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Harmonogram prací
únor – duben 2021 Tvorba analytických podkladů

• dotazníkové šetření – obce, podnikatelská sféra, neziskový sektor

• zpracování základních analytických podkladů za území MAS Podchlumí

• zpracování SWOT analýzy

duben - červen 2021 Návrhová část

• zpracování Analýzy rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu MAS Podchlumí

• aktualizace VIZE 

• tvorba návrhové části – návrh strategických cílů, specifických cílů, opatření a specifikace typových aktivit

červenec - srpen 2021

• projednání návrhové části na Valné hromadě MAS Podchlumí a se starosty obcí v území MAS Podchlumí

• zapracování připomínek a doporučení 

• finalizace dokumentu, projednání a schválení Valnou hromadou MAS Podchlumí

• předložení ke schválení na Ministerstvo pro místní rozvoj



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS PODCHLUMÍ 2021–2027

Strategický cíl A
Konkurenceschopnost území

Strategický cíl B
Image území

Strategický cíl C
Sociální zázemí

PŘEDPOKLAD MODERNÍ 

EKONOMIKY A PROSPERITY ÚZEMÍ

PŘEDPOKLAD PŘITAŽLIVOSTI 

ÚZEMÍ  

PŘEDPOKLAD KVALITY ŽIVOTA V 

ÚZEMÍ 

PŘEDPOKLAD VYVÁŽENÉHO ROZVOJE

Strategický cíl D
Dostupné, moderní a environmentálně příznivé 

území

VIZE

Podchlumí je atraktivní region nabízející přívětivé a bezpečné prostředí pro podnikání, bydlení i rekreaci. Svou ekonomickou 
prosperitu zakládá na vzdělaných lidech, zemědělské výrobě, tradičních regionálních produktech a kvalitním podnikatelském 

prostředí. Je regionem s vyváženým a udržitelným rozvojem opírajícím se o spolupráci aktivních obyvatel.“



Strategický cíl A
Konkurenceschopnost území

Strategický cíl B
Image území

Strategický cíl C
Sociální zázemí

Strategický cíl D
Dostupné, moderní a 

environmentálně příznivé 
území

Specifický cíl D.1
„Doprava“

Zvyšovat bezpečnost dopravního 
provozu v území, posilovat mobilitu a 

dopravní dostupnost.

Specifický cíl D.2
„Technická infrastruktura a internet“
Vytvářet podmínky pro dobudování, 
modernizaci a zkvalitnění technické 
infrastruktury a zlepšit dostupnost 

internetu v obcích.

Specifický cíl D.3
„Životní prostředí, lesy, krajina a 

klimatické změny“
Snižovat negativní dopad lidské činnosti 

na životní prostředí a efektivně 
reagovat na klimatické změny.

Specifický cíl A.1 „Lokální ekonomika 
a zemědělství“

Nastavené podmínky pro rozvoj lokální 
ekonomiky založené na firmách s vyšší 

přidanou hodnotou, udržitelným 
zemědělstvím.

Specifický cíl A.2 „Zaměstnanost a 
vzdělaní lidé“

Území s přirozenou mírou 
zaměstnanosti a s dostatečnými 

příležitostmi pro vzdělávání lidí všech 
věkových skupin.

Specifický cíl A.3  „Spolupráce a 
moderní veřejná správa“

Fungující vzájemná spolupráce 
partnerů v území MAS, efektivní 

veřejná správa přívětivá pro občana i 
podnikatele a vytvořeny podmínky pro 

rozvoj chytrého venkova.

Specifický cíl B.1
„Volný čas, spolky“

Rozvíjet podmínky pro spolkový život v 
obcích, nabídku a příležitosti pro 

trávení volného času a podporovat 
aktivity místních skupin a dobrovolníků.

Specifický cíl B.2
„Fyzické prostředí“

Zkvalitnit a zatraktivnit veřejná 
prostranství ve městech a obcích v 

území.  

Specifický cíl B.3
„Památky, cestovní ruch“

Zvýšit přitažlivost území MAS 
Podchlumí a zachovat památky a 

tradice pro další generace.  

Specifický cíl C.3
„Vzdělávání“

Vytvářet v území funkční, moderní a 
bezpečné prostředí pro vzdělávání, které 

bude otevřené změnám a inovacím.

