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DISKUSNÍ SETKÁNÍ KE KONCEPTU CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY KRAJINY – 

strategické vizi rozvoje území Novodvorska a Žehušicka 
 

Zápis z veřejného setkání v ZŠ Žehušice, 3. 3. 2011 
 
Dílna byla určena pro správce, uživatele krajiny a zástupce veřejnosti, kteří se aktivně zúčastnili předcházejících 
akcí. 

 
Program: 16.00 – 20.00 

• Seznámení účastníků s řešeným projektem  
• Představení konceptu cílové charakteristiky krajiny – souhrnné strategické vize rozvoje území 
• Představení hlavních strategických oblastí, cílů a dílčích cílů  
• Diskuse účastníků nad prezentovaným konceptem  
• Zhodnocení setkání 

 
Úvodu diskusního setkání se ujala starostka městyse Žehušice paní ing. Zuzana 

Havlíková Heřmánková, která přivítala účastníky a předala slovo koordinátorovi projektu ing. 
Martinu Weberovi, který moderoval první část jednání. 

Po krátkém představení projektu ing. Weber seznámil účastníky s připraveným 
programem jednání a stručně představil zpracované alternativní scénáře a zrekapituloval závěry 
posledně realizované pracovní dílny v Církvici. V další části se věnoval představení konceptu 
cílové charakteristiky krajiny (strategické vize rozvoje území Novodvorska a Žehušicka), který 
byl zpracován jako průnik segregačního a integrovaného scénáře, na závěr své prezentace 
vyzval přítomné k diskusi. Na první prezentaci navázal doc. Langhammer představením řešení 
protipovodňové ochrany území v duchu současného pojetí v Evropě. 

V diskusi, která se rozvinula po úvodních prezentacích, bylo zdůrazněno, že je třeba již 
na úrovni územního plánu řešit problematiku protipovodňové ochrany, a zástavbu nepouštět do 
rizikových oblastí. Dále byl diskutován tok Čertovka, který je součástí povodí Doubravy, a další 
plochy zaniklé rybniční soustavy v okolí Doubravy. Účastníci zmínili, že je vhodné upravit 
místa dřívějších rybníků tak, aby se při povodních naplnila vodou, nepoškodila sídla a byl 
zajištěn následný rychlý, ale usměrněný odtok vody z území po povodni. V této souvislosti bylo 
dále konstatováno, že byly v Záboří nad Labem zahájeny KPÚ, jejichž cílem je mimo jiné 
zprůtočnění Staré Doubravy. Úprava však naráží na bariéru pozemkové držby, ale i na existenci 
železničního koridoru. Zástupci obce Záboří dále uvedli, že na území obce se vyskytují např. 
problémy v hospodaření kolem Labe, v rezervaci Na Hornické, za obecný problém uvedli 
údržbu luk a využití posečené travní hmoty. Diskutován byl následně i problém vsaku vody do 
půdy, způsobený špatným zemědělským hospodařením, uvedeno bylo, že v území chybí větší 
podíl živočišné výroby. 

Závěrem tohoto diskusního bloku zaznělo, že k tomu, aby některá z revitalizačních 
krajinných opatření byla realizována, musí být přesvědčeni o jejich potřebě a prospěšnosti 
nejprve obyvatelé a uživatelé krajiny. Proto je třeba popularizovat výstupy projektu (např. 
formou filmu, přednášek). Na tento námět navázala jedna účastnice krátkým představením 
vzdělávacího projektu pro školy Putování prostorem a časem, který bude mezi žáky šířit např. i 
dílčí výsledky výzkumného projektu. Žáci by pak měli získané informace šířit mimo školu a 
přispět k „popularizaci“ úprav krajiny.  

V další části setkání postupně představili řešitelé projektu 5 dílčích strategických oblastí. 
Nastínili strategické cíle a dílčí cíle k jejich řešení a vyzvali vždy účastníky ke komentáři a 
diskusi. Strategické oblasti byly prezentovány ve sledu: Přírodní potenciál, Kulturně-historický 
potenciál, Hospodářský potenciál, Sociální potenciál a trh práce, Sídla, infrastruktura a rekreace. 
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V reakci na prezentaci navržených řešení problematiky přírodního potenciálu byla 
diskutována problematika péče o evropsky významnou lokalitu Kačina, ředitel muzea sdělil, že 
je v souvislosti s jejím vyhlášením za přírodní památku vypracován Krajským úřadem 
Středočeského kraje plán péče. Plán, který ještě není platný, zohledňuje podle ředitele i fakt, že 
jde o kulturní památku a je tak upraveno hospodaření v různých částech parku a lesa. 
V souvislosti s okolím zámku Kačina byla diskutována krátce i problematika aktuálně 
probíhající regenerace parku a obory, byla zmíněna nedostatečná informovanost dotčených obcí 
o plánované regeneraci. Dále byl diskutován navržený systém zeleně ve volné krajině, který je 
koncipován jako síť biokoridorů, a možnost většího stupně ochrany starých rybničních hrází. 

