
DISKUSNÍ SETKÁNÍ O VARIANTNÍCH SCÉNÁŘÍCH 

ROZVOJE ÚZEMÍ 
 

Zápis z veřejného setkání v ZŠ Církvice, 8. 9. 2010 
 

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

akcí. 

 
Program: 14.00 – 17.00 

 Seznámení účastníků s řešeným projektem  

 Komentovaná prezentace 4 variantních scénářů rozvoje území 

 Vyhodnocení variantních scénářů rozvoje území účastníky setkání 

 Diskuse účastníků nad prezentovanými scénáři 

 Zhodnocení setkání 

 

Úvodu diskusního setkání se ujal starosta obce Církvice pan Stanislav Vlk, který 

přivítal účastníky, krátce představil obec a předal slovo koordinátorovi projektu ing. Martinu 

Weberovi, který celé setkání moderoval.  

Po krátkém představení projektu a stručné rekapitulaci výsledků ing. Weber představil 

program jednání, jehož hlavním tématem bylo představení alternativních scénářů rozvoje 

modelového území. V této souvislosti připomněl, že hlavním cílem projektu je vytvoření 

strategické vize vývoje krajiny přibližně na následujících 30 let a že toto setkání je 

předstupněm tvorby finálního scénáře. Poté následovala samotná prezentace 4 variantních 

scénářů vytištěných pro modelové území v měřítku 1:10 000, doplněná prezentací 

ilustrativních fotografií. První z prezentovaných scénářů byl integrovaný scénář, k jehož 

dosažení je třeba vynaložit nejvíce energie (resp. podmínkou je komplexní dotační politika), 

protože je v něm navrženo velké množství změn využití území. Tento scénář se snaží 

koncepčně vytvářet harmonickou krajinu, reflektovat historický vývoj krajiny a zároveň je 

velmi náročný na spolupráci a koordinaci různých subjektů v území.  

Druhý z prezentovaných scénářů – scénář segregační – představuje polarizovanou 

krajinu, na jedné straně intenzivně využívanou a na druhé chráněnou. Tento scénář 

nenavrhuje tak rozsáhlé změny využití území, ale rovněž podle určité koncepce plánuje 

realizaci ekostabilizujících opatření vedoucích ke zvýšení ochrany krajiny a jejích dílčích 

částí. Scénář je podmíněn dotační politikou zaměřenou na dílčí projekty rozvoje venkova.  

Třetí z předkládaných scénářů není postaven na koncepčním přístupu plánování 

rozvoje území, je to scénář kladoucí velký důraz na zvýšení využití území, scénář exploatační. 

Tento scénář se příliš v návrhu využití území neliší od současného stavu, jen nastiňuje možná 

úskalí pokračování současného trendu rozvoje (větší degradace půd, výstavba slunečních 

elektráren a logistických center na orné půdě, produkce rychlerostoucích dřevin atd.). 

Poslední z prezentovaných scénářů byl scénář útlumový, který stejně jako exploatační 

scénář nepředstavuje žádnou koncepci rozvoje území, směřuje k opouštění venkova a 

k útlumu ve využívání území, jehož důsledkem je zarůstání krajiny ruderálními společenstvy 

a posléze lesem.  

Po prezentaci variantních scénářů následovala přestávka s občerstvením, na niž 

navázala hodnotící a diskusní část setkání. Účastníci byli vyzváni, aby do připravených 

tištěných materiálů, ve kterých byly scénáře stručně ve 13 bodech popsány, vyjádřili své 

preference k tomu, jak přistupovat ke krajině v období let 2010-2040. Na závěr byli vyzváni 

k vyjádření preference k jednomu ze 4 scénářů.  



Po individuálním vyhodnocení následovala otevřená diskuse, při níž účastníci 

komentovali svá hodnocení, vyjadřovali se k jednotlivým částem scénářů, dotazovali se na 

budoucí osud zpracovávaných scénářů, na jejich realizaci apod. Účastníci poukázali na 

potřebnost zpracování nějakého metodického postupu popisujícího kroky k dosažení 

jednotlivých scénářů. Bylo zmíněno, že je vhodné v rámci projektu vytipovat hlavní potřebné 

změny v krajině a ty se snažit zakotvit do územních plánů. Účastníci poukázali také na 

politickou, resp. administrativní nejednotnost území a na to, že bude velmi složité v tak 

rozsáhlém území něco koncepčně realizovat, snazší je realizovat v menším měřítku, na 

katastru 3-4 obcí, které spolu chtějí spolupracovat (MAS, spolky obcí atd.). V diskusi bylo 

také připomenuto, že dosavadní účast představitelů obcí modelového území na diskusních 

setkáních nebyla vysoká, že to odráží možnosti přijetí a realizace nějaké koncepční vize 

rozvoje celého území.  

Bylo zdůrazněno, že setkání podobného charakteru by měla být otevřena široké 

veřejnosti, zejména vlastníkům a uživatelům pozemků, bez jejichž souhlasu není možné 

v krajině realizovat změny. V této souvislosti bylo poukázáno na špatný majetkoprávní stav 

pozemků, z nichž je většina soukromých, kde obce nedisponují dostatečnou výměrou půdy 

nutnou k realizaci vybraných krajinotvorných opatření, realizaci ÚSES, plánu společných 

zařízení KPÚ, revitalizací atd. 

V diskusi byl obhajován i intenzivní rozvoj rodinné zástavby v určitých částech území 

s poukázáním na to, že je nutné udržet v území mladé lidi a rodiny, nabídnout práci a zábavu. 

Podtrženo ale bylo, že nová výstavba však musí nějak „vypadat a být rozumná“. 

Dále bylo zmíněno, že se v současné době významně mění koncepce a přístup 

k rozvoji cestovního ruchu na Kutnohorsku. 

Závěrem bylo zdůrazněno, že prezentované scénáře i dříve zpracovaná SWOT analýza 

území jsou dobrým podkladem pro rozhodování v území a že je důležité, aby výsledkem 

projektu byly i náměty na konkrétní (spíše menší) projekty, na které budou obce schopné 

získat finance a realizovat je. 

 

Na základě záznamů Zdeňka Lipského, Zdeňka Kučery a Markéty Šantrůčkové zpracovali 

Lenka Stroblová a Martin Weber. 

 