Specifický cíl C.1
„Sociální a zdravotní služby“

Vytvořit udržitelnou síť sociálních a 
zdravotních služeb, které budou místně i 
časově dostupné dle potřeb jednotlivých 

cílových skupin.

Specifický cíl C.2 „Občanská 
vybavenost a bezpečnost“

Udržovat a rozvíjet veřejné služby a 
občanskou vybavenost, zlepšovat jejich 

dostupnost a kvalitu, kde je to účelné při 
jejich zajištění spolupracovat v rámci 

území MAS Podchlumí.

Návrhová část Strategie CLLD



Strategický cíl A Konkurenceschopnost 
území

• rozvoj podnikatelské infrastruktury např. nákup malých technologií,

podpora automatizace, robotizace, digitalizace

• rozvoj drobného podnikání/řemesel/služeb ve venkovských oblastech

• inovace a infrastrukturní energeticky úsporná opatření v podnicích

• podnikatelské inkubátory, podpora podnikání na zkoušku

• a další

• modernizace, rozvoj zemědělské infrastruktury

• podpora vzniku nových a rozvoje stávajících zemědělských podniků

• zavádění nových technologii – rozvoj precizního zemědělství, přechod

k digitálním technologiím v zemědělství

• neproduktivní investice v lesích, lesnické technologie a produkty

• a další

• zpracování a uvádění zemědělských/místních produktů na trh

• zlepšovat postavení zemědělců v hodnotovém řetězci, podpora

krátkých dodavatelských řetězců, místní produkce, zlepšení odbytu a

prodeje – farmářské trhy, prodej ze dvora aj.

• a další

Specifický cíl A.1

„Lokální ekonomika 

a zemědělství“

Nastavené podmínky 

pro rozvoj lokální 

ekonomiky založené 

na firmách s vyšší 

přidanou hodnotou, 

udržitelným 

zemědělstvím.

Návrh opatření

E. Zlepšování 

podmínek pro rozvoj 

lokální ekonomiky, 

místní trhů a produktů

Rozvojová potřebaTypové aktivity

Podnikání –

podmínky pro 

vznik a rozvoj 

MSP, řemesel a 

služeb

Zemědělství –

podmínky pro 

vznik a rozvoj 

zemědělských 

subjektů 

Místní trhy, 

regionální 

produkty 



Strategický cíl A Konkurenceschopnost 

území

• programy na podporu zaměstnanosti, tvorby pracovních míst na

venkově např. komunitní projekty na sdílení pracovníků, prostor,

pomůcek, flexibilních způsoby zaměstnávání, mentoring,

mezigenerační tandem, tréninková pracovní místa, stáže, prostupné

zaměstnávání, aj.

• podpora mobility pracovní síly

• prorodinná opatření, podpora ve slaďování péče o děti, stárnoucí

rodiče s profesí/prací

• sdílení a výměna zkušeností, podpora dobrovolnictví a

mezigenerační výměny, využívání veřejně prospěšných prací

v obcích, mezigenerační projekty

• a další

• profesní vzdělávání 

• stáže., praxe pro absolventy i uchazeče o zaměstnání

• rozvoj aktivit univerzity třetího věku

• práce s osobami, které nedokončily vzdělání 

• vzdělávací a edukační aktivity pro různé cílové skupiny i odbornou 

veřejnost

• a další

Specifický cíl A.2 

„Zaměstnanost a 

vzdělaní lidé“

Území s přirozenou 

mírou zaměstnanosti 

a s dostatečnými 

příležitostmi pro 

vzdělávání lidí všech 

věkových skupin.

E. Zlepšování 

podmínek pro rozvoj 

lokální ekonomiky, 

místní trhů a produktů

F. Zvyšování kvality a 

dostupnosti lidských 

zdrojů a posilování 

zaměstnanosti v území

Pracovní 

příležitosti, 

sladění 

rodinného a 

pracovního 

života

Další/profesní 

vzdělávání, 

edukační aktivity

Návrh opatření Rozvojová potřebaTypové aktivity



• zefektivnění, otevření a zjednodušení veřejné správy, vzdělávání

• digitalizace, elektronizace veřejné správy

• modernizace stavebně technického vybavení a zázemí pro výkon

veřejné správy

• moderní komunikace, zapojování občanů do rozhodovacích procesů

• vzdělávací aktivity

• a další

• efektivní využívání plánování a řízení

• územní plánování

• zapojování občanů do plánovacích procesů

• aplikace konceptu Chytrého venkova

• a další

• společná spolupráce aktérů v území např. mezisektorová spolupráce,

meziobecní spolupráce atd.

