Zápis z pracovní skupiny „Využití potenciálu krajiny“
v rámci plánování strategie MAS Blaník o.s. na roky 2014 – 2020(5)
Datum konání: 6. 6. 2013, 17 – 20 hodin
Místo: Budova ČSOP Podblanického ekocentra Vlašim
Účastníci dle prezenční listiny: Mgr. Renata Vondráková (OSVČ, facilitátorka), Ing. Eliška Švejdová (manažerka
Mikroregionu Blaník, garantka pracovní skupiny), Pavel Duda (soukromý zemědělec), Ing. Luděk Němeček
(Agrodružstvo Načeradec), Bc. Ivana Křížová (AOPK ČR – Správa CHKO Blaník), Radmila Matušková (soukromě
hospodařící zemědělka), Mgr. Eva Hájková (Spolkový dům Vlašim – vedoucí, občan Vlašimi), Michaela Juklová
(soukromá jezdecká stáj), Jan Lalouček (Český svaz včelařů org. Čechtice), Dana Dvořáková (OSVČ), Miroslav Lalouček
(soukromě hospodařící rolník), Ing. Karel Kříž (ČSOP Vlašim – jednatel)
Omluveni: Ing. Ladislav Kadleček (Rolnická společnost, a.s. – Pavlovice), Josef Křemen (Agrospol Vračkovice)
Foto ze setkání:

Shrnutí hlavních vygenerovaných linek/cílů podpory >>
Úprava, vybudování, údržba cest polních, lesních, hippo, cyklostezek << víceúčelové, nutné zohlednit zájem
více skupin uživatelů (ne zbytečné úzké – př. jenom cyklo) + financovat údržbu + financovat zeleň +
financovat vybavení + spolupráce se zemědělci (vč. přípojek, přejezdů na pole, čistící pásy, atp.)
Podpora opatření na členitost krajiny s důrazem na prevenci eroze, její přístupnost (louky, remízy, atp.) a
podporu biodiversity
Podpora diversifikace a tradičních zemědělských postupů a činností vč. pěstování původních plodin, pasení
dobytka + Podpora uplatnění výstupů ze zemědělství (prvovýroby) v místě a nejbližším regionu >> distribuce,
reklama, zpracování, vč. podpory inovativních přístupů
Péče o vodu a její zadržování v krajině (vč. rybníky, mokřady, tůně) + zachování a ochrana zdrojů pitné vody
Podpora zpracování projektových dokumentací pro krajinu, životní prostředí a zemědělství – řešení
vlastnických vztahů, historických záležitostí a problémů (př. stavby na cizím pozemku vč. jejich odstranění,
atp.) – narovnání historických problémů (např. se týká typicky meliorací), dotace jak na stavby, tak na plány
demolic …..

Program setkání >>
17:00 – Uvítání, dotazníky
17:20 – Představení
17:40 – SWOT analýza k danému tématu – práce ve 4 skupinách
18:15 – Shrnutí, formulace cílů – moderovaná diskuse
19:00 – Indikátory úspěchu (přesunuto na další termín skupiny)
19:15 – Diskuse, shrnutí, závěry
20:00 – Setkání ukončeno

Příloha č. 1 – Přepis dotazníků vyplňovaných při vstupu do místnosti
SWOT analýza (shrnuté závěry 3 pracovních skupin)>>
Silné stránky

Slabé stránky

-

-

-

-

Obecně pěkná krajina s málo průmyslem
Poměrně lesnatá krajiny v porovnání se
zbytkem republiky
Dominantu tvoří Blaník – potenciál
cestovního ruchu
Podařilo se ve Vlašimi rekonstruovat
sportovní areály a okolí podél řeky Blanice
jako vzorový projekt
Dobře fungující se základní organizace
včelařů Čechtice
Existence a činnost „Kraje blanických rytířů“
Údržba vlašimského zámeckého parku

-

-

-

-

-

Želivka a její ochranné pásmo se stalo nepřístupnou části
krajiny
Hospodaření zemědělců okolo Želivky není příznivé
Nedostatečná je kompenzace ze strany státu za vodní nádrž
Želivku a vše s ní související
Nedostatečná je průchodnost krajiny/její rozdělení – pro
zvířata, člověka, zemědělce
Cesty vč. cyklostezek vč. zeleně podél jsou likvidovány
těžkou technikou
Krajina není využívána pro potravinovou výboru ale
energetické účely – řepka, kukuřice
Malá ochota revitalizovat krajinu ze strany vlastníků, obcí,
družstev
Pěstují se GMO plodiny
Jsou neobdělávané škarpy, meze a tím se dostává plevel na
pole navíc to „hrozně vypadá“
Přestávají být obdělávány části polí (př. při lesu), kam se
technika nedostane – není to dobré pro přírodu
Špatné je hospodaření s vodou vč. velkého počtu meliorací
Podblanicko je specifické (v porovnání s celou ČR) velkým
hospodářskými celky (velká pole – jeden celek až 100
hektarů)
Nefunkční příkopy - >> následná eroze
Realizováno jenom málo pozemkových úprav – a velmi
pomalá realizace tam, kde probíhají – př. 10 let jedna
vesnice
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)
Problematická je velkovýroba všeho (př. i balíků slámy,
které už se malé neseženou a velké jsou určitému segmentu
uživatelů – př. chov králíků doma – na nic – nepoužitelné)
Nezájem lidí o veřejné prostranství a sdílené prostory
Chybí hnůj do půdy – žerou ho bioplynky
Nedostatečné označení stezek
Chybějící infrastruktura cest (např. z Vlašimi ke Kupsově
mlýnu)
Celková estetika obcí (nedostatečná, neřeší se >> výzva jsou
drobné grantové programy př.)
Nedostatečná podpora živočišné výrobě (nedostatečná
absorpce vody do půdy – málo humusu – splachy)

