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                                              SLOVO ⁄VODEM / INFORMACE AUTORŸM

V·ûenÌ Ëten·¯i Ëasopisu PozemkovÈ ˙pravy

Minul˝ rok byl pro Ëleny »eskomoravskÈ komory
zajÌmav˝ takÈ tÌm, ûe uplynulo t¯ÌletÈ volebnÌ obdobÌ
a 3. listopadu 2008 se uskuteËnila valn· hromada dele-
g·t˘ ze vöech oblastnÌch poboËek. Na tÈto valnÈ hro-
madÏ byla pod·na zpr·va o Ëinnosti »MKP⁄ za uply-
nulÈ obdobÌ a byl rovnÏû stanoven dalöÌ smÏr, kter˝m
by se mÏla »MKP⁄ d·le ubÌrat. Deleg·ti byli rovnÏû
r·mcovÏ sezn·meni s p¯ipravovan˝m n·vrhem Doho-
dy o souËinnosti a spolupr·ci mezi ⁄P⁄ a »MKP⁄.
RovnÏû probÏhly volby novÈho p¯edstavenstva a do-
zorËÌ rady. Situace pro financov·nÌ pozemkov˝ch
˙prav se v†letoönÌm roce stabilizovala pomÏrnÏ na
dobrÈ ˙rovni a tudÌû by koneËnÏ mohlo nastat vhodnÈ
obdobÌ pro vymezenÌ oboru pozemkov˝ch ˙prav a pro
jeho skuteËn˝ rozvoj. Do konce roku bude zpraco-
v·na nov· metodika pozemkov˝ch ˙prav a pl·nu
spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ. Je t¯eba se zamÏ¯it p¯edevöÌm
na kvalitu odevzd·vanÈ pr·ce. Dnes je jiû zpracov·-
no tolik pozemkov˝ch ˙prav v†naprosto odliön˝ch
regionech, ûe jsme schopni definovat pomÏrnÏ p¯es-
nÏ kvalitativnÌ ukazatele a jejich cenovou ˙roveÚ.
MusÌme si stanovit dalöÌ cesty ke zvyöov·nÌ odbor-
n˝ch znalostÌ jak pracovnÌk˘ pozemkov˝ch ˙¯ad˘,
tak i projektant˘ pozemkov˝ch ˙prav. Jednou z†tÏch-
to cest zvyöov·nÌ znalostÌ a informace o aktu·lnÌch
problÈmech v†pozemkov˝ch ˙prav·ch je i vyd·v·nÌ
Ëasopisu PozemkovÈ ˙pravy. Od roku 2009 p¯evzala
vyd·v·nÌ Ëasopisu PozemkovÈ ˙pravy v†plnÈm roz-
sahu »MKP⁄. Z†toho titulu byla novÏ ustavena redak-
ËnÌ rada, jejÌmiû Ëleny jsou vysoce fundovanÌ odbor-

nÌci z†vysok˝ch ökol a v˝zkumu, zastoupenÌ m· i ⁄P⁄
a projektanti pozemkov˝ch ˙prav. Smyslem Ëasopi-
su je propagace oboru pozemkov˝ch ˙prav, öÌ¯enÌ od-
bornosti a informov·nÌ o aktu·lnÌm dÏnÌ na ˙seku
pozemkov˝ch ˙prav. CÌlem redakËnÌ rady je za¯azenÌ
Ëasopisu mezi recenzovanÈ Ëasopisy. »asopis bude
vyd·v·n v†elektronickÈ podobÏ a v†klasickÈ tiötÏnÈ
podobÏ jako dosud. Vzhledem k†tomu, ûe na Ëasopis
od letoönÌho roku MZe neposkytuje dotaci, kter· po-
kr˝vala poËet v˝tisk˘ pro ⁄P⁄, PozemkovÈ ˙¯ady
a Katastr·lnÌ ˙¯ady, bylo nutnÈ provÈst kalkulaci sku-
teËn˝ch n·klad˘ na vyd·v·nÌ Ëasopisu a na z·kladÏ
poËtu odbÏratel˘ stanovit cenu roËnÌho p¯edplatnÈho
(4 v˝tisky). Po zakalkulov·nÌ vöech n·klad˘ vËetnÏ
poötovnÈho bylo stanoveno roËnÌ p¯edplatnÈ na rok
2009 ve v˝öi 600,ñ KË. Jakmile dojde ke zv˝öenÌ poËtu
odbÏratel˘, cena p¯edplatnÈho bude snÌûena. Dosa-
vadnÌ odbÏratelÈ dostali v†poslednÌm v˝tisku Ëasopi-
su za rok 2008 sloûenku, nebo ËÌslo ˙Ëtu »MKP⁄
na kterÈ mohou p¯edplatnÈ na rok 2009 uhradit. P¯ed-
platnÈ je zapoËitatelnou poloûkou do n·klad˘. V†p¯Ì-
padÏ uhrazenÌ p¯edplatnÈho budou p¯edplatitelÈ  nad·-
le dost·vat sv˘j Ëasopis poötou. NovÌ z·jemci o odebÌ-
r·nÌ Ëasopisu se mohou p¯ihl·sit u Ing. AntonÌna Svo-
body, NovotnÈho l·vka 5, Praha, Tel.: 221 082 270.
VÏ¯Ìm, ûe se odebÌr·nÌ Ëasopisu stane pro kaûdÈho
pracovnÌka pozemkov˝ch ˙prav prestiûnÌ z·leûitostÌ,
zdrojem prospÏön˝ch informacÌ, moûnostÌ diskuze k†od-
bornÈ problematice a ûe vyd·v·nÌ Ëasopisu uh·jÌme.

Ing. MojmÌr Proch·zka, p¯edseda »MKP⁄

Pokyny pro autory p˘vodnÌch vÏdeck˝ch pracÌ
Viz. www.cazv.cz/publikace/pokyny pro autory

N·zev pr·ce (titul) musÌ v˝stiûnÏ informovat o zamÏ¯enÌ
pr·ce a nemÏl by p¯es·hnout 85 ̇ hoz˘. NesmÌ obsahovat zkrat-
ky a nadbyteËn· slova (hodnocenÌ, studium, popis, struËnÈ
v˝sledky, p¯edbÏûnÈ informace apod.). Uv·dÌ se v angliËtinÏ
a v ËeötinÏ nebo slovenötinÏ, podtituly Ël·nk˘ jsou vylouËeny.

Auto¯i se uv·dÏjÌ k¯estnÌm jmÈnem a p¯ÌjmenÌm.
PracoviötÏ autor˘ se uv·dÌ v ofici·lnÌ verzi. Pokud jsou

auto¯i z vÌce pracoviöù, uv·dÌ se u jejich jmÈna ËÌslo odpovÌ-
dajÌcÌ stejnÈmu ËÌslu v seznamu pracoviöù.

Grant, ze kterÈho byla pr·ce financov·na: kromÏ ËÌsla gran-
tu se uv·dÌ i pln˝ n·zev grantovÈ agentury nebo instituce.

Abstrakt se uv·dÌ v rozsahu maxim·lnÏ 150 slov. MusÌ
obsahovat podstatnÈ ˙daje o metodickÈm p¯Ìstupu k ¯eöenÌ
problÈmu, v˝stiûnÏ popsanÈ dosaûenÈ v˝sledky a jejich statis-
tickou v˝znamnost a struËnÈ a jednoznaËnÈ z·vÏry, kterÈ z nich
auto¯i vyvozujÌ. V abstraktu se necitujÌ û·dnÈ publikace a ne-
uv·dÏjÌ se diskuse v˝sledk˘.

KlÌËov· slova neopakujÌ podstatn· jmÈna uveden· jiû v n·-
zvu pr·ce a musÌ co nejlÈpe charakterizovat studovan˝ prob-
lÈm.

⁄VOD by mÏl informovat o aktu·lnÌm stavu v˝zkumu v da-
nÈm oboru a o cÌli pr·ce. Citovan˝mi publikacemi se dokl·d·

stav souËasn˝ch poznatk˘, z nichû auto¯i vych·zejÌ, ne vöe, co
jiû bylo uve¯ejnÏno. Citace uvedenÈ v textu musÌ souhlasit
s ̇ daji v seznamu literatury. DoporuËuje se uv·dÏt pouze citace
z lektorovan˝ch periodik.

MATERI¡L a METODY musÌ poskytnout jasn˝ popis
pouûit˝ch:
● stroj˘, p¯Ìstroj˘ a za¯ÌzenÌ, chemik·liÌ, diagnostick˝ch sou-

prav apod. (typ, zdroj nebo v˝robce, zemÏ p˘vodu) a zp˘sob
jejich pouûitÌ;

● rostlin/zvÌ¯at (p¯esn· definice druhu, poËtu a zdroj˘ rostlin/
zvÌ¯at, jejich rozdÏlenÌ do pokusn˝ch a kontrolnÌch skupin,
zp˘sob pÏstov·nÌ/ust·jenÌ, krmenÌ a oöet¯ov·nÌ, hodnocenÌ sta-
vu, odbÏr vzork  ̆k vyöet¯enÌ, uchov·v·nÌ vzork  ̆do zpracov·nÌ);

● metod (podrobn˝ popis nebo citace dostupnÈ pr·ce, ve kterÈ
je popis metody); nelze p¯ipustit citaci pr·ce, kter· pouze
odkazuje na metodu, ale neuv·dÌ jejÌ popis; p¯ÌpadnÈ modi-
fikace citovan˝ch postup˘ musÌ b˝t jednoznaËnÏ pops·ny;
pokud metody neprov·dÏli auto¯i pr·ce, musÌ b˝t uvedeno,
kdo dodal v˝sledky (jmÈno a pracoviötÏ);

● zp˘sob˘ vyhodnocenÌ v˝sledk˘, statistick˝ch metod a po-
uûit˝ch program˘.                                                                  ➤

REDAKCE



   INFORMACE AUTORŸM

PozemkovÈ ˙pravy / Ëervenec 2009

2

➤➤➤➤➤ V›SLEDKY musÌ b˝t zpracov·ny p¯ehlednÏ a pokud moû-
no vyj·d¯eny graficky nebo v tabulk·ch. NenÌ p¯Ìpustn· doku-
mentace stejn˝ch v˝sledk˘ jak v tabulk·ch, tak pomocÌ graf˘.
StatistickÈ vyhodnocenÌ musÌ mÌt logickÈ zd˘vodnÏnÌ a doko-
nalÈ zpracov·nÌ. V˝sledky by mÏly obsahovat ˙daje, kterÈ
umoûnÌ jejich ovÏ¯enÌ (nap .̄ p¯i hodnocenÌ v˝znamnosti rozdÌlu
dvou pr˘mÏr˘ je t¯eba uvÈst pr˘mÏr, poËet stanovenÌ a smÏro-
datnou odchylku). Statisticky v˝znamnÈ rozdÌly musÌ b˝t v ta-
bulk·ch nebo v grafech vyj·d¯eny jednoznaËnÏ a p¯ehlednÏ.
V pr·ci nelze uv·dÏt v˝sledky zÌskanÈ postupem, kter˝ nenÌ
pops·n nebo citov·n v metodice.

DISKUSE m· jednoznaËnÏ vyj·d¯it srovn·nÌ dosaûen˝ch
v˝sledk˘ s dosud zn·m˝mi poznatky, aby bylo z¯ejmÈ, co je
ve v˝sledcÌch zcela nov˝m poznatkem, v Ëem se dosaûenÈ v˝-
sledky liöÌ od n·lez˘ jin˝ch autor˘ nebo v Ëem se s publikova-
n˝mi n·zory shodujÌ. Diskuse m· zd˘raznit v˝znam v˝sledk˘
a upozornit na novÏ otev¯enÈ ot·zky a na pot¯ebu jejich ¯eöenÌ.
V poslednÌm odstavci diskuse by mÏlo b˝t uvedeno, zda bylo
dosaûeno cÌle vytyËenÈho v ̇ vodu a jakÈ z toho auto¯i vyvozujÌ
z·vÏry.

SEZNAM CITOVAN›CH PRACÕ musÌ zahrnovat vöechny
uv·dÏnÈ pr·ce, citovanÈ v textu, jmÈnem autor˘ a rokem vyd·nÌ
jejich publikace (v p¯ÌpadÏ citacÌ vÌce pracÌ z jednoho roku se
v textu i v seznamu literatury odliöujÌ pÌsmeny a, b, c...). Pokud
m· pr·ce vÌce autor˘, uv·dÏjÌ se v seznamu pracÌ vöichni,
v textu vöak jen prvnÌ s dodatkem Ñet al.ì a rokem vyd·nÌ.
Auto¯i se uv·dÏjÌ velk˝mi pÌsmeny, k¯estnÌ jmÈna inici·lami,
rok vyd·nÌ, za teËkou n·zev citovanÈ pr·ce, ofici·lnÌ zkratka
Ëasopisu, roËnÌk, str·nkov˝ rozsah. Pr·ce v monografiÌch a ve
sbornÌcÌch se uv·dÏjÌ podle n·sledujÌcÌho vzoru:
SMITH W.H., 1990. Air Pollution and Forests. Berlin, Sprin-
ger Verlag: 618.
MR¡»EK Z., PAÿEZ J., 1986. PÏstov·nÌ smrku. Praha, SZN: 203.
Literatura by se mÏla uv·dÏt pouze z lektorovan˝ch periodik.

V seznamu literatury nelze uv·dÏt pr·ce, kterÈ nejsou cito-
v·ny v textu.

■ P¯Ìklad citace v textu: ... popsal BROWN (1995).., ... popsala
¯ada autor˘ (BROWN 1995; MURASHIGE a SKOOG 1996;
REED et al. 1998)...
■ P¯Ìklad citacÌ v seznamu (zkratky Ëasopis˘ se uv·dÏjÌ podle
Science Citation Index nebo Current Contents):
ñ MURASHIGE T., SKOOG F., 1962. A revised medium for
rapid growth and bioassay with tobacco tissue cultures. Physiol.
Plant, 75: 473-479.

Tabulky a obr·zky se dod·vajÌ zvl·öù a na vöechny musÌ
b˝t odkaz v pr·ci. Vöechny ilustrativnÌ materi·ly musÌ mÌt kva-
litu vhodnou pro tisk. Fotografie i grafy jsou v textu uv·dÏny
jako obr·zky a jsou ËÌslov·ny pr˘bÏûnÏ. Kaûd˝ obr·zek musÌ
mÌt struËn˝ a v˝stiûn˝ popis.

KONTAKTNÕ ADRESA jednoho z autor˘, na kterÈho m˘-
ûe b˝t zasÌl·na korespondence, je uv·dÏna v ËeötinÏ, sloven-
ötinÏ (pop .̄ u zahraniËnÌch autor˘ v angliËtinÏ) na konci pr·ce.
KromÏ poötovnÌ adresy musÌ obsahovat i ËÌsla telefonu, faxu
a e-mail autora.

DalöÌ poûadavky
Rukopis pr·ce se dod·v· vytiötÏn bÏûn˝mi fonty ve veli-

kosti 12 a v ¯·dkov·nÌ, kterÈ se blÌûÌ poËtu 30 ¯·dk˘ na str·nce
a 60 pÌsmen na ¯·dku. DalöÌ technickÈ poûadavky (zpracov·nÌ
obr·zk˘ a moûnost uve¯ejnÏnÌ fotografiÌ, doporuËenÈ textovÈ
editory, form·ty digitalizovan˝ch obr·zk˘ apod.) si lze vyû·dat
v redakci. Rukopis vËetnÏ obr·zk˘ na disketÏ musÌ b˝t vûdy
doplnÏn i souËasn˝m odesl·nÌm vytiötÏnÈ verze v poûadova-
nÈm poËtu dvou v˝tisk˘. Textov˝ soubor se na disketu ukl·d·
bez dÏlenÌ slov a zarovn·nÌ blok˘. Rukopis musÌ b˝t tiötÏn se
öirok˝m okrajem, s dvojit˝mi mezerami mezi ̄ ·dky a na papÌru
form·tu A4. Jestliûe jsou grafy vytvo¯eny v programu Excel, je
pot¯eba je dodat uloûenÈ v tomto programu (nestaËÌ grafy im-
portovanÈ do dokumentu Word).

Zkratky a symboly pouûÌvanÈ v pr·ci je nutnÈ p¯i jejich
prvnÌm uvedenÌ vysvÏtlit. PouûÌvanÈ jednotky musÌ odpovÌdat
soustavÏ mÏrov˝ch jednotek SI.                                                   ■

PozemkovÈ ˙pravy se nesmÌ st·t popelkou

PozemkovÈ ̇ pravy jsou v naöÌ zemi oborem s tradicÌ vÌce neû 150 let starou.
D˘kazem , ûe to nenÌ obor neopodstatnÏnÏ a umÏle vytvo¯en˝ je, ûe zah·jenÌ
scelovacÌch ˙prav pod vedenÌm Frantiöka SkopalÌka v Z·hlinicÌch na Hole-
öovsku p¯ed vÌce neû  stopades·ti lety probÏhlo z iniciativy a dobrovolnÈ dohody
obËan˘. a nutno p¯ipomenout,ûe v tÈ dobÏ nebyl û·dn˝ z·kon o scelov·nÌ.

V†pr˘bÏhu dalöÌch let proch·zely po-
zemkovÈ ˙pravy  p¯irozen˝m v˝vojem
a plnily poûadavky svÈ doby. K†jejich
v˝znamnÈ deformaci doölo v†pades·t˝ch
letech, kdy byly vlastnickÈ vztahy k†p˘-
dÏ nucenÏ p¯eruöeny, pozemky  sceleny
a tak doölo k†nad¯azenÌ uûÌvacÌch vztah˘
nad vlastnickÈ. Od tÈ doby se tÈû datuje
dvojÌ evidence p˘dy, uûivatelsk· a vlast-
nick·. RovnÏû se naprosto diametr·lnÏ
zmÏnila tv·¯ krajiny. Z†drobn˝ch polÌËek
se postupnÏ staly velkÈ l·ny, bylo roz-
or·no velkÈ mnoûstvÌ cest, mezÌ, prove-
deno nap¯ÌmenÌ potok˘ a realizov·ny
velkoploönÈ odvodnÏnÌ. RovnÏû se v˝-
raznÏ zv˝öilo pouûÌv·nÌ umÏl˝ch hno-
jiv a herbicid˘. V†d˘sledku tÏchto opat¯e-

nÌ zmizelo z†krajiny i velkÈ mnoûstvÌ
zelenÏ, aù jiû ovocnÈ, nebo neovocnÈ.
Za tÏmito opat¯enÌmi vöak n·sledova-
ly dalöÌ negativnÌ jevy, jako je mono-
kulturnÌ pÏstov·nÌ plodin na velk˝ch
l·nech a s†tÌm spojen· vodnÌ eroze p˘d
a n·sledn˝ v˝razn˝ ˙bytek drobnÈ zvÏ¯e
i ptactva.

I v†tÏchto dob·ch vöak probÌhaly
pozemkovÈ ˙pravy, jejichû cÌlem mÏlo
b˝t vytvo¯enÌ co nejvÏtöÌch souvisl˝ch
pozemk˘. Projektanti pozemkov˝ch
˙prav se ve vÏtöinÏ p¯Ìpad˘ tÏmto maxi-
malistick˝m snah·m br·nili a hledali
d˘vody pro zachov·nÌ urËitÈho r·zu
krajiny a zachov·nÌ p˘vodnÌch p¯Ìrod-
nÌch prvk˘.

K†v˝raznÈ kvalitativnÌ zmÏnÏ doölo
po roce 1990, kdy zapoËaly restituce a po-
zemkovÈ ˙pravy se postupnÏ vr·tily ke
svÈmu p˘vodnÌmu posl·nÌ.