• spolupráce MAS

• meziregionální a mezinárodní spolupráce

• vzdělávací aktivity

• a další

G. Posilování 

vzájemné spolupráce a 

zkvalitňování 

samosprávy v území a 

využívání principů 

Chytrého venkova

Specifický cíl A.3 

„Spolupráce a 

moderní veřejná 

správa“

Fungující vzájemná 

spolupráce partnerů 

v území MAS, 

efektivní veřejná 

správa přívětivá pro 

občana i podnikatele 

a vytvořeny 

podmínky pro rozvoj 

chytrého venkova

L. Zlepšení podmínek 

pro vzdělávání, 

zajištění a zkvalitnění 

služeb v souladu s 

potřebami občanů

Meziobecní, 

regionální i 

přeshraniční 

spolupráce

Chytrá/efektivní 

veřejná správa

Strategický 

rozvoj území

Strategický cíl A Konkurenceschopnost 

území
Návrh opatření Rozvojová potřebaTypové aktivity



Strategický cíl B Image území

Specifický cíl B.1

„Volný čas, spolky“

Rozvíjet podmínky 

pro spolkový život v 

obcích, nabídku a 

příležitosti pro 

trávení volného času 

a podporovat 

aktivity místních 

skupin a 

dobrovolníků.

• modernizace, obnova kulturních a společenských zařízení

• modernizace, obnova, výstavba? sportovišť a zázemí – venkovní i vnitřní

• vybavení, technologie pro činnosti spolků, zájmových organizací a klubů

• podpora rozvoje a činnosti spolků, pořádání místních i regionálních akcí

• prezentace, informování a propagace akcí, spolkového života a

volnočasových aktivit

• a další

• rozvoj komunitních center, zahrad, obecních knihoven „komunitní

knihovna“

• kulturní/multikulturní, výchovné, vzdělávací, enviromentální aktivity

• aktivity podporující svépomoc, vzájemnou pomoc, sousedskou,

generační výpomoc,

• aktivity podporující zapojení do dobrovolnické činnosti např. kluby,

sousedské jarmarky, komunitní kavárna, sdílená kuchyň, jídelna, lokální

potravinová banka, sociální šatník aj.

• komunitní projekty, mezigenerační projekty apod.

• posilování rodinných vazeb např. komunitní venkovské tábory,

vrstevnická výpomoc, zapojování seniorů aj.

• a další

H. Zkvalitnění a 

doplnění chybějící 

infrastruktury pro 

aktivní trávení 

volného času všech 

věkových skupin a 

podpora spolkového 

života v obcích

J. Udržení tradic, 

přírodního a 

kulturního dědictví a 

posílení turistické a 

rekreační funkce 

Podchlumí

Infrastruktura 

pro kulturní, 

společenské, 

sportovní a 

zájmové aktivity

Komunitní život

Návrh opatření Rozvojová potřebaTypové aktivity



Strategický cíl B Image území

Specifický cíl B.2

„Fyzické prostředí“

Zkvalitnit a 

zatraktivnit veřejná 

prostranství ve 

městech a obcích v 

území 

• revitalizace veřejných prostranství (VP) – staveb krajinářské

architektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí, včetně

modernizace technické infrastruktury v řešených

• realizace zelené infrastruktury a souvisejících opatření nezbytných

pro její rozvoj a pro zlepšení kvality veřejných prostranství např.

povrchy a podloží veřejných prostranství umožňující lepší zasakování

srážkové vody, retenční a akumulační nádrže, prokořeňovací buňky

stromů, výsadba vegetace, průlehy, vodní prvky, vodní plochy,

městský mobiliář, herní prvky, dětská a workoutová hřiště, veřejné

osvětlení, veřejné toalety

• zajištění techniky pro péči a údržbu veřejných prostranství a zeleně

• a další

• revitalizace nevyužívaných ploch, objektů a nemovitostí např.

