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Přílohy  

1.1 Vzorové projekty spolupráce – seznam 

1) Venkovská tržnice II 

2) Zavedení regionální značky Prácheňsko  

3) Prácheňsko všemi smysly  

4) Zdraví nás baví  

5) Ochrana společného kulturního bohatství a výměna zkušeností MAS 

Vršatec a MAS Vodňanská ryba 

6) Zvyky a tradice na obou stranách hranice  

7) Rehabilitace drobných sakrálních památek v jihočeském pohraničí  

8) Kovářství včera a dnes  

9) Venkovské tradice v krajině II  

10) Po cestách a hradech doby Karla IV.  

11) Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme  

12) Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných i kouzelných  
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1. Venkovská tržnice II 

Partneři projektu NUTS II Jihozápad: 

KMAS: Občanské sdružení MAS Krajina Srdce 

PMAS: Místní akční skupina Sdružení Růže, občanské sdružení 

Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 

Ostatní partneři: 

Místní akční skupina Jemnicko, o. p. s. 

Lípa pro venkov, o. s. 

MAS Podlipansko, o. p. s. 

 

 

 

Cíl projektu:   

Cílů projektu bylo několik. Vybudování sítě informačních center zaměřených na 

podporu vzniku a rozvoje akcí v daných venkovských oblastech, vytvoření vlastního 

informačního systému schopného komunikace uvnitř i mezi MAS a zlepšením 

informovanosti přispět k většímu zapojování obyvatel do života na venkově jak 

společenského tak ekonomického. 

Rozpočet projektu:  

Celkové náklady projektu:  3 828 912,- Kč 

Výše dotace 98%:  3 752 333,- Kč 

Popis projektu:  

Předmětem národního projektu spolupráce šesti 

partnerských MAS bylo vytvoření informačního 

systému, který bude sloužit pro posílení společenského 

života a ekonomiky území zapojených MAS 

a pozvednutí akceschopnosti v jejich územích. KMAS 

projektu již na svém území realizovala podobný projekt 

po vzoru partnerů z Finska a svoje zkušenosti a nové 

nápady mohla přenést za pomoci partnerů do dalších 

území se stejným cílem, tedy oživení ekonomiky 

a akceschopnosti každého zapojeného území s možným přesahem i mimo něj. 

V průběhu realizace projektu vzniklo šest informačních center vybavených identickým 



4 

 

IT systémem (PC + příslušenství). V terénu byl tento doplněn o vitríny, které se 

využívají k  informování těch, kteří nemohou nebo neumí pracovat s internetem.  

Do domácností byly distribuovány Katalogy podnikatelů a neziskových organizací 

působících na území jednotlivých partnerských MAS jako doplněk  internetového 

informačního systému. Vkládáním informací do jednotlivých sekcí systému 

samotnými uživateli nebo pomocí pracovníků MAS vzniká na jednom místě intenzivní 

výměna informací ze všech regionů partnerských MAS. Pomocí sekcí Akce, Aktuality, 

Bazar, Katalog podporuje projekt lepší využití a rozvoj lidských, sociálních a 

hospodářských zdrojů z území zapojených MAS. 

Výstupy projektu: 

6 informačních center 

Celkem 25000 Katalogů podnikatelů a neziskových organizací v tištěné podobě  

106 ks vitrín rozmístěných po území zapojených MAS  

Společný webový informační systém Venkovská tržnice s aplikacemi Bazar, Akce, 

Aktuality, Katalog pro každou zapojenou MAS 

 

                                        Umístění vitrín VT v zapojených obcích 

 

Přidaná hodnota projektu: Portál venkovské tržnice lze dále rozšiřovat na 

ostatní venkovská území. Může se stále zkvalitňovat a rozvíjet. Ukázalo se, že 

podporuje nejen podnikání, ale i spolkovou činnost a kulturu. Významně napomáhá 

vzniku nových kontaktů mezi venkovskými obyvateli a tím zakládá příležitost pro 

jejich budoucí spolupráci při zkvalitňování života na venkově ještě řadu let po realizaci 

projektu. Venkovská tržnice (VT) se již rozšířila o dalších šest území projektem 

Venkovská tržnice III (realizace 2011 – 2013), kde MAS Strakonicko byla partnerem 

bez finančního příspěvku.  
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Portál VT je plně funkční, jak ukazuje tabulka návštěvnosti. To 

svědčí o dobré udržitelnosti projektu. VT tak vyhovuje všem, kdo 

pracují s internetem, dokázala však zapojit i starší venkovské 

obyvatele, kteří jej využívat neumí nebo toto technické vybavení v domácnosti nemají. 

Ti mají možnost využít vitrín VT s inovativním prvkem – vhazování inzerátu nebo 

informace určené ke zveřejnění přímo do vitríny VT. Místní akční skupiny, které 

realizovaly projekt VT II a VT III jsou díky tomu v neustálém kontaktu. Projekt tak 

podporuje naplňování jednoho důležitého znaku metody LEADER – síťování. 

Hodnota přidaná spoluprací: 

Pokud by projekt realizovala pouze jedna MAS, neměl by téměř žádný význam. Až 

spoluprací mohl vzniknout smysluplný výstup sloužící široké veřejnosti 

v nepřehlédnutelném území několika MAS, kde může trvale docházet mezi regiony 

k výměně informací a služeb prostřednictvím veřejně přístupného společného portálu. 

Termín realizace projektu: květen 2009 – únor 2011 

Dostupné z: www.venkovskatrznice.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.venkovskatrznice.eu/
http://www.toplist.cz/
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2. Zavedení regionální značky Prácheňsko 

 

Partneři projektu NUTS II Jihozápad: 

KMAS: Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 

PMAS: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. 

Místní akční skupina Střední Povltaví 

MAS VODŇANSKÁ RYBA 

MAS BRÁNA PÍSECKA. 

Cíl projektu:   

Podpora ekonomického prostředí v území všech partnerských MAS, podpora 

sounáležitosti obyvatel s regionem, prohloubení spolupráce metodou LEADER mezi 

MAS, podpora původnosti ale také kvality místních výrobků a služeb s cílem zvýšit 

atraktivitu regionu a zviditelnit jeho jedinečnost. 

Rozpočet projektu:  

Celkové náklady projektu:  4 157 400,- Kč 

Výše dotace :                       3 989 085,- Kč 

Popis projektu: 

Předmětem národního projektu spolupráce pěti partnerských MAS bylo podpořit 

místní výrobce vytvořením regionálního značení, které by pomohlo výrobky odlišit a 

zároveň zaručilo jejich původ v regionu Prácheňsko. Prácheňsko je historické území, 

které přetrvalo od dob Přemyslovců až do poloviny 19. století. Pak Prácheňský kraj 

zanikl a v současné době je součástí Plzeňského, Jihočeského a Středočeského kraje.  

MAS se stala členem Asociace 

regionálních značek, která je nositelem 

jednotného způsobu značení a která pro 

nás zajistila logo značky.  Od začátku 

projektu byla uskutečněna tři kola 

certifikace výrobků a dvě kola 

certifikace služeb. Zájemci o udělení 

značky se mohli přihlásit 

prostřednictvím přihlášky, kde uváděli podrobnosti o výrobku a při zasedání 

certifikační komise složené z místních zástupců všech partnerských MAS své výrobky 

představili a doplnili informace, pokud je komise vyžadovala. Zároveň v počátku 
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realizace projektu byly vyrobeny výstavní stánky ve stylu selského baroka, které 

výrobci využívali a využívají při prodejních akcích v regionech všech zúčastněných 

MAS. Ukázalo se, že v regionu je mnoho zajímavých výrobků potravinářských 

i nepotravinářských, které si zaslouží pozornost a které mohou směle reprezentovat 

Prácheňský region. Všichni nositelé značky Prácheňsko regionální produkt mají na 

webových stránkách Asociace regionálních značek svoji prezentaci.  

 

 

 

Výstupy projektu: 

Kontaktní místa v každé z partnerských MAS vybavená PC sestavou 

Originální logo, koordinátorem je KMAS (MAS Strakonicko, z.s.) 

Značka Prácheňsko regionální produkt byla přidělena 63 výrobkům a 12ti  zařízením 

s ubytovacími a stravovacími službami 

10 ks výstavních stánků ve stylu jihočeského baroka pro potřeby propagace regionů a 

výrobců oceněných značkou 

Propagace na webových stránkách regionálního značení a zároveň její tištěná podoba 

pro každý značený výrobek nebo službu  

Fotoaparát k pořízení fotodokumentace 

Bezdrátové mikrofonní sady pro ozvučení vzdělávacích seminářů 

Studie, která zanalyzovala území zapojených MAS a vyhledávala originality a tradice, 

které lze v budoucnosti využít pro zviditelnění regionu Prácheňsko a posílení 

venkovského cestovního ruchu 
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Přidaná hodnota projektu:  

Navázání spolupráce v duchu LEADERu mezi spolupracujícími MAS, příprava pro 

další projekty spolupráce národní i mezinárodní, aktivizace obyvatelstva v regionu, 

hlavně těch co něco dělají a mají chuť to ukázat a využít příležitost, rozšíření 

všeobecného povědomí obyvatel regionu o místních zdrojích a jejich kvalitě. Do 

aktivit značky se zapojují další a další zájemci o certifikaci. 

Doplňují trh o potravinářské výrobky z místní produkce, které 

nemůže zajistit velkoobchod (obvykle ekologické) a přispívají 

tak ke zdravému stravování.  

Značka objevuje i ty, kteří jsou schopni vytvářet hodnoty 

typické pro oblast Prácheňska a tím vrací k aktivnímu životu lidi v důchodovém věku 

a zapojuje je do dění v regionu. Ti pak obohacují venkovský trh o zajímavé produkty, 

které vycházejí z místních kořenů. Řada z nich se stala cílem návštěv TV pořadu 

Toulavá kamera – naposledy Daniela Hanušová, Krojované panenky - a tak propagují 

zručnost obyvatel Prácheňska po celé ČR. 

(odkaz: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/215562221500021/) 

Regionální značka Prácheňsko je i po ukončení udržitelnosti projektu spolupráce 

velice životaschopná a je pro zapojené regiony trvalým přínosem. Pomáhá 

ke sdružování šikovných a aktivních lidí všech věkových kategorií z historického 

území Prácheňska, kteří by neměli zůstat v ústraní, protože jim právem patří „místo na 

slunci“. Svojí činností pomáhají místním akčním skupinám prezentovat region 

i  v zahraničí, kde jsou naše rukodělné výrobky ceněny. Účast na akcích v zahraničí 

pomáhají usnadňovat zakládání mezinárodních partnerství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Stánky značky obohacují zážitky z návštěvy území Prácheňska 

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/215562221500021/
http://media1.mypage.cz/images/media1:4b6322230fd71.jpg/p%C3%A1r s poml%C3%A1zkoux.JPG.jpg
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Hodnota přidaná spoluprací:  

Prácheňsko je historická oblast bývalého Prácheňského kraje, kde leží území všech 

spolupracujících MAS – bez jejich spolupráce by projekt nemohl být vůbec připraven, 

neboť jednou MAS by nemohl být zrealizován. Nezahrnoval by Prácheňsko, ale pouze 

jeho malou část, která by se z historických důvodů ani Prácheňskem nemohla nazývat. 