St·t na sebe vzal v˝znamnou a odpo-
vÏdnou ̇ lohu jednak ve vr·cenÌ majetku,
ale i umoûnÏnÌ jeho vyuûÌv·nÌ vlastnÌky.
BezpoËet jednotliv˝ch parcel scelen˝ch
do velk˝ch l·n˘ je st·le pro vlastnÌky
nep¯Ìstupno. V†d˘sledku öpatnÈ evidence
vlastnictvÌ k†p˘dÏ  dost vysokÈ procento
p˘dy neproölo dÏdick˝mi ¯ÌzenÌmi, je
i velk˝ poËet nezn·m˝ch vlastnÌk˘. Bylo
zornÏno hodnÏ polnÌch cest , snÌûila se
prostupnost krajiny. TÏchto neövar˘ p¯e-
trv·v· st·le dost.

P¯ijetÌm z·kona o p˘dÏ, z·kona o po-
zemkov˝ch ˙prav·ch a z¯ÌzenÌm pozem-
kov˝ch ˙¯ad˘ na sebe st·t vzal velkou
odpovÏdnost tyto nepravosti odstranit.
Pozemkovou ˙pravou dost·v· vlastnÌk
pozemky v†r·mci moûnostÌ z·kona  sce-
lenÈ a hlavnÏ p¯ÌstupnÈ, coû mu umoûnÌ
jejich vyuûÌv·nÌ, ale i snadnÏjöÌ prona-
jÌm·nÌ, p¯ÌpadnÏ i prodej. I pron·jem
p˘dy je forma podnik·nÌ. V†krajinÏ je
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¯eöen vodnÌ reûim vËetnÏ eroze p˘dy,
protipovodÚov· opat¯enÌ, navrûenÌ no-
v˝ch cest a v˝sadby zelenÏ.Z·kon d·v·
moûnost vyrovnat ze st·tnÌ p˘dy rozöÌ-
¯enÌ silnic i jin˝ch staveb na soukrom˝ch
pozemcÌch. Velkou v˝hodou je to, ûe dÌky
moûnosti Ëerp·nÌ finanËnÌch prost¯edk˘
z†fond˘ evropskÈ unie nez˘st·vajÌ tyto
projekty jen na papÌ¯e, ale postupnÏ do-
ch·zÌ k†jejich realizaci. PodmÌnkou pro
Ëerp·nÌ vöak je schv·len· pozemkov·
˙prava. Kdo se v†krajinÏ alespoÚ trochu
pozornÏ dÌv·, urËitÏ si uû vöimnul kilo-
metr˘ nov˝ch, p¯ÌpadnÏ rekonstruovan˝ch
cest s doprovodnou zelenÌ podÈl, revita-
lizovan˝ch potok˘, rybnÌËk˘ a vybudo-
van˝ch protipovodÚov˝ch opat¯enÌ. V˝-
znamnÈ je i jednoznaËnÈ urËenÌ vlastnickÈ
drûby v†novÏ vzniklÈ digit·lnÌ katastr·lnÌ
mapÏ. Jiû by se nemÏlo st·t, ûe se postavÌ
stavba na cizÌm pozemku, ale rovnÏû by
se nemÏlo st·t aby na cizÌm pozemku
nÏkdo hospoda¯il bez ¯·dnÈ n·jemnÌ
smlouvy. MÏlo by b˝t v†z·jmu kaûdÈho
hospod·¯e, mÌt podnik·nÌ zaloûeno na
pevn˝ch z·kladech a tÌm je vlastnictvÌ,
nebo ¯·dn· n·jemnÌ smlouva. VÌm, ûe
zemÏdÏlc˘m se v†souËasnÈ dobÏ neûije
lehko, ale pozemkovÈ ̇ pravy jejich situa-
ci v†û·dnÈm p¯ÌpadÏ nezhoröujÌ, spÌöe
naopak. Jsou p¯Ìnosem jak pro vlastnÌky
pozemk˘, tak i pro hospoda¯ÌcÌ subjekty.
V˝sledkem pozemkovÈ ˙pravy musÌ b˝t

PLÁN ČINNOSTI ČMKPÚ V ROCE 2009
v˝bÏr akcÌ v druhÈ polovinÏ r. 2009

Severočeská:
● Vliv klimatických změn na projektování a realizaci spol. zařízení ve vybraných
oblastech ČR. –  23. 9. 2009.
– Setkání členů pobočky se zástupci pozemkových úřadů severočeského regionu
na ukázce realizace společných zařízení v okrese Liberec.

Východočeská:
● Ukázka realizací pozemkových úprav – společná akce pozemkových úřadů
a projektantů. Termín bude upřesněn.

Severomoravská:
● Odborný seminář s exkurzí na realizovaná vodohospodářská opatření v okrese
Prostějov, vyhodnocená v soutěži o nejlepší realizované spol. zařízení – září 2009
● Setkání členů pobočky k aktuální odborné problematice – listopad 2009

Oblast vzdělávání: a) konference, semináře,
b) celoživotní vzdělávání

ad a) – 1 celostátní akce ve spolupráci s ÚPÚ. Bude to vrcholná akce oboru pozem-
kových úprav, na které budou sděleny základní směry a úkoly v oblasti pozemkových
úprav včetně jejich realizací v dlouhodobějším horizontu, ale především v daném
kalendářním roce. Dále budou odborná vystoupení k aktuální problematice, možné
diskuze v sekcích, ukázky realizací, závěry a doporučení z konference.
➨ Dále se může uskutečnit další celostátní akce v případě potřeby sdělit urychleně
důležité informace širšímu okruhu pracovníků činných v oboru pozemkových úprav
– nové zákony, vyhlášky apod.
➨➨➨➨➨ 1 – 2 krajské akce, možno s výjezdem na úspěšně i neúspěšně realizovaná zaříze-
ní, diskuze k odborné  problematice z pohledu pozemkového úřadu a z pohledu projektanta.
ad b) – Smyslem celoživotního vzdělávání bude udržení a trvalé zvyšování odborné
úrovně všech pracovníků aktivně činných v oboru pozemkových úprav. Nositelem ➤

zemÏdÏlsk· p˘da ochr·nÏn· proti zne-
hodnocujÌcÌm vliv˘m, spokojen˝ vlastnÌk
a p¯edevöÌm harmonick· krajina, kter· tu
z˘stane pro dalöÌ generace. Aby pozem-
kov· ˙prava splnila maximum co se od
nÌ oËek·v·, je nutnÈ od samÈho poË·tku
jejÌ objasÚov·nÌ vlastnÌk˘m, uûivatel˘m
pozemk˘ a ˙zk· spolupr·ce s†obecnÌmi
˙¯ady a s†nejöiröÌ ve¯ejnostÌ. Pokud vöich-
ni jmenovanÌ pochopÌ smysl pozemkovÈ
˙pravy, p¯ijmou ji za svoji, pak je zaruËen
jejÌ ˙spÏch. VlastnÌk˘m p¯inese scelenÌ
a zp¯ÌstupnÏnÌ jejich pozemk˘, ochr·nÏnÌ
p˘dy p¯ed erozÌ, hospoda¯ÌcÌm subjek-
t˘m vyjasnÌ vlastnickÈ a n·jemnÌ vztahy,
vybudov·nÌ kvalitnÌch zemÏdÏlsk˝ch
komunikacÌ, obcÌm a jejich obËan˘m
zlepöenÌ ûivotnÌho prost¯edÌ v†podobÏ
mnoûstvÌ vys·zenÈ zelenÏ, ochr·nÏnÌ
p¯ed z·plavami a ostatnÌ ve¯ejnosti zlep-
öenÌ prostupnosti v†krajinÏ a moûnosti ke
kvalitnÌ rekreaci v†kultivovanÈ krajinÏ,
kter· m· svÈho hospod·¯e, kter˝ ji ro-
zumnÏ vyuûÌv·, peËuje o ni a trvale ji
zlepöuje. To je takÈ smysl pr·ce pro-
jektant˘ pozemkov˝ch ˙prav, kte¯Ì se
musÌ umÏt vcÌtit do pocit˘ vlastnÌka
pozemk˘, do pocit˘ hospod·¯e na pozem-
cÌch, ale i do pocit˘ ËlovÏka, kter˝ v†kra-
jinÏ hled· odpoËinek.                               ■

Ing. MojmÌr Proch·zka,
p¯edseda »MKP⁄

POBOČKY

Pr·vnÌ informace

Z·kony
■■■■■ Zákon č. 85/2009 Sb., publikova-
ný dne 1. dubna 2009 v částce 26 Sbír-
ky, úplné znění zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, jak
vyplývá z pozdějších změn. Zákon
nabyl účinnosti dne 1. ledna 2009.

■■■■■ Zákon č. 87/2009 Sb., publikova-
ný dne 1. dubna 2009 v částce 27 Sb.,
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění poz-
dějších předpisů, a některé další zá-
kony. Zákon nabyl účinnosti dne 1. dub-
na 2009 s výjimkou.

■■■■■ Zákon č. 97/2009 Sb., publikova-
ný dne 16. dubna 2009 v částce 31 Sb.,
kterým se mění zákon č. 13/1970 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů. Zákon nabyl účin-
nosti dne 16. dubna 2009.

Vyhl·öky
●●●●● Vyhláška č. 76/2009 Sb., publiko-
vaná dne 30. března 2009 v částce 24
Sbírky, kterou se mění vyhláška Čes-
kého úřadu zeměměřického a katas-
trálního č. 162/2001 Sb., o poskytování
údajů z katastru nemovitostí České
republiky, ve znění pozdějších před-
pisů. Vyhláška nabyla účinnosti dne
1. dubna 2009.

●●●●● Vyhláška č. 91/2009 Sb., publi-
kovaná dne 6. dubna 2009 v částce
28 Sbírky, kterou se mění vyhláška
Ministerstva dopravy a spojů č. 30/
2001 Sb., kterou se provádějí pravi-
dla provozu na pozemních komunika-
cích a úprava a řízení provozu na po-
zemních komunikacích, ve znění poz-
dějších předpisů. Vyhláška nabyla
účinnosti dne 21. dubna 2009.

❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑

➤ a organizačním garantem by měl být
ÚPÚ. ČMKPÚ se bude aktivně podílet na
zajištění vysoké odborné úrovně dodáním
vysoce kvalifikovaných lektorů, členstvím
ve zkušebních komisích apod. Lze využít
i kapacity vysokých škol. ČMKPÚ má vaz-
by na Jihočeskou univerzitu, Mendlovu
univerzitu v Brně, Univerzitu J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem a další.

Další akce:
➨ Akce PÚ a Středočes. pobočky ČMKPÚ
na praktické ukázce realizovaných spo-
lečných zařízení okresu Mělník (přelom
září–říjen).                                                ■■■■■

Plán činnosti ČMKPÚ ...

ÚSTŘEDÍ
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Identifikace kritick˝ch zdrojov˝ch lokalit ploönÈho zemÏdÏlskÈho
zneËiötÏnÌ  ñ  standardizovan˝ podklad pro projektov·nÌ komplexnÌch pozemkov˝ch ̇ prav

Auto¯i:
KvÌtek, T., FuËÌk, P., Kaplick·, M., Nov·k, P., Novotn˝, I.,
ZajÌËek, A., éÌûala, D.  doc. Ing. KvÌtek Tom·ö, CSc., Ing. FuËÌk
Petr, Mgr. Kaplick· MarkÈta, RNDr. Nov·k Pavel, Ing. Novotn˝
Ivan, Mgr. ZajÌËek AntonÌn, Mgr. éÌûala Daniel,
V˝zkumn˝ ˙stav melioracÌ a ochrany p˘dy, v. v. i., éabo-
v¯esk· 250, 157 24 Praha 5

ProtipovodÚov· i protieroznÌ ochrana ˙zemÌ se st·v· ne-
dÌlnou souË·stÌ rozvoje venkova a krajiny. Stejn· pozornost
by mÏla b˝t vÏnov·na i ochranÏ vodnÌch zdroj˘ povrchovÈ
a podzemnÌ vody. S moûnostÌ vzr˘stu klimatick˝ch extrÈm˘
m˘ûe b˝t totiû pr·vÏ ochrana jakosti vody jednÌm z limitujÌcÌch
faktor˘ rozvoje venkovskÈho prostoru. Jakost povrchov˝ch
a podzemnÌch vod v˝znamnÏ ovlivÚuje ploönÈ zneËiötÏnÌ ze
zemÏdÏlskÈho hospoda¯enÌ (vym˝v·nÌ ûivin, eroze). V˝znam
ploönÈho zneËiötÏnÌ bude s pokraËujÌcÌm poklesem zneËiötÏnÌ
z bodov˝ch zdroj˘ vzr˘stat. Jeho podÌl je podstatn˝ zvl·ötÏ
u dusÌku a fosforu a je odliön˝ v r˘zn˝ch oblastech »eskÈ re-
publiky v z·vislosti na hustotÏ osÌdlenÌ, podÌlu ËiötÏnÌ vypouö-
tÏn˝ch odpadnÌch vod, intenzitÏ a zp˘sobu zemÏdÏlskÈho
hospoda¯enÌ a ˙rovni atmosfÈrickÈ depozice. P¯edkl·dan˝
postup se zamÏ¯uje p¯edevöÌm na eliminaci vstup˘ dusiËnan˘
[19] a fosforu do vodnÌho prost¯edÌ, neboù p¯edevöÌm tyto
makroûiviny zp˘sobujÌ eutrofizaci. Eutrofizace, kter· je v˝-
znamnÏ ovlivÚovan· pr·vÏ ploön˝m zneËiötÏnÌm ze zemÏ-
dÏlsk˝ch zdroj˘, je p¯ÌrodnÌ dÏj, jenû v d˘sledku lidskÈ Ëinnosti
p¯es·hl p¯irozenÈ meze. P¯ÌrodnÌ eutrofizace je zp˘sobena
uvolÚov·nÌm dusÌku a fosforu, p¯ÌpadnÏ silik·t˘ z p˘dy, sedi-
ment˘ a odum¯el˝ch vodnÌch organizm˘. UmÏl· (zrychlen·)
eutrofizace je zp˘sobena mimo jinÈ i intenzivnÌ zemÏdÏlskou
v˝robou a p˘sobenÌm eroze.

Tento p¯ÌspÏvek shrnuje novÈ poznatky a p¯Ìstupy, kterÈ
byly pouûity a jsou podrobnÏ pops·ny v certifikovanÈ meto-
dice [12], kter· navazuje a souËasnÏ i rozpracov·v· dÌlËÌ
postupy p¯i pr˘zkumech a rozborech p¯i projektov·nÌ kom-
plexnÌch pozemkov˝ch ˙prav uvedenÈ v pr·ci [14]. KP⁄
jsou zpravidla ¯eöeny po jednotliv˝ch katastr·lnÌch ˙zemÌch
a rovnÏû tak Nitr·tov· smÏrnice m· jako z·kladnÌ jednotku
katastr·lnÌ ˙zemÌ, kter· buÔ je nebo nenÌ vyhl·öena jako
zraniteln· oblast dusiËnany. Ochranu jakosti vod je ovöem
t¯eba ¯eöit se zapojenÌm jednotek hydrologick˝ch povodÌ. Po-
stup uveden˝ v tomto p¯ÌspÏvku oba tyto p¯Ìstupy zohledÚuje
a p¯i stanovov·nÌ a vymezov·nÌ zdrojov˝ch lokalit ploönÈho
zemÏdÏlskÈho zneËiötÏnÌ je propojuje, p¯i respektov·nÌ plat-
nÈ legislativy.

V˝öe uveden· Nitr·tov· smÏrnice [19] je uplatnÏna v ß 33
vodnÌho z·kona (z·kon Ë. 254/2001 Sb. [23], ve znÏnÌ pozdÏjöÌch
p¯edpis˘) v prov·dÏcÌm p¯edpise na¯ÌzenÌ vl·dy Ë. 108/2008 Sb.
[16] o stanovenÌ zraniteln˝ch oblastÌ a o pouûÌv·nÌ a sklado-
v·nÌ hnojiv a statkov˝ch hnojiv, st¯Ìd·nÌ plodin a prov·dÏnÌ
protieroznÌch opat¯enÌ v tÏchto oblastech. Samoz¯ejmÏ jsou
zapracov·ny takÈ poûadavky R·mcovÈ smÏrnice o vod·ch [20]
(2000/60/ES), kter· vych·zÌ ze z·sad trvale udrûitelnÈho roz-
voje, navazuje na smÏrnici o integrovanÈ prevenci a omezov·nÌ
zneËiötÏnÌ, vytv·¯Ì r·mec pro komplexnÌ p¯Ìstup k ochranÏ vod
(povrchov˝ch a podzemnÌch, vnitrozemsk˝ch i mo¯sk˝ch) a s nÌ
spojen˝ch ekosystÈm˘ (nap .̄ mok¯ady), a to jak z hlediska
kvality, tak i kvantity.

Abstrakt

Pr·ce popisuje identifikaci zdrojov˝ch oblastÌ ploönÈho
zemÏdÏlskÈho zneËiötÏnÌ. V˝znamnÈ zdrojovÈ lokality jsou
pops·ny jako lokality s vysokou infiltraËnÌ kapacitou p˘d,
tyto ovlivÚujÌ jakost mÏlk˝ch podzemnÌch vod, ve spojenÌ
s geologick˝m podloûÌm jakost hlubok˝ch podzemnÌch
vod. Druh˝m typem jsou eroznÏ ohroûenÈ pozemky ve sva-
zÌch a t¯etÌm typem lokality p¯ÌmÈ ochrany povrchov˝ch
a podzemnÌch vod v nivnÌch poloh·ch. Zp˘sob hospoda¯enÌ
a vyuûitÌ p˘dy tÏchto nejzranitelnÏjöÌch poloh rozhodujÌcÌm
zp˘sobem ovlivÚuje jakost povrchov˝ch i podzemnÌch vod.
KlÌËov· slova: kritickÈ zdrojovÈ lokality, eroze, zranitel-
nost vod, infiltraËnÌ oblasti, jakost vody.

Title:  Identification of critical sources areas of non point agri-
cultural polluttion ñ standardized groundwork of projection
complex land adjustment.

Authors:
KvÌtek, T., FuËÌk, P., Kaplick·, M., Nov·k, P., Novotn ,̋ I., ZajÌ-
Ëek, A., éÌûala, D.,
Research Institute for Soil and Water Conservation, Zabo-
vreska 250, 156 27 Prague, Czech Republic

Abstrakt

The article describes the identification of areas causing
agricultural non point pollution in a watershed. Consi-
derable source areas are defined as localities with the
highest soil infiltration capatity, having the influence of
shallow ground water quality and in connection with
bedrock also of deep groundwater quality. Second type of
critical source areas are plots on slopes prone to erosion
processes and the third type are areas of the direct protec-
tion of surface and ground water in nearstream and alluvial
sections. Agricultural management and land use of the
most vulnerable areas are the crucial factors that influence
surface and ground water quality.

Key words:  critical sources areas, erosion, infiltration areas,
land adjustment, quality of water.

1. ⁄vod

Ochrana vodnÌch zdroj˘ v r·mci prov·dÏn˝ch komplexnÌch
pozemkov˝ch ̇ prav ̇ zce navazuje na ochranu p˘dy a je jednou
z priorit komplexnÌho rozvoje danÈho ˙zemÌ. Jakost vody
podmiÚuje rozvoj bytov˝ch, investiËnÌch i rekreaËnÌch p¯Ì-
leûitostÌ a kvalitnÌ voda by mÏla b˝t i samoz¯ejm˝m p¯ÌrodnÌm
zdrojem danÈ oblasti.