revitalizace nevyužívaných ploch, kde budou budována veřejná

prostranství a zelená infrastruktura

• rekultivace brownfields pro podnikatelské i nepodnikatelské

aktivity/účely

• a další

E. Zlepšování 

podmínek pro rozvoj 

lokální ekonomiky, 

místních trhů a 

produktů

Sídelní zeleň a 

veřejná 

prostranství

Brownfields

I. Zatraktivnění 

fyzického a veřejného 

prostředí v obcích

Návrh opatření Rozvojová potřebaTypové aktivity



Návrh opatření Rozvojová potřebaTypové aktivity

Strategický cíl B Image území

• revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická

centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování,

evidence a dokumentace mobiliárních fondů

• revitalizace parků u památek

• budování parkovišť u památek

• a další

Specifický cíl B.3

„Památky, 

cestovní ruch“

Zvýšit přitažlivost 

území MAS 

Podchlumí a 

zachovat památky 

a tradice pro další 

generace.  

• revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra,

edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a

dokumentace muzejních sbírek

• rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven – výstavba,

rekonstrukce, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro digitalizaci a aplikační

software, technické vybavení knihoven

• a další

• budování a revitalizace doprovodné infrastruktury CR např. odpočívadla, mobiliář aj.

• budování, obnova páteřních, regionálních a lokálních turistických tras, naučných

stezek a revitalizace sítě značení

• TIC, navigační systémy, moderní technologie v CR

• a další

J. Udržení tradic, 

přírodního a 

kulturního dědictví a 

posílení turistické a 

rekreační funkce 

Podchlumí

H. Zkvalitnění a 

doplnění chybějící 

infrastruktury pro 

aktivní trávení 

volného času všech 

věkových skupin a 

podpora spolkového 

života v obcích

Kulturní památky

Městská a 

obecní muzea,  

obecní 

profesionální 

knihovny

Veřejná 

infrastruktura 

udržitelného 

cestovního ruchu 

I. Zatraktivnění 

fyzického a veřejného 

prostředí v obcích

• produkty, marketingové nástroje 

• destinační managment – rozvoj destinační společnosti

• spolupráce, komunikace subjektů CR

• a další

Zlepšení nabídky 

a přitažlivosti 

území



Strategický cíl C Sociální zázemí

Návrh opatření Rozvojová potřebaTypové aktivity

• infrastruktura – výstavba nové, modernizace, obnova stávající vč. vybavení a

investice do provozně-technického zázemí

• podpora sociální práce na obcích např. sdílený sociální pracovník, mobilní

týmy apod.

• využití chytrých technologii pro pomoc seniorům – chytrá řešení v sociální

oblasti

• spolupráce, lokální koncepční, strategické či metodické činnosti v oblasti

sociálního začleňování

• podpora sdílené a neformální péče např. doprovázení, edukace, poradenství,

asistence, půjčování kompenzačních pomůcek, aj.

• podpora odborných pracovníků poskytovatelů např. supervize, vzdělávání,

duševní hygiena, prevence vyhoření atd.

• podpora paliativní a domácí hospicové péče

• vzdělávání pracovníků, posílení personálních kapacit

• a další

Specifický cíl C.1

„Sociální a 

zdravotní služby“

Vytvořit udržitelnou 

síť sociálních a 

zdravotních služeb, 

které budou místně i 

časově dostupné dle 

potřeb jednotlivých 

cílových skupin.

F. Zvyšování kvality a 

dostupnosti lidských 

zdrojů a posilování 

zaměstnanosti v území

• investice do infrastruktury a vybavení vybraných zdravotních služeb

• podpora zdraví

• vzdělávání pracovníků, posílení personálních kapacit

• a další

Sociální služby a 

infrastruktura 

K.  Zvýšení dostupnosti 

a kvality sociálních 

služeb ve vazbě na 

demografický vývoj v 

území

• výstavba, modernizace, rekonstrukce, nákup nemovitostí včetně pořízení

základního/nezbytného vybavení

• rozvoj aktivit na podporu sociálního/dostupného/podporovaného/ prostupného

nebo krizového bydlení např. sociál. terapeutické dílny, sociální rehabilitace,

zřizování a podpora kontaktních center aj.