Značka s názvem Prácheňsko regionální produkt by bez spolupráce nemohla 

vzniknout. 

Termín realizace projektu:   květen 2010 – duben 2012 

Dostupné z:   www.regionalni-znacky.cz 

Další zdroje: www.strakonicko.net,  www.domaci-vyrobky.cz, www.blatensko.cz/mas 

www.masbranapisecka.cz, www.masstrednipovltavi.cz, www.vodnanskaryba.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regionalni-znacky.cz/
http://www.strakonicko.net/
http://www.domaci-vyrobky.cz/
http://www.blatensko.cz/mas
http://www.masbranapisecka.cz/
http://www.masstrednipovltavi.cz/
http://www.vodnanskaryba.eu/
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3. Prácheňsko všemi smysly 

 

Partneři projektu NUTS II Jihozápad: 

KMAS: Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s 

PMAS: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s 

VODŇANSKÁ RYBA 

 MAS BRÁNA PÍSECKA 

 

Partner bez finančního příspěvku: MAS Pošumaví z. s. p. o.  

 

Cíl projektu:  Jedná se o navazující projekt.Partnerské MAS chtěly tímto 

projektem přispět k obnovování významu historického Prácheňska a přispět k rozvoji 

turistického ruchu na území všech partnerských MAS. Cílem bylo položit základy 

k vytvoření turistické destinace Prácheňsko. Posílení marketingu území souvisí 

s rozvojem venkovského cestovního ruchu  a tím i s podporou venkovské ekonomiky.  

 Rozpočet projektu:  

Celkové  náklady projektu:  2 714 000,- Kč 

Výše dotace :                         2 156 512,- Kč 

 

Popis projektu:  

Díky připojení partnera MAS Pošumaví došlo k významnému rozšíření území 

projektu. Právě na jeho území leží starobylá Prácheň, která dala historickému 

Prácheňsku jméno. Připojením partnerské MAS došlo k rozšíření území působnosti 

projektu na téměř 3500 km² a počet obyvatel převyšuje číslo 183 000. V průběhu 

realizace projektu byl zhotoven výstavní systém s tématikou historie Prácheňska 

a infomapy, které přibližují návštěvníkům, o jaký region se vlastně jedná, neboť 

celistvost byla porušena a rozdělena novodobým politickým dělením území. 



11 

 

V projektu jsme se snažili zachytit vnímání Prácheňského kraje všemi smysly, tedy 

zrakem, sluchem, čichem, hmatem a chutí. Za tím účelem byly zhotoveny dvě 

vyhlídky, uspořádáno vystoupení regionálních hudebních souborů, sestavena brožura 

s místními recepty, tajemnými pověstmi, zpěvník místních lidových písní, akce 

s prezentací místních výrobků oceněných značkou Prácheňsko regionální produkt. 

Náměty a podklady pro vytvoření brožur byly získány za pomoci dětí ve školách 

a místních obyvatel. 

Výstupy projektu: 

Mobilní výstavní systém k prezentaci Prácheňska 

 

20 infomap (některé se stojanem, některé budou připevněny přímo na zeď) 

vybavení pro tři expozice 

1 mobilní pódium 

2 turistické vyhlídky s posezením 

1 odborný seminář 

5 setkání s veřejností 

Vystoupení folklorních souborů 

2 propagační akce 

1 exkurze do MAS Partnera 

Studie rozvoje CR Prácheňska 

Zpracování a organizace putovní výstavy - 3 akce 

Vytvoření loga a Corporate Identity jako společné destinace CR Prácheňsko 
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Vytvoření webového portálu k propagaci Prácheňska jako oblasti CR 

 

 

 

 

 

 

 

Propagační tiskoviny – Prácheňsko do kapsy, Prácheňský poutník 

Brožury:  Jak chutná Prácheňsko, Prácheňsko magické, Prácheňsko v lidové písni 

Přidaná hodnota projektu:  

Obnovení pojmu Prácheňsko, přiblížení historie a významu tohoto území pro 

současnost, rozvoj lidského potenciálu pro využití ve zviditelnění této části jižních 

Čech a rozvoj turistiky. 

Hodnota přidaná spoluprací: 

Stejně jako regionální značka Prácheňsko, ani tento projekt by nemohl vzniknout bez 

spolupráce MAS, které leží na území Prácheňska. Projekt byl cíleně právě pro tuto 

spolupráci napsán a bez ní by nemohl být uskutečněn. Spolupráce byla zde nutná nejen 

pro samotnou realizaci projektu. Cílem byla příprava na založení destinace CR. 

Destinace vznikla pod názvem Prácheňsko a Pošumaví, protože díky zapojení celého 

území MAS Pošumaví (partnera bez finančního příspěvku) překročila své hranice. 

Jejím vznikem se spolupráce mezi MAS stává trvalou. 

Termín realizace projektu: květen 2012 – říjen 2013 

Zdroje dostupné z: 

www.prachensko.eu 

www.strakonicko.net 

www.blatensko.cz/mas 

www.vodnanskaryba.eu 

www.masbranapisecka.cz 

www.masposumavi.cz 

 

 

 

 

http://www.prachensko.eu/
http://www.strakonicko.net/
http://www.blatensko.cz/mas
http://www.vodnanskaryba.eu/
http://www.masbranapisecka.cz/
http://www.masposumavi.cz/
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4. Zdraví nás baví 

 

Na projektu spolupracovaly tyto MAS:  

Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina 

Místní akční skupina Blanský les-Netolicko, o. p. s. 

MAS Vodňanská ryba (nepodpořená MAS) 

Cíl projektu 

Zvýšení kvality života a podpora zdravého životního stylu v regionu spolupráce, 

podpora péče o tělesnou a psychickou zdatnost prostřednictvím rozvoje možností 

venkovních sportovních volnočasových aktivit, zvýšení počtu příležitostí k trávení 

volného času seniorů a zdravotně handicapovaných, zvýšení příležitostí ke 

společenskému kontaktu a sbližování seniorů v rámci setkávání se při venkovních 

volnočasových aktivitách. 

Rozpočet projektu 

Celkové výdaje projektu: 2 236 200 Kč 

Výdaje, na které není požadovaná dotace (dobrovolnická práce): 256 200 Kč 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 1 980 000 Kč 

Výše dotace: 1 782 000 Kč 

Popis projektu 

Projekt realizovaly tři sousedící místní akční skupiny z Programu rozvoje venkova ČR 

v rámci osy IV. LEADER, op. IV.2.1 Projekty spolupráce. Jedna MAS patřila mezi 

MAS v období 2007-2013 nepodpořené. 

Všechny spolupracující MAS využily svých přírodních dispozic (zdravé 

a neznečištěné ovzduší i v intervilánech obcí) ke zvýšení kvality života místního 

obyvatelstva, především dospělé populace, vytvořením možností pro aktivní trávení 

volného času a vhodné sportovně rehabilitační aktivity, které podporují zdravý životní 

styl. 

Výstupy projektu: 

Investiční aktivity: zřízení sítě areálů zdraví (22 veřejně přístupných venkovních 

tělocvičen dle výběru jednotlivých obcí) v celkové hodnotě 1 650 000 Kč. 
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Měkké akce: Zprovoznění sítě areálů zdraví (dobrovolnická práce) v celkové hodnotě 

211 000 Kč. Šlo o akce spočívající v zaškolení uživatelů (veřejnosti) k obsluze 

jednotlivých cvičebních strojů osobami z řad „expertních“ odborníků, např. studentů 

fyzioterapie, cvičitelů ze sportovních sdružení, učitelů tělesné výchovy aj. 

 

 

Termín realizace projektu: 

Zahájení: listopad  2012 

Ukončení: říjen 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.email.cz/download/i/eL2QKVJ16fOw4X3RHe6ez7sFP0vZ9Wv1mzvspiFtRFOAoazUy3fsWKqZ7KO2Jfgv87EEu_0/P7250092.JPG
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Přidaná hodnota projektu: 

Obecně se jedná o zvýšení kvality života na venkově a aktivizaci venkovských 

obyvatel, která není časově omezena. Venkovní tělocvičny s volným přístupem se 

stanou trvalou nabídkou pro všechny občany s důrazem na seniory a zdravotně 

handicapované, kteří jsou většinou odkázáni na služby, které místo jejich bydliště 

nabízí. Bude jim umožněno nejen cvičení, ale i společenský kontakt, protože tyto 

prostory se stanou i místy setkávání.  Venkovní tělocvičny budou dlouhodobě pomáhat 

proti osamocení seniorů i zdravotně handicapovaných. Tím se udrží jejich nejen 

fyzická, ale i duševní svěžest. MAS spolupracující na projektu si tak zajistí navázání 

a udržování kontaktu s touto věkovou skupinou, která je na venkově stále početnější. 

Hodnota přidaná spoluprací: 

MAS chtěly podpořit zdravý životní styl ve svých územích, ale samotné obce se do 

projektu neměly odvahu pustit. Jediným způsobem, jak zajistit vytvoření areálů zdraví 

s různorodým vybavením, byla spolupráce mezi MAS. Na území každé MAS jsou 

odlišné cvičební prvky, které může veřejnost ze všech zapojených MAS vyzkoušet. 

Tím se podpořil zájem veřejnosti o rozšíření počtu areálů. Projekt dal navíc impuls 

všem spolupracujícím MAS k zapojení se do Národní sítě Zdravých měst. 

Zdroje dostupné z: www.masrozkvet.cz 

                     www.mas-netolice.cz  

                     www.vodnanskaryba.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masrozkvet.cz/
http://www.mas-netolice.cz/
http://www.vodnanskaryba.eu/
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5. Ochrana společného kulturního bohatství a výměna zkušeností 

MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba 

 

Na projektu spolupracovaly tyto MAS:  

MAS Vršatec – Slovensko – koordinační MAS 

MAS Vodňanská ryba (nepodpořená MAS) 

Cíl projektu 

Hlavním cílem projektu byla ochrana společného 

kulturního dědictví, zvýšení turistického ruchu, zvýšení 

turistického potenciálu území, zvýšení kvality přístupu 

k informacím a výměna zkušeností partnerských MAS. 

Dalším cílem bylo využití jednoduchých technických 

řešení k vytváření komplexních řešení a tvorby tzv. sítí, 

a to jak pro rozvoj lidských zdrojů, tak podporu 

místních aktivit (podpora výrobců regionálních 

výrobků, poskytovatelů služeb v cestovním ruchu), 

inovace, získávání potřebných dovedností, výměna a přenos zkušeností z oblasti 

cestovního ruchu. 