CÌlem tohoto p¯ÌspÏvku je sezn·mit odbornou ve¯ej-
nost s nov˝m p¯Ìstupem v problematice ochrany vodnÌch
zdroj˘ a p¯edloûit praktick˝, standardizovan˝ podklad,
kter˝ by problematiku ochrany p˘dy a jakosti vody v n·-
vaznosti na proces zpracov·nÌ komplexnÌch pozemko-
v˝ch ̇ prav souhrnnÏ ̄ eöil.
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2. Materi·l a metody

2.1. Identifikace kritick˝ch zdrojov˝ch lokalit

KritickÈ zdrojovÈ lokality (plochy) ploönÈho zemÏdÏlskÈho
zneËiötÏnÌ vod jsou obecnÏ enkl·vy zemÏdÏlskÈ p˘dy s vyso-
k˝m potenci·lem (rizikem) z hlediska rozliËnÈho p˘sobenÌ na
urychlen˝ odnos ûivin a polutant˘ z ˙zemÌ. KritickÈ zdrojovÈ
lokality jsou vymezov·ny na z·kladÏ t¯Ì z·kladnÌch kritÈriÌ. Za
prvÈ jsou to zdrojovÈ plochy zv˝öenÈho potenci·lnÌho vyplavo-
v·nÌ nutrient˘ do podzemnÌch a dren·ûnÌch vod, urËovanÈ podle
mÌry zranitelnosti podzemnÌ vody (syntÈza mapov˝ch podklad˘
vybran˝ch parametr˘ p˘dy a horninovÈho prost¯edÌ), za druhÈ
plochy ohroûenÈ erozÌ vymezovanÈ na z·kladÏ syntÈzy vrstev
ZABAGED, BPEJ a LPIS ñ stanovenÌ faktoru LS a za t¯etÌ se
jedn· o urËenÌ ploch vhodn˝ch (nezbytn˝ch) pro p¯Ìmou a bezpro-
st¯ednÌ okolÌ ochranu vodnÌch tok˘ a ploch vych·zejÌcÌch ze
syntÈzy stejn˝ch mapov˝ch podklad˘, jako v p¯ÌpadÏ kategoriza-
ce ploch ohroûen˝ch erozÌ. Stanovov·nÌ kritick˝ch zdrojov˝ch
lokalit ploönÈho zemÏdÏlskÈho zneËiötÏnÌ je vzhledem k charakte-
ru dat a procesu jejich zpracov·nÌ optim·lnÌ ¯eöit v prost¯edÌ GIS.

a) UrËenÌ lokalit zranitelnosti podzemnÌch vod

Pro v˝bÏr kritick˝ch zdrojov˝ch lokalit zranitelnosti pod-
povrchov˝ch a podzemnÌch vod z hlediska vyplavov·nÌ nutri-
ent˘, zejmÈna dusiËnan˘, jsou vyuûÌv·ny jednak mapy vzniklÈ
kategorizacÌ BPEJ a pro hodnocenÌ zranitelnosti podzemnÌch
vod potom syntetickÈ mapy zranitelnosti podzemnÌch vod [11].

aa) UrËov·nÌ lokalit ochrany mÏlk˝ch podzemnÌch (podpo-
vrchov˝ch) vod

Mapa zranitelnosti p˘dy (relativnÌ infiltraËnÌ schopnosti
p˘dy) vych·zÌ z anal˝zy kÛd˘ BPEJ. Pro hodnocenÌ p˘dnÌch
hydrologick˝ch vlastnostÌ byl pro v˝bÏr kritÈriÌ pouûit kÛd
BPEJ (mimo klimatickÈho regionu); hlavnÌ p˘dnÌ jednotka,
sklonitost, expozice, skeletovitost a hloubka p˘dy. Jednotliv·
kritÈria byla kategorizov·na do skupin 1ñ5 z hlediska jejich
v˝znamnosti vzhledem k procesu infiltrace vody do p˘dy a na
nÏj v·zanou migraci l·tek p˘dnÌm profilem [8]. V mapÏ katego-
rizace zranitelnosti p˘dy (obr. 1) pak kategorie 1 odpovÌd·
maxim·lnÌ schopnosti infiltrovat sr·ûkovou vodu a kategorie
5 pak minim·lnÌ schopnosti infiltrace.

MÏlkÈ podzemnÌ vody jsou Ëasto podchyceny dren·ûnÌmi
systÈmy. V z·jmovÈm ̇ zemÌ se mohou vyskytovat zemÏdÏlskÈ
odvodÚovacÌ stavby (podpovrchov· trubkov· dren·û), kterÈ
mohou v˝znamnÏ ovlivÚovat vodnÌ a ûivinn˝ reûim ˙zemÌ a z
hlediska v˝voje jakosti vod p˘sobit p¯ev·ûnÏ negativnÏ.
ObecnÏ lze prohl·sit, ûe dren·ûe p¯ispÌvajÌ k zatÌûenÌ povrcho-
v˝ch vod ûivinami. Dren·ûnÌ systÈmy vybudovanÈ ve svahu
mohou podchycovat jak pramennÈ v˝vÏry, tak i vodu proudÌcÌ
mÏlce pod povrchem. Kaûd˝ pramenn˝ v˝vÏr i dren·ûnÌ systÈm
m· svou zdrojovou oblast (mikropovodÌ) a jejÌ identifikace
a lokalizace kritick˝ch zdrojov˝ch okrsk˘ v jejÌm r·mci m˘ûe
hr·t v˝raznou roli p¯i zlepöenÌ jakosti vody danÈho ˙zemÌ
zmÏnou n·vrh˘ zp˘sob˘ hospoda¯enÌ. Rozvodnice tÏchto
zdrojov˝ch oblastÌ (mikropovodÌ) vÏtöinou p¯ibliûnÏ odpovÌd·
orografickÈ rozvodnici s p¯ihlÈdnutÌm k mÌstnÌm morfologic-
k˝m, hydrogeologick˝m, p˘dnÌm a dalöÌm podmÌnk·m (souvi-
sejÌcÌ okolnÌ p¯irozen·, nebo umÏl· dren·û). Tyto rozvodnice
mikropovodÌ nemusÌ respektovat spr·vnÌ hranice katastru
a proto je nutnÈ p¯i vymezov·nÌ mikropovodÌ dren·ûnÌch sys-
tÈm˘ zohlednit i hydrologicky souvisejÌcÌ ˙zemÌ (svahy zaËÌ-
najÌcÌ v sousednÌm k.˙. a spadajÌcÌ do ̄ eöenÈho k.˙.). VymezenÌ
zraniteln˝ch lokalit mÏlk˝ch podzemnÌch vod na z·kladÏ
anal˝zy kÛd˘ BPEJ bude tedy v nÏkter˝ch p¯Ìpadech mikro-
povodÌ dren·ûÌ zasahovat mimo ˙zemÌ ¯eöenÈho k.˙. (obr. 2
a 3). Opat¯enÌ na parcel·ch mimo aktu·lnÏ posuzovanÈ k.˙.
budou zohlednÏna v r·mci ¯eöenÌ KP⁄ p¯Ìsluön˝ch k.˙.

Pro stanovenÌ rozsahu mikropovodÌ dren·ûÌ v danÈm ̇ zemÌ
jsou nezbytnÈ zejmÈna tyto podklady.          (PokraË. str. 6 ➤➤➤➤➤)

Obr. 2:  Dren·ûnÌ systÈmy a jejich mikropovodÌ v r·mci ¯e-
öenÈho katastr·lnÌho ˙zemÌ a hydrologicky souvisejÌcÌch
plochObr. 1:  Kategorizace zranitelnosti p˘dy podle BPEJ
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MapovÈ a technickÈ podklady

ñ z·kladnÌ mapy 1:10 000 se z·kresy odvodÚovacÌch staveb
(ZemÏdÏlsk· vodohospod·¯sk· spr·va ñ ZVHS)

ñ bonitovanÈ p˘dnÏ ekologickÈ jednotky 1: 5000,
ñ LPIS,
ñ katastr·lnÌ mapy vËetnÏ souboru popisn˝ch informacÌ (SPI)

(zastoupenÈ druhy pozemk˘ a zemÏdÏlskÈ kultury, vlast-
nickÈ vztahy)

ñ projektov· dokumentace k odvodÚovacÌ stavbÏ (v˝kresy
1:1000, 1:2000) vËetnÏ technickÈ zpr·vy (okresnÌ archivy
ZVHS)

ñ mapy geologick˝ch (1:25 000) a hydrogeologick˝ch
(1:50 000) pomÏr˘ v lokalitÏ

ñ leteckÈ / druûicovÈ snÌmky lokality

V p¯ÌpadÏ pot¯eby p¯esnÈ lokalizace a identifikace dren·û-
nÌch systÈm˘ a jejich mikropovodÌ v danÈm ˙zemÌ (nap¯Ìklad
za ˙Ëelem rekonstrukce dren·ûnÌ soustavy, n·vrhu opat¯enÌ na
dren·ûi a souvisejÌcÌ ploöe, revitalizace Ë·sti ˙zemÌ, atd.) je
nezbytn· podrobn· rekognoskace odvodnÏnÈ plochy (ve vazbÏ
na povodÌ) a diagnostika samotnÈ odvodÚovacÌ soustavy;
pop¯ÌpadÏ polohov· identifikace povrchov˝ch a zejmÈna pod-
povrchov˝ch objekt˘ dren·ûnÌho systÈmu, zjiötÏnÌ shody prove-
denÌ stavby s projektovou dokumentacÌ a aktu·lnÌho technic-
kÈho stavu stavby (funkËnost, poruchy a z·vady). Tyto aktivity
se neobejdou bez podrobnÈho mÌstnÌho terÈnnÌho öet¯enÌ:

˙zemÌ je syntÈza vöech uveden˝ch datov˝ch podklad˘ a v˝-
sledk˘ öet¯enÌ, nejlÈpe v digit·lnÌ formÏ (GIS). V ̇ zemÌ mikro-
povodÌ jsou n·slednÏ identifikov·ny potenci·lnÌ kritickÈ
zdrojovÈ lokality zranitelnosti podpovrchov˝ch vod podle
bodu 2.1.aa.

Pro ochranu mÏlk˝ch podzemnÌch vod by mÏly b˝t prioritnÏ
¯eöeny zdrojovÈ oblasti, respektive kritickÈ zdrojovÈ lokality
mikropovodÌ dren·ûnÌch systÈm˘ z d˘vodu vyööÌho rizika
kontaminace v d˘sledku urychlenÈho odtoku do povrchovÈho
recipientu dren·ûnÌm systÈmem a moûnosti v˝raznÈho nega-
tivnÌho ovlivnÏnÌ jakosti povrchov˝ch vod.

ab) UrËov·nÌ lokalit ochrany podzemnÌch vod

Syntetick· mapa potenci·lnÌ zranitelnosti podzemnÌch vod
je sestavena jako pr˘nik dvou dÌlËÌch mapov˝ch vrstev ñ mapy
zranitelnosti p˘dy (kategorizace infiltraËnÌ schopnosti p˘dy)
a mapy zranitelnosti horninovÈho prost¯edÌ.

P¯i sestavov·nÌ map se vych·zÌ z anal˝zy charakteristik
p˘dy a horninovÈho prost¯edÌ z hlediska prostorovÈ variability
propustnosti, kdy jednotliv˝m hodnocen˝m kritÈriÌm jsou
p¯i¯azov·ny v·hy z hlediska kategorizace a koeficienty d˘le-
ûitosti podle jejich v˝znamu ve vztahu k moûnosti infiltrace
sr·ûkovÈ vody p˘dnÌm a horninov˝m prost¯edÌm. Tvorba map
zranitelnosti p˘dy (relativnÌ infiltraËnÌ schopnost p˘dy) vy-
ch·zÌ z anal˝zy kÛd˘ BPEJ a je pops·na v kapitole 2.1.aa.

Druhou hodnocenou vrstvou je zÛna horninovÈho prost¯edÌ,
kter· v˝raznÏ ovlivÚuje proces infiltrace a dalöÌ pohyb vody
pod ˙rovnÌ p˘dnÌho profilu. Mapa zranitelnosti horninovÈho
prost¯edÌ (obr. 4) byla sestavena ze dvou vstupnÌch vrstev (dle
hydrogeologick˝ch podklad˘ zpracovan˝ch firmou Geotest

Obr. 3:  Mapa vybran˝ch kritick˝ch zdrojov˝ch lokalit zrani-
telnosti mÏlk˝ch podzemnÌch vod

Brno, a.s.), a to z vrstvy charakteru nesaturovanÈ zÛny, kter·
vyjad¯uje mÌru schopnosti propouötÏt infiltrovanou vodu a vrst-
vy mocnosti nesaturovanÈ zÛny, kdy menöÌ mocnost vÌce
p¯ispÌv· ke zranitelnosti horninovÈho prost¯edÌ. P¯ekrytÌm obou
tÏchto informaËnÌch vrstev vzniklo pÏt kategoriÌ zranitelnosti
horninovÈho prost¯edÌ, p¯iËemû maxim·lnÏ zraniteln· je
kategorie 1 a minim·lnÏ zraniteln· kategorie 5 (obr.4).

PoslednÌm krokem tvorby syntetickÈ mapy zranitelnosti
podzemnÌch vod (obr. 5) je propojenÌ vrstev zranitelnosti p˘dy
a zranitelnosti horninovÈho prost¯edÌ.

Obr. 4:  Mapa zranitelnosti horninovÈho prost¯edÌTerÈnnÌ öet¯enÌ

ñ zamÏ¯enÌ povrchov˝ch objekt˘ a prvk˘ odvodÚovacÌ sou-
stavy GPS,

ñ zjiötÏnÌ aktu·lnÌho zastoupenÌ druh˘ pozemk˘ a zemÏdÏl-
sk˝ch kultur na z·jmovÈ ploöe,

ñ zjiötÏnÌ p¯edeölÈho, aktu·lnÌho a v˝hledovÈho zp˘sobu
a moûnostÌ vyuûitÌ odvodnÏnÈ p˘dy.

PodrobnÏ se tÈto problematice vÏnuje nap .̄ publikace [9].

Fin·lnÌm krokem k lokalizaci skuteËnÈ polohy, rozlohy
a zp˘sobu vyuûitÌ ˙zemÌ mikropovodÌ dren·ûÌ v p¯edmÏtnÈm
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Na v˝slednÈ syntetickÈ mapÏ zranitelnosti podzemnÌch vod
tak vznik· mozaika kritick˝ch zdrojov˝ch ploch zneËiötÏnÌ
jednoznaËnÏ vymezen˝ch s moûnostÌ n·slednÈ lokalizace na
jednotlivÈ pozemky (parcely nebo p˘dnÌ bloky, hony) s rela-
tivnÌm vyj·d¯enÌm potenci·lnÌ zranitelnosti z hlediska vypla-
vov·nÌ nutrient˘ do povrchov˝ch a podzemnÌch vod.

b) UrËenÌ rizikov˝ch lokalit z hlediska eroznÌ ohroûenosti

P¯i v˝bÏru rizikov˝ch lokalit z hlediska eroznÌ ohroûenosti
vych·zÌme ze stanovenÌ dlouhodobÈho pr˘mÏrnÈho smyvu
p˘dy metodou 3D USLE (Mitasov·, 1998). Mapa dlouhodo-
bÈho pr˘mÏrnÈho smyvu p˘dy je prezentov·na jako rastrov·
vrstva v rozliöenÌ 10 m obsahujÌcÌ hodnoty skuteËnÈ dlouho-
dobÈ pr˘mÏrnÈ ztr·ty p˘dy.

Mapa byla odvozena s vyuûitÌm vöech faktor˘ podÌlejÌcÌch
se na rozvoji eroznÌch proces˘.

Faktor eroznÌ ˙Ëinnosti p¯ÌvalovÈho deötÏ p¯edstavuje jeho
schopnost eroznÏ p˘sobit na povrch p˘dy, tj. uvolÚovat p˘dnÌ
Ë·stice z povrchu p˘dy a rozruöovat p˘dnÌ agreg·ty. EroznÌ
˙Ëinnost deötÏ je urËena kvalitativnÌmi charakteristikami deötÏ
(kinetickou energiÌ, intenzitou, resp. jejich kombinacÌ). Pro
v˝poËet byla pouûita doporuËen· pr˘mÏrn· hodnota pro
»eskou republiku R = 20 MJ.ha/cm/h.

Faktor erodovatelnosti p˘dy (K) p¯edstavuje n·chylnost
p˘dy k erozi, tzn. schopnost p˘dy odol·vat p˘sobenÌ eroznÌch
Ëinitel˘ (sr·ûek, povrchovÈho odtoku). Pro v˝poËet byly po-
uûity data BPEJ v mÏ¯Ìtku 1:5000 a p¯i¯azeny k nim aktuali-
zovanÈ hodnoty K faktoru.

Faktor dÈlky a sklonu svahu (LS) byl vypoËten z DMT, kter˝
byl vytvo¯en z vrstevnic datab·ze ZABAGED 1:10 000 a p¯eve-
den do rastrovÈ podoby v rozliöenÌ 10 m. Pro hydrologickou
spr·vnost DMT byly n·stroji GIS (Spatial Analyst) provedeny
nezbytnÈ korekce a opravy.

U faktoru ˙Ëinnosti protieroznÌch opat¯enÌ byla pouûita
hodnota P = 1.

Identifikace ohroûen˝ch pozemk˘ se provede p¯ekrytÌm
mapy dlouhodobÈho pr˘mÏrnÈho smyvu p˘dy (obr. 6) datab·zÌ
LPIS a v˝bÏrem tÏch pozemk˘, na kter˝ch je nadlimitnÌ eroze
(nad 4 t/ha/rok) a velk˝ sklon svah˘ (nad 7o) ñ obr. 7. Takto

Obr. 5:  Mapa zranitelnosti hlubok˝ch podzemnÌch vod

Obr. 6:  Mapa dlouhodobÈho pr˘mÏrnÈho smyvu p˘dy G
(t/ha/rok)

Obr. 7:  Mapa kategorizace sklonitosti
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jsou pozemky posouzeny z hlediska mÌry dlouhodobÈho smyvu
ñ vzhledem k jejich rozloze, sklonitosti, morfologii (konver-
genci ploönÈho odtoku), mÌstnÌmu ̇ Ëinku sr·ûek, p˘dnÌm vlast-
nostem a ochrannÈmu ˙Ëinku vegetace. V r·mci vybran˝ch
p˘dnÌch blok˘ je d·le provedena identifikace dotËen˝ch parcel.

Pro urËenÌ ztr·ty p˘dy (G) dovolujÌcÌ trvale a ekonomicky
dostupnÏ udrûovat ˙rodnost p˘dy p¯ihlÌûÌme k hloubce p˘dy,
kter· m· pro zachov·nÌ funkce pozemk˘ a tudÌû urËenÌ jejich
ohroûenosti vodnÌ erozÌ v˝znamn˝ vliv. Pozemky na mÏlkÈ
p˘dÏ by mÏly b˝t zatravnÏny, pozemky na st¯ednÏ hlubok˝ch
p˘d·ch by mÏly b˝t chr·nÏny od G > 4 t/ha/rok a pozemky na
hlubok˝ch p˘d·ch chr·nÏny od G > 10 t/ha/rok. Pro posouzenÌ
ochrany zdroj˘ vody jsou tyto limity p¯ÌsnÏjöÌ, kdy za bezpeË-
nou ztr·tu p˘dy povaûujeme hodnoty 0,5 ñ 2 t/ha/rok podle
charakteru povodÌ.

Pro vhodnÈ zp˘soby vyuûÌv·nÌ vytipovan˝ch eroznÏ ohro-
ûen˝ch lokalit a pro p¯ÌpadnÈ navrhov·nÌ opat¯enÌ na nich je
t¯eba ¯Ìdit se n·sledujÌcÌmi principy protieroznÌ ochrany. Na
p˘dnÌch blocÌch nebo jejich Ë·stech s p˘dami mÏlk˝mi (do 30
cm), s pr˘mÏrnou sklonitostÌ do 70 uplatÚovat u pÏstov·nÌ
öiroko¯·dkov˝ch plodin okopaninovÈho typu (kuku¯ice, bram-
bor, ̄ epy, bobu setÈho, soji, sluneËnice) nÏkterou z forem p·so-
vÈho hospoda¯enÌ, na lokalit·ch se sklonem nad 70 je pÏstov·nÌ
öiroko¯·dkov˝ch plodin vylouËeno; zde je zapot¯ebÌ pro kaûd˝
eroznÏ ohroûen˝ svah vypracovat projekt protieroznÌ ochrany
[6], [7].

