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VYUŽITÍ KRAJINY
• Využívání krajiny je jedním ze základních projevů působení lidské 

společnosti. 

• Na tuto skutečnost se zaměřili i starostové Mikroregionu Podchřibí a 
rozhodli se realizovat projekt Cesta mikroregionem Podchřibím

• Podklad - Geobotanického mapování regionu, zachycující  současný 
stav odlehlejších, neužívaných nebo opomíjených krajinných struktur. 
S cílem poskytnout podklad pro revitalizaci, popřípadě i tvorbu 
nového uspořádání a využití  krajiny tak, aby tvořila dobře průchozí, 
příjemný celek.



CESTA MIKROREGIONEM PODCHŘIBÍ

• Cílem projektu Cesta mikroregionem Podchřibím je zpřístupnit 
lineární veřejný prostor s důležitými místy, tematickými úseky a 
přilehlými krajinnými celky a strukturami. Cesta chce vrátit 
průchodnost i detail místní krajině.

• Stezka mezi obcemi vzniká ze třech základních potřeb: propojit dnes 
poměrně obtížně (nebo nepříjemně) průchozí krajinu mikroregionu, 
přilákat do mikroregionu nové návštěvníky a zlepšit často tristní stav 
zemědělské krajiny, kterou stezka prochází. Na hlavní páteřní stezku 
celým regionem pak budou navazovat lokální okruhy



POSTUPNÉ KROKY

• Komunitní plánování v obcích mikroregionu
• Dohoda starostů o zadání zpracování krajinářské studie

• Zpracování manuálu údržby a dstraňování nevhodných porostů a doporučení 
k výsadbám vhodných dřevin

• Společné zmapování trasy páteřní naučné stezky

• Vytipováním vhodných míst pro odpočinková místa, vyhlídky, stanovením počtu 
směrových a informačních tabulí. 

• Vytýčení trasy 

• Odstranění nevhodných porostů a vyčištění stezky

• Umístění rozcestníků podél stezky 

• Vybudování odpočinkových míst.
• Slavnostní ptevření stezky 11.5. 2018



FINANCOVÁNÍ

Projekt financovaly obce ze svých příspěvků.

Realizace proběhla komunitně se zapojením místních obyvatel a 
partnerských organizací.

Lesní družstva poskytlo dřevo na zhotovení rozcestníků. 

Výrobu a instalaci mobiliáře realizovaly obce mikroregionu  jednotlivé 
obce vlastními prostředky a pracovníky.

Rovněž údržbu provádí obce na své náklady.



CO DÁL

• Vybudovat infrastrukturu – v každé obci minimálně jedno, kryté 
odpočinkové a informační místo s atraktivní vyhlídkou do okolní 
přírody. Na návrzích vzhledu odpočinkových míst budou obce  
spolupracovat s architekty, tak aby každé místo korespondovalo 
s prostorem, ve kterém je umístěno a tím bylo jedinečné.

• Do této chvíle byl projekt realizován vlastními prostředky obcí a úsilím 
místních lidí. Na realizaci další části projektu však bude potřeba 
větších finančních prostředků, proto bude podána žádost do 
vhodných dotačních programů.

• Mikroregion chce požádat o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR, případně z jiných zdrojů na dobudování potřebné infrastruktury. 



NAVAZUJÍCÍ PROJEKTY
• Rozhledna – připraven 

projekt, položen základní 
kámen

• Stromová kaple – byl vysázen 
základ kaple
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Nashledanou v Mikroregionu Podchřibí!