• a další

Dostupné/sociální 

bydlení

G. Posilování 

vzájemné spolupráce a 

zkvalitňování 

samosprávy v území a 

využívání principů 

Chytrého venkova

Podmínky pro 

zdraví



Návrh opatření Rozvojová potřebaTypové aktivity

Strategický cíl C Sociální zázemí

Specifický cíl C.2

„Občanská 

vybavenost a 

bezpečnost“

Udržovat a rozvíjet 

veřejné služby a 

občanskou 

vybavenost, 

zlepšovat jejich 

dostupnost a kvalitu, 

kde je to účelné při 

jejich zajištění 

spolupracovat v 

rámci území MAS 

Podchlumí.

L. Zlepšení podmínek 

pro vzdělávání, zajištění 

a zkvalitnění služeb v 

souladu s potřebami 

občanů

M. Zajištění podmínek 

pro řešení krizových 

situací v území a 

posílení bezpečnosti v 

obcích

• udržení a podpora základních služeb pro občany na venkově (obchod,

hostinec, pošta, aj.) například výstavba, modernizace, rekonstrukce

objektů, stánků pro obchod/služby, pořízení technologií a vybavení

pro obchod pojízdné prodejny

• zajištění bezpečnosti v obcích včetně potřebného vybavení a

spolupráce v rámci řešení krizových situací a jejich prevence

• a další

• výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic

• pořízení požární techniky

• vybudování a revitalizace umělých zdrojů požární vody v obcích např. 

revitalizace hasičských nádrží formou koupacího jezírka

• a další

Služby a obchod

Jednotky sboru 

dobrovolných 

hasičů 

G. Posilování vzájemné 

spolupráce a 

zkvalitňování 

samosprávy v území a 

využívání principů 

Chytrého venkova



Návrh opatření Rozvojová potřebaTypové aktivity

Strategický cíl C Sociální zázemí

Specifický cíl C.3

„Vzdělávání“

Vytvářet v území 

funkční, moderní a 

bezpečné prostředí 

pro vzdělávání, 

které bude 

otevřené změnám 

a inovacím.

F. Zvyšování kvality a 

dostupnosti lidských 

zdrojů a posilování 

zaměstnanosti v území

L. Zlepšení podmínek 

pro vzdělávání, 

zajištění a zkvalitnění 

služeb v souladu s 

potřebami občanů

• navýšení kapacity, infrastruktura MŠ včetně vnitřního a venkovního zázemí,

konektivita

• vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny,

• zvyšování kvality vzdělávání včetně vzdělávání pedagogických pracovníků

• spolupráce a realizace projektů prostřednictvím MAP Podchlumí

• a další

• vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben, učeben neúplných

škol, konektivita

• školní družiny, kluby, zázemí pro poradenství (psycholog, kariérový poradce

aj.)

• vnitřní a venkovní zázemí ZŠ pro komunitní aktivity např. knihovny,

společenské místnosti, sportovní zázemí, doprovodná infrastruktura zázemí

škol aj.

• budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky, jejich

vzdělávání

• programy na zkvalitňování výuky

• spolupráce a realizace projektů prostřednictvím MAP Podchlumí

• a další

Mateřské školy, 

dětské skupiny

Základní školy

H. Zkvalitnění a 

doplnění chybějící 

infrastruktury pro 

aktivní trávení 

volného času všech 

věkových skupin a 

podpora spolkového 

života v obcích

• stavební úpravy, modernizace objektů, odborného zázemí např. herny, učebny,

vnitřní a venkovní prostory pro vzdělávání včetně zázemí, kabinetů; zajištění

vybavení; budování vnitřní konektivity

• a další

Zájmové a 

neformální 

vzdělávání



Návrh opatření Rozvojová potřebaTypové aktivity

Strategický cíl D Dostupné, moderní 

a environmentálně příznivé území

Specifický cíl D.1

„Doprava“

Zvyšovat bezpečnost 

dopravního provozu 

v území, posilovat 

mobilitu a dopravní 

dostupnost.

A. Systematické 

zlepšování dopravní 

infrastruktury  

B. Zvýšení kvality a 

dostupnosti 

environmentálně 

příznivých forem 

dopravy  

J. Udržení tradic, 

přírodního a kulturního 

dědictví a posílení 

turistické a rekreační 

funkce Podchlumí

• výstavba, modernizace, rekonstrukce místních komunikací, odstranění

bodových dopravních závad (křižovatky, nebezpečné úseky) a

dopravní propojení břehů (mosty, mostky, lávky aj.)