Obdobn˝m zp˘sobem m˘ûeme identifikovat cel· ˙zemÌ
(povodÌ) ohroûen· vodnÌ erozÌ, nebo povodÌ ohroûujÌcÌ vodnÌ
zdroje.

c) Vymezov·nÌ lokalit p¯ÌmÈ ochrany jakosti vod

V˝bÏr rizikov˝ch lokalit z hlediska p¯ÌmÈho ohroûenÌ ja-
kosti povrchov˝ch vod probÌh· na podkladÏ topografick˝ch
map, map BPEJ a p¯ÌpadnÏ leteck˝ch snÌmk˘. Jedn· se o inun-
daËnÌ ̇ zemÌ vodnÌch tok˘, tzv. zÛnu akumulace. V tÏchto loka-
lit·ch je t¯eba db·t na d˘slednost v dodrûov·nÌ navrûenÈho
opat¯enÌ ñ zatravnÏnÌ z d˘vodu moûnÈho intenzivnÌho vypla-
vov·nÌ zejmÈna dusiËnan˘, a eroze p˘dy lokalit souvisejÌcÌch
s vodnÌm tokem za zv˝öen˝ch vodnÌch stav˘. ⁄dolnÌ nivy
jsou vymezov·ny jako v˝znamn˝ krajinn˝ prvek. Lokality
p¯ÌmÈ ochrany jsou urËov·ny na z·kladÏ syntÈzy t¯Ì hledisek:

a) GeomorfologickÈ hledisko

Pro vymezenÌ lze pouûÌt v˝ökopisu ze SMO 1: 5000. Vy-
mezenÌ m˘ûe b˝t d·le verifikov·no a up¯esnÏno v ortofoto-
map·ch na z·kladÏ terÈnnÌho öet¯enÌ. HlavnÌmi kritÈrii jsou:

● tvar terÈnu ñ opraveny chyby danÈ nep¯esnostÌ DMT,
● aktu·lnÌ vyuûitÌ ˙zemÌ ñ vylouËeny zastavÏnÈ Ëi podobnÏ

intenzivnÏ vyuûÌvanÈ plochy,
● funkËnost nivnÌch proces˘ ñ vylouËeny plochy, na kter˝ch

je trvale snÌûena hladina podzemnÌ vody a prakticky vylou-
Ëeno je zaplavenÌ. Podle moûnosti pr˘bÏh hranice upraven
na z·kladÏ v˝skytu vlhkomilnÈ vegetace.

P¯esnost vymezenÌ niv odpovÌd· p¯esnosti zdrojov˝ch dat,
pouûitelnÈ je v mÏ¯Ìtku maxim·lnÏ 1:5 000. Vzhledem k bÏûnÏ
se vyskytujÌcÌm plynul˝m p¯echod˘m mezi nivou a okolnÌm
terÈnem Ëasto nenÌ moûnÈ stanovit hranici jednoznaËnÏ. Zvl·öù
v p¯ÌpadÏ öirok˝ch niv s rozpt˝lenou z·stavbou je vöak v p¯Ìpa-
dÏ pot¯eby moûnÈ uvaûovat o ̇ ËelovÈ redukci vymezenÈ plochy.

b) Evidence druh˘ pozemk˘ v LPIS a porovn·nÌ se stavem KN

Zp˘sob hospoda¯enÌ v ˙dolnÌ nivÏ m· rozhodujÌcÌ v˝znam
z hlediska p¯ÌmÈ ochrany vodnÌch tok˘. Informace o druzÌch
pozemk˘ jsou zÌsk·v·ny z informaËnÌho systÈmu o produkËnÌch
blocÌch LPIS (MZe »R) a KN. S ohledem na to, ûe v LPIS jsou

dosud evidov·ni pouze registrovanÌ vlastnÌci a uûivatelÈ po-
zemk˘ vyuûÌvajÌcÌ dotaËnÌch titul˘ a ani stav KN nenÌ vûdy
odpovÌdajÌcÌ re·lnÈmu stavu, je nutno tyto informace ovÏ¯it
doplÚujÌcÌm terÈnnÌm pr˘zkumem. Vyjmuty z rozsahu nivnÌch
poloh budou zastavÏnÈ Ëi obdobn˝m zp˘sobem vyuûitÈ Ë·sti
˙dolnÌch niv. V ̇ dolnÌch niv·ch by mÏlo p¯evl·dat hospoda¯enÌ
s p¯evl·dajÌcÌm druhem pozemku trvalÈ travnÌ porosty, p¯ÌpadnÏ
se zde mohou vyskytovat luûnÌ lesy Ëi mok¯adnÌ spoleËenstva.

c) P˘dnÌ charakteristiky

Pro vymezov·nÌ niv je vedle topografick˝ch podklad˘
vyuûito materi·l˘ BPEJ v digit·lnÌ grafickÈ formÏ, kde rozho-
dujÌcÌ je 2. a 3. mÌsto kÛdu, kterÈ oznaËuje HPJ. Informace jsou
rovnÏû v podrobnosti mÏ¯Ìtka 1:5000. Pro vymezenÌ jsou
pouûity kÛdy skupiny nivnÌch p˘d ñ fluvizemÌ (HPJ 55-59),
d·le pak ze skupiny hydromorfnÌch p˘d (HPJ 64-76).

VlastnÌ urËenÌ hranic ˙dolnÌch niv tedy probÌh· na z·kladÏ
kombinace topografick˝ch podklad˘ v mÏ¯Ìtku 1:5 000 p¯Ìpad-
nÏ DMT a materi·l˘ BPEJ (HPJ) rovnÏû v mÏ¯Ìtku 1:5000.

2.2. VyhodnocenÌ land use v katastr·lnÌm ̇ zemÌ (povodÌ)

VyhodnocenÌ zp˘sobu vyuûitÌ ˙zemÌ (LULC) je nepostra-
datelnou informacÌ o ¯eöenÈm ˙zemÌ (povodÌ, k.˙.). Tato
informace slouûÌ k odliöenÌ potenci·lnÌch a aktu·lnÌch kritic-
k˝ch zdrojov˝ch lokalit ploönÈho zemÏdÏlskÈho zneËiötÏnÌ.
RozdÌl mezi nimi je d·n pr·vÏ zp˘sobem vyuûitÌ. Aktu·lnÌmi
kritick˝mi lokalitami ploönÈho zemÏdÏlskÈho zneËiötÏnÌ se
st·vajÌ zranitelnÈ ornÈ p˘dy bez trvalÈho zelenÈho vegetaËnÌho
pokryvu. Z·kladnÌm podkladem pro zÌsk·nÌ dat o aktu·lnÌm
vyuûitÌ ̇ zemÌ je LPIS, kter˝ ud·v· kulturu produkËnÌho bloku,
doplnÏn˝ ortofotografick˝mi snÌmky. Up¯esÚujÌcÌm podkladem
jsou grafickÈ a popisnÈ ˙daje katastru nemovitostÌ s ˙daji
o druzÌch pozemk˘. Aktu·lnÌ stav vyuûitÌ p˘dy danÈho katas-
tr·lnÌho ˙zemÌ zjistÌme terÈnnÌm pr˘zkumem, kdy jsou evido-
v·ny nesoulady druh˘ pozemk˘ mezi evidenËnÌm a re·ln˝m
stavem jejich vyuûitÌ. Mezi rozhodujÌcÌ kategorie druhu pozem-
ku ovlivÚujÌcÌ vztahy mezi jakostÌ vod a LULC je zastoupenÌ
ornÈ p˘dy proti zastoupenÌ trval˝ch travnÌch porost˘ a lesa.
Tento pomÏr je dominantnÌ p¯edevöÌm pro zranitelnost dusiË-
nanov˝m zatÌûenÌm danÈho ̇ zemÌ. VyhodnocenÌ LULC je opti-
m·lnÌ prov·dÏt opÏt n·stroji GIS.

3. V˝sledky a diskuse

SyntÈza a vyhodnocenÌ datov˝ch a informaËnÌch zdroj˘

PropojenÌm vöech t¯Ì typ˘ kritick˝ch zdrojov˝ch lokalit
vymezen˝ch podle bodu 2.1.añc. dojde k urËenÌ potenci·lnÌho
rozsahu kritick˝ch zdrojov˝ch lokalit (obr. 8), jejich n·sledn˝m
propojenÌm s vrstvou vyuûitÌ p˘dy (obr. 9) k urËenÌ aktu·lnÌho
rozsahu a rozmÌstÏnÌ zdrojov˝ch lokalit ploönÈho zemÏdÏlskÈ-
ho zneËiötÏnÌ v z·jmovÈm ˙zemÌ (obr. 10).

P¯ÌËinn· souvislost mezi zp˘sobem vyuûitÌ ˙zemÌ v povodÌ
a jakostÌ povrchov˝ch i podzemnÌch vod je obecnÏ uzn·van˝m
principem, kter˝ je p¯Ìtomen s vÏtöÌmi Ëi menöÌmi odchylkami
a v˝znamnostÌ v r˘zn˝ch typech a mÏ¯ÌtcÌch povodÌ, a kter˝ je
ovlivnÏn zejmÈna faktory p¯ÌrodnÌch charakteristik a antropo-
gennÌch z·tÏûÌ ˙zemÌ. ZornÏnÌm a odvodnÏnÌm doch·zÌ k cel-
kovÈ zmÏnÏ oxidaËnÏ-redukËnÌch podmÌnek v p˘dÏ, urychluje
se mineralizace organickÈho dusÌku, sniûuje se denitrifikaËnÌ
Ëinnost, orn· p˘da je ËastÏji a vÌce hnojena. Na ornÈ p˘dÏ ob-
vykle nenÌ po cel˝ rok p¯Ìtomn· vegetace odebÌrajÌcÌ dusÌk,
kter˝ je takto vyplavov·n do niûöÌch p˘dnÌch horizont˘, horni-
novÈho prost¯edÌ a vod [10]. V ¯adÏ vÏdeck˝ch studiÌ byla po-
ps·na statisticky v˝znamn· z·vislost koncentracÌ dusiËnan˘
ve vod·ch na podÌlu ornÈ p˘dy v povodÌ a na podÌlu ornÈ p˘dy
v kritick˝ch zdrojov˝ch lokalit·ch povodÌ a mikropovodÌ
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dren·ûnÌch systÈm˘. V pr·ci [13] je pro povodÌ VN ävihov na
éelivce pomocÌ vÌcen·sobnÈ faktorovÈ anal˝zy jako nejz·-
vaûnÏjöÌ z hlediska koncentracÌ dusiËnan˘ v povrchov˝ch
vod·ch povodÌ IV. ̄ ·d˘ urËen podÌl ornÈ p˘dy v povodÌ celkovÏ
a podÌl ornÈ p˘dy na infiltraËnÏ zraniteln˝ch p˘d·ch v povodÌ.
PodobnÏ v pr·ci [4] na povodÌch t¯Ì r˘zn˝ch mÏ¯Ìtek (desÌtky
ha, stovky aû tisÌce ha a stovky aû tisÌce km2) jsou prok·z·ny
v˝znamnÈ vazby mezi procentem zornÏnÌ v povodÌ a hodno-
tami koncentracÌ dusiËnan˘ v povrchov˝ch vod·ch a zjistili,
ûe kaûdÈ snÌûenÌ zastoupenÌ zornÏnÌ v povodÌ o 10% m˘ûe snÌ-
ûit hodnotu (C90 ñ 90 % kvantil) koncentrace dusiËnan˘ v pr˘-
mÏru o 6,4 mg/l. Auto¯i [1] studovali vliv vyuûitÌ ˙zemÌ na
kvantitu a kvalitu povrchov˝ch vod v osmi povodÌch Rhode

River, Maryland a pro dusiËnany zjistili, ûe variabilitu koncen-
tracÌ dusiËnan˘ lze vysvÏtlit z 89 % daty o land use. NejtÏsnÏjöÌ
vztah byl vzhledem k roËnÌm i sezÛnnÌm koncentracÌm dusiË-
nan˘ shled·n pro procento zornÏnÌ povodÌ (row crops). Autor
[18] referuje o p¯ÌmÈm vztahu mezi koncentracemi dusiËnan˘
ve vodnÌch tocÌch jihov˝chodnÌho Irska. Odhadl, ûe pr˘mÏrn˝
roËnÌ odnos dusÌku z nezornÏnÈho ˙zemÌ Ëinil 2,0 kg N/ha/
rok, zatÌmco ze zornÏn˝ch ploch byla tato hodnota 76 kg N/
ha/rok. Auto¯i [2] zjistili, ûe mnoûstvÌ dusÌku vyplavenÈho
z p˘dy vyuûÌvanÈ jako ornÈ bylo 100 ñ 200 kg N / ha ve srov-
n·nÌ se ztr·tami z p˘d trval˝ch pastvin, kterÈ se v pr˘mÏru
pohybovaly kolem 4 kg N /ha za obdobÌ sledov·nÌ 20 let.
Auto¯i [21] sledovali 55 tok˘ centr·lnÌ Anglie, Lake District
(Cumbria), p¯ev·ûnÏ na granitoidnÌch hornin·ch a pomocÌ
vÌcen·sobnÈ regrese nalezli pr˘kazn˝ vztah mezi procentem
zemÏdÏlskÈ p˘dy a alkalitou (celkov· kyselinov· kapacita)
a koncentracemi nitr·t˘. Auto¯i [22] prok·zali, ûe zmÏna zp˘-
sobu vyuûitÌ zemÏdÏlsk˝ch p˘d ve vrchovin·ch Skotska by
mÏla okamûit˝ negativnÌ dopad na jakost povrchov˝ch vod.
Zjistili, ûe pr˘mÏrnÈ koncentrace a odnosy dusÌku by se ve
vod·ch povrchov˝ch tok˘ zv˝öily 2ñ3x, pokud by se procen-
tu·lnÌ zastoupenÌ ornÈ p˘dy v povodÌ zv˝öilo ze 2 na 10 %.
V˝razn˝ vliv zornÏnÌ na odnosy dusiËnan˘ uv·dÏjÌ tÈû [3] pro
povodÌ v severov˝chodnÌm Skotsku.

TÏmito metodick˝mi kroky je stanoven rozsah vöech typ˘
kritick˝ch zdrojov˝ch lokalit ploönÈho zemÏdÏlskÈho zneËiötÏ-
nÌ v k.˙. resp. v povodÌ.

4. Z·vÏr

Vöechny ËlenskÈ st·ty EU majÌ za povinnost rozvÌjet ochra-
nu povrchov˝ch a podzemnÌch vod pomocÌ politick˝ch roz-
hodnutÌ a n·slednÏ i pomocÌ legislativy. R·mcov· smÏrnice
o vodÏ poûaduje zlepöenÌ vodnÌho statutu vöech p¯ÌrodnÌch
vod vËetnÏ podzemnÌch vod do 15 let od implementace do
n·rodnÌch legislativ. Definice ÑdobrÈho ekologickÈho stavu
vodì je zaloûena na koncepci, kter· zahrnuje biologickÈ, che-
mickÈ a fyzik·lnÌ vlastnosti vody. U podzemnÌch vod je navÌc
sledov·no mnoûstvÌ vody [5].                                                      ➤

Obr. 8: Vymezen˝ potenci·lnÌ rozsah kritick˝ch zdrojov˝ch
lokalit

Obr. 9:  Aktu·lnÌ vyuûitÌ p˘dy

Obr. 10: Vymezen˝ aktu·lnÌ rozsah kritick˝ch zdrojov˝ch
lokalit
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ZnaËn· prostorov· variabilita fyzik·lnÌch vlastnostÌ (p˘da,
klima, hydrologie a topografie) vËetnÏ zemÏdÏlskÈho manage-
mentu v povodÌ umocnÏn· interakcÌ mezi faktory a relativnÌmi
efekty tÏchto faktor˘ m· v˝znamn˝ vliv na ztr·ty ûivin vypla-
vov·nÌm. AËkoliv oba nejd˘leûitÏjöÌ nutrienty (dusÌk, fosfor)
proch·zejÌ v zemÏdÏlsk˝ch p˘d·ch transformaËnÌmi procesy
a jejich hlavnÌ transportnÌ procesy jsou velmi dob¯e dokumen-
tov·ny, je tÏûkÈ p¯edpovÏdÏt ztr·ty ûivin z ploönÈho zemÏdÏl-
skÈho zneËiötÏnÌ.

Uk·zalo se proto nezbytn˝m identifikovat cesty toku
nutrient˘ pomocÌ p˘dnÌch charakteristik p¯es kritickÈ lokality
v povodÌ.
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⁄daje o opat¯enÌ

RealizovanÈ opat¯enÌ pro zp¯ÌstupnÏnÌ pozemk˘ ¯eöÌ rekonstrukci a v†Ë·sti ˙seku
novou stavbu uveden˝ch polnÌch cest v†obci LubnÌk. Cesty jsou v†Ë·sti katastru
¯eöenÈm v†pozemkovÈ ˙pravÏ KP⁄ LubnÌk II a p¯edstavujÌ rozhodujÌcÌ p¯ÌstupovÈ
komunikace pro hospod·¯skÈ uûÌv·nÌ pozemk˘ v†˙zemÌ severov˝chodnÏ od z·stavby
obce LubnÌk. VÏtöÌ Ë·st pozemk˘ je uûÌv·na jako orn· p˘da, menöÌ potom (svaûitÏjöÌ
polohy a ˙dolnice) jako ttp.

                                                                                                JEäTÃ K SOUTÃéI

PolnÌ cesty H1 a H2 LubnÌk
Akce byla p¯ihl·öena P⁄ ⁄stÌ nad OrlicÌ do soutÏûe o nejlepöÌ realizovanÈ spoleËnÈ
za¯ÌzenÌ v pozemkov˝ch ˙prav·ch v roce 2007 v kategorii Zp¯ÌstupnÏnÌ pozemk˘
a byla v tÈto kategorii vyhodnocena na 1. mÌstÏ.

P¯ÌËnÈ uspo¯·d·nÌ polnÌch cest bylo
navrûeno pro kategorii Pv 3,5/30 (zpev-
nÏnÌ 3,50 m a zemnÌ krajnice 2 x 0,25 m).

SmÏrovÈ oblouky byly navrûeny tak,
aby vyhovovaly n·vrhovÈ rychlosti a aby
cesty  pokud moûno v†co nejvÏtöÌ mÌ¯e
kopÌrovaly st·vajÌcÌ cestu.

V†lesnÌm ˙seku (cesta p¯ev·ûnÏ ve
st·vajÌcÌm z·¯ezu) byla provedena tak,
aby nedoölo k†z·sahu do lesnÌch pozem-
k˘ v†omezenÈ öÌ¯ce 2,00 metru. VyuûitÌ
cesty zde se p¯edpokl·d· pouze pro pÏöÌ,
cyklistiku, p¯ÌpadnÏ pro p¯ejetÌ lehkÈ me-
chanizace.

V˝ökovÈ vedenÌ cest bylo provedeno
tak, aby bilance zemnÌch pracÌ byla po-
kud moûno vyrovnan·.

P¯ÌËnÈ odvodnÏnÌ je ¯eöeno jedno-
strann˝m sklonem do st·vajÌcÌch nebo
novÏ proveden˝ch p¯Ìkop˘ sveden˝ch do
recipient˘.

Pro vyh˝b·nÌ vozidel jsou provedeny
v˝hybny o normovanÈ dÈlce pro v˝jezd
na sousednÌ pozemky jsou provedeny
hospod·¯skÈ sjezdy (v mÌstech kde je
veden  p¯Ìkop se zatrubnÏnÌm).

K¯ÌûenÌ polnÌ cesty s†vodoteËÌ Hra-
niËnÌ potok bylo provedeno kamenn˝m
brodem, pro moûnost p¯ekon·nÌ potoka
pÏöÌmi a cyklisty byla provedena d¯evÏn·
l·vka. (Foto Ë. 3 ñ pohled na cestu H2
v mÌstÏ brodu a l·vky pro pÏöÌ po rea-
lizaci ñ n·sledujÌcÌ strana 14).

