedostupnost malých balíků slámy, které už se 
neseženou a velké jsou pro určitý segment uživatelů 
– př. chov králíků doma – nepoužitelné) 
- podpora živočišné výroby a citlivých plodin – 
regionálně i z evropského pohledu vzestupný trend - 
příležitost 
-  
 
- chybí pastviny – naráží na územní plány obcí a 
majetkoprávní vztahy (nelze zatravnit pozemky, 
které hospodář nemá ve vlastnictví) 
 
- ztráta krajinné mozaiky, a tedy i stanovišť pro 
biodiverzitu 
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- Chybí údržba vysázených alejí v krajině 
- v území se nachází staré ekologické zátěže  

- většina území MAS Blaník je vymezena jako 
zranitelná oblast z hlediska znečištění vody 
dusičnany ze zemědělských zdrojů  

- vodní eroze ovlivňuje (ohrožuje) celé území MAS 

Blaník  

- stav vodních nádrží v obcích je povětšinou 
nevyhovující, nedostatečné odbahňování 

stávajících rybníků – problém majetkové 

struktury a legislativních překážek 

- v území je hojně rozšířená křídlatka, netýkavka 

v okolí Blanice, 

- invaze nutrií 

- cykly přemnožení hrabošů 

- přemnožená spárkatá a černá zvěř ničí úrodu a 
lesní sadbu, špatná komunikace mezi 

jednotlivými honitbami 

- vysoká zasaženost území probíhající kůrovcovou 

kalamitou (mnohahektarové plochy v území 
prakticky odlesněny) a s ní souvisejícími 
negativními jevy – zejm. devastace intenzívně 

využívaných lesních cest pro lesnickou techniku 

- v území chybí pěstování sadebního materiálu pro 

obnovu lesních porostů na prodej – překup 

z jiných školek z jiných regionů 

- chybí výrobní kapacity v oblasti lesnictví a 
dřevozpracujícího průmyslu, zejm. větší 

zpracovatelská výroba 

 

Příležitosti 
- Spolupráce s obcemi v péči o zeleň 
- Rychlé a dobré dokončení komplexních 
pozemkových úprav 
- podpora rozvoje včelařství ze strany státu/kraje 

vč. řešení nemocí včelstev  

 
- Údržba okolí řek – přístup na louky (??) 
- podpora ze strany státu rozvoje zemědělské 
činnosti v CHKO a v okolí VN Švihov 
 
- Dotace na výsadbu ovocných alejí a obnovu cest 
 
- finanční podpora pro obnovu a údržbu polních a 
lesních cest  

- odklon od smrkových monokultur: 
výsadba nových lesních porostů je s vyšším 
podílem listnatých stromů – dáno zákonnou 
normou  

- plánovaná protierozní vyhláška – zpřísnění 
protierozních povinností vyplývajících z nařízení + 
dostupnost dotací k jejich realizaci  

 
- tvorba chytré krajiny plně využívající technologie a 

procesy zemědělství a lesnictví 4.0 

Hrozby 
- finanční nerentabilita zemědělských postupů 
šetrných ke krajině (ať už z hlediska retence vody 
v krajině, vracení organické složky do půdy, aj.) 
- další omezování zemědělské činnosti v CHKO Blaník 
a v ochranném pásmu VN Švihov 
- vytlačování zemědělství z venkova (neochota 

obyvatel přijmout zemědělství jako součást 

venkova, málo pracovních sil)  

- Zfunkčnění stávajícího systému meliorací 
naráží na majetkoprávní vztahy 

- nevhodná zemědělská dotační politika 
nedostatečně reagující na aktuální reálné 

potřeby potenciálních žadatelů/příjemců dotací 

- Nevhodná dotační politika – nebude podpora 
pěstování tradičních plodin (len, brambory, hrách, 
jetel, zelenina a ovoce) 
- Úbytek včelstev v území 
- Nedostatečná podpora včelařství (finanční i 
množstevní podpora léčiv, nedostatečně zavčelená 
oblast – absence /mladých, nových/ včelařů) 
- Nedostatečné financování na odbahnění 
malých rybníčků do 2 ha (mimo ochranná pásma a 
hasičské nádrže) 
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- využívání principů cirkulární ekonomiky 
 
- rozvoj lokálních kompostáren (dotační podpora) 
(vs. nedostačný zájem ze strany obcí ? kapacita už je 
naplněná) 
- podpora a rozvoj lokální produkce potravin, vznik 
lokálního trhu s potravinami (prodej ze dvora, 
farmářské trhy a obchody, bedýnky, online tržiště 
typu scuk.cz), zvýšení odběru lokální produkce 
místními odběrateli (školní jídelny, závodní kuchyně, 
ad.)  
- administrativní a právní podpora zemědělcům 
(např. pro prodej ze dvora) 
- nařízené omezení velikosti půdních bloků na 30 ha 
a s tím spojené motivační dotační příležitosti 
 

- velká administrativní a byrokratická 
zátěž, nezbývá kapacita na jiné aktivity, 
projekty, spolupráci… 
- legislativní složitost prodeje vlastních 
produktů (masných, živočišných) ze dvora 
- pokračující a prohlubující se dopady 
klimatické změny (sucho, výkyvy počasí, aj.) 
- setrvačnost zemědělské a lesnické 
činnosti (změny jsou postupné, dopady až za 
dlouho) 
- nejsou dostatečné dotační tituly na 
pořízení drahé zemědělské techniky na 
modernizaci  
- nedostupnost potřebného množství 
sazenic pro obnovu vytěžených lesních 
porostů po kůrovcové kalamitě, sází se to, co 
je možné sehnat (duby, buky) – brání 
rozmanitosti, jsou obnovovány velké plochy 
ve stejné době, vznikají porosty stejného věku 
potenciálně zranitelné z hlediska možných 
budoucích kalamitních škůdců a chorob 
- nedostatečná podpora školkařství (vs. 
Tato potřeba je časově omezená v souvislosti 
s momentální kůrovcovou kalamitou 
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