Rozpočet projektu 

Celkové výdaje projektu: 1 755 500 Kč 

Výdaje, na které není požadovaná dotace (rozpočet MAS Vršatec): 1 053 500 Kč 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 702 000 Kč 

Výše dotace: 631 000 Kč 

Popis projektu 

Projekt realizovaly dvě místní akční skupiny z Programu rozvoje venkova ČR v rámci 

osy IV. LEADER, op. IV.2.1 b) Projekty mezinárodní spolupráce. Jedna MAS patřila 

mezi MAS v období 2007-2013 nepodpořené.  

 

Projekt se zaměřil především na rozvoj turistického ruchu v území obou MAS, zvýšení 

počtu návštěvníků a prodloužení doby jejich pobytu v regionu. Projekt vytvořil síť 

nejdůležitějších a nejvýznamnějších údajů o historických, kulturních a přírodních 

objektech na území partnerských MAS, které byly zasazené do pevných infotabulí, ale 

také do elektronického webportálu, jehož výhodou je možnost umístit zde neomezené 
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množství textu, fotografií a jiných užitečných informací a zabezpečit jejich aktuálnost. 

Dalším cílem projektu bylo prostřednictvím exkurzí a workshopů získat zkušenosti 

s rozvojem turistického ruchu typického 

pro území obou MAS – rozvoj církevní 

turistiky a gastroturistiky na území MAS 

Vršatec, rozvoj rybářské a myslivecké 

turistiky na území MAS Vodňanská ryba 

zároveň s předáváním zkušeností se 

zaváděním regionální značky výrobků a 

služeb „Prácheňsko – regionální produkt“. 

 

Výstupy projektu: 

Síť odpočinkových a turistických zastavení: pořízení 9 ks infotabulí s QR kódy a 7 

souborů mobiliáře pro cestovní ruch (2 lavičky se stolem) v celkové hodnotě 255 000 

Kč 

Pořízení interaktivního webportálu: zavedení webového, interaktivního 

elektronického modulu s kartografickým podkladem v hodnotě 236 000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měkké akce: předávání zkušeností v oblasti zavádění regionálního značení 

produktů a v oblasti rozvoje turistiky typické pro MAS, exkurze, workshopy, tradiční 

jarmark s rozpočtem 131 000 Kč. 
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Termín realizace projektu: 

Zahájení: září  2012 

Ukončení: září 2013 

 

Přidaná hodnota projektu: 

Navázání spolupráce se zahraniční MAS, která pokračovala dalším velkým 

mezinárodním projektem pro 5 českých a jednu slovenskou MAS. Propagace území a 

předchozích projektů spolupráce na Slovensku. Webový portál je využitelný i po době 

udržitelnosti s informacemi i pro další MAS v ČR. Projekt přispěl k získání nových 

zkušeností a k jazykovému sblížení. 

Hodnota přidaná spoluprací: 

Projekt byl zaměřen na výměnu informací a ta může probíhat pouze mezi partnery. 

Spolupráce nám přinesla povědomí o tom, že můžeme nabídnout v oblasti turistického 

ruchu ještě něco zcela nového. 

Zdroje dostupné z: www.vodnanskaryba.eu  

                                        www.masvrsatec.sk  

 

 

 

 

 

 

http://www.vodnanskaryba.eu/
http://www.masvrsatec.sk/
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6. „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“ 

Partneři projektu: 

MAS Vodňanská ryba (KMAS) 

MAS LAG Strakonicko,o.s. 

MAS Rozkvět zahrady jižních Čech o.s.,  

MAS Blanský les – Netolicko o.p.s.  

MAS Česká Kanada o.p.s. 

MAS Vršatec – zahraniční MAS ze Slovenska  

 

MAS Česká Kanada o.p.s. se za svou krátkou působnost zapojila do projektu 

spolupráce nazvaný „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“. Tento projekt byl 

zrealizován v rámci osy IV., opatření IV.2.1. – realizace projektů mezinárodní 

spolupráce.  

Oblast podpory i. je zaměřena na zvýšení soudržnosti obyvatel, přispění k zachování 

tradic, upevnění lokální identity a mezilidských vztahů, posilování uplatňování 

principů Leader a místní rozvojové strategie prostřednictvím měkkých akcí.  

Oblast podpory iii. je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb v obcích, 

zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních 

organizací a spolků, církví a organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují 

lokální identitu a mezilidské vztahy. Podporované oblasti: sociální a kulturní 

infrastruktura, péče o děti, vzdělávání, zdraví, sport, volnočasové aktivity, vybavenost 

pro veřejnou správu, budovy hasičských zbrojnic, zázemí v souvislosti s církevními 

aktivitami. 

Oblast podpory ii. Jsou zajišťovány podklady pro rozvoj regionu – vytváření studií a 

programů obnovy, využití a regenerace.  

Do projektu se zapojilo celkem 6 místních akčních skupin, z toho jedna ze Slovenska. 

Celkové výdaje projektu 5 944 100,-, z toho částka 181 000,- Kč byla určena na měkké 

akce s definovaným počtem účastníků a exkurze, částka 375 500,- Kč pro měkké akce 

pro širokou veřejnost, 2 577 000,- Kč na pořízení vybavení, 220 000,- Kč výdaje na 

studii, 1 063 000,- Kč určeno na řízení a podporu projektu, 1 527 600,- Kč jsou 

nezařazené výdaje. 

Hlavním cílem projektu spolupráce je ochrana společného kulturního 

bohatství, uchovávání a rozvíjení českých i slovenských lidových zvyků, tradic 
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a národních kulturních hodnot, zejména v oblastech řemeslné výroby, lidové hudby, 

tance a zábavy a výměna zkušeností partnerských MAS v oblasti udržitelného rozvoje 

venkova s přihlédnutím ke specifikům partnerských regionů. 

Cílem bylo zároveň podpořit spolupráci v rámci partnerských MAS, inovace, 

získávání potřebných dovedností, výměna a přenos zkušeností z oblasti udržitelného 

rozvoje venkovských oblastí. 

Další cíle projektu: 

 aktivně rozvíjet dispozice venkovských regionů MAS a zvyšovat 

užitek, který regiony přirozeně skýtají (tzv. udržitelný rozvoj) 

 získat od spolupracující MAS nové informace, přenést dobré myšlenky 

i dobré zkušenosti 

 výrazně stimulovat mezinárodní spolupráci a rozvoj, zvyšovat 

přátelství mezi národy 

 podporovat inovativní přístupy, neotřela řešení, sdílení dovedností 

a dobré praxe 

 využívat synergických efektů doposud individuálně realizovaných 

projektů 

 posilování mezinárodní spolupráce a součinnosti při plánování 

a přípravě projektů, aktivní uplatňování principů LEADER v praxi 

 využití měkkých akcí k propagaci regionální a mezinárodní spolupráce 

a praktické aplikace metod LEADER 

 využít jednoduchých technických řešení (den řemesel, tvůrčí dílny pro 

všechny generace) k vytváření komplexních řešení a tvorby tzv. sítí, a 

to jak pro rozvoj lidských zdrojů (občanů, návštěvníků), tak podporu 

místních aktivit (podpora výrobců regionálních výrobků, mezilidské 

vztahy) a celkové aktivity regionů spolupráce 

 zvyšovat kvalitu života obyvatel regionu spolupráce a zvyšování jeho 

atraktivity  

Mezi společné výstupy projektu patří Vesnice a její tradice, Řemeslo má zlaté dno, Za 

kulturou na venkov, Tradiční řemesla – exkurze, Kulturní dědictví – studie, Přehlídky 

a festivaly. Jediným samostatným výstupem jsou Řemeslné dílny pro všechny 

generace. 
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V rámci výstupu Vesnice a její tradice se konaly přednášky, semináře, workshopy a 

interaktivní dílny na téma lidových zvyků a tradic od obřadů a zvyků vážících se 

k lidskému životu (od kolébky po truhlu), přes výroční obřadnost (od masopustu, přes 

Velikonoce, máje, plodové slavnosti – konopičkou a dožínky, posvícení až po lidové 

tradice adventu a Vánoc.  

Ve výstupu Řemeslo má zlaté dno se konaly Dny řemesel – trhy s ukázkami tradičních 

řemesel a prodejem tradičních výrobků. Na trzích byla zastoupena řemeslná výroba – 

výroba svíček, kovářství, paličkování, pletení košíků, malba na hedvábí a další, 

s předváděním vlastní výroby. Součástí byla interaktivní dílna pro děti, kdy si mohly 

některé činnosti vyzkoušet. Řemeslný trh se uskutečnil i na území slovenské MAS. 

Řemeslné dílny pro všechny generace pomohly vybavit venkovské prostory pro 

řemeslné tvoření – jednalo se o tvůrčí dílny pro 

všechny generace a podporu volnočasových aktivit. 

Z výstupu Za kulturou na venkov bylo nakoupeno 

vybavení pro volnočasové aktivity spolků a 

souborů – jednalo se o blatské a prácheňské kroje, 

vybavení pro ochotnická divadla tradiční lidové slavnosti. 

Ve výstupu Tradiční lidová zábava bylo pořízeno vybavení pro volnočasové aktivity 

spolků a souborů – kroje, vybavení pro ochotnická divadla a tradiční lidové slavnosti. 

Exkurze se konaly jak v Čechách, tak do zahraničí. V Čechách byla zorganizována 

exkurze na ukázku typických řemesel MAS, mimo jiné i vorařství, a do Uherského 

Ostrohu do výrobny krojů. Zorganizována byla i exkurze do partnerské MAS Vršatec, 

a to za účelem výměny zkušeností se slovenskou MAS v oblasti rozvoje a udržování 

kulturních tradic na Slovensku. 

Pro širokou veřejnost byly uspořádány semináře s workshopem „Výroba houžví pro 

voroplavbu“ v Muzeu řeky Otavy a voroplavby ve Střelských Hošticích, dále „Poutní 

tradice na Strakonicku“, „Posvícení včera a dnes“ a „Zvyky a tradice našich předků 

z šumavského Podlesí“. 

 

V rámci projektu byly zpracovány studie: 

 studie krojů prácheňských, blatských a baráčnických na území jižních 

Čech 

 analýza baráčnické tradice v regionu spolupráce 



22 

 

Pro představení tradic proběhly přehlídky: 

 přehlídka českých, slovenských a rakouských krojů 

 přehlídka amatérských uměleckých sdružení (ochotníci) 

 přehlídka českých a slovenských krojů na Slovensku 

Mezinárodní přehlídka českých, slovenských a rakouských krojů se konala ve 

Strakonicích u příležitosti svatováclavské poutě). 

Přehlídka amatérských uměleckých sdružení (ochotníci) – jednalo se o týdenní 

přehlídku amatérských ochotnických divadel regionu spolupráce, která se konala 

v Netolicích. 

Přehlídka českých a slovenských krojů na Slovensku – při příležitosti konání Dne 

řemesel v Nemšové proběhla přehlídka krojů členů MAS, spolků nebo folklórních 

sdružení. Přehlídky českých a slovenských krojů proběhly i v dalších slovenských 

městech a obcích: Iľava, Horná Súča, Skalka nad Váhom, Červený Kameň, Pruské. 