• výstavba, modernizace, rekonstrukce komunikací pro pěší

• stavební úpravy a instalace bezpečnostních prvků zklidňujících

dopravu

• řešení dopravy v klidu

• modernizace železniční dopravy a souvisejícího inventáře

• a další

• výstavba cyklostezek, smíšených stezek pro chodce a cyklisty včetně

budování doprovodné infrastruktury

• výstavba dobíjecích stanic pro elektrokola

• podpora alternativních a udržitelných forem dopravy např. sdílená či

na zavolání, ekologická – alternativní pohony, aj.

• dopravní obslužnost integrací dopravních systémů např. veřejná

doprava, zastávky, intenzita, směry, návaznost spojů aj.

• a další

Bezpečná 

doprava

Udržitelná 

doprava a čistá 

mobilita 



Strategický cíl D Dostupné, moderní a 

environmentálně příznivé území
Návrh opatření Rozvojová potřebaTypové aktivity

Specifický cíl D.2

„Technická 

infrastruktura a 

internet“

Vytvářet podmínky 

pro dobudování, 

modernizaci a 

zkvalitnění technické 

infrastruktury a 

zlepšit dostupnost 

internetu v obcích.

C.  Zajištění a rozvoj 

moderní technické 

infrastruktury v území 

včetně digitalizace 

G. Posilování 

vzájemné spolupráce a 

zkvalitňování 

samosprávy v území a 

využívání principů 

Chytrého venkova

• výstavba, modernizace kanalizačních řádů, veřejného vodovodu

• výstavba ČOV

• modernizace veřejného osvětlení

• údržba/rozvoj ostatní technické infrastruktury (teplo, plyn, aj.)

• a další

• výstavba a modernizace páteřních přenosových sítí a vysílačů

umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu

• výstavba optických sítí v obcích, zvyšování rychlosti a kvality

internetového připojení

• zavádění zabezpečené Wi-Fi ve veřejném prostoru, budovách,

modernizace ICT infrastruktury veřejných budov

• realizace optické datové sítě ve veřejných budovách

• a další

ICT 

infrastruktura

Technická 

infrastruktura 



Návrh opatření Rozvojová potřebaTypové aktivity

Strategický cíl D Dostupné, moderní a 

environmentálně příznivé území

J. Udržení tradic, 

přírodního a 

kulturního dědictví a 

posílení turistické a 

rekreační funkce 

Podchlumí

• komplexní pozemkové úpravy

• protierozní a protipovodňová ochrana

• zajištění retence a akumulace srážkové vody vč. jejího dalšího využití

• podpora biologicky šetrných způsobů hospodaření

• podpora prostupnosti krajiny, zvýšení počtu krajinných prvků

• opatření v sídlech ke snížení důsledků sucha a povodní a vlivu tepelných ostrovů

• a další

Odolnost a 

adaptace na 

klimatické 

změny 

Specifický cíl D.3

„Životní prostředí, 

lesy, krajina a 

klimatické změny“

Snižovat negativní 

dopad lidské 

činnosti na životní 

prostředí a 

efektivně reagovat 

na klimatické 

změny.

D. Ochrana životního 

prostředí a adaptace 

území na klimatické 

změny

I. Zatraktivnění 

fyzického a veřejného 

prostředí v obcích

• efektivní a ekologické odpadové hospodářství – separace, sběr, skládkování,

recyklace, cirkulární hospodářství

• sanace, rekultivace skládek odpadů, odstraňování ekologických zátěží, revitalizace,

eliminace černých skládek

• prevence vzniku odpadů – motivace, propagace, osvěta

• energeticky úsporná opatření – zateplení, výměna kotlů, solární panely, aj.

• a další

• využití rekreační funkce lesa, usměrňování návštěvnosti území, zřizování

odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory

• údržba lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků

• budování, modernizace, rekonstrukce mostky, lávky, zábradlí, stupně

• nákup, modernizace strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních

pozemcích

• výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu – stavba a technologické

vybavení

• a další

Šetrné a 

odpovědné 

udržitelné 

hospodaření

Lesy 



Děkujeme za pozornost.