U cesty H1 byla ponech·na st·vajÌ-
cÌ funkËnÌ zeleÚ (stromy p¯ev·ûnÏ ja-
san, olöe a je¯·b) navÌc podÈl cesty je ve-
dena trasa zrealizovanÈho biokoridoru
LBK 11.

U cesty H2 byla provedena pouze
pomÌstnÌ v˝sadba doprovodnÈ zelenÏ
v†rozsahu 19 ks strom˘ je¯·b ptaËÌ a 19
ks t¯eöeÚ plan· s†individu·lnÌ ochranou
proti okusu a navrûenou n·slednou t¯Ìle-
tou pÈËÌ.

P¯i prov·dÏnÌ stavby byly navÌc
provedeny u cesty H1 dvÏ v˝hybny,
levostrann˝ sjezd na pozemek a zemnÌ
krajnice 2 x 0,25m. U cesty H2 byla
doplnÏna jedna v˝hybna.

D·le byla u obou cest na n·vrh zho-
tovitele a se souhlasem projektanta
nahrazena konstrukËnÌ vrstva mecha-
nicky zpevnÏnÈho kameniva tl. 160 mm
vrstvou ötÏrku Ë·steËnÏ vyplnÏnou ce-
mentovou maltou o tl. 160 mm.  (Foto Ë.
5 ñ pohled na konstrukËnÌ vrstvu äCM
cesty H2 ñ strana 13).

Vzhledem k†tomu, ûe se jednalo p¯ev·ûnÏ o rekonstrukci st·vajÌcÌch cest se
ötÏrkov˝m povrchem bez p¯esnÈ znalosti konstrukce, byly provedeny strojnÏ kopanÈ
sondy pro jejÌ ovÏ¯enÌ. Po zjiötÏnÌ st·vajÌcÌho stavu, posouzenÌ sloûenÌ zemin, vodnÌho
reûimu v†podloûÌ  a stanovenÌ p¯edpokl·danÈho zatÌûenÌ cest byly s†vyuûitÌm Katalo-
gu vozovek polnÌch cest ñ vydal MZe »R 11/2005 navrûeny pro jednotlivÈ ˙seky
sloûenÌ podkladnÌ vrstvy, konstrukce a krytu vozovky. Kryt byl navrûen z†asfalto-
betonu v†lesnÌm ˙seku potom ötÏrkov .̋

(Fotografie k tÈto akci Ë. 1, 2 a 4, jsme
uvedly v minulÈm ËÌsle 67 Ëasopisu
PozemkovÈ ̇ pravy).               Redakce

PokraËov·nÌ str. 12  ➤ ➤ ➤ ➤ ➤

Pohled na cestu H2 v mÌstÏ brodu p¯ed ˙pravou
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SO ñ 01 PolnÌ cesta H 2

Navrûen· polnÌ cesta  H II  kopÌruje v†celÈ dÈlce p˘vodnÌ trasu
st·vajÌcÌ cesty.
Celkov· dÈlka polnÌ cesty je 1 944 m.

Skladba vozovky:    km 0,048 ñ 0,576

-   asfaltobeton ABS  III                                                   tl.  40 mm
-   obalovanÈ kamenivo OKS  II                                     tl.  50 mm
-   äCM                             tl. 160 mm
-   st·vajÌcÌ zpevnÏnÌ                                                       tl. 200 mm
Celkem                                                                                  450 mm

km 0,576 ñ 1,65263

-   asfaltobeton ABS  III                                                   tl.  40 mm
-   obalovanÈ kamenivo OKS  II                                    tl.  50 mm
-   äCM                             tl. 160 mm
-   ötÏrkodrù äD                                                                 tl. 170 mm
-   zhutnÏn· pl·Ú
Celkem                                                                                 420 mm

km 1,65263 ñ 1,944    (lesnÌ ˙sek)
-   ochrann· vrstva z†kameniva drcenÈho                       tl.  20 mm
-   kryt ze ötÏrkodrti, F H 16 mmm                                 tl. 100 mm
-   podklad z†kamene hrubÈho drcenÈho, F 32-63        tl. 150 mm
-   podsyp ze ötÏrkopÌsku                                                 tl. 150 mm
Celkem                                                                                    420 mm

V†lesnÌm ˙seku na dvou mÌstech cestu p¯ech·zÌ p¯irozen·
strû s†obËasn˝m pr˘tokem povrchovÈ sr·ûkovÈ vody. Proto je
zde navrûeno zpevnÏnÌ cesty kamennou dlaûbou do betonu
s†betonov˝mi prahy, kterÈ p¯evede p¯ÌvalovÈ vody p¯es cestu.
(foto Ë. 6 ñ pohled na povrchovÈ p¯evedenÌ vody  p¯es cestu H2
v†lesnÌm ˙seku)                                                                               ➤

»lenÏnÌ stavby na stavebnÌ objekty

PolnÌ cesta H1:
SO 1  PolnÌ cesta H1 ñ dÈlka 1425 m, öÌ¯ka 4,0m

PolnÌ cesta H2:
SO ñ 01  PolnÌ cesta H 2 ñ dÈlka 1944 m, öÌ¯ka 4,0m
SO ñ 02 OzelenÏnÌ a n·sledn· pÈËe 1 rok
SO ñ 03 N·sledn· pÈËe 2 ñ 3 rok

SO 1  PolnÌ cesta H1

Skladba vozovky v†p¯evaûujÌcÌ Ë·sti ˙seku:

ñ   asfaltobeton ABS  III                               tl.  40 mm
ñ  obalovanÈ kamenivo OKS  II                              tl.  50 mm
ñ  äCM                             tl. 160 mm
ñ  zhutnÏn· pl·Ú
Celkem                                                                                 250 mm

Jedn· se o rekonstrukci st·vajÌcÌ polnÌ cesty. Skladba vo-
zovky je navrûena dle zatÌûenÌ, jeû bylo p¯evzato z†ProzatÌm-
nÌho n·vrhu pro komplexnÌ pozemkovÈ ˙pravy.
Svozn· oblast                                                                            60ha
SmÌöenÈ z·vody rostlinnÈ a ûivoËiönÈ v˝roby                 60t/ha

PolnÌ cesty H1 a H2 LubnÌk ...
DokonËenÌ ze str. 11

Foto Ë. 3 ñ pohled na cestu H2 v mÌstÏ brodu a l·vky pro pÏöÌ
po realizaci ñ tento snÌmek byl jiû uveden v min. Ë. Ëasopisu

                           O,14 x T
TNVp     =  óóóóóóó
                                  R

kde:
k ñ koeficient ( dle Tsm-0-039AGP  k = 0,14 )
T ñ celkov˝ objem dopravovan˝ch hmot ( T = Q x S )
R ñ provoznÌ doba polnÌ cesty za rok

( dle Tsm-0-039AGP  R = 365 )

                       0,14 x 3600
 TNVp   =   óóóóóó
                              365
TNVp    =      1,38

TNVp   1,38 = 5  ?  dopravnÌ zatÌûenÌ skupiny G

PolnÌ cesta H1
Vzorov˝ ¯ez km 1,357 ñ 1,416

Foto Ë. 6 ñ pohled na povrchovÈ p¯evedenÌ vody p¯es cestu H2
v lesnÌm ̇ seku
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SO ñ 02 OzelenÏnÌ a n·sledn· pÈËe 1 rok
Pro lepöÌ zaËlenÏnÌ cesty do krajiny byla provedena liniov·

v˝sadba d¯evin. Byly pouûity sazenice nad 150 cm. D¯eviny jsou
ukotveny ̇ vazkem ke trojici k˘l˘ s†pletivem proti okusu zvÏ¯Ì.

SO ñ 03 N·sledn· pÈËe 2 ñ 3 rok

Jako n·sledn· pÈËe o vysazenÈ d¯eviny je poËÌt·no se zalÈ-
v·nÌm v†dobÏ p¯Ìsuöku, opravou k˘l˘ a ˙vazk˘, pr˘klestem
strom˘ a oûÌn·nÌm okolo strom˘ po dobu 3 let.

Zah·jenÌ v˝stavby bylo provedeno v†srpnu 2006, ukon-
ËenÌ a p¯ed·nÌ stavby do uûÌv·nÌ bylo v†kvÏtnu 2007.
CelkovÈ investiËnÌ n·klady realizace byly 11.398 tis. KË
(cena vËetnÏ 19 % DPH).
Provozovatelem a uûivatelem stavby je obec LubnÌk.
Realizace opat¯enÌ byla zajiötÏna s vyuûitÌm prost¯edk˘
OperaËnÌho programu Rozvoj venkova a multifunkËnÌ zemÏ-
dÏlstvÌ na obdobÌ 2004 ñ 2006.
Pozemky pro umÌstÏnÌ realizovan˝ch spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ
byly navrûeny v KP⁄ LubnÌk II ve vlastnictvÌ obce LubnÌk.
Opat¯enÌ je k soutÏûi p¯ihlaöov·no pro komplexnost jeho
¯eöenÌ, kdy cesty H1 a H2 spolu s realizovan˝m vodohospo-

Foto Ë. 5 ñ pohled na konstrukËnÌ vrstvu äCM cesty H2

PolnÌ cesta H II
Vzorov˝ ̄ ez km 0,576 ñ 1,652 63

km 1,932 ñ 1,944

Vzorov˝ ¯ez km 1,652 63 ñ 1,932

d·¯sk˝m opat¯enÌm tvo¯en˝m soustavou retenËnÌ n·drûe
a suchÈho poldru, ̇ prav na p¯Ìkopech u cesty H1 je souËasnÏ
¯eöena p¯Ìstupnost pozemk˘ a protipovodÚov· ochrana obce
LubnÌk.

Z·roveÚ je zda¯il˝m p¯ÌrodÏ blÌzk˝m zp˘sobem vy¯eöeno
vedenÌ cesty v lesnÌm ˙seku a k¯ÌûenÌ s vodoteËÌ HraniËnÌ
potok, kterÈ je pomÏrnÏ nedotËenou lokalitou s meandrujÌcÌ
vodoteËÌ a porostem luûnÌho lesa.

373,68
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K postavenÌ vlastnÌka pozemk˘ ¯eöen˝ch v r·mci pozemkov˝ch
˙prav v souvislosti s aplikacÌ tzv. z·sady p¯imÏ¯enosti
Michaela Dumbrovsk·,  studentka Pr·vnickÈ fakulty Masarykovy univerzity v BrnÏ

Institut pozemkov˝ch ˙prav je ojedinÏl˝ zejmÈna tÌm, ûe v sobÏ zahrnuje ve
vz·jemnÈm kontextu soukromopr·vnÌ i ve¯ejnopr·vnÌ prvky. Definici pozem-
kov˝ch ˙prav obsahuje ust. ß 19 z·kona Ë. 229/1991 Sb., o ˙pravÏ vlastnick˝ch
vztah˘ k p˘dÏ a jinÈmu zemÏdÏlskÈmu majetku, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, ze
kterÈho vych·zÌ definice, kterou nalezneme v ust. ß 2 z·kona Ë. 139/2002 Sb.,
o pozemkov˝ch ˙prav·ch a pozemkov˝ch ˙¯adech, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘
(d·le jen z·kon o pozemkov˝ch ˙prav·ch), kter˝ stanovÌ, ûe pozemkov˝mi ˙pra-
vami se ve ve¯ejnÈm z·jmu prostorovÏ a funkËnÏ uspo¯·d·vajÌ pozemky, scelujÌ
se nebo dÏlÌ a zabezpeËuje se jimi p¯Ìstupnost a vyuûitÌ pozemk˘ a vyrovn·nÌ
jejich hranic tak, aby se vytvo¯ily podmÌnky pro racion·lnÌ hospoda¯enÌ vlastnÌk˘
p˘dy. V tÏchto souvislostech se k nim uspo¯·d·vajÌ vlastnick· pr·va a s nimi
souvisejÌcÌ vÏcn· b¯emena. SouËasnÏ se jimi zajiöùujÌ podmÌnky pro zlepöenÌ
ûivotnÌho prost¯edÌ, ochranu a z˙rodnÏnÌ p˘dnÌho fondu, vodnÌ hospod·¯stvÌ
a zv˝öenÌ ekologickÈ stability krajiny. V˝sledky pozemkov˝ch ˙prav slouûÌ pro
obnovu katastr·lnÌho oper·tu a jako nezbytn˝ podklad pro ˙zemnÌ pl·nov·nÌ.

   N¡ZORY / DISKUSE

PozemkovÈ ˙pravy ¯eöÌ öirok˝ okruh
problÈm˘ v oblasti majetkopr·vnÌch vztah˘,
zemÏmÏ¯iËskÈ Ëinnosti, ̇ zemnÌch systÈm˘
ekologickÈ stability, ochrany zemÏdÏlskÈ-
ho p˘dnÌho fondu, krajiny a ûivotnÌho pro-
st¯edÌ, dopravnÌho a vodohospod·¯skÈho
systÈmu, tvorby digit·lnÌ katastr·lnÌ mapy
aj. Prov·dÏnÌm pozemkov˝ch ˙prav se
tak sleduje nÏkolik pr·vnÏ v˝znamn˝ch
cÌl˘, a to jak v rovinÏ majetkopr·vnÌ, tak
v rovinÏ krajinotvornÈ1. To se odr·ûÌ v ce-
lÈm ¯ÌzenÌ o pozemkov˝ch ˙prav·ch a je
stÏûejnÌ jak pro samotnÈ postavenÌ vlast-
nÌka pozemk˘, jeû jsou dotËeny ¯eöenÌm
v pozemkov˝ch ̇ prav·ch (d·le jen vlast-
nÌk pozemk˘), tak i z hlediska ochrany
jeho pr·v a majetkov˝ch n·rok˘. Oproti
p¯edeölÈ pr·vnÌ ˙pravÏ je zde zakotven
poûadavek ve¯ejnÈho z·jmu. Ve¯ejn˝
z·jem pat¯Ì mezi v˝znamnÈ pr·vnÌ insti-
tuty a platnÈ pr·vo neobsahuje jeho defi-
nici. V tomto p¯ÌpadÏ to znamen·, ûe po-
zemkovÈ ˙pravy jsou prov·dÏny nejen
na z·kladÏ soukrom˝ch z·jm˘ vlastnÌk˘,
ale i v z·jmu ve¯ejnÈm, spoËÌvajÌcÌm na
urËitÈm v˝sledku danÈho rozhodnutÌ. Nej-
ËastÏjöÌm p¯Ìpadem zah·jenÌ pozemko-
v˝ch ̇ prav je vyslovenÌ vlastnÌk˘ pozem-
k˘ nadpoloviËnÌ v˝mÏry zemÏdÏlskÈ p˘dy
v dotËenÈm katastr·lnÌm ̇ zemÌ, ale i zde
je sledov·n ve¯ejn˝ z·jem z hlediska ochra-
ny a tvorby krajiny prost¯ednictvÌm pl·nu
spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ. Podle mÈho n·zoru
je ve¯ejn˝ z·jem d·n z velkÈ vÏtöiny ve¯ej-
nopr·vnÌ metodou pr·vnÌ regulace pozem-
kovÈho pr·va a pr·va ûivotnÌho prost¯edÌ.

CelÈ ̄ ÌzenÌ je pomÏrnÏ sloûit˝ proces,
kter˝ je pevnÏ dan˝ z·konem o pozem-
kov˝ch ˙prav·ch a prov·dÏcÌ vyhl·ökou
Ë. 545/2002 Sb., o postupu p¯i prov·dÏnÌ
pozemkov˝ch ̇ prav a n·leûitostech n·vrhu
pozemkov˝ch ˙prav, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch

p¯edpis˘. Z procesnÌho hlediska je subsi-
di·rnÏ pouûit spr·vnÌ ̄ ·d, tj. z·kon Ë. 500/
2004 Sb., p¯iËemû m· ̄ ÌzenÌ ̄ adu specifik
(nap .̄ ust. ß 6 odst. 7 z·kona o pozemko-
v˝ch ̇ prav·ch uv·dÌ, ûe na ̄ ÌzenÌ o pozem-
kov˝ch ˙prav·ch a rozhodov·nÌ vnÏm
se nevztahujÌ lh˘ty pro rozhodov·nÌ podle
spr·vnÌho ¯·du). V tomto kontextu vöak
nutno uvÈst z rozsudku NejvyööÌho spr·v-
nÌho soudu ze dne 29. 8. 2009, Ëj. 5 As 39/
2008 ñ 46, www.nsssoud.cz, ûe k ustanovenÌ
ß 6 odst. 7 z·kona o pozemkov˝ch ̇ prav·ch,
podle nÏhoû se Ñna ̄ ÌzenÌ o pozemkov˝ch
˙prav·ch a rozhodov·nÌ v nÏm nevztahu-
jÌ lh˘ty pro rozhodov·nÌ podle spr·vnÌho
¯·duì, pak NejvyööÌ spr·vnÌ soud konsta-
tuje, ûe toto ustanovenÌ samoz¯ejmÏ ne-
zbavuje spr·vnÌ org·n obecnÈ povinnosti
rozhodnout o uplatnÏnÈm n·roku v p¯imÏ-
¯enÈ lh˘tÏ a bez zbyteËn˝ch pr˘tah˘ (Ël.
38 odst. 2 Listiny z·kladnÌch pr·v a svobod).

Jednou z v˝znamn˝ch oblastÌ, se kte-
rou by vlastnÌci pozemk˘ mohli spojovat
z·sah do jejich vlastnick˝ch pr·v je sta-
dium ̄ ÌzenÌ, v nÏmû pozemkov˝ ̇ ¯ad na-
vrhuje takovÈ pozemky, jeû by odpovÌdaly
jejich p˘vodnÌm pozemk˘m p¯imÏ¯enou
cenou, v˝mÏrou, vzd·lenostÌ a podle moû-
nostÌ i druhem pozemku dle ust. ß 10 odst.
l z·kona o pozemkov˝ch ̇ prav·ch. Uve-
denÈ ustanovenÌ vych·zÌ z obecnÈho prin-
cipu pozemkov˝ch ˙prav, podle nÏhoû
nemusÌ vlastnÌk p¯i vyËleÚov·nÌ pozem-
k˘ obdrûet svoje p˘vodnÌ pozemky, ale
je moûno mu vyËlenit pozemky jinÈ.

Pod vyjmenovan˝mi kategoriemi
p¯imÏ¯enosti je t¯eba rozumÏt:

a) p¯imÏ¯enou cenu, pokud nenÌ ve srov-
n·nÌ s p˘vodnÌ cenou vyööÌ nebo niûöÌ
o vÌce neû 4 %. P¯ekroËenÌ kritÈria p¯i-
mÏ¯enosti ve prospÏch vlastnÌka lze jen

za p¯edpokladu, ûe vlastnÌk souhlasÌ
s uhrazenÌm rozdÌlu ceny p¯esahujÌcÌ
toto kritÈrium. Pozemkov˝ ˙¯ad sta-
novÌ v˝öi ceny a lh˘tu k zaplacenÌ.

b) p¯imÏ¯enou v˝mÏru, pokud rozdÌl v˝-
mÏry p˘vodnÌch a navrhovan˝ch po-
zemk˘ nep¯esahuje 10% v˝mÏry p˘-
vodnÌch pozemk˘.

c) p¯imÏ¯enou vzd·lenost, pokud rozdÌl
ve vzd·lenosti p˘vodnÌch a navrho-
van˝ch pozemk˘ nenÌ vyööÌ neû 20%.