 



23 

 

MAS Česká Kanada v rámci výstupu Vesnice a její tradice zrealizovala přednášky na 

5 základních školách v regionu MAS – v Deštné, Jindřichově Hradci, Nové Bystřici, 

Dačicích a ve Strmilově. Během přednášek Mgr. Alexandra Zvonařová ve své 

prezentaci vysvětlila zvyky a tradice, 

které se dodržovaly v době na počátku 

minulého století během celého roku. 

Mnohé z nich se dodržují dodnes, některé 

staré zvyky byly pro děti novinkou. Mgr. 

Zvonařová popsala blatský kroj, který je 

typický pro oblast Jindřichohradecka. 

Tento slavnostní kroj si na přednášku 

oblékly členky Jarošovské krojové družiny - paní Vlasta Nejedlá se svojí vnučkou 

Natálkou. Podobu přednášky paní Nejedlá i s vnučkou předváděla ukázku malování 

kraslic voskovou krajkou, která je 

používaná hlavně v oblasti Jarošova nad 

Nežárkou. Žáci měli možnost si zdobení 

kraslic sami vyzkoušet. Na konci každé 

přednášky následoval kvíz, kdy žáci měli 

zodpovědět otázky týkající se tradic a měli 

vybrat správnou odpověď ze tří možností. 

Informace o přednáškách byly přínosné jak pro žáky, tak pro dospělé, bylo zřejmé, že 

všechny přítomné přednáška zaujala a aktivně se zajímali a kladli dotazy. 

 

Ve výstupu Řemeslné dílny pro všechny 

generace byla pořízena keramická pec i 

s příslušenstvím pro obec Lodhéřov. Tato 

obec nedaleko Jindřichova Hradce se 

zaměřuje na rozšíření volnočasových 

aktivit dětí, mládeže i dospělých formou 

tvořivých aktivit zaměřených na tradiční řemeslné činnosti typické pro venkov, 

směřujících k oživení tradic a patriotismu. V místní škole byla připravena místnost, 

kde byla keramická pec umístěna. Po instalaci starostka s ředitelem školy slavnostně 

zahájili provoz dílny. Za provoz dílny a organizaci volnočasových aktivit zodpovídá 
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obec Lodhéřov a ZŠ Lodhéřov. Dílna je v určené dny a hodiny volně přístupná 

veřejnosti bez placení vstupného. 

Ve výstupu Blatské kroje a jejich součásti 4 byly pořízeny čtyři kroje a součásti krojů 

pro obnovu stávajících krojů pro Jarošovskou krojovou družinu a MAS Česká Kanada. 

Historie Jarošovské krojové družiny sahá až do dob první republiky. Ve čtyřicátých a 

padesátých letech 20. století se Jindřichohradecko stalo centrem blatské kultury. Po 

roce 2004 obnovila družina svou činnost, soubor se postupně rozrostl a v současnosti 

blatské kroje obléká více než 30 členů všech věkových kategorií, aby za doprovodu 

živé dudácké muziky zazpívali jihočeské lidové písně a zároveň předvedli lidové 

tance.  
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O blatských krojích, jejich historii a o tom, z čeho se vlastně ženský a mužský blatský 

kroj skládá, byl vydán informační leták. Na letáčku je představena Jarošovská krojová 

družina, její historie od počátku až po současnost. 

 

V rámci tohoto projektu byla zorganizována exkurze do výrobny krojů v Uherském 

Ostrohu. Lidové tradice a řemesla o.p.s. je organizace, která se specializuje na výrobu 

krojů a částí krojů a na jejich opravy. Mgr. Dagmar Raušová provedla účastníky 

exkurze celou dílnou, ukázala a předvedla, jak vznikají nové kroje. Rovněž vysvětlila 

rozdíly mezi jednotlivými kroji na jižní Moravě i v Čechách.   
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V době od 3. 4. do 30. 4. 2015 byly v Jindřichově Hradci v kavárně FotoCafé 

vystaveny fotografie z oblékání krojů, které pořídila fotografka Ivana Řandová ze 

Strakonic. Zároveň byly vystaveny nové kroje, které byly pořízeny v tomto projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přidaná hodnota projektu 

 zvýšený zájem o členství v Jarošovské krojové družině 

 zvýšení počtu členů v Mladé dudácké muzice ze Strakonic 

 vyšší počet dětí a mládeže se zájmem o lidové tradice 

 vytváření nových zájmových skupin (řemesla, tradice), které pomáhají udržet 

a posilovat soudržnost obyvatel na venkově 

 kroje s velmi dlouhou životností zůstanou i pro budoucí generaci 

 místní švadleny si osvojily šití krojů a mohou pracovat na dalších v budoucnu 

 udržování identity obyvatel ve venkovských oblastech 

 Hodnota přidaná spoluprací: 

Bez spolupráce mezi MAS by nemohlo dojít k zapojení nově vzniklé MAS 

a vzájemnému propojení tradic na území jižních Čech a Slovenska a povzbuzení 

vzniku tradic nových. 

Zdroje dostupné z:  

http://www.vodnanskaryba.eu/projekty-spoluprace 

http://www.mas-netolice.cz/?zvyky-a-tradice-na-obou-stranach-hranice,481 

www.masvrsatec.sk 

 

 

http://www.vodnanskaryba.eu/projekty-spoluprace
http://www.mas-netolice.cz/?zvyky-a-tradice-na-obou-stranach-hranice,481
http://www.masvrsatec.sk/
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7.  Rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí 

 

Partneři projektu z NUTS II Jihozápad 

KMAS: MAS Sdružení Růže, o.s. 

PMAS: MAS Pomalší o.p.s. 

MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. 

Ostatní partneři: 

Dům techniky České Budějovice 

 

Rozsáhlá oblast jihočeského pohraničí spadala do 

oblasti bývalých Sudet. Toto území do značné míry neslo známky pohnuté historie. 

Jednou z nich bylo množství drobných sakrálních staveb, které byly zanedbané, nebo 

přímo v havarijním stavu. Tyto stavbičky, ale i řada ve vnitrozemí, „nikomu" nepatřily 

a to jak ve smyslu vlastnickém, tak duchovním. To bylo právě příčinou postupného 

úpadku drobných sakrálních staveb v krajině.  

Poté, co v obcích víceméně proběhla rekonstrukce a dostavba základní technické 

infrastruktury, obracela se pozornost stále více ke vzhledu obce samé i jejímu okolí. 

Obnova kapliček, křížků a božích muk ve volné krajině i v obcích byla navíc v 

posledních letech podporována grantovým programem Jihočeského kraje i Programem 

obnovy venkova (POV). Velkým problémem bylo, že řada záměrů narážela na stále 

nevyjasněné vlastnické vztahy. Drobná sakrální architektura umístěná mimo obecní 

pozemky často „nikomu" nepatřila, což bylo zásadní překážkou jinak bohulibému 

záměru.  

Drobné stavby v majetku obce opravovaly obce často svépomocí s využitím místních 

stavebních firem, nebo vlastních pracovníků. Ačkoliv bylo toto žádoucí (aby se obec 

sama o stavby starala), často profesionální přístup stavební firmy nechtěně zbavil 

původně lidovou stavbu půvabu. Ze stavbiček venkovských laiků se stávaly sice 

řemeslně bezchybně provedené, ale vzhledově neatraktivní kapličky připomínající 

spíše trafostanice, než stavby lidové architektury. Kde ruku všeuměla nahradila 

vodováha a lať, tam mizel půvab lidové stavby. Také mnoho kamenných artefaktů v 

dobré víře očištěných tryskáním (pískováním) nenávratně ztrácel autenticitu i původní 

ostrost reliéfů. 
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Uvedené MAS se společně dohodly na zmapování staveb lidové architektury na svém 

území. V projektu byly využity informace od Národního památkového ústavu, 

jednotlivých členských obcí v rámci dotazníkového šetření a na vzniku databáze 

drobných sakrálních staveb se podíleli i obyvatelé jednotlivých obcí. 

Hlavním cílem předkládaného projektu bylo rehabilitovat drobnou sakrální 

architekturu v jihočeském pohraničí a zachovat její autentičnost ve vazbě na cestovní 

ruch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neusilovali jsme o jednorázovou opravu sakrálních staveb, ale o nalezení jejich 

fyzického i duchovního majitele a znovunastolení vztahu s místními obyvateli, obnovu 

genia loci - zejména naplněním specifických cílů:  

 přivlastněním sakrálních objektů 

 budováním a rozvíjením vztahu k nim  

 jejich obnovou v duchu lidové architektury 

 začleněním sakrálních památek a dění kolem nich do nabídky pro 

rozvoj cestovního ruchu regionu 

Aktivity k přivlastnění objektů:  

- inventarizace a lokalizace staveb 

- dokumentace jejich stávajícího stavu 

- adopce – osvojení staveb pro obce 

- poradenství - zpracování metodiky 

Aktivity k budování vztahu: 

- znovunastolení vlastnického vztahu – výkup pozemků, osvojení 
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- vztah spoluúčasti – zodpovědnosti za jejich technický vztah – zapojení do 

revitalizace stavby místních řemeslníků, stavebních firem, kovářů, keramiků, 

malířů, zájmových sdružení a dobrovolníků 

- duchovní vztah – znovu vysvěcení revitalizovaných staveb – jako součást 

investiční obnovy sakrálních staveb 

- důvěrný vztah – vzdělávání pro zástupce obcí, místních řemeslníků, 

zainteresované veřejnosti a spolků, exkurze po příkladech dobré praxe 

- patriotismus – prezentace kulturního dědictví pro obyvatele i návštěvníky 

regionu, výstavy, publikace, webové stránky, časopis 

Aktivity k obnově v duchu lidové architektury: 

- zpracování Metodiky obnovy různých typů staveb 

- modelové realizace – obnova sakrální architektury v krajině – jednotlivé stavby 

určené k obnově - MAS pronajmutí od vlastníků za účelem obnovy a následné 

péče po dobu udržitelnosti projektu 

Aktivity k začlenění sakrálních památek do nabídky pro rozvoj cestovního  

ruchu 

- tisk materiálů propagujících výstupy projektu spolupráce 

- využití moderních technologií – internet – webové stránky 

http://www.jihoceskekaplicky.cz/ 

 

Účelem projektu spolupráce byla obnova a zhodnocení kulturního dědictví 

venkova cestou opětovného budování vztahů i vlastní rekonstrukcí vybraných staveb 

a jeho začlenění do produktů pro rozvoj cestovního ruchu.  

