Zápis z 2.kola pracovní skupiny „Využití potenciálu krajiny“
v rámci plánování strategie MAS Blaník o.s. na roky 2014 – 2020(5)
Datum konání: 14. 11. 2013, 17 – 21 hodin
Místo: Budova Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim
Účastníci dle prezenční listiny: Mgr. Zuzana Klímová Vaňková (facilitátorka), Ing. Jan Bursík (Agro Domašín), Ing.
Ladislav Kadleček (ROLS Pavlovice), Antonín Zrno (ČSV), Radmila Matušková (SHR), Pavel Duda (SHR), Milan Hájek
(SHR), Ing. Eliška Švejdová (manažerka Mikroregionu Blaník, garantka pracovní skupiny), Ing. Jiří Jelínek(starosta
Městyse Načeradec), Ing. Karel Kříž (ČSOP Vlašim – jednatel)
Foto ze setkání: zatím nedohledáno
Shrnutí hlavních vygenerovaných linek/cílů podpory >>
1. 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.)
2. Podpora opatření na členitost krajiny s důrazem na prevenci eroze, její přístupnost (louky, remízy, atp.) a
podporu biodiversity
3. 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
4. Péče o vodu a její zadržování v krajině (vč. rybníky, mokřady, tůně) + zachování a ochrana zdrojů pitné vody
5. 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 …..
Rozpracování:
1. Úprava, vybudování, údržba cest
 víceúčelové cesty
o budování, opravy, údržby
o součástí jsou přípojky, přejezdy na pole, čistící pásy
o vznikají ve spolupráci obcí, vlastníků a uživatelů
o plánování s ohledem na budoucí údržbu (sjízdné pro techniku)
 okolí víceúčelových cest, škarpy – příjemce je vlastník cesty (aby mohl hradit údržbu)
 cesty polní, lesní
 zeleň – údržba, výsadba – plánována s ohledem na víceúčelovost cesty
 vybavení – mobiliář – pro koně, lidi, cyklisty
o napajedla, lavičky, mapy, nástěnky
2. Podpora opatření na členitost krajiny
 protierozní opatření
o meze, remízky, zatravňovací pásy, zíďky v úvozových cestách
o podpora tomu, kdo buduje (majitel, nájemce, uživatel)
o SPECIFIKACE:
 udržitelnost 10 let

 neoplocený pozemek
 původní druhy
 extravilán, volná krajina
 krajinotvorné opatření
o aleje, solitéry
3. Podpora diversifikace a tradičních zemědělských postupů a činností
 uplatnění výstupů ze zemědělství v místě – nejbližším regionu
 podpora vybavení zemědělců k prodeji „ze dvora“
o např. dotace na mléčný automat, linku na zpracování masa, zpracování plodin, sušárna na ovoce,
moštárna, palírna… vše v malém měřítku
 podpora (vybavení) zemědělců k diverzifikaci činnosti („přidružená výroba“)
o souvislost s hlavní činností – např. výsadba vrb na louce na pletení košíků, chovatel ovcí začne plést
svetry . nutná návaznost na hlavní činnost (součást cyklu)
o podpora na nákup vybavení i např. výsadbu těch vrb, sadů jabloní atp. – tedy na :
 výsadbu plodin
 vybavení na zpracování
 propagace – tuto část omezit max % z projektu
 portál – informace, inzerce (prodám maso, králíka, vejce… scháním maso na neděli, zajdu na web, najdu
prodejce, domluvím, vyzvednu)
4. Péče o vodu a její zadržování v krajině
 rybníky – malé - budování i obnova
o přírodě blízkým způsobem (ne betonové nádrže)
o v obci i v krajině
 tůně, mokřady
 drobné revitalizace toků
 studánky
 příjemci: obce, zemědělci – vlastníci i nájemci
5. Podpora zpracování projektové dokumentace pro krajinu, životní prostředí a zemědělství
 včetně povolení
 stavba – (ne budovy) –
o cesta – viz specifikace víceúčelových cest
o rybník – neomezeno velikostí, ale jinak viz rybníky v protierozních opatřeních
o meliorace – demolice
o protierozní opatření
 plán demolice v extravilánu např. stará vodárna na cestě
 krajinotvorné opatření
 plus viz vše co uvedeno v předešlých tématech – jen dokumentace

Zapsala: Z. Klímová Vaňková