SnÌûenÌ nebo zv˝öenÌ ceny, v˝mÏry
a vzd·lenosti novÏ navrhovan˝ch pozem-
k˘ oproti p˘vodnÌm pozemk˘m nad r·-
mec stanoven˝ch kritÈriÌ p¯imÏ¯enosti lze
provÈst jen se souhlasem vlastnÌka. K apli-
kaci ust. ß 10 z·kona o pozemkov˝ch
˙prav·ch, tj. k z·sadÏ p¯imÏ¯enosti lze
pouûÌt i judikaturu NejvyööÌho spr·vnÌho
soudu, rozsudek ze dne 19. 7. 2007, Ëj. 3
As 64/2006 ñ 74, www.nsssoud.cz. Z·kono-
d·rce podle nÏj v ustanovenÌ ß 10 odst. 1
z·kona o pozemkov˝ch ˙prav·ch vy-
ch·zel z toho, ûe postup v ¯ÌzenÌch o po-
zemkov˝ch ˙prav·ch je vzhledem ke
znaËnÈmu poËtu ̇ ËastnÌk˘ ̄ ÌzenÌ n·roËn˝
a neumoûÚuje vûdy plnÏ vyhovÏt poûa-
davk˘m jednotliv˝ch vlastnÌk˘. Proto
stanovil v ust. ß 10 z·kona o pozemko-
v˝ch ˙prav·ch kriteria (limity), kdy lze
mÌt cenu za p¯imÏ¯enou, resp. kdy jsou
novÏ navrhovanÈ pozemky v p¯imÏ¯enÈ
v˝mÏ¯e a vzd·lenosti. Z·konod·rce zde
respektoval skuteËnost, ûe nenÌ vûdy re·l-
nÈ zachovat skladbu pozemk˘. JednÌm
z kritÈriÌ p¯i stanovenÌ ceny pozemku je
i druh pozemku, proto kriterium p¯imÏ¯e-
nosti ceny se musÌ uplatnit i v souvislosti
s n·vrhem pozemkovÈho ˙¯adu na druh
nov˝ch pozemk˘ a v tomto smyslu musÌ
pozemkov˝ ˙¯ad respektovat prov·za-
nost jednotliv˝ch kriteriÌ. Z·konnÈ usta-
novenÌ, podle nÏhoû jsou novÏ navrho-
vanÈ pozemky v p¯imÏ¯enÈ v˝mÏ¯e, je pak
nutno vyloûit tak, ûe je pozemkovÈmu
˙¯adu umoûnÏno navrhnout novÈ pozem-
ky v limitu 10 % v˝mÏry p˘vodnÌch po-
zemk˘, a to jak ve vyööÌ, tak v niûöÌ v˝mÏ¯e.

K zohlednÏnÌ vyrovn·nÌ vstupnÌch
a v˝stupnÌch n·rok˘ dle ust. ß 10 odst. 1
z·kona o pozemkov˝ch ˙prav·ch se z¯e-
telem k respektov·nÌ z·sady p¯imÏ¯enosti
nelze vlastnÌk˘m pozemk˘ p¯id·vat dalöÌ
kritÈria z·konem nevymezenÈ, nap .̄ exis-
tenci n·jemnÌch vztah˘ Ëi Ëerp·nÌ zemÏ-
dÏlsk˝ch dotacÌ v·ûÌcÌ se k p˘vodnÌm n·-
jemnÌm Ëi vlastnÌm pozemk˘m, s nimiû
vlastnÌk do pozemkov˝ch ˙prav vstupuje
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s tÌm, ûe novÏ navrûen· a schv·len· ̇ prava
bude pro jeho hospoda¯enÌ mÈnÏ ekono-
micky v˝hodn·. Existence n·jemnÌch vztah˘
Ëi Ëerp·nÌ zemÏdÏlsk˝ch dotacÌ mezi kri-
tÈria p¯imÏ¯enosti zahrnuta nejsou. Exis-
tenci n·jemnÌch vztah˘ na nemovitostech
vstupujÌcÌch do pozemkovÈ ˙pravy sice
z·kon reflektuje, avöak pouze jako ome-
zenÌ na tÏchto nemovitostech v·znoucÌ,
a to v souvislosti se soupisem a ocenÏnÌm
vstupnÌch n·rok˘ jednotliv˝ch vlastnÌk˘
(ust. ß 8 odst. l, vÏta prvnÌ p¯ed st¯ednÌkem
z·kona o pozemkov˝ch ̇ prav·ch). Z·kon
tedy nejen ûe nep¯edpokl·d· vykrytÌ n·jem-
nÌch vztah˘ spojen˝ch s pozemky vstupu-
jÌcÌmi do pozemkovÈ ˙pravy, ale naopak
(na rozdÌl nap .̄ od pr·va z·stavnÌho) p¯ed-
pokl·d· z·nik n·jemnÌch vztah˘ v navazu-
jÌcÌ f·zi pozemkovÈ ̇ pravy ñ rozhodnutÌm
o v˝mÏnÏ nebo p¯echodu vlastnick˝ch pr·v
podle ust. ß 11 odst. 8 z·kona o pozemko-
v˝ch ˙prav·ch. Pokud jde o vstupnÌ n·-
roky jednotliv˝ch ̇ ËastnÌk˘, ty se odvÌje-
jÌ od jejich vlastnick˝ch pr·v. Na v˝stupu
pozemkovÈ ˙pravy by mÏl kaûd˝ obdrûet
pozemky, kterÈ by proporcion·lnÏ odpo-
vÌdaly p˘vodnÌm (vstupnÌm) pozemk˘m
co do ceny, v˝mÏry, druhu a vzd·lenosti.
P¯Ìpadn˝ n·jemce dotËen˝ch pozemk˘
tedy nevstupuje s takov˝m pozemkem do
pozemkovÈ ˙pravy, neboù vstup pozemku
se odvÌjÌ pouze od v˘le jeho vlastnÌka
a existence p¯ÌpadnÈho n·jemnÌho stavu
se bere v potaz jako jedno z kritÈriÌ z hle-
diska moûn˝ch d˘sledk˘ na konci navrûe-
nÈho rozhodnutÌ o v˝mÏnÏ a p¯echodu vlast-
nick˝ch pr·v. Na rozdÌl od vlastnickÈho pr·va
se n·jemnÌ pr·vo na vstupu a v˝stupu po-
zemkovÈ ̇ pravy nevykr˝v·. (rozsudek Nej-
vyööÌho spr·vnÌho soudu ze dne 13. ˙nora
2009, Ëj. 7 As 26/2007 ñ 278, www.nsssoud.cz).

Pro postavenÌ vlastnÌk˘ pozemk˘ je
charakteristickÈ, ûe p¯i rozhodov·nÌ o po-
zemkovÈ ̇ pravÏ jsou dotËeny z·jmy sou-
kromÈ i ve¯ejnÈ. P¯itom lze jednoznaËnÏ
shrnout, ûe byù v ¯ÌzenÌ o pozemkov˝ch
˙prav·ch je zcela jasnÏ z¯eteln˝ ve¯ejn˝
z·jem na jejich provedenÌ, je adekv·tnÏ
z·konem poskytnut prostor pro n·leûitou
ochranu vlastnick˝ch pr·v ˙ËastnÌk˘. Je
nepochybnÈ, ûe spr·vnÌ org·n v tomto p¯Ì-
padÏ zasahuje do vlastnick˝ch pr·v. V ¯ÌzenÌ
o pozemkov˝ch ̇ prav·ch rozhoduje o sou-
krom˝ch z·jmech vlastnÌk˘, jejichû pozem-
ky majÌ b˝t sceleny, smÏnÏny Ëi rozdÏleny.
Nelze vöak pominout, ûe takto rozhoduje
i o z·jmech ve¯ejn˝ch. Jen z tohoto d˘vodu
jsou pozemkovÈ ̇ pravy sluËitelnÈ s Ël·n-
kem 11 odst. 4 Listiny z·kladnÌch pr·v a svo-
bod, kter˝ stanovÌ, ûe vyvlastnÏnÌ nebo
nucenÈ omezenÌ vlastnickÈho pr·va je moûnÈ
ve ve¯ejnÈm z·jmu, to na z·kladÏ z·kona
a za n·hradu.                                              ■

1 Pek·rek, M., Pr˘chov·, I.: PozemkovÈ pr·vo,
Masarykova univerzita, Brno, 2003, str. 281.

Jak studenti hodnotili projekty pozemkov˝ch
˙prav?                         Ing. Zuzana Mot·Úov·,  FéP »ZU v Praze, ⁄P⁄ MZe

Na ˙vod

Za ˙Ëelem sezn·menÌ student˘ 4. roËnÌku studijnÌho oboru KrajinnÈ
a pozemkovÈ ̇ pravy, kter˝ je vyuËov·n na FakultÏ ûivotnÌho prost¯edÌ »eskÈ
zemÏdÏlskÈ univerzity v†Praze, byla student˘m zad·na semin·rnÌ pr·ce na
tÈma ÑAnal˝za vybranÈ komplexnÌ resp. jednoduchÈ pozemkovÈ ˙pravyî.
Celkem bylo analyzov·no 20 projekt˘ pozemkov˝ch ̇ prav, z toho 17 projekt˘
komplexnÌ pozemkovÈ ˙pravy (d·le KP⁄) a 3 projekty jednoduchÈ pozem-
kovÈ ̇ pravy (d·le JP⁄). ÿeöenÈ projekty byly poskytnuty celkem 14 r˘zn˝mi
pozemkov˝mi ˙¯ady.†

Jak znÏlo zad·nÌ pr·ce?

PrvnÌm krokem, kter˝ museli studenti
uËinit, bylo zÌsk·nÌ dat od vybranÈho
pozemkovÈho ˙¯adu. Student˘m bylo
doporuËeno vybrat si ˙¯ad v†blÌzkosti
svÈho bydliötÏ. Vzhledem k†vytÌûenosti
pozemkov˝ch ̇ ¯ad˘ a poËtu ukonËen˝ch
pozemkov˝ch ˙prav, kterÈ majÌ ˙¯ady
k†dispozici, byl stanoven limit maxim·l-
nÏ t¯Ì skupin student˘ na jeden ̇ ¯ad (jed-
nu skupinu tvo¯ili obvykle dva studenti).
PozemkovÈ ˙¯ady mÏly student˘m po-
skytnout n·sledujÌcÌ data:
1. MapovÈ podklady ñ Vlastnick· mapa,

rozbor souËasnÈho stavu, pl·n spoleË-
n˝ch za¯ÌzenÌ, n·vrhov· mapa.

2. TextovÈ podklady ñ Rozbor souËas-
nÈho stavu, n·vrh pl·nu spoleËn˝ch
za¯ÌzenÌ.

Tyto dokumenty mÏly b˝t student˘m
poskytnuty ide·lnÏ v†elektronickÈ podo-
bÏ ve form·tu PDF. Pokud pozemkov˝
˙¯ad data ve v˝öe uvedenÈm form·tu ne-
vlastnil, mÏl student˘m zap˘jËit poûado-
vanÈ materi·ly k okopÌrov·nÌ Ëi nafocenÌ.

VlastnÌ anal˝za se pak skl·dala ze
dvou Ë·stÌ. V†prvnÌ Ë·sti si studenti mÏli
peËlivÏ prostudovat textovÈ podklady
a zpracovat z†nich kr·tk˝ v˝tah. Obsahem
v˝tahu mÏl b˝t kr·tk˝ popis jednotliv˝ch
kapitol obou dokument˘ (rozbor souËas-
nÈho stavu, pl·n spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ),
d·le mÏla b˝t vyjmenov·na a struËnÏ
charakterizov·na vöechna navrhovan·
opat¯enÌ v†pl·nu spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ. Pro
vlastnÌ orientaci v†¯eöenÈm ˙zemÌ mohli
studenti vyuûÌvat mapov˝ch podklad˘.
Druh· Ë·st pr·ce spoËÌvala v kvalitativ-
nÌm hodnocenÌ analyzovan˝ch projekt˘
pozemkov˝ch ˙prav. Toto hodnocenÌ
mÏlo b˝t provedeno jednak na z·kladÏ
prostudov·nÌ textov˝ch a mapov˝ch
podklad˘, jednak na z·kladÏ vlastnÌho
terÈnnÌho pr˘zkumu. Na z·vÏr tÈto Ë·sti
dostali studenti za ˙kol popsat rozdÌly
mezi vlastnickou a n·vrhovou mapou (nap .̄
poËet parcel p¯ed a po pozemkovÈ ̇ pravÏ,
tvary parcel aj.), kterÈ byly za tÌmto ˙Ëe-
lem mezi sebou vizu·lnÏ porovn·ny.

Celkov˝ rozsah pr·ce byl stanoven
pomÏrnÏ volnÏ, a to na 5 ñ 10 normostran.
PodmÌnkou jejÌho ˙spÏönÈho odevzd·nÌ
bylo doplnÏnÌ vhodnÈ fotodokumentace,
kter· mj. dokl·dala pr˘bÏh terÈnnÌho
pr˘zkumu.

Semin·rnÌ pr·ce mohly b˝t dle z·jmu
student˘ odbornÏ konzultov·ny. Na kon-
ci semestru studenti pr·ce odevzd·vali
a n·slednÏ svÈ v˝stupy prezentovali a ob-
hajovali. MotivacÌ byl fakt, ûe dle kvality
odevzdanÈ pr·ce, jejÌ prezentace a odpo-
vÏdÌ na doplÚujÌcÌ ot·zky, mohli studenti
dostat plusovÈ body ke zkouöce. Ti nej-
lepöÌ za v˝bornou pr·ci v†pr˘bÏhu semes-
tru obdrûeli dokonce zkouöku s hodno-
cenÌm v˝bornÏ.

PoË·teËnÌ problÈmy

PrvnÌ problÈmy nastaly jeötÏ p¯ed
vlastnÌ anal˝zou projekt˘, a to p¯i zÌsk·-
v·nÌ dat od pozemkov˝ch ˙¯ad˘. Ne
vöechny pozemkovÈ ˙¯ady byly ochotny
poûadovan· data student˘m poskytnout.
Jejich zÌsk·nÌ bylo nakonec zajiötÏno na
podnÏt ⁄st¯ednÌho pozemkovÈho ˙¯adu.

DalöÌ problÈm se vyskytl s†kvalitou
poskytnut˝ch dat. Pouze nÏkterÈ ˙¯ady
byly schopny poskytnout data v†rozsahu
uvedenÈm v†zad·nÌ. Minim·lnÏ v polo-
vinÏ†p¯Ìpad˘ se stalo, ûe pozemkov˝ ̇ ¯ad
student˘m poskytl data, kter· nebyla
zcela relevantnÌ pro zpracov·nÌ semin·r-
nÌ pr·ce. Na jednu stranu studenti Ëasto
obdrûeli mnohem vÌce dat, neû poûado-
vali, coû student˘m pr·ci ztÌûilo, neboù
se v†datech museli zorientovat. Jeden ze
student˘ tuto situaci popsal slovy Ñjed-
nalo se o mix chaoticky vybran˝ch doku-
ment˘ a mapov˝ch podklad˘î. HoröÌ
situace vöak nastala v†p¯Ìpadech, kdy
mezi poskytnut˝mi daty chybÏla mapa
Ëi textov· zpr·va rozboru souËasnÈho
stavu nebo jeötÏ h˘¯ pl·nu spoleËn˝ch
za¯ÌzenÌ. V†takov˝chto p¯Ìpadech bylo
student˘m doporuËeno poû·dat pozem-
kov˝ ˙¯ad o jejich doplnÏnÌ. Pokud ani
po opakovanÈ v˝zvÏ nebyl pozemkov˝
˙¯ad ochoten data v†poûadovanÈm rozsa-
hu poskytnout, bylo student˘m dopo- ➤
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➤ ruËeno improvizovat a pracovat pou-
ze s†dostupn˝mi daty.

V†jednom p¯ÌpadÏ byla student˘m po-
skytnuta data o ̇ zemÌ, kde probÏhla pozem-
kov· ̇ prava za ̇ Ëelem up¯esnÏnÌ p¯ÌdÏl˘
(coû v†mnohÈm neodpovÌdalo zad·nÌ),
znamenalo to sice zpracov·nÌ ponÏkud
alternativnÌ semin·rnÌ pr·ce, kterÈ vöak
ve svÈm d˘sledku vedlo k sezn·menÌ stu-
dent˘ s†touto zajÌmavou tÈmatikou.

Souhrn studentskÈho hodnocenÌ pro-
jekt˘

Hned na zaË·tek tÈto kapitoly musÌm
vyzdvihnout, ûe jsem byla mile p¯ekva-
pena, s†jakou zodpovÏdnostÌ studenti
k†zadanÈmu ˙kolu p¯istoupili. Ve vÏtöinÏ
p¯Ìpad˘ byla provedena opravdu hloub-
kov· anal˝za poskytnut˝ch materi·lu,
kterou n·sledoval podrobn˝ terÈnnÌ pr˘-
zkum ̄ eöenÈho ̇ zemÌ a leckdy aû odbor-
nÈ zhodnocenÌ vybranÈho projektu. NÏ-
kte¯Ì studenti mÏli dokonce to ötÏstÌ, ûe
je bÏhem terÈnnÌho pr˘zkumu doprov·-
zel znalec mÌstnÌch pomÏr˘, aù jiû to byl
zamÏstnanec pozemkovÈho ˙¯adu, nebo
nÏkter˝ ze Ëlen˘ zastupitelstva obce.

Bohuûel musÌm tÈû p¯edeslat, ûe bylo
velmi obtÌûnÈ souhrnnÏ popsat v˝sledky
studentsk˝ch pracÌ, neboù kvalitativnÌ
hodnocenÌ v†nich obsaûen· nebyla nijak
standardizov·na ani kvantifikov·na.
Souhrn, kter˝ je v·m zde prezentov·n,
vypl˝v· z†peËlivÈho prozkoum·nÌ stu-
dentsk˝ch hodnocenÌ, jejichû rozsah i po-
jetÌ se velmi r˘znil.

Celkov˝ pohled

AnalyzovanÈ projekty jako celek hod-
notili studenti vÌcemÈnÏ pozitivnÏ. Jako
velice kvalitnÏ zpracovanÈ dÌlo resp. kva-
litnÌ dÌlo s†nalezen˝mi drobn˝mi nep¯es-
nostmi studenti oznaËili celkem 19 z†20
analyzovan˝ch projekt˘. P¯Ìkladem tako-
vÈho hodnocenÌ m˘ûe b˝t n·sledujÌcÌ ̇ ry-
vek ze studentsk˝ch pracÌ: ÑM˘ûeme jedno-
znaËnÏ ̄ Ìci, ûe problematika danÈho ̇ zemÌ
byla prozkoum·na velice peËlivÏ, proto
vöechna opat¯enÌ v†pl·nu spoleËn˝ch za¯Ì-
zenÌ jsou navrûena v nejlepöÌm moûnÈm
¯eöenÌ pro danÈ k. ˙., a po realizaci budou
pro obec velk˝m p¯Ìnosem.î

Jako problematick˝ oznaËili studenti
pouze 1 z†20 analyzovan˝ch projekt˘.
Tato JP⁄ byla vyvol·na stavbou d·lniË-
nÌho obchvatu nejmenovanÈ obce, kde
vzhledem k†dynamice jejÌho rozvoje,
studenti dospÏli k n·zoru, ûe pozemkov·
˙prava nepostihuje aktu·lnÌ stav v ̇ zemÌ.

NovÈ uspo¯·d·nÌ pozemk˘

TÈmÏ¯ vöichni studenti velmi kladnÏ
hodnotili p¯izp˘sobenÌ tvar˘ navrûen˝ch
parcel pot¯eb·m dneönÌ mechanizace.
PozitivnÏ vnÌmali tÈû zjednoduöenÌ vlast-

nick˝ch pomÏr˘. Potvrdilo se tedy, ûe je-
den ze z·kladnÌch cÌl˘ pozemkov˝ch ̇ prav,
kter˝m je prostorovÈ a funkËnÌ uspo¯·d·-
nÌ pozemk˘ tak, aby se vytvo¯ily podmÌn-
ky pro racion·lnÌ hospoda¯enÌ vlastnÌk˘
p˘dy, je ve velkÈ mÌ¯e naplÚov·n.

