
Management zelené 
infrastruktury v 

krajině střední Evropy

KDO JSME
Partneři z pěti středoevropských zemí spolupracují 
na zlepšení managementu zelené infrastruktury a  
na zlepšení benefitů a služeb, které poskytuje.

Rakousko
Národní Park Thayatal
Vídeňská univerzita

Česká republika
Krkonošský národní park
Výzkumný ustav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 
zahradnictví

Německo
Technická univerzita v Drážďanech
Saská nadace pro přírodu a životní prostředí 
Leibnizův ústav ekologického, městského a regionál-
ního rozvoje 

Itálie
Metropolitní město Turín 
Italská agentura nových technologií, energetiky a 
udržitelného ekonomického rozvoje 

Polsko
Národní park Karkonosze

Kdo nás financuje?
Náš projekt je spolufinancován programem Interreg 
CENTRAL EUROPE, který podporuje spolupráci 
při společných výzvách ve střední Evropě. Za 
pomoci financování z Evropského regionálního 
rozvojového fondu program podporuje instituce, 
aby spolupracovaly bez ohledu na státní hranice při 
zlepšování měst a oblastí v Rakousku, Chorvatsku, 
České republice, Německu, Maďarsku, Itálii, Polsku, 
Slovensku a Slovinsku.
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CO DĚLÁME
Cílem projektu MaGICLandscapes je poskytnout 
nástroje a informace úředníkům, správcům 
území a komunitám pro management zelené 
infrastruktury tak, aby byly naplněny požadavky 
místních aktérů a zároveň byly maximalizovány 
benefity, které jsou poskytovány jak na lokální 
tak na strategické úrovni. Nástroje jsou 
vytvářeny tak, aby umožnily cílené a jasně 
definované investice, které mají podporu 
nejen v rámci komunit, ale také v rámci
lokálních, regionálních a národních autorit.

Kyjovsko | VUKOZ 

Krajina kolem obce Chieri v Piemontu | G. Bovo

Krkonoše | KPN

Národní Park Thayatal | NP Thayatal, R. Mirau

Kontaktujte nás:
 
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP)
Martin Erlebach

 +420 733 593 972
 merlebach@krnap.cz

www.krnap.cz

Výzkumný ustav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 
zahradnictví (VUKOZ), v.v.i 
Hana Skokanová

 +42 541 126 253
 hanka@skokan.net

www.vukoz.cz

MaGICLandscapes
DOVĚZTE SE VÍCE O

www.interreg-central.eu/magiclandscapes



STRATEGIE A AKČNÍ 
PLÁNY
V devíti případových studiích budou vytvořeny 
strategie a akční plány. Ty vezmou v potaz lokální 
specifika, potřeby a příležitosti. Zároveň budou 
reflektovat širší prostorové vazby a funkce zelené in-
frastruktury, které budou identifikovány ve výzkumu 
předcházejícímu vytváření strategií/akčních plánů. 
Také budou v souladu s národními, regionálními a 
lokálními územními plány a strategiemi a budou vy-
tvořeny ve spolupráci s místními aktéry. Případové 
studie jsou:

Trojmezí Polska, České republiky a Německa
Krkonošský národní park a okolí, Česká Republika
Kyjovsko, Česká republika
Východní Waldviertel a západní Weinviertel, Rakousko
Národní park Thayatal, Rakousko
Údolí řeky Po, Itálie
Krajina okolí Chieri u Turína, Itálie
Oblast Dübener Heide, jihovýchodní Německo
Národní park Karkonosze a okolí, Polsko

ŠKOLENÍ
Aby se výsledky a nástroje co nejvíce uplatnily 
v praxi a byly přenositelné i do jiných oblastí, 
projekt nabídne školení o jejich využití. Školení 
je, stejně jako projekt, strukturováno do tří 
prostorových úrovní — nadnárodní, regionální a 
lokální. Jednotlivá školení budou pořádána v pěti 
účastnických zemích — Polsku, České republice, 
Itálii, Rakousku a Německu, a budou uspořádána 
v květnu 2020.