-

Příležitosti

Nevhodná dotační politika – neexistuje podpora pěstování
tradičních plodin (len, brambory, hrách, jetel)
- Nedostatečná podpora včelařství (finanční i množstevní
podpora léčiv, nedostatečně je zavčelená oblast – absence
/mladých, nových/ včelařů)
- Neexistují hippostezky ve Středočeském kraji
- Nezpevněné polní a lesní cesty (zarostlé - > pak se jezdí po
jiných pozemcích nebo po polích -> znamená další zhutnění
půdy)
- Nízké % vlastnictví půdy uživateli – vysoký podíl nájemní
půdy – pokud majitelé nemají zájem nebo je více majitelů,
tak se těžko realizují projekty investiční v krajině (!)
- Zemědělcům vadí stromy u cest nebo remízky – špatná je
pak dostupnost technikou – neefektivní hospodaření X
principy zase biodiversity – požadavek na zachování a
navýšení počtu remízků
- Chybí (jsou nedostupné) finance na odbahnění malých
rybníčků do 2 ha (mimo ochranná pásma a hasičské nádrže)
- Neudržování a nefunkčnost původních meliorací
- Cyklostezky nejsou přístupné pro užívání zemědělcům (ani
tak zhotovované)
- Nedostatek městské zeleně ve Vlašimi
- Není realizován požadavek i na zachování „divoké“ přírody
př. ve Vlašimi (tj. biodiversita)
Hrozby

-

Spolupráce s obcí v péči o zeleň

-

-

Podpora včelařství a řešení nemocí včel

-

Respektování protierozních opatření (a
povinností vyplývajících z nařízení)

-

Údržba okolí řek – přístup na louky

-

Finanční zvýhodnění zemědělské činnosti
v CHKO (př. daňové úlevy?)

-

Vybudování cyklostezek v regionu

-

Výsadba alejí, obnova rozoraných cest

-

Údržba polních a lesních cest zemědělci

Zapsala: R. Vondráková

Omezování zemědělské činnosti v CHKO Blaník

Příloha č. 1 – Přepis dotazníků vyplňovaných při vstupu do místnosti
1. Jak jste se dozvěděl(a) o setkání pracovní skupiny? Zaškrtněte >>
E-mail od MAS Blaník: 1, 1, 1, 1, 1
2. Jaké jsou Vaše očekávání týkající se dnešního setkání?
-

Jaké jsou plány MAS v regionu

-

Získání informací o MAS a její činnosti, jaks se mohu zapojit, jaké možnosti v rámci skupiny mám

-

Informace

-

Reflexe toho, co se v dané oblasti podařilo a co se nedaří - >> diskuse, navázání spolupráce mezi aktéry v regionu
3. Z jaké organizace přicházíte, koho zastupujete?

-

Obec –

-

Mikroregion –

-

NNO – 1 – Spolkový dům Vlašim + člen ČSOP Vlašim

-

Zemědělské družstvo – 1,

-

Soukromé zemědělce – 1,

-

Soukromou osobu – 1, 1 - Jsem důchodce, hospodaříme na rodinné farmě

-

OSVČ - 1
4. Co všechno by podle Vás měla řešit pracovní skupina „fyzický rozvoj obcí“?

-

Problémy v regionu (obce X zemědělci), možnosti rozvoje

-

-------

-

Stezky, památky, spolupráci s jednotlivými spolky/skupinami

-

Komunikace mezi obcemi, pomoc při zpracování projektů, koordinace v oblasti péče o krajinu

-

Zemědělství v krajině, ochrana přírody a krajiny, turistické využití krajiny (cestovních ruchu) protierozní a protipovodňová
opatření
5. Pokud byste v oblasti „fyzického rozvoje obcí“ ve svém okolí mohl(a) něco změnit, co by to bylo?

-

Cestní sítě

-

Cesty – např. vybudování a údržba turistické/hippo/cyklo stezky z Vlašimi k Blanickému mlýnu, od Blanického mlýnu do
Pavlovic i most od Blanického mlýnu přes řeku – propojení obou břehů, tedy i rozšíření infrastruktury cest – most přístupný i
pro koně

-

Opravy a údržba polních cest, údržba dřevin kolem cest a řek

-

Více zeleně ve Vlašimi, podpora ekologicky šetrných forem zemědělství, využívání obnovitelných zdrojů energie na místní
úrovni (samozásobitelství) obcí – obnova zeleně v obcích (návsi, předzahrádky) i v extravillánu (aleje, obnova remízů,
biokoridorů, zachování „divočiny“ ve volné krajině i v obcích
6. Co byste chtěli, aby Vám MAS Blaník, pokud to půjde, financovala v této oblasti? Projektové záměry: >

-

Údržba krajiny

-

Vybudování zázemí pro agroturistiku – přeměna části hospodářského stavení na penzion