Výsledky projektu: 

Za MAS Pomalší: 

- inventarizace, zaměření a fotodokumentace síňových a výklenkových kaplí, 

božích muk a křížů, které sloužily jako podklad pro sdílené webové stránky, 

propagační bannery a zpracování propagačních materiálů na úrovni regionu 

- zpracování Metodiky obnovy sakrálních staveb  

- metodický postup malby na sklo a na plech 

- vzdělávací seminář o sakrální architektuře a její obnově 

- exkurze s odborným výkladem po zastávkách Křížové cesty v poutním místě 

Římov,  

http://www.jihoceskekaplicky.cz/
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- vzorové opravy sakrálních staveb na svém území dle doporučených postupů –  

 restaurování a obnova 2 výklenkových kaplí Martinské cesty v části Hůrka 

obce Nová Ves u Českých Budějovic 

 zrestaurování Mariánské křížové cesty v Hájku v Soběnově; jednalo se o 12 

kamenných zastavení z roku 1872 

 

MAS Pomalší uspořádala vzdělávací seminář o sakrální architektuře v regionu a její 

obnově. Byl určen pro zástupce obcí, místní podnikatele i další veřejnost se zájmem o 

danou problematiku. Účastníkům byl poskytnut Metodický postup malby na sklo a na 

plech, blok přednášek a prezentací z realizace projektu. Na seminář volně navazovala 

exkurze s odborným výkladem po zastávkách Křížové cesty v poutním místě Římov. 

18 účastníků získalo osvědčení. 
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Přehled dopadů projektu 

1) Posílení informovanosti o šetrném využívání kulturního a přírodního 

bohatství 

2) Podpora rekonstrukcí a obnovy drobné venkovské architektury 

3) Podpora partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru při 

podnikatelských aktivitách, při organizaci různých společenských a kulturně 

historických akcích 

4) Využití místních zvyků, tradic a slavností pro rozvoj cestovního ruchu 

v území.  

Místem dopadu projektu bylo celé území zapojených MAS – tj. 81 obcí. Na 

území všech obcí byla provedena inventarizace, dokumentace a zaměření staveb, 

čehož bylo následně využito k tvorbě školících materiálů i produktů pro rozvoj 

cestovního ruchu.  

Přidaná hodnota projektu: 

Drobná sakrální architektura v krajině má svůj význam i pro oblast cestovního ruchu 

- ať už se jedná o tradiční pouťování, které se v posledních letech v naší oblasti rozvíjí, 

nebo pro ostatní typy putování krajinou (cyklo, pěší). Je totiž nedílnou součástí naší 

kulturní krajiny. 

Obnovené stavby nadále zkrášlují své okolí a slouží jako pozitivní příklad přístupu 

k šetrné obnově kulturního dědictví. Vydané publikace slouží k prezentaci regionu i 

k větší informovanosti místních i návštěvníků. Nová výstavní expozice tak rozšířila 

nabídku pro cestovní ruch a podpořila vztah místních lidí ke kulturnímu dědictví. 

Absolventi kurzu zaměřeného na metody výzdoby sakrálních staveb mohou tuto 

dovednost využít při praktické obnově dalších staveb. Cca 35 obcí využije Metodiku 

k osvojení staveb – (narovnání vlastnických vztahů) i k jejich obnově. Data na 

společném webu jsou využita k tvorbě produktů cestovního ruchu a k další propagaci 

regionu. Bannery využívají MAS k propagaci projektu spolupráce a k propagaci 

partnerských regionů. Je důležité, aby tento projekt byl vnímán jako příkladný přístup 

obyvatelstva k památkám na jejich území a mohl tak sloužit i budoucím generacím. 
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Hodnota přidaná spoluprací: 

Spolupráce v projektu byla nezbytná pro vznik metodiky osvojování sakrálních staveb 

v rozsáhlém území jihočeského pohraničí. Tuto metodiku využívá řada dalších 

organizací – např. církevních. 

 

Realizace projektu: 2009-2011 

 

Dostupné z: 

http://www.jihoceskekaplicky.cz/ 

http://www.maspomalsi.cz/leader/projekty-spoluprace-2/projekty-spoluprace/ 

http://mas.sdruzeniruze.cz/gp/id_galerie=2183&p1=6642 

http://www.mas-netolice.cz/?jihoceske-kaplicky,293 

 

 

 

 

 

8. Kovářství včera a dnes 

Projekt zrealizovaly tři místní akční skupiny: 

Partneři projektu z NUTS II Jihozápad 

KMAS: Sdružení Růže o.s. 

PMAS: MAS Pomalší o.p.s. 

Partner projektu z NUTS II Jihovýchod 

MAS LEADER Loucko, o.s. (kraj Vysočina) 

Ostatní partneři: 

Na projektu spolupracovaly kromě tří místních akčních skupin i zájmové neziskové 

organizace orientované na ochranu a rozvoj kulturního dědictví, střední škola řemesel 

Třebíč a zahraniční partner z oblasti využití kulturního dědictví regionu pro rozvoj 

cestovního ruchu (LAG PLANED,Wales).  

Důvod realizace: 

Impulzem pro přípravu projektu bylo dlouholeté přátelství kovářů z území MAS 

Sdružení Růže a LEADER Loucko, kteří se pravidelně setkávali v rámci přehlídek 

kovářských řemesel pořádaných v obcích na území dvou MAS. V průběhu roku 2010 

se uskutečnila setkání, která vyústila ve společný záměr projektu. Existence dalších 

http://www.jihoceskekaplicky.cz/
http://www.maspomalsi.cz/leader/projekty-spoluprace-2/projekty-spoluprace/
http://mas.sdruzeniruze.cz/gp/id_galerie=2183&p1=6642
http://www.mas-netolice.cz/?jihoceske-kaplicky,293
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dvou historických kováren na území MAS SR dovedla partnerské MAS k nápadu 

vytvoření expozice kovářství v plenéru – tedy propojení šesti historických i 

současných aktivních a veřejnosti otevřených kováren do jakési naučné stezky a jejich 

většímu oživení prostřednictvím akcí pro veřejnost zaměřených na řemesla. 

Výsledky projektu: 

Projekt spolupráce využil tradičního kovářského řemesla k oživení regionů a podpory 

cestovního ruchu. Propagací řemesla a vzděláváním kovářů podpořil také jejich 

konkurenceschopnost.  

- rozšířené muzeum řemesel v Lukách n./Jihlavou 

- nová expozice kovářství a zrekonstruovaná středověká kovárna na Hradě 

Pořešín 

- naučná stezka historií i současností kovářského řemesla napříč územím všech 

partnerských MAS. Tato kovářská stezka je první svého druhu v ČR 

- inovativní zprostředkování stáží pro mladé kováře v dílnách zkušených kolegů 

Během realizace se konaly kurzy pro kováře, exkurze a akce pro širokou 

veřejnost v kovárnách v Nových Hradech, Komařicích, Besednici, na Pořešíně, ve 

Strážkovicích a Buškově hamru. 

 

Výroba damaškových ocelí – kurz zaměřený na speciální techniku – damašek. 

Materiál, který má více či méně pravidelnou 

strukturu, sestávající se ze střídavých vrstev 

nejméně dvou různých druhů oceli, popř. oceli 

a jiného kovu. Výrobky z něj jsou velice 

ceněny. Zvládnutí této techniky umožnilo 

kovářům rozšířit sortiment vlastní výroby a 

tím i zvýšit zisky z podnikání. 

Výroba starých barokních zámků – seminář určený pro odbornou veřejnost. V rámci 

semináře se konala přednáška o historii barokních zámků s návštěvou místního muzea 

zámků. Účastníkům bylo umožněno rozebrat starý zámek a podle vzoru si nakreslit 

výkres a vyrobit nový.   
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Setkání řemesel v Komařické kovárně – celodenní akce s předváděním a výukou 

různých řemesel pro širokou veřejnost. 

Navazovala na řezbářské sympozium a 

tesařské a kovářské setkání. Cílem bylo 

seznámit přítomné s kovářstvím a 

tesařstvím v regionu. Názorné ukázky 

a výuka základů kovářství probíhala 

přímo v kovárně.  

 

Fotografie z kurzů “Výroba damaškové oceli”, “Výroba starých barokních zámků” a 

veřejné akce “Setkání řemesel” jsou k dispozici na maspomalsi.rajce.idnes.cz. 

 

Expozice středověké kovárny – V rámci projektu byla vybudována expozice 

středověkého kovářského a metalurgického provozu jako součást středověkého hradu 

Pořešín. Vznikly dva nové objekty – vlastní budova kovárny a budova zázemí kovárny. 

Nová expozice umožnila ukázku experimentální tavby kovů a výpaly dobové 

keramiky pro zpracování kovů. Kovárna je využívána kromě jiného i pro konání 

odborných seminářů a workshopů i ukázkových akcí pro širokou veřejnost. 

Keramická pec, proutěné, omazávané konstrukce, dobové oplocení – všechny tyto 

prvky expozice byly realizovány členy sdružení Hrady na Malši svépomocí. 

Praktické kovolitectví a kovářská výroba ve středověku – na hradě Pořešíně proběhla 

celodenní akce pro veřejnost s ukázkami fungování středověké kovárny, tavby železné 

rudy, vyzvednutí odlitku a vykování dobového exponátu, výroba slitiny a bronzu a 

výrobků z ní. Vše zajišťovalo sdružení Hrady na Malši ve spolupráci s MAS Pomalší. 

Slavnostní otevření Naučné stezky Kovářství včera a dnes spojené s tiskovou 

konferencí a pohoštěním pro pozvané hosty, novináře a zástupce kooperujících MAS 

se uskutečnilo na Pořešíně dne 7. 10. 2012. V tento den bylo současně otevřeno všech 

6 kováren z území partnerských MAS na nové naučné stezce. 

http://maspomalsi.rajce.idnes.cz/
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Následné využití: 

V rámci projektu byl pořízen velkokapacitní stan s příslušenstvím 10x25 m, dále 

příslušenství ve formě osvětlení a ozvučení a také lavice a pivní sety. 

Vybavení expozice středověké kovárny – 4 měchy, 2 středověké kovadliny se 

špalkem, 5 dřevěných věder, 5 kleští, 3 kladiva, 2 sekery, 10 prubířských a 10 tavících 

tyglíků budou nadále využity při akcích: Kování na Buškově Hamru, Dni setkání 

řemesel v Komařicích, v Novohradské kovárně a dle potřeby při akcích pro veřejnost 

na hradě Pořešíně. 

 

Přehled dopadů projektu: 

Došlo ke zvýšení nabídky akcí pro veřejnost v regionech a s tím spojené  soudržnosti 

obyvatel a zachování tradic v regionu. 