Pro ty, kteří se školení nebudou moci v 
květnu 2020 zúčastnit, stejně tak pro možnost 
přenositelnosti výsledků za hranice regionů 
budou tato školení v podobě webinárů uveřejněna 
na stránkách projektu v červnu 2020.

NÁSTROJE
MaGICLandscape vytvoří šest nástrojů zaměřených 
na ochranu a udržitelné využívání našeho přírodního 
bohatství a zdrojů. Tři z těchto nástrojů poskytne 
informace pro rozhodování a vytváření strategií.
Ty jsou: 

1. příručka o koncepčních a teoretických základech 
hodnocení zelené infrastruktury, termínech a defini-
cích
2. regionální mapy zelené infrastruktury
3. mapy a data ilustrující funkčnost a ekosystémové 
služby poskytované zelenou infrastrukturou

Zbývající nástroje navádějí k hodnocení na třech 
prostorových úrovních. Jsou to:

1. manuál na hodnocení přeshraniční zelené infra-
struktury (strukturní a prostorové vazby)
2. manuál na hodnocení funkčnosti zelené infra-
struktury (funkce a ekosystémové služby)
3. manuál pro vytváření strategií a akčních plánů 
založených na datech (využití prostorových infor-
mací a spolupráce s komunitami pro nalezení těch 
investic, které poskytnou maximální veřejný užitek)

ZAPOJTE SE!
MaGICLandscapes vás potřebuje!
Ať už jste orgán státní správy/samosprávy, plánovač, 
environmentální organizace či skupina občanů, tento 
projekt je pro vás relevantní. Chceme, aby každý 
výstup z tohoto projektu byl využitelný a užitečný 
a zahrnul potřeby zamýšlených uživatelů. Vaše 
podpora a nápady při vývoji nástrojů jsou proto 
důležité. Chceme, aby se nástroje staly součástí 
rozhodovacích procesů a udržitelného rozvoje a aby 
je instituce využívaly v budoucích plánováních, která 
reflektují regionální a lokální potřeby. V každé 
z případových studií je mnoho příležitostí ke 
spolupráci, poskytování nápadů a usměrňování 
obsahů a využitelnosti nástrojů.
Pokud máte zájem nám pomoci a chcete se zapojit 
do projektu, navštivte, prosím, naše webové stránky. 
Na nich naleznete detailní popisy případových studií 
a kontakt na lokálního partnera.
V České republice se jedná o oblast Krkonošského 
národního parku (zodpovědná správa KRNAP) a oblast 
Kyjovska (zodpovědný VÚKOZ).

strategií a/nebo akčních plánů začátek školení nástrojů vytvořených pro 
praxi

případových studií

MaGICLandscapes...
...dodá řadu strategií a akčních plánů, školení a 
nástrojů pro zlepšení managementu a ochrany 
zelené infrastruktury v našem regionu.
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FAKTA 
A ČÍSLA

VÝSTUPY
MaGICLandscapes mají četné výstupy v podobě 
strategií a akčních plánů a nástrojů vyvinutých pro 
ochranu a udržitelné využívání přírodních zdrojů, 
řadu pilotních akcí a školení ve využití těchto 
nástrojů.

Všechny výstupy jsou vzájemně propojené a jsou 
vyvíjené na základě případových studií ve vybraných 
devíti regionech.

Výstupy jsou navrženy tak, aby mohly být využity 
různými koncovými uživateli, ať již orgány státní 
správy a samosprávy či místními komunitami, které 
chtějí zlepšit své prostředí.

Jsou vyvinuty tak, aby umožnily správcům a 
uživatelům území porozumět regionálním i lokálním 
potřebám týkajícím se zlepšení a ochrany zelené 
infrastruktury, a zároveň aby umožnily odpovídající 
a cílené investice, což zajistí maximální veřejný 
užitek z takto provedených investic.

výstupů pro 
lepší zelenou 
infrastrukturu

projektových partnerů

asociovaných partnerů
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