Rozbor souËasnÈho stavu

S†rozsahem a kvalitou rozbor˘ sou-
ËasnÈho stavu byli studenti vesmÏs spo-
kojeni, neboù informace obsaûenÈ v†tÏch-
to dokumentech jim umoûnily podrobnÏ
se sezn·mit s†¯eöen˝m ˙zemÌm. Velmi
kladnÏ studenti hodnotili pouûitÌ ilus-
traËnÌch fotografiÌ v†textu. Jako p¯Ìklad
uv·dÌm citaci z†jednÈ z†pracÌ, kde stu-
denti pÌöÌ: ÑPoda¯ilo se shrom·ûdit veö-
kerÈ dostupnÈ podklady pro p¯ehlednou
anal˝zu st·vajÌcÌ situace a spolu s mapo-
v˝mi podklady a vhodnou fotodokumen-
tacÌ je zpracovatelÈ scelili v kvalitnÌ pr·ci.î

Popis ̇ zemÌ odpovÌdal skuteËnostem
zjiötÏn˝m bÏhem vlastnÌho terÈnnÌho
pr˘zkumu. Nutno dodat, ûe drobnÈ v˝-
jimky se p¯esto naöly. Nep¯esnosti v†roz-
borech souËasnÈho stavu, na kterÈ stu-
denti narazili, spoËÌvaly nap .̄ ve öpatnÈ
klasifikaci prvk˘ ⁄SES dle stavu a funkË-
nosti. V†jednom p¯ÌpadÏ skupina studen-
t˘ dokonce doöla k†z·vÏru, ûe Ñlok·lnÌ
prvky ⁄SES popsanÈ v rozboru jako st·-
vajÌcÌ jsou ve skuteËnosti vÏtöinou ve velmi
öpatnÈm stavu nebo prakticky neexistujÌî.

Pl·n spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ

Co se t˝Ëe pl·n˘ spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ,
tak ty se dle student˘ v†kvalitÏ zpraco-
v·nÌ vz·jemnÏ ponÏkud liöily, p¯iËemû
nÏkdy se v†kvalitÏ liöila i navrhovan·
opat¯enÌ v†r·mci jednoho pl·nu spoleË-
n˝ch za¯ÌzenÌ.

Pro lepöÌ p¯ehlednost se nejprve budu
vÏnovat tomu, jak· opat¯enÌ studenti ve
sv˝ch hodnocenÌch chv·lili, a aû potÈ v·s
sezn·mÌm s†tÌm, co se student˘m na
projektech nelÌbilo. Je logickÈ, ûe stu-
denti hledali spÌöe chyby a öpatnÏ navrûe-
n· opat¯enÌ. To je hlavnÌm d˘vodem, proË
je kapitola vÏnujÌcÌ se nalezen˝m poziti-
v˘m ponÏkud kratöÌ, neû ta o negativech,
avöak p¯ipomÌn·m, ûe projekty se studen-
t˘m vcelku lÌbily.

1. Pozitiva

Za velmi p¯ÌnosnÈ studenti povaûujÌ
komplexnÌ p¯Ìstup k†navrhovan˝m opat¯e-
nÌm, tedy takov˝ p¯Ìstup, jehoû cÌlem ne-
nÌ pouze n·vrh optim·lnÌch zemÏdÏlsk˝ch
parcel, ale kter˝ se ohlÌûÌ i na obnovu
r·zu krajiny. NejlÈpe byly hodnoceny
pl·ny, kterÈ navrhujÌ d˘slednou avöak ke
krajinnÈmu r·zu citlivou protieroznÌ ochra-
nu p˘dy, dobrou dopravnÌ obsluûnost ne-
jen pro zemÏdÏlce, ale i pro mÌstnÌ obËany
a cesty, kterÈ jsou alespoÚ jednostrannÏ
lemov·ny zelenÌ.

IlustraËnÌ foto 1:  P¯Ìklady realizacÌ polnÌch cest navrûen˝ch v projektech pozem-
kov˝ch ˙prav (zdroj: studenti FéP, »ZU v Praze)

Ve dvou p¯Ìpadech doölo v†pl·nech spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ ke zmÏnÏ trasy lok·l-
nÌho biokoridoru oproti trase navrûenÈ v ˙zemnÌm pl·nu. V†obou p¯Ìpadech po-
vaûujÌ studenti alternativnÌ trasu za vhodnÏjöÌ.

2. Negativa

Z¯ejmÏ nejvÌc negativnÏ studenti hodnotili nedostateËnou realizaci navrûen˝ch
prvk˘. V†nÏkter˝ch p¯Ìpadech se studenti dokonce domnÌvajÌ, ûe v d˘sledku ËasovÈ  ➤
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➤ prodlevy realizace a moûn˝ch zmÏn
v†krajinÏ, se aktu·lnÌ n·vrh stane nep¯es-
n˝m. Sv˘j n·zor ohlednÏ pot¯eby reali-
zacÌ asi nejrazantnÏji popsala skupina
student˘, kter· hodnotila JP⁄ vyvolanou
stavbou d·lniËnÌho okruhu. Ta oznaËila
stav tamÏjöÌ krajiny za Ñnatolik zde-
vastovan ,̋ ûe realizaci ˙prav navrûen˝ch
v†pl·nu spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ povaûujeme
za naprosto nezbytnouî. OstatnÌ skupiny
sice ve svÈm hodnocenÌ tolik radik·lnÌ
nebyly, avöak realizaci navrhovan˝ch
˙prav cÌtÌ vÏtöinou jako velmi pot¯ebnou
a doufajÌ, ûe se projekty pozemkov˝ch
˙prav poda¯Ì dokonËit co nejd¯Ìve. ZajÌ-
mavostÌ je, ûe lidÈ, kte¯Ì se pozemkov˝mi
˙pravami aktivnÏ zab˝vajÌ, povaûujÌ
pozemkovou ̇ pravu za ukonËenou v†den,
kdy bylo vyd·no rozhodnutÌ pozemkovÈ-
ho ˙¯adu o v˝mÏnÏ nebo p¯echodu vlast-
nick˝ch pr·v, zatÌmco studenti za ukon-
Ëenou pozemkovou ˙pravu intuitivnÏ
povaûujÌ aû tu, kter· je realizov·na.

Mezi ËastÏjöÌ v˝tky pat¯ilo nedosta-
teËnÈ ̄ eöenÌ estetickÈ funkce krajiny a ab-
sence n·vrhu doprovodnÈ zelenÏ podÈl
polnÌch cest a vodnÌch tok˘. V†souvislos-
ti s†tÌm studenti zmiÚujÌ, ûe doprovodn·
zeleÚ m· v†krajinÏ mnoho nezastupitel-
n˝ch funkcÌ, jako nap¯Ìklad ekostabili-
zaËnÌ (b¯ehov˝ porost drobn˝ch vodnÌch
tok˘, nebo aleje podÈl cest jsou v˝znam-
n˝mi biokoridory resp. interakËnÌmi
prvky), orientaËnÌ, krajinotvornou, ale
i produkËnÌ.

Za zmÌnku tÈû stojÌ, ûe se studenti ve
svÈm hodnocenÌ opakovanÏ shodli, ûe
n·vrh cestnÌ sÌtÏ je zbyteËnÏ nadsazen .̋
NÏkte¯Ì z†nich si vöak spr·vnÏ uvÏdomili,
ûe zp¯ÌstupnÏnÌ vöech pozemk˘ je d·no

z·konem a poËet polnÌch cest b˝t vyööÌ
v†nÏkter˝ch p¯Ìpadech prostÏ musÌ, coû
jim bylo mj. opakovanÏ vysvÏtlov·no
i v†pr˘bÏhu v˝uky.

V†jednom p¯ÌpadÏ studenti odhalili
dle jejich n·zoru nedostateËnÈ ¯eöenÌ
nezpevnÏn˝ch n·jezd˘ mezi komunika-
cemi s asfaltov˝m povrchem a nezpevnÏ-
n˝mi cestami. ZatÌmco studenti je ozna-
Ëili jako zcela nevyhovujÌcÌ, v†projektu

byly zpracovatelem hodnoceny jako bez-
problematickÈ a s†jejich ˙pravou nebylo
poËÌt·no.

DalöÌm negativem, na kterÈ studenti
nar·ûeli, bylo ËastÈ nedodrûov·nÌ navr-
ûen˝ch organizaËnÌch opat¯enÌ (proti-
eroznÌ osevnÌ postup, vrstevnicovÈ obdÏ-
l·v·nÌ).

SpÌöe v˝jimeËnÏ studenti pouk·zali
na nesoulad mezi navrûen˝m opat¯enÌm
a realizacÌ, nap .̄ v†druhovÈ skladbÏ vysa-
zovan˝ch doprovodn˝ch d¯evin.

V†nÏkter˝ch p¯Ìpadech studenti v†tex-
tov˝ch dokumentech narazili na vÏtöÌ
mnoûstvÌ gramatick˝ch chyb. PomÏrnÏ
Ëasto si studenti stÏûovali tÈû na nesou-
lady textov˝ch a mapov˝ch dÏl. Souhrn-
nÏ lze vöak ̄ Ìci, ûe studenti hodnotili lÈpe
textovÈ, neûli mapovÈ elabor·ty. Opako-
vanÏ se totiû stalo, ûe legenda ve v˝sled-
nÈ mapÏ obsahovala symboly, kterÈ ne-
byly na mapÏ, nebo naopak symboly
v†mapÏ nebyly v†legendÏ pops·ny. Ve
dvou p¯Ìpadech dokonce mapa neobsaho-
vala mÏ¯Ìtko, severku, dokonce ani n·zev.

Jako problematickou oznaËila jedna
ze skupin student˘ situaci v nejmenova-
nÈ obci, kde oba nejvÏtöÌ zemÏdÏlsky
hospoda¯ÌcÌ subjekty nerespektujÌ st·va-
jÌcÌ öÌ¯ku cestnÌ sÌtÏ. Dle v˝povÏdi jed-
noho s†mÌstnÌch zastupitel˘ se obec Ñob·-
v·, ûe i po vybudov·nÌ nov˝ch Ëi rekon-
strukcÌch st·vajÌcÌch cest bude zp˘sob
hospoda¯enÌ p¯etrv·vat a tÌm bude do-
ch·zet k niËenÌ nejen samotn˝ch cest, ale
i jejich pl·novanÈ doprovodnÈ zelenÏî.

IlustraËnÌ foto 2:  P¯Ìklady realizacÌ polnÌch cest navrûen˝ch v projektech pozem-
kov˝ch ˙prav (zdroj: studenti FéP, »ZU v Praze)

IlustraËnÌ foto:  P¯Ìklady nevhodnÈ orby po sp·dnici po pozemkovÈ ˙pravÏ (zdroj:
studenti FéP, »ZU v Praze)

HodnocenÌ spolupr·ce s pozemkov˝mi ˙¯ady

Zkuöenosti s†pozemkov˝mi ˙¯ady majÌ studenti pochopitelnÏ rozdÌlnÈ. Ve dvou
p¯Ìpadech si studenti stÏûovali na nep¯ÌjemnÈ jedn·nÌ ˙¯adu a minim·lnÌ angaûo-
vanost aû liknavost p¯i vz·jemnÈ spolupr·ci. NicmÈnÏ v†drtivÈ vÏtöinÏ si studenti
spolupr·ci s†pozemkov˝mi ˙¯ady velmi chv·lili. V†z·vÏrech pracÌ se tak objevila
hodnocenÌ jako nap .̄ Ñspolupr·ci s pozemkov˝m ˙¯adem si nem˘ûeme vynachv·lit,
velmi ochotnÏ a p¯edevöÌm rychle n·m byla poskytnuta poûadovan· data a to se
t˝kalo i dalöÌ (e-mailovÈ) komunikaceî, jin· skupina zamÏstnanci pozemkovÈho
˙¯adu ÑdÏkuje za zap˘jËenÌ podklad˘ k semestr·lnÌ pr·ci, velice milÈ jedn·nÌ, velkou
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velmi û·doucÌ. Vzhledem k†v˝öe uvede-
nÈmu si dovoluji tvrdit, ûe spolupr·ce
mezi vysokoökolsk˝mi studenty a pozem-

ochotu p¯i terÈnnÌm pr˘zkumu a vst¯Ì-
cnost k zodpovÏzenÌ ot·zek t˝kajÌcÌch
se dan˝ch problÈm˘ ¯eöenÈho ˙zemÌî.
Studenti se vesmÏs shodujÌ, ûe i kdyû jim
nebyly poskytnuty vöechny materi·ly,
jedn·nÌ na ̇ ¯adech bylo p¯·telskÈ a ̇ ¯ed-
nÌci se jim snaûili vyjÌt vst¯Ìc.

P¯Ìnosy a moûnosti budoucÌ spolu-
pr·ce?

P¯i zad·v·nÌ pr·ce nebyla domyölena
moûnost vyuûitÌ zÌskan˝ch informacÌ, ja-
koûto zpÏtnÈ vazby pozemkov˝m ˙¯a-
d˘m o jejich ukonËen˝ch projektech po-
zemkov˝ch ̇ prav. Z†toho d˘vodu nebyla
pr·ce zad·na takov˝m zp˘sobem, aby
umoûnila souhrnnÏ popsat studentsk·
hodnocenÌ. V†p¯ÌpadÏ, ûe by byl ze strany
pozemkov˝ch ̇ ¯ad˘ resp. ⁄st¯ednÌho po-
zemkovÈho ˙¯adu z·jem na vz·jemnÈ
spolupr·ci i v†budoucÌch letech, bylo by
vhodnÈ zad·nÌ pr·ce lÈpe rozpracovat
a jako jednu ze souË·stÌ jejÌho v˝stupu
poûadovat vyplnÏnÌ strukturovanÈho
dotaznÌku.

AËkoliv se studentskÈ hodnocenÌ zd·
po odbornÈ str·nce dostaËujÌcÌ, je pot¯eba
mÌt na pamÏti, ûe pro vÏtöinu student˘
p¯edstavuje tato semin·rnÌ pr·ce ˙plnÏ
prvnÌ setk·nÌ s†pozemkov˝mi ˙pravami
a jejich soudy mohou b˝t tedy zkreslenÈ
myln˝mi p¯edstavami. I z†letoönÌch v˝-
sledk˘ je nap¯Ìklad patrnÈ, ûe m·lokter˝
student si dok·ûe p¯edstavit, jak n·roËnÈ
b˝v· p¯esvÏdËit vlastnÌky, aby byù jen
vymÏnili svÈ pozemky ve prospÏch spo-
leËn˝ch za¯ÌzenÌ. Je dobrÈ si uvÏdomit,
ûe okolnost, ûe se studenti nemusÌ za-
obÌrat problematikou vlastnick˝ch vztah˘,
ve v˝sledku znamen·, ûe jejich soudy
reflektujÌ pouze pot¯eby krajiny, coû m˘-
ûe b˝t zajÌmavÈ srovn·nÌ s realitou.

Pokud m·m zhodnotit p¯Ìnos zpraco-
v·nÌ semestr·lnÌ pr·ce, tak na jednu stra-
nu se domnÌv·m, ûe pokud majÌ studenti
poznat tÈmatiku pozemkov˝ch ˙prav
opravdu do hloubky, je v˝hodnÈ je sezn·-
mit s†opravdov˝mi projekty. SkuteËnost,
ûe je v pr˘bÏhu zpracov·nÌ semestr·lnÌ
pr·ce vyûadov·n terÈnnÌ pr˘zkum, tedy
p¯Ìm˝ kontakt student˘ s†krajinou ¯eöe-
nÈho ˙zemÌ, povaûuji taktÈû za d˘leûit ,̋
neboù studenti v†praxi vidÌ, co ve ökole
¯eöÌ pouze teoreticky. DalöÌ v˝hodu spat-
¯uji v†kontaktu student˘ s†pozemkov˝mi
˙¯ady, o kter˝ch do tÈ doby vÏtöina z†nich
ani nevÏdÏla, ûe existujÌ. Na druhou stra-
nu si myslÌm, ûe hodnocenÌ kvality pro-
jekt˘ pozemkov˝ch ˙prav by mohlo b˝t
p¯ÌnosnÈ i pro pozemkovÈ ˙¯ady, neboù
se dÌky nÏmu odhalÌ nÏkterÈ nedostatky,
kterÈ ˙¯ednÌci p¯ehlÌdli a umoûnÌ jim
pohled na pozemkovou ˙pravu z†jinÈho
˙hlu. DalöÌ v˝hodu spat¯uji v†osvÏtÏ po-
zemkov˝ch ˙prav, kter· je zvl·ötÏ dnes

kov˝mi ˙¯ady je pro obÏ strany velk˝m
p¯Ìnosem a douf·m, ûe bude jeötÏ v†lepöÌ
formÏ probÌhat i v†budoucÌch letech.

Z·vÏr

Byla semin·rnÌ pr·ce pro studenty opravdu p¯Ìnosn·? Poda¯ilo se je s†tÈmatikou
pozemkov˝ch ˙prav dostateËnÏ sezn·mit? OdpovÏÔ na tyto ot·zky hezky vystihuje
n·sledujÌcÌ citace ze z·vÏru jednÈ ze semin·rnÌch pracÌ: ÑDoteÔ jsem pozemkovÈ
˙pravy mohla vnÌmat jen z†tÈ druhÈ strany, Ëili z†pohledu vlastnÌka pozemku, nebo
jako kaûd˝ obyËejn˝ ËlovÏk, kter˝ si prostÏ vöiml, ûe se v†nÏjakÈ Ë·sti obce stavÌ
obchvat, nebo nÏco podobnÈho. NynÌ vÌm, jak m˘ûe b˝t cel· p¯Ìprava takovÈto
pozemkovÈ ˙pravy sloûit· a jak bych p¯i zpracov·v·nÌ asi mÏla postupovat.î      ■■■■■

D·my a p·novÈ,

SLOVO STAROSTY OBCE VäE“ ñ STR¡éNICE 2009

byl jsem vybÌdnut po¯adateli konference o pozemkov˝ch ̇ prav·ch, abych
¯ekl nÏkolik post¯eh˘, jakÈ majÌ p¯Ìnos pro rozvoj obcÌ. Nemohu pro nedostatek
informacÌ pohovo¯it takto obecnÏ, ale spÌöe jen z pohledu, kter˝ mne umoûÚuje
moje funkce starosty v obci VöeÚ s 530 obyvateli a 5,6 km2 v˝mÏry ˙zemÌ.

Kdyû jsem p¯ed ¯adou let studoval z·kon o pozemkov˝ch ˙prav·ch, napadlo
mne, abych zaËal o jejich uskuteËnÏnÌ v†naöÌ obci usilovat. P¯esvÏdËil jsem zastupi-
telstvo, aby û·dost o provedenÌ tÏchto ˙prav v†naöÌ obci podpo¯ilo, coû se stalo, a tak
bylo moûno poû·dat n·ö pozemkov˝ ¯ad v†Semilech o jejich provedenÌ. é·dost
naöla na pozemkovÈm ˙¯adu ˙rodnou p˘du, a tak jeho ˙¯ednÌci zaËali realizaci
komplexnÌ pozemkovÈ ̇ pravy v†obci VöeÚ jeötÏ v†minulÈm stoletÌ p¯ipravovat.  St·lo
mnoho ̇ silÌ akci dob¯e p¯ipravit a zejmÈna vybrat v†opakovan˝ch v˝bÏrov˝ch ̄ ÌzenÌ
projektanta. V˝bÏr nakonec padl na firmu Gepard Praha.  Tato firma se snaûila svÈho
pomÏrnÏ n·roËnÈho ˙kolu zhostit velmi dob¯e, ale projeven· pÌle, profesionalita
a p¯Ìstup vöech z˙ËastnÏn˝ch pracovnÌk˘ semilskÈho pozemkovÈho ˙¯adu byla
vynikajÌcÌ.  Nelze jiû ani vypoËÌtat kolik se v†obci odehr·lo jedn·nÌ, sch˘zek,  n·vötÏv,
porad a zejmÈna poch˘zek v†terÈnu.

