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PREZENTACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU  

VaV NOVÉ DVORY - KAČINA 
 

Zápis z veřejného setkání na zámku Kačina, 2. 10. 2011 
 

Prezentace byla určena pro správce, uživatele krajiny a zástupce veřejnosti, kteří se aktivně zúčastnili 

předcházejících akcí. 

 
Program: 11.00 – 12.30 

 Seznámení účastníků s řešeným projektem  

 Představení historického vývoje území a publikace Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve 

středních Čechách 

 Představení současného stavu území  

 Představení návrhu cílové charakteristiky krajiny 

 Prezentace 3D modelu krajiny 

 Diskuse účastníků  

 

 

V úvodu setkání přivítal účastníky ředitel Muzea českého venkova PhDr. Pavel Novák, 

CSc. a předal slovo koordinátorovi projektu ing. Martinu Weberovi, který moderoval první část 

jednání. 

Po krátkém představení projektu ing. Weber seznámil účastníky s připraveným 

programem a předal slovo PhDr. Markétě Šantůčkové, která stručně odprezentovala historický 

vývoj zájmového území a představila nově vydanou publikaci s názvem Vývoj krajiny 

Novodvorska a Ţehušicka ve středních Čechách. Dále navázal s prezentací doc. Zdeněk Lipský, 

který účastníky v krátkosti seznámil se stávajícím stavem území a podrobněji se věnoval 

prezentaci SWOT analýzy silných a slabých stránek zájmového území a příleţitostí a 

potenciálních hrozeb jeho rozvoje. Další navazující prezentace ing. Webera byla zaměřena na 

představení závěrečného výsledku projektu – návrhu cílové charakteristiky krajiny, strategické 

vize nakládání s krajinou v horizontu dalších cca 30 let. Na tento blok navázal s poslední 

prezentací 3D modelu stávajícího a navrhovaného stavu Mgr. Tomáš Oršulák. 

V druhé polovině setkání proběhla krátká diskuse, v níţ byl například zmíněn rozdílný 

přístup k plánování krajiny (resp. rozvoje obytné výstavby) v různých regionech ČR, špatná 

spolupráce sousedních obcí při plánování společného rozvoje území, tendence ke vzniku 

uzavřených obytných okrsků v rámci stávajících intravilánů, diskuse se dotkla (ne)vhodnosti 

umísťování závor na cestách v krajině, asfaltování polních cest atd. Účastníci z obce Ţehušice 

informovali řešitele o uskutečněném prodeji zámku a obory v Ţehušicích a připomněli, ţe by 

bylo vhodné seznámit s výsledky projektu nové majitele těchto objektů. Na závěr poděkoval ing. 

Weber účastníkům za účast a za přízeň, kterou věnovali řešenému projektu. 

 

Na základě záznamu Zdeňka Kučery zpracovala Lenka Stroblová. 

 