 Podpořeno: 

 zachování kulturního dědictví venkova realizací stálé výstavní expozice 

a muzea s vazbou na místní historii a propagací tradičního řemesla a 

vybudování nové expozice středověkého kovářství 

 drobná venkovská ekonomika formou vzdělávání řemeslníků a rozvoj 

cestovního ruchu nabídkou nových produktů 

 

Přidaná hodnota projektu: 

Projekt přispěl k ochraně kulturního dědictví, propojil dílčí aktivity a záměry několika 

subjektů a vytvořil tak nové produkty využitelné v oblasti cestovního ruchu – nabídku 

propagačních materiálů, prezentací, výletního okruhu a akcí pro širokou veřejnost. 
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Využitím specifického kulturního dědictví našeho regionu ve prospěch cestovního 

ruchu a jeho propagací tak zpětně napomohl i současným nositelům kovářského 

řemesla. Zároveň rozvíjel a vytvořil nová a četná partnerství jak na národní, tak i 

mezinárodní úrovni. Zástupci všech tří MAS měli možnost se podívat, jak se s 

kulturním dědictvím nakládá v zahraničí, konkrétně u partnera projektu ve Walesu.  

Hodnota přidaná spoluprací: 

Kovářská stezka, která je v ČR jedinečná svého druhu, by bez spolupráce kovářů na 

území spolupracujících MAS nemohla vůbec vzniknout. 

Realizace projektu: 2011 – 2013 

 

Dostupné z: 

http://mas.sdruzeniruze.cz/gp/id_galerie=2181&p1=6629 

http://www.maspomalsi.cz/leader/projekty-spoluprace-2/kovarstvi-vcera-a-dnes/ 

http://maspomalsi.rajce.idnes.cz/Stredoveka_kovarna_Poresin/ 

http://maspomalsi.rajce.idnes.cz/Vyroba_damaskove_oceli/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mas.sdruzeniruze.cz/gp/id_galerie=2181&p1=6629
http://www.maspomalsi.cz/leader/projekty-spoluprace-2/kovarstvi-vcera-a-dnes/
http://maspomalsi.rajce.idnes.cz/Stredoveka_kovarna_Poresin/
http://maspomalsi.rajce.idnes.cz/Vyroba_damaskove_oceli/
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9. Venkovské tradice v krajině II 

Na projektu spolupracovalo celkem pět místních akčních skupin:  

Partneři projektu z NUTS II Jihozápad 

KMAS Sdružení Růže o.s. 

PMAS MAS Pomalší o.p.s. 

MAS Krajina srdce 

Ostatní partneři: 

MAS Nad Orlicí, o.p.s. 

„Strážnicko“ Místní akční skupina 

 

Důvod realizace:  

Obdobně jako v předešlém projektu Venkovské tradice v krajině I, na nějž tento 

projekt navazuje, se vytvořila síť subjektů spolupracujících na obnově tradice místního 

zpracování a návazných služeb pro trh s místními produkty. Projekt měl posílit místní 

identitu v oblasti tradičních receptur, technologií i krajinných struktur (alejí a sadů) a 

vést širokou osvětu v této oblasti.  

Fungující systém nekomerčního zpracování místních produktů předpokládá existenci 

čtyř prvků (kapitálů) -  materiální základny, finančního zázemí, lidského a sociálního 

potenciálu. 

V našem případě kapitál materiální představuje genofondová základna ovocných 

dřevin a plochy pro pěstování a výsadbu. Kapitál finanční představují stávající a nové 

technologie pro zpracování, prostory pro skladování a zpracování produktů. Kapitál 

lidský pak znalost tradičních receptur a postupů a dále schopnost jejich aktivního 

využití. Kapitál sociální spočívá ve schopnosti spolupráce MAS, obcí, spolků a škol 

ve využití vybudované materiálně technické základny, společná 

propagace, stimulace nekomerčních služeb pro obnovený trh s ovocem a výrobky z něj 

apod.  

Ve většině regionů byla síla uvedených kapitálů nevyrovnaná, některé zcela chyběly 

nebo zmizely. Obnova fungujícího systému komerčního i nekomerčního zpracování 

produktů je často závislá na pomoci nebo impulzu "z vnějšku". Této role iniciátora se 

ve svých regionech zhostily uvedené místní akční skupiny. 
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Popis projektu: 

Projekt je zaměřen především na rozvoj tradice pěstování a zpracování ovoce a jiných 

tradičních produktů venkovských zahrad. Vedle výsadby stovek ovocných dřevin a 

různých vzdělávacích i osvětových aktivit pro obyvatele zapojených regionů posílil 

také vzájemnou spolupráci různých skupin obyvatelstva v rámci jednotlivých regionů 

i mezi samotnými regiony prezentovanými MAS. 

Přehled výstupů projektu za MAS Pomalší 

Cílem byla podpora místní tradice zpracování ovoce a vytváření předpokladů pro 

rozvoj nekomerčního zpracování ovoce a dalších místních produktů jak venkovskými 

spolky, tak obyvateli regionů. Projekt rozšířil produkční základnu výsadbami nových 

ovocných stromů, kurzy a exkurzemi posílil znalosti a dovednosti obyvatel v dané 

oblasti, akcemi posílil vzájemnou spolupráci mezi MAS, spolky i veřejností a společně 

tak vytvořil technologické zázemí produktů pro vlastní potřebu a potřebu akcí 

komunitního charakteru. Cílem bylo zvýšit povědomí veřejnosti o kulturním dědictví, 

souvislostech plodin, krajinné a kulturní diverzity. 

- Projektová výuka pro školy na 

území MAS Pomalší – „Ovocné 

stromy v krajině a jejich využití“ 

se uskutečnila v ZŠ Besednici, 

ZŠ v Kaplici a v ZŠ Přídolí. Děti 

ze ZŠ poznávaly jednotlivé druhy 

ovoce na zahradě zábavnou 

formou, vyslechly přednášku o 

letních, podzimních a zimních odrůdách jabloní a hrušní, o vzniku plodu ze 

semínek, jaké jsou vhodné druhy ovoce ke konzumu a k dalšímu zpracování. 

Děti přenesly získané informace na papír formou kreslených obrázků. 

- Přednášky pro veřejnost „Staré a krajové odrůdy letních hrušní“ a „Staré 

a krajové odrůdy hrušní Českokrumlovska“. 

- podzimní výstava na „Kantůrkovci“ ve Velešíně. Byla to tradiční akce spojená 

s ochutnávkou různých druhů ovoce a soutěží v pečení o nejlepší ovocný koláč. 
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- „Kurz ošetřování ovocných 

stromů“ ve Velešíně v celkovém 

počtu 7 hodin. Účastníci kurzu byli 

seznámeni s technikami ošetřování 

a řezu ovocných stromů, které si 

hned vyzkoušeli na stromech 

v genofondovém sadu starých 

ovocných odrůd ve Velešíně. Na závěr získali osvědčení. 

- Obec Vidov ve spolupráci se Spolkem přátel Vidova založila poblíž naučné 

stezky ovocný sad, kde vysadila 50 stromů. 

- Ve spolupráci s Ekofarmou Gita Dolní Třebonín bylo založeno experimentální 

pole o rozloze cca 20 arů na pěstování starých odrůd obilí. Výsev údržba a 

sklizeň probíhala ekologickým způsobem – ručně. Sklizené zrno bylo za 

pomoci mlýnku z MAS Sdružení Růže semleto a použito na pečení pečiva 

v chlebové nabíjecí peci. 

- Stavba chlebové nabíjecí pece 

v „Kantůrkovci" ve Velešíně. Pec 

slouží při společenských 

veřejných akcích pořádaných 

Spolkem přátel města Velešína 

k tvorbě příjemného zázemí 

doprovázené pečením tradičních 

produktů z obilí – chléb, pečivo, 

koláče a placky. 

- Při tradiční akci zvané Svatováclavské slavnosti“ ve Velešíně byla slavnostně 

zapálena nová chlebová nabíjecí pec.  

- Kuchařka české a moravské vesnice II byla 

vydána ve spolupráci 4 MAS účastnících se 

projektu. Publikace zahrnovala texty, recepty a 

fotografie tradičních krajových jídel, zpracování 

ovoce i jiných místních produktů z oblasti 4 

zapojených regionů. K dispozici je v místních 

knihovnách v regionu, ve školách, Informačních centrech a zájmových 
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spolcích, příp. jako propagační materiál MAS. Studie „Legislativa prodeje 

ovoce a výrobků z něj“ objasňuje podmínky prodeje ovoce a ovocných 

výrobků na farmářském trhu a v místní maloobchodní prodejně. Studie je 

uložena elektronicky na webových stránkách MAS. 

Přehled dopadů projektu 

 na lidské zdroje – vzdělávacími akcemi a zajištěním možnosti 

efektivního zpracování místního ovoce a dalších místních produktů se podnítil 

zájem mladých lidí a členů obecních spolků o rozšíření nabídky kvalitních a 

zdravých produktů, došlo k významnému posílení místní identity a rozšíření 

znalostí obyvatel v oblasti zpracování pro větší soběstačnost a ekonomickou 

stabilitu místních komunit; 

 na sociální zdroje -  projekt posílil stávající partnerské vazby, podpořil 

vznik nových a to jak mezi spolupracujícími MAS, tak mezi MAS a spolky na 

úrovni jednoho i více území MAS. Potenciál dílčích aktivit aktivních jedinců 

či spolků se tak multiplikoval a vytvořil synergický efekt. Spolupráce a 

komunikace mezi spolky, školami, obcemi a MAS vyústila v další společné 

aktivity vytvářející dobré sociální klima na venkově; 

 na hospodářské zdroje – došlo ke zvýšení využívání a ekonomického 

zhodnocení místní zdrojů, pořízené technologie umožňují pestřejší a masovější 

zpracování produktů příp. vznik nových podnikatelských záměrů v této oblasti; 

 na životní prostředí – došlo k obnově původních struktur krajiny, 

záchraně genofondu, k přírodě šetrnému zpracování místní produkce (ke 

zpracování ovoce je využíváno obnovitelných zdrojů energie, např. sušárna na 

solární energii); 

 dopady na MAS – posílením role MAS v regionálním rozvoji, pozitivní 

stimulací sociálního klima i podnikatelského prostředí v oblasti zpracování 

místní produkce, různé úrovni, míry i oblasti zpracování produktů 

v zapojených MAS vedlo k potřebě vzájemné konzultace a další spolupráce. 

 

Termín realizace: 2012 – 2014 
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Přidaná hodnota projektu: 

Přidaná hodnota spolupráce na projektu není jen ve vzájemné inspiraci a přenosu 

zkušeností mezi zapojenými MAS, ale i v multiplikaci spolupráce mezi spolky a MAS 

a spolky navzájem. Každá ze zapojených MAS vyniká v nějaké oblasti a tento svůj 

potenciál předává dalším. MAS Strážnicko připravilo jednotný výukový program pro 

ostatní MAS a připravily exkurzi po již realizovaných projektech z dané oblasti na 

svém území, MAS Pomalší připravila studii legislativy pro zpracování a prodej 

výrobků z ovoce, založila experimentální plochu s tradičními odrůdami obilí a 

ukázkově tak představila celý proces využití obilí od jeho pěstování, mletí až po 

pečení. MAS Sdružení Růže a MAS NAD ORLICÍ pilotně ověřily využitelnost solární 

sušárny ovoce, sdílely vzdělávací kurzy, akce i pořízené technologie. MAS Krajina 

srdce ověřila, jak velké zkušenosti má v práci s mládeží a veřejností. Tyto zkušenosti 

ostatní MAS využily a budou využívat i v budoucnu pro své akce a aktivity.  