Na závěr prezentace strategické oblasti týkající se kulturně-historického potenciálu byla 
diskutována situace areálu bývalého cukrovaru Ovčáry, problém vandalství památek, 
problematika hledání nových funkcí pro památky, problematika navázání spolupráce s Kutnou 
Horou při zajištění lepší propagace památek a problematika činnosti mikroregionu Kutnohorsko 
(který nyní vede místostarosta Kutné Hory, p. Franc). Dále zazněl podnět na umístění rozhledny 
v tomto území (tato problematika byla dále diskutována v posledním bloku Sídla, infrastruktura 
a rekreace). V souvislosti s prezentovaným byl vznesen námět na posílení důrazu na vzdělávání 
dětí ve školách, které by měly předat základní informace o dějinách obce, kraje, zmíněna byla i 
dětská průvodcovská služba na Kačině. Za účelem lepší propagace řešeného regionu navrhla 
jedna z účastnic zpracovat marketingový plán (disponovat regionální značkou, regionálními 
produkty – např. víno z Kačiny, dřín, švestky, třešně, křen, zelí a produkty z nich, sušárny 
čekanky a ovoce).  

Po přestávce následoval blok prezentující strategickou oblast hospodářského potenciálu, 
rozpracovanou na tři části, lesní hospodářství, zemědělství a vodní hospodářství. V diskusi 
zazněl dotaz k lokalizaci rybníků, k možnostem jejich výstavby, k prezentované redukci 
zastoupení borovice a akátu v místních lesích, k lokalizaci rychlerostoucích dřevin.  

Čtvrtým a pátým prezentovaným blokem byly oblasti Sociálního potenciálu a trhu práce 
a Sídel, infrastruktury a rekreace. K prezentovaným blokům bylo diskutováno např. možnost 
lokalizace „druhých“ center obcí v satelitních výstavbách (Sv. Mikuláš, Žehušice), zdůrazněna 
byla síla územních plánů, které by měly být zpracovány týmem odborníků, zmíněna byla 
nutnost zpracování studie krajinného rázu, která by obsahovala i regulativy pro výstavbu a 
stanovovala typ povolené výstavby. Představitelé městyse Žehušice vysvětlili svůj přístup a 
přítomné ubezpečili, že jimi realizovaná nová výstavba má stanoveny regulativy na plochy 
zeleně, vybavenost a že je třeba dát prostor lidem při volbě nového využití území. Zazněla 
podmínka na realizaci výstavby pouze v případě dostatečné poptávky po bydlení v konkrétní 
lokalitě po vyčerpání jiných možností realizace zástavby v zastavěném území obce.   

Další část diskuse byla věnována možné lokalizaci navrhované rozhledny (u Horušic, 
Bernardova, v parku na Kačině, u Žehušické skalky, ve vodárenské věži v Nových Dvorech) a 
její ev. alternaci – balonovému stání. Dále byl zmíněn nedostatek polních cest v krajině, absence 
jejich vegetačních doprovodů a přístupnost (někde je na cesty vjezd zakázán). Jedna účastnice 
závěrem zmínila, že vznikne stezka Železnými horami s 27 zastaveními pro pěší a cyklisty. 

V poslední prezentaci byly představeny možnosti 3D digitálního modelu území. 
Na závěr setkání byl vyjádřen souhlas s představeným konceptem i jeho rozpracováním 

v rámci strategických oblastí. V průběhu setkání vyjádřili zástupci 4 obcí zájmového území 
(Žehušice, Nové Dvory, Bernardov, Záboří nad Labem) zájem o předání výsledků projektu 
k využívání pro potřeby rozvoje obce.  

 
 

Na základě záznamů Zdeňka Lipského, Zdeňka Kučery a Markéty Šantrůčkové zpracovali 
Lenka Stroblová a Martin Weber. 
 