Přidanou hodnotu představuje také společná publikace "Kuchařka české a moravské 

vesnice II, která obsahuje místně specifické recepty z území spolupracujících MAS. 

Hodnota přidaná spoluprací: 

Spoluprací došlo k rozšíření zájmu o tradiční kuchyni venkova Čech i Moravy 

a s možností vyzkoušet si staré osvědčené a dnes již téměř zapomenuté recepty.  

Dostupné z: 

http://www.maspomalsi.cz/leader/projekty-spoluprace-2/venkovske-tradice-v-krajine-ii/ 

http://maspomalsi.rajce.idnes.cz/Nova_chlebova_pec_vydala_svuj_prvni_poklad/ 

http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/projekty-mas/venkovske-tradice-v-krajine-ii 

http://www.straznicko-mas.cz/det.asp?ID=353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maspomalsi.cz/leader/projekty-spoluprace-2/venkovske-tradice-v-krajine-ii/
http://maspomalsi.rajce.idnes.cz/Nova_chlebova_pec_vydala_svuj_prvni_poklad/
http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/projekty-mas/venkovske-tradice-v-krajine-ii
http://www.straznicko-mas.cz/det.asp?ID=353
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10. Po cestách a hradech doby Karla IV. 

Projekt zrealizovaly tři místní akční skupiny: 

KMAS: Posázaví o.p.s. 

PMAS: MAS Pomalší o.p.s. (NUTS II Jihozápad) 

MAS Rakovnicko o.p.s. 

 

Zdůvodnění projektu: 

Impulzem k projektu byla spolupráce mezi MAS tří regionů – pomoc při hledání 

styčných bodů mezi životem dnes a v minulosti (nejen cest ve smyslu geografickém, 

ale i časovém) – přiblížit středověký způsob života a cestování v době Karla IV. dnešní 

generaci, zvýšit zájem a povědomí o regionálních památkách, spolupráci a soudržnosti 

mezi regionálními a celostátními školami prostřednictvím setkávání dětí za účelem 

posilování lokální kulturní identity a patriotismu, výměny informací o kulturních 

identitách z jiných regionů na území Česka. 

Předmětem projektu bylo umožnit přístup k dané památce bez rozdílu každému 

návštěvníkovi. Stejně jako představit opomíjená místa naší historie například 

interaktivní formou zaměřenou na děti a mládež. Přiblížit jim středověký způsob života 

a cestování, jeho součástí byly investice do zázemí a zpřístupnění památkově 

chráněných objektů hradů Pořešín a Zlenice, pořízení prostředků pro prezentaci 

historie a kulturního dědictví i soutěž pro žáky základních škol.  
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Přehled výstupů projektu za MAS Pomalší: 

- 6 ks informativních panelů a stojanů umístěných na různých místech Hradu 

Pořešín – dokumentujících život na středověkém hradu. Jsou bez textu, 

možnost čtení jen pohledem. Cílem bylo zvýšit povědomí o místní 

i nadregionální historii, středověkých sídlech a životě ve středověku. Pomocí 

těchto informativních panelů byla vytvořena naučná stezka středověkým 

hradem, která návštěvníkům přibližuje nejen běžný život ve středověku, ale 

i podmínky a nástrahy na středověkých cestách. 

- Projekt pro školy Cestování a hrady 

v době Karla IV. Na začátku školního 

roku obdržely zainteresované školy 

na téma „Cestování a hrady v době 

Karla IV.“ zadání pro týmové práce 

(výběr z několika témat vztahujících 

se k základní myšlence projektu – 

cestování). Děti se svými pedagogy pracovaly nejprve na ideovém a potom na 

uměleckém ztvárnění vybraného tématu formou zpracování rešerší a 

výtvarných prací. Tvorba a následná prezentace uměleckých děl jednotlivých 

škol a vyhlášení vítězů probíhala na hradě Pořešíně během letního období roku 

2014. Cílem bylo podpořit pedagogy v tom, jak mohou prohloubit vztah žáků 

k místu, kde žijí, a uvědomit si jeho jedinečnosti, vést je k ochraně kulturního 

a přírodního dědictví ve svém okolí, využít unikátních edukativních možností 

prostředí areálu hradu Pořešín. Na závěr vzniklo dílo, prezentující pedagogy a 

žáky škol z regionu Pomalší.  

- Během dvou tematicky zaměřených víkendů proběhla na hradě Pořešín fyzická 

realizace zpracovaných výtvarných a uměleckých návrhů s důrazem na 

historickou autenticitu (práce ve 

výtvarném ateliéru a řemeslných 

dílnách – kovářství, hrnčířství, černá 

kuchyně). Těmito aktivitami je po 

celou dobu provázeli odborní lektoři - 

hrnčíř, kovář, kuchař a historik. 

Vítězové soutěže následně absolvovali vzdělávací a zábavný pobyt na hradě 
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Krakovec, kde měli rozvíjet již získané dovednosti a zároveň se seznámit 

s novými kamarády stejného zaměření spřátelených MAS (Posázaví, 

Rakovnicka). 

- Odrážecí hrnčířský kruh, brus do kovárny a středověký mlýnek budou nadále 

sloužit pro demonstraci života ve středověku návštěvníkům hradu a školním 

exkurzím.   

-  Přístavba budovy zázemí hradu 

Pořešín pro naučnou turistickou stezku 

je zděná budova s bezbariérovým 

přístupem. V přízemí se nachází 

vstupní hala, toalety, sprchy 

a schodiště. Podkroví přístavby je 

zázemím pro spolkovou činnost - je 

místem i pro organizaci aktivit místních 

společenských, kulturních a zájmových 

spolků a organizací, které přispívají k 

zachování tradic, rozšíření 

volnočasových aktivit a upevňují 

lokální identitu a mezilidské vztahy. Objekt zázemí se sociálním zařízením 

u hradu Pořešín bude nadále provozovat a jeho udržitelnost zajišťovat po 

dohodě s MAS Pomalší o.p.s. občanské sdružení Hrady na Malši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizace projektu: 2013-2014 
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Přidaná hodnota projektu: 

- zlepšení vybavenosti a dostupnosti památkových objektů 

- zvýšení úrovně znalostí a vědomí žáků základních škol v území MAS 

- rozšíření nabídky programů pro školy mimo území MAS a rodiny s 

dětmi 

- navázání a udržení aktivní dlouhodobé spolupráce mezi školami a   

organizacemi na území MAS Pomalší a také všech partnerských MAS  

Realizací projektu se podpořila dlouhodobá spolupráce MAS a občanského sdružení 

Hrady na Malši, došlo k většímu propojování a zapojování do aktivit a projektů 

navzájem.  

Hodnota přidaná spoluprací: 

Projekt byl veden po staré zemské stezce, která přesahuje území více MAS, proto jej 

jediná MAS sama nemohla zrealizovat. Naopak projekt otevírá možnost další 

spolupráce ostatním MAS, nacházejícím se na této zemské stezce.  

Dostupné z: 

http://www.maspomalsi.cz/leader/projekty-spoluprace-2/po-cestach-a-hradech-doby-karla-iv/ 

http://maspomalsi.rajce.idnes.cz/soutez_skolnich_tymu_na_hrade_Poresin/ 

http://maspomalsi.rajce.idnes.cz/vylet_Krakovec/ 

http://leader.posazavi.com/cz/area.asp?page=1&place_id=1&area_id=110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maspomalsi.cz/leader/projekty-spoluprace-2/po-cestach-a-hradech-doby-karla-iv/
http://maspomalsi.rajce.idnes.cz/soutez_skolnich_tymu_na_hrade_Poresin/
http://maspomalsi.rajce.idnes.cz/vylet_Krakovec/
http://leader.posazavi.com/cz/area.asp?page=1&place_id=1&area_id=110
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11) Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme 

  

Partneři projektu z NUTS II Jihozápad: 

KMAS: MAS Pošumaví, z.s.p.o. (Plzeňský kraj) 

PMAS:  MAS Brána do Českého ráje, o.s. (Hradecký kraj) 

                     

Předmětem předkládaného projektu spolupráce bylo zmapovat stavby lidové 

architektury v území, v nichž obě místní akční skupiny působí. Výstupem projektu 

bylo vytvoření databáze objektů lidové architektury, internetová aplikace s mapovými 

podklady, konání workshopů a exkurzí a také tištěná publikace zmapovaných objektů 

včetně cizojazyčných překladů.  

Důvod realizace: MAS vypozorovaly, že skoro každý region je něčím 

specifický, zvláštní, jedinečný. K utváření charakteru venkova v jednotlivých částech 

naší vlasti neodmyslitelně patří i lidové stavby. Mnohdy chodíme kolem 

architektonických zajímavostí, stavebních rarit a skvostů zcela bez povšimnutí. V celé 

řadě případů nevnímáme ani umění našich předků zapojit své stavby do krajiny tak, že 

vypadají jako její přirozená součást a nikoliv jako její rušivý element.  
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Výsledky projektu  

1. Vytvoření soupisů a databází kulturního dědictví se zaměřením na objekty 

venkovské lidové architektury dle stejné metodiky na území obou místních 

akčních skupin 

2. Dvě zrcadlové internetové aplikace – mapové portály objektů lidové 

architektury, zvlášť pro MAS Pošumaví a pro MAS Brána do Českého ráje 

3. Dvě knižní reprezentativní populárně-naučné publikace vždy s minimálně 50 

objekty mapovaných objektů lidové architektury z regionu MAS Pošumaví a 

MAS Brána do Českého ráje zveřejněných v internetové aplikaci. Podrobný 

popis bude uveden v českém jazyce, resumé také v německém a anglickém 

jazyce. 

4. Dvě exkurze s prohlídkou a seznámením mapovaných objektů lidové 

architektury na území partnerských místních akčních skupin  

5. Šest workshopů k problematice projektu a staveb lidové architektury zaměřené 

na získávání informací, diskusi o postupu prací a naplňování aktivit, výměně 

zkušeností. 

6. Databáze amatérských zájemců o problematiku staveb lidové architektury  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín realizace: 2010-2011 
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Hodnocení projektu 

 

Přehled dopadů projektu: 

1. Význam projektu spočívá ve zmapování a utřídění údajů většiny zajímavostí, 

se kterými budou obě MAS dále pracovat.  

2. Osoby, které se budou podílet na řešení projektu, budou moci konzultovat 

svoje poznatky s podobně zaměřenými odborníky v jiné části České republiky 

a výměnou zkušeností přispívat ke společnému odbornému růstu. 

3. Údaje poslouží i pro případné podávání následných projektů, protože pro 

region zajímavé objekty budou výstupem zdokumentovány a bude možno se 

kdykoliv podívat do databáze na informaci o poloze objektu a díky základní 

fotografické dokumentaci i na jeho stav.  

4. Zároveň budou výstupy projektu sloužit pro podporu výuky na místních 

základních a v některých případech i středních školách, což přinese 

v dlouhodobějším horizontu i vazby dětí na region.  

5. Možnost porovnání výsledků získaných podle jednotné metodiky v obou 

regionech přispěje nejen ke vzájemnému poznání, ale i k výměně zkušeností o 

běžné údržbě památek lidové architektury, zachování typických prvků lidové 

architektury při současné výstavbě, s přihlédnutím k regionálním tradicím, 

případně možnostech získávání finančních prostředků na jejich údržbu.  

6. V neposlední řadě se upevnění těchto vazeb může podle zkušeností z jiných 

projektů přenést prostřednictvím dětí i na rodiče.  

7. Projekt bude mít dopad i do oblasti cestovního ruchu, protože díky mapám 

a GPS souřadnicím, bude možné jednotlivé objekty snadno nalézt.  

8. Zároveň díky neomezenému přístupu a jazykovým mutacím bude výstup 

projektu sloužit i jako trvalá propagace regionu.  

9. Soupis staveb venkovské lidové architektury bude sloužit i k dokumentaci 

stavu, v jakém byly jednotlivé objekty v době pořízení databáze a bude 

využíván i jako podpůrné rozhodovací kritérium při podávání dalších projektů 

MAS, týkajících se těchto objektů.  

10. Udržitelnost projektu je z dlouhodobého hlediska příznivá, protože nebude 

třeba aktualizovat údaje ve velmi krátkých intervalech, jako je tomu u jiných 

databází, ale půjde spíše o doplňování nově objevených objektů místního 

dědictví a popisů k nim. 
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Klady 

 Spolupráce dvou geograficky vzdálených regionů. Zajímavá setkávání 

odborníků i laiků, vysoce hodnocené a velmi dobře po organizační i odborné 

stránce připravené exkurze. 

 Vázané publikace s příklady lidové architektury do všech škol a na všechny 

městské a obecní úřady na území obou MAS 

 Internetová aplikace s popisem staveb lidové architektury 

 Využití internetové aplikace v dalším období pro pasportizaci objektů lidové 

architektury na území MAS Pošumaví (ve spolupráci s Vlastivědným muzeem 

Dr. Hostaše v Klatovech a za podpory Ministerstva kultury ČR) 

 Sestavení realizačního týmu z odborníků v regionu, kteří se znali, ale doposud 

spolu nepracovali na jednom projektu 

 Seznámení se s celou řadou regionálních zajímavostí přímo na místě. 

Zápory 

 Různé hodnocení výsledků RO SZIF (České Budějovice bez vážnějších 

problémů, RO Hradec Králové, dodnes nevyřešeno. 

Šance 

 Využití dat z projektu při další propagaci regionu 

 Využití výstupů projektu pro podporu propagace regionu a částečně 

i cestovního ruchu 

 Spoluprací s dalšími subjekty využití dat ve vzdělávání 

 Podpora sounáležitosti s regionem 

 Využití IT při propagaci tradiční lidové architektury šance pro mladou generaci 

i seniory seznamovat se průběžně s jednotlivými objekty 

 Vyúčtování projektů se podle změny pravidel dělalo v dalších obdobích pouze 

na jednom RO SZIF - jeden pohled na věc. 

Rizika 

 „Mapování“ již popsaných objektů jinými subjekty v rámci jiných projektů. 

 Udržitelnost internetových aplikací z technického a finančního hlediska po 

povinné době udržitelnosti 



50 

 

 

Přidaná hodnota projektu:  

 Spolupráce neprofesionálních historiků a kronikářů na území obou MAS, která 

dala základ kooperaci v dalších navazujících projektech 

 Internetová aplikace umožňuje průběžné doplňování dalších objektů  

 Neformální podpora cestovního ruchu a na něj navázaných podnikatelských 

aktivit v regionu propagací zajímavých staveb 

 

Hodnota přidaná spoluprací: 

Spolupráce přinesla možnost zapojení nevybrané MAS, výměnu profesních zkušeností 

mezi odborníky, kronikáři a fundovanou laickou veřejností v obou územích.  

Dostupné z:  

http://www.posumavi.jz.cz/ 

http://www.mistnidedictvi.cz/index.php?page=40&lang=cz 

http://www.masbcr.cz/cz/o-nas.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.posumavi.jz.cz/
http://www.mistnidedictvi.cz/index.php?page=40&lang=cz
http://www.masbcr.cz/cz/o-nas.html
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12) Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných i kouzelných 

                

Partneři projektu z NUTS II Jihozápad: 

KMAS: MAS Aktivios, o.s. (Plzeňský kraj) 

PMAS:  MAS Pošumaví, z.s.p.o. (Plzeňský kraj)  

PMAS:  Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku  (Plzeňský kraj) 

                     

Předmětem předkládaného projektu spolupráce s názvem „Oživme společně památky 

a pověsti z míst tajemných i kouzelných“ je zmapovat a zachránit hmotné i nehmotné 

dědictví regionu na jih od Plzně propojením třech souvisejících prvků - obnova 

drobných památek, podpora ochotnických spolků a sběr místních pověstí i jejich 

publikování v knižní a audiovizuální podobě.  

 

 

 

Důvod realizace: Téměř na každém kroku se setkáváme s bohatstvím, které nám zde 

zanechali naši předkové a měli bychom si toho vážit. Měli bychom chránit poklady 

našeho kraje a předávat je dalším pokolením. Vždyť kostely, kapličky, křížky, boží 

muka a sochy vtiskly nezaměnitelný a obdivuhodný ráz naší krajině. 

Tyto památky provází příběhy, pověsti – některé jsou zapsány, mnohé však žijí jen ve 

vzpomínkách pamětníků, či jsou zasuté v archivech. 

 

 

Výsledky projektu  



52 

 

1.) Tištěná ilustrovaná publikace sebraných pověstí - soubor. Na území každé MAS 

bylo provedeno mapování a sběr místních pověstí. Z těchto sebraných pověstí každá 

MAS vybrala na schůzkách pracovních skupin minimálně 12 pověstí, které byly 

zahrnuty do publikace dané MAS. Na společném projednávání pracovních skupin 

všech tří partnerských MAS byly všechny pověsti představeny. Vznikl soubor tří 

publikací s jednotným designem a společným přebalem. Tento celek byl zdarma 

předán do všech obcí, IC, místních knihoven, škol a školek a byly zohledněny povinné 

výtisky státním institucím.  

 

2) CD s mluveným slovem. Na společném projednávání pracovních skupin všech tří 

partnerských MAS, kde byly všechny pověsti představeny, byly vybrány pověsti 

určené k nahrání na CD. Předpokladem bylo celkem 9 pověstí (z každého území tři). 

CD je zdarma předáno spolu se souborem tištěných publikací (viz výše). Pověsti 

namluvil Otakar Brousek starší.  

 

3) Divadelní festival - putovní. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Z každé MAS jeden ochotnický spolek zdarma dramaticky zpracoval jednu jimi 

vybranou pověst z území (tzn. celkem tři dramaticky zpracované pověsti), kterou dále 

nastudoval a odehráli na prvním společném divadelním festivalu, který se konal v 

zámeckém areálu v Nebílovech v květnu 2013. Další divadelní festival se uskutečnil 

na území MAS sv. Jana z Nepomuku a na území MAS Pošumaví. 
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4) Umělecko-historický workshop. 

Workshop zaměřený na demonstraci 

správných postupů při obnově 

stavebních památek a to jak 

technicky, tak památkářsky 

Umělecko-historický workshop " 

Obnovujeme kulturní dědictví" 

proběhl v květnu 2013 v rámci 

divadelního festivalu. 

5) Opravené prvky kulturního dědictví a to: socha sv. Vojtěcha u Zeleného  (MAS 

Aktivios), socha sv. Jana Nepomuckého v Klatovech (MAS Pošumaví),  

a barokní skulptura - socha "putti" v Žinkovech (MAS sv. Jana z Nepomuku). 

 

 

Termín realizace: 2011-2013 

 

Hodnocení projektu 

 

Klady 

Seriózní zpracování bájí a pověstí na území všech tří MAS 

Vydání brožovaných publikací (v každé MAS zvlášť) se sebranými pověstmi 

Všechny tři publikace jsou zpracovány podle jednotné grafické úpravy a dohromady 

tvoří jeden celek 

Vydáno společné CD s vybranými pověstmi za každou MAS. CD namluvil Otakar 

Brousek starší. 

V každé MAS byla zrestaurována jedna socha. V MAS Pošumaví to byla socha 

sv. Václava, která je dnes po vysvěcení umístěna v nice průchodu pod Černou věží 

v Klatovech 

Jedna pověst z území působnosti každé MAS nastudována ochotnickými soubory 

a hrána nejen v rámci projektu na slavnostech v Nebílovech, ale reprízována v dalších 

představeních na dalších štacích. 

Literární soutěž žáků základních škol přispěla k poznání území, kde autoři žijí 

Zápory 

 Menší administrativní problémy při vyúčtování – MAS Pošumaví plátce DPH, 

zbylé dvě MAS neplátci DPH 
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 Menší problémy s vlastnictvím restaurovaných předmětů. Socha musí být po 

dobu udržitelnosti projektu pronajata MAS Pošumaví od skutečného vlastníka. 

 Někdy horší komunikativnost v rámci realizačního týmu složeného ze zástupců 

jednotlivých MAS. Lidé si někdy „nesednou“.  

Šance 

 Podpora sounáležitosti s regionem 

 Propagace regionu navenek 

 Možnosti další spolupráce sousedících MAS na regionálních projektech 

 Nenásilná forma vzdělávání dětí a mládeže v regionálních pověstech 

 Velký počet různých výstupů umožňuje do budoucna navazovat na ně s dalšími 

projekty podle potřeb a možností regionu 

Rizika 

 Poškození pronajaté sochy vandaly nebo vyšší mocí 

 Poměrně velké množství podobných soutěží a aktivit pořádaných různými 

subjekty – ztráta zájmu veřejnosti 

Přidaná hodnota projektu:  

 Spojení celostátně známého umělce s regionálními reáliemi přispívá 

k jejich většímu vnímání veřejností 

 Spolupráce veřejné správy, podnikatelského subjektu a neziskového 

sektoru při rekonstrukci movité památky 

 Nenásilná propagace myšlenky LEADER na akcích konaných v rámci 

projektu 

Hodnota přidaná spoluprací: 

Spolupráce MAS umožnila setkávání divadelních ochotníků ze tří regionů MAS. 

Vznikla nová tradice setkávání, která se dále prohlubuje. Ochotnické soubory dnes 

čerpají z historických námětů z území uvedených spolupracujících MAS.  

Dostupné z:  http://www.posumavi.jz.cz/ 

                                         http://www.mas-aktivios.cz/mas-aktivios-zs/ 

 

 

http://www.posumavi.jz.cz/
http://www.mas-aktivios.cz/mas-aktivios-zs/