Snad m·m poprvÈ moûnost takto tÏmto obÏtav˝m lidem ve¯ejnÏ podÏkovat,
protoûe  ve †spojenÌ s†projektantem a katastr·lnÌm ˙¯adem p¯edali obci dÌlo, kterÈ
jeötÏ nebylo ani docenÏno.

Co vöe se dÌky tÈto akce stalo:
Kdyû jsme se podÌvali p¯ed zah·jenÌm ˙prav na pozemkovou mapu obce, vidÏli

jsme bÌlou plochu s†nÏkolika obrovsk˝mi hony polÌ, kterÈ sahali od zastavÏnÈ Ë·sti
obce aû k†jejÌm hranicÌm se sousednÌmi obcemi. Nikde û·dnÈ polnÌ cesty, nikde
û·dnÈ remÌzky, nikde û·dnÈ biokoridory, prostÏ nic. Evidence vlastnÌk˘ p˘vodnÌch
pozemkov˝ch parcel  byla jako povÏstnÈ noty na buben, vÏtöinou samÈ mezery bez
vlastnÌk˘, kte¯Ì se bÏhem minulÈho p˘lstoletÌ zcela ztratili, zem¯eli, zmizeli.  Bylo to
p·tr·nÌ p¯Ìmo detektivnÌ, kterÈ vöak p¯ineslo ovoce. Obec se snaûila spojit pozemkovÈ
˙pravy se zpracov·v·nÌm ̇ zemnÌho pl·nu, coû se dÌky dobrÈ koordinaci mezi obÏma
zpracovateli ñ projektanty poda¯ilo. Vznikla n·vaznost, kterou pouvaûuji za velmi
uûiteËnou. DoporuËuji vöem obcÌm,  aby o tuto n·vaznost usilovaly, neboù se vyplatÌ.

Co jsme tedy ˙pravami zÌskali?
Kr·tce ¯eËeno velmi mnoho.
Doölo k†rehabilitaci vlastnick˝ch vztah˘. Drtiv· vÏtöina pozemkov˝ch parcel

m· svÈ pr·voplatnÈ vlastnÌky. Vöechny pozemky majÌ svÈ hranice, a to nejen na
katastr·lnÌ mapÏ, kde zanikla bÌl· mÌsta, ale kaûd˝ vlastnÌk vyuûil nebo vyuûije
moûnost jejich vymÏ¯enÌ a vytyËenÌ v†terÈnu. Vöechny parcely se staly  p¯Ìstupn˝mi,
sice v†prvnÌ f·zi jen na mapÏ, ale pozdÏji skuteËn˝mi polnÌmi cestami.  Tzv. spoleËn·
za¯ÌzenÌ, mezi kter˝mi zaujÌmajÌ polnÌ cesty hlavnÌ mÌsto, se jiû zaËÌnajÌ v†krajinÏ
budovat. Chyst· se i z¯ÌzenÌ biokoridor˘, kterÈ v˝znamnÏ obohatÌ krajinu. PolnÌ
cesty, kterÈ vymazala kolektivizace, zaËÌnajÌ v†krajinÏ plnit sv˘j ˙Ëel nejen k†ob-
hospoda¯ov·nÌ polÌ, ale stanou se i mÌstem pro cyklostezky a proch·zky lidÌ, jak
tomu bylo d¯Ìve. Naöe obec navracÌ do krajiny ñ ËeskÈ krajiny ñ i drobnÈ pam·tky,
kterÈ od nepamnÏti u tÏchto polnÌch cest st·ly, jako jsou boûÌ muka a sochy svÏtc˘.
Ve vybran˝ch a vhodn˝ch lokalit·ch umoûnily pozemkovÈ ˙pravy zpracov·nÌ regu-
laËnÌch pl·n˘ a v˝stavbu nov˝ch rodinn˝ch domk˘, po kter˝ch je v†naöi obci velk·
popt·vka. I kdyû proti z·boru zemÏdÏlskÈ p˘dy pro individu·lnÌ bytovou v˝stavbu  ➤
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PozemkovÈ ˙pravy jako n·stroj ke kultivaci a ochranÏ krajiny

Odborn˝ semin·¯ s tÌmto n·zvem uspo¯·dala St¯edo-
Ëesk· poboËka »eskomoravskÈ komory pro pozemkovÈ
˙pravy 11. kvÏtna 2009 v Praze. Semin·¯e se z˙Ëastnilo
asi 80 z·jemc˘ o problematiku pozemkov˝ch ̇ prav p¯ede-
vöÌm z ¯ad pracovnÌk˘ pozemkov˝ch ˙¯ad˘, projektant˘
pozemkov˝ch ˙prav, projektant˘ spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ
a student˘.

Na semin·¯i zaznÏly tyto odbornÈ p¯edn·öky:

1. Projektov·nÌ a realizace vegetaËnÌch ˙prav v krajinÏ
Ing. Martin Weber, V˝zkumn˝ ˙stav Sylva Taroucy pro
krajinu a†okrasnÈ zahradnictvÌ, v.v.i.

2. Z·kladnÌ aspekty zakl·d·nÌ a tvorby lesa na zemÏdÏlskÈ
p˘dÏ
Prof. Ing. Ivo Kupka, CSc.,
»esk· zemÏdÏlsk· univerzita v Praze

3. ⁄zemnÌ systÈmy ekologickÈ stability v pozemkov˝ch
˙prav·ch
Mgr. JaromÌr Kosejk, Agentura ochrany p¯Ìrody a krajiny »R

4. Moûnosti revitalizacÌ vodoteËÌ a vodnÌch n·drûÌ v r·mci
pozemkov˝ch ˙prav
Ing. Martin Neruda, Ph.D.,
Univerzita Jana Evangelisty PurkynÏ v†⁄stÌ nad Labem

5. F·ze zad·nÌ projektovÈ dokumentace po schv·lenÌ pl·nu
spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ
Ing. V·clav Alexandr MazÌn, Pozemkov˝ ˙¯ad PlzeÚ

6. P¯Ìklady pÈËe o morfologick˝ stav vodnÌch tok˘ a niv
Ing. Tom·ö Just, Agentura ochrany p¯Ìrody a krajiny »R

7. NovÈ n·stroje ̇ zemnÌho pl·nov·nÌ ve vztahu ke komplex-
nÌm pozemkov˝m ˙prav·m
Ing. VladimÌr MackoviË, U ñ 24, s.r.o.

Dle p¯ÌznivÈho ohlasu ˙ËastnÌk˘ semin·¯e je z¯ejmÈ, ûe se
poda¯ilo zvolit aktu·lnÌ tÈmata a pro jejich objasnÏnÌ zajistit
öpiËkovÈ odbornÌky.

je i p¯irozen˝ odpor, kter˝ jako lidÈ venkova dob¯e vnÌm·me,
lze tento ˙bytek nahradit zv˝öenou ˙rodnostÌ p˘dy, kter· ne-
byla pro naöe p¯edky mysliteln·, takûe jejich ochrana p˘dy, aË
nebyla vyj·d¯ena v†z·konÏ, zejmÈna s†ohledem na jejÌ cenu
byla velmi  ̇ Ëinn· a siln·. Stimul·torem tu byl i velmi hlubok˝
citov˝ vztah k†p˘dÏ jako k nejvÏtöÌmu bohatstvÌ. Tento vztah
b˝val˝ch sedl·k˘ k p˘dÏ, stejnÏ tak jako oni sami, jsou jiû
bohuûel v†nen·vratnu. Venkov se zmÏnil a s†nÌm i majitelÈ po-
zemk˘, kte¯Ì, je-li jim to umoûnÏno, svÈ pozemky prod·vajÌ
zejmÈna s†ohledem na v˝hodnost ceny stavebnÌch pozemk˘,
kterÈ jsou oproti cenÏ zemÏdÏlskÈ p˘dy u n·s jiû vÌce jak sto-
n·sobnÈ. I k†tÏmto zmÏn·m pozemkovÈ ̇ pravy p¯ispÏly. Jestliûe
ch·peme rozvoj venkova nejen jako rozvoj samotnÈho zemÏ-
dÏlstvÌ, tedy v†obhospoda¯ov·nÌ polÌ a luk, v˝sadbou sad˘, alejÌ
a biokoridor˘, pak i ˙mÏrn· v˝stavba infrastruktury a lidsk˝ch
obydlÌ, Ëi objekt˘ zemÏdÏlskÈ v˝roby, v†naöÌ obci k†tomu jedno-
znaËnÏ a v˝znamnÏ, nejvÌce za poslednÌch 50 let, p¯ispÏly po-
zemkovÈ ˙pravy. Napravily chyby minulosti a obci p¯inesly
moûnost pro dalöÌ a vöestrann˝ rozvoj svÈho ˙zemÌ, jak ho m·
na mysli ˙vodnÌ z·sada obecnÌho z¯ÌzenÌ, kterou se snaûÌme
i v†naöi obci naplÚovat.

UzavÌr·m tedy konstatov·nÌm, ûe pr·ce pozemkov˝ch ̇ ¯a-
d˘  p¯i prov·dÏnÌ pozemkov˝ch ̇ prav je velmi pozitivnÌ, pro naöi
obec jeötÏ t¯eba i tÌm, ûe se poda¯ilo za 200 let napravit nelogic-
k˝ pr˘bÏh obecnÌch hranic, kdy zmizely sp˘lnÈ  hranice u cest
i jinÈ z·ludnosti pr˘bÏhu hranic. snÌûilo se i riziko eroze p˘dy.

◆ Sedmn·ct˝ ̄ Ìjen roku 2005  bude v dÏjin·ch obce zaps·n
jako v˝znamn˝ den, kdy pozemkovÈ ˙pravy, zah·jenÈ 14.
¯Ìjna 1999, vstoupily v platnost.

Obec VöeÚ se tak stala prvnÌ obcÌ semilskÈho okresu s kom-
plexnÌ pozemkovou ̇ pravou celÈho svÈho ̇ zemÌ. SouËasnÏ pro-
bÌhajÌcÌ pozemkovÈ ̇ pravy v†sousednÌch obcÌch Oleönice a P¯Ìöo-
vice n·m p¯in·öÌ prospÏch p¯i smÏn·ch ˙zemÌ k†uspo¯·d·nÌ
racion·lnÌho pr˘bÏhu obecnÌch hranic. P¯edstavitel˘m obcÌ pro-
vedenÌ pozemkov˝ch ̇ prav doporuËuji, neboù se jedn· o jedno-
znaËnÏ pozitivnÌ a prospÏönou vÏc. PracovnÌk˘m PozemkovÈ-
ho ̇ ¯adu v†Semilech jeötÏ jednou dÏkuji, ûe v†naöi obci pozem-
kovÈ ˙pravy realizovali, jakoû i st·tu, kter˝ je financoval.

Vöem dÏkuji za pozornost p¯i poslechu tohoto jistÏ m·lo
fundovanÈho proslovu, protoûe jsem sluûebnÌkem malÈ obce
ve st¯ednÌm Pojize¯Ì, kter· ale byla pozemkov˝mi ˙pravami
obohacena, Ëehoû si cenÌme.                                                       ■

Ivan Frantiöek Herbst, starosta obce VöeÚ

SLOVO STAROSTY ñ pokraËov·nÌ

Ing. Miloslav Jebav˝, St¯edoËesk· poboËka »MKP⁄ St¯edoËesk· poboËka »MKP⁄ vyöla vst¯Ìc p¯·nÌ nÏkter˝ch
˙ËastnÌk˘ semin·¯e i dalöÌch z·jemc˘ a se svolenÌm p¯edn·-
öejÌcÌch vydala CD s prezentacemi vöech sedmi odborn˝ch
p¯edn·öek. CD je moûnÈ objednat u tajemnÌka »MKP⁄
Ing. AntonÌna Svobody, NovotnÈho l·vka 5, 116 68  Praha 1,
E-mail: antsvoboda@seznam.cz, tel.: 221 082 270. Cena CD
je 150,- KË.                                                                                     ■



PozemkovÈ ˙pravy
V†souËasnÈ dobÏ jsou jednoduchÈ nebo komplexnÌ pozem-

kovÈ ˙pravy  provedeny na zhruba 14,0 % v˝mÏry zemÏ-
dÏlskÈho p˘dnÌho fondu, na dalöÌch zhruba 13,0 % tÈto p˘dy
jsou pozemkovÈ ̇ pravy v†souËasnosti v†¯eöenÌ. Postup pozem-
kov˝ch ˙prav se zatÌm neda¯Ì urychlit tak, jak by odpovÌdalo
pot¯ebÏ vyjad¯ovanÈ zejmÈna vlastnÌky p˘dy vËetnÏ obcÌ, ale

takÈ uûivateli p˘dy a zainteresovan˝mi org·ny st·tnÌ spr·vy.
Jde o finanËnÏ velmi n·roËnÈ operace, kterÈ prakticky plnÏ
hradÌ st·t; v†poslednÌch letech lze Ë·steËnÏ vyuûÌvat zejmÈna
na realizace spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ v†pozemkov˝ch ˙prav·ch
(polnÌ cesty, protieroznÌ, vodohospod·¯sk· a ekologick· opa-
t¯enÌ) i fondy EU.

n·vrh
a realizace

n·vrh

Ing. Kamil Kaulich,  MZe ñ ⁄st¯ednÌ pozemkov˝ ̇ ¯ad

   STATISTIKA

Stav prov·dÏnÌ pozemkov˝ch ˙prav k 31.12. 2008

PozemkovÈ ˙pravy                                                            UkonËenÈ                                                      RozpracovanÈ

                                                                                  poËet                                  v˝mÏra (ha) poËet v˝mÏra

v roce 2008 celkem v roce 2008 celkem celkem (ha)

KomplexnÌ pozemkovÈ ˙pravy 126 914 58 636 386 770 998  448 292

JednoduchÈ pozemkovÈ ˙pravy 92 3358 9975 209 517 248 99 504

Stav prov·dÏnÌ komplexnÌch pozemkov˝ch ˙prav k 31.12. 2008  podle kraj˘

Kraje                                                               UkonËenÈ                                                       Zah·jenÈ a rozpracovanÈ

v roce celkovÏ k v roce celkovÏ k v roce celkovÏ k v roce celkovÏ k
2008 31. 12. 2008 2008 31. 12. 2008 2008 31. 12. 2008 2008 31. 12. 2008

poËet poËet ha ha poËet poËet ha ha

St¯edoËesk˝ kraj 25 164 12 754 66 221 22 165 10 052 65 531

JihoËesk˝ kraj 11 128 5192 48 565 21 148 5897 44 942

Karlovarsk˝ kraj 7 40 2236 12 223 7 36 1687 12 185

PlzeÚsk˝ kraj 11 78 3871 24 706 16 131 6557 51 037

Libereck˝ kraj 1 13 793 4 383 6 26 2248 10 179

⁄steck˝ kraj 10 45 4840 17 559 15 68 5307 24 897

Kr·lovÈhradeck˝ kraj 11 74 3816 26 506 11 58 7276 27 404

Pardubick˝ kraj 6 56 2102 24 967 17 54 10 489 30 852

Jihomoravsk˝ kraj 12 128 9282 74 101 23 111 15 161 74 311

ZlÌnsk˝ kraj 5 24 3128 10 242 7 37 4347 21 040

Kraj VysoËina 12 89 5497 39 909 2 46 1143 17 465

Olomouck˝ kraj 10 62 2213 29 881 15 70 7549 29 515

Moravskoslezsk˝ kraj 5 13 2912 7 505 12 48 9179 38 933

»R celkem 126 914 58 636 386 770 174 998 86 890 448 292

PouûitÌ finanËnÌch prost¯edk˘ v pozemkov˝ch ˙prav·ch v roce 2008 (v tis. KË)

JP⁄+ KP⁄ JP⁄ + KP⁄                                                                       Realizace

celkem cesty protieroznÌ hydrologick· ekologick· ostatnÌ
opat¯enÌ opat¯enÌ opat¯enÌ

1†573 864 866†450 707 414 578 312 28 981 51 612 26 069 19 440

FinanËnÌ zdroje v pozemkov˝ch ˙prav·ch (JP⁄ + KP⁄) v roce 2008 (v tis. KË)

MZe PF »R OP PRV PPEO ÿSD MéP OstatnÌ Celkem
ZemÏdÏlstvÌ

800†000 243 253 5334 348 671 44 625 130 113 12 1856 1†573 864
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Realizovan· spoleËn· za¯ÌzenÌ v pozemkov˝ch ˙prav·ch k 31. 12. 2008

Kraje Realizace Realizace Realizace RealizovanÈ cesty
protieroznÌch ekologick˝ch vodohospod·¯sk˝ch (m)
opat¯enÌ (ha) opat¯enÌ (ha) opat¯enÌ (ha)

St¯edoËesk˝ kraj 24,2 122,6 18,9 217 356,0

JihoËesk˝ kraj 6,0 40,2 26,0 170 826,0

Karlovarsk˝ kraj 50,0 15,7 3,0 42 595,0

PlzeÚsk˝ kraj 3,2 62,0 7,3 81 741,0

Libereck˝ kraj 8,4 5,0 0,0 26 736,0

⁄steck˝ kraj 4,0 17,1 2,3 97 985,0

Kr·lovÈhradeck˝ kraj 35,5 65,2 28,5 156 033,0

Pardubick˝ kraj 12,0 35,9 166,5 83 100,0

Jihomoravsk˝ kraj 25,1 102,3 22,1 148 073,4

ZlÌnsk˝ kraj 26,9 36,5 28,4 23 880,0

Kraj VysoËina 63,7 27,2 14,6 157 771,0

Olomouck˝ kraj 12,8 315,6 30,1 91 609,0

Moravskoslezsk˝ kraj 0,0 104,8 5,7 20 852,1

Celkem 271,8 949,9 353,4 1 318 557,5

Výňatek z akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT
Vzdělávací akce pořádané odbornými školami, Domy techniky, vzdělávacími agenturami

a nevládními organizacemi

Termín Název a druh akce Místo konání Pořadatel Kontakt Vložné/sleva
pro AO v %

21.–22. 7. + Základy praktického rozpočtování ÚRS Praha 10 ÚRS Praha, a.s. 724 034 538 7900 Kč
28.–29. 7. 09 a kalkulování Pražská 18 jiri.zabransky@urspraha.cz sl. 5% AO
4 dny

září 2009, 1 den Vybrané činnosti ve výstavbě v sou- Dům ABF, ABF – Nadace pro 224 228 910 cca 10 000 Kč
vislosti s novelou živnostenského Václ. nám. 31 rozvoj arch. a st., podlesakova@abf-nadace.cz
zákona a změna zákona č. 360/1992 Sb. Praha

září 2009, 1 den Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných za- Dům ABF, ABF – Nadace pro 224 228 910
kázkách, ve znění pozdějších předpisů Václ. nám. 31 rozvoj arch. a stav. podlesakova@abf-nadace.cz, 1500 Kč

22. 10. 2009, Stavební zákon, část územní plánování Praha 9, Lisa- STUDIO AXIS, s.r.o., 277 775 917, Ing. P. Dolejš 1390 Kč
1 den, od 9 hod. – aktuální změny bonská 4 Praha studio@studioaxis.cz

říjen 2009, Vyvlastňování nemovitostí Dům ABF, ABF – Nadace 224 228 910
1 den Václ. nám. 31 rozvoj arch. a stav. podlesakova@abf-nadace.cz, 1500 Kč

18. – 19. 11. + Základy praktického rozpočtování ÚRS Praha 10 ÚRS Praha, a.s. 724 034 538, Ing. J. Zabranský 7900 Kč
24. – 25. 11. 2009, a kalkulování Pražská 18 jiri.zabransky@urspraha.cz sl. 5% AO
4 dny Praha 10  jiri.zabransky@urspraha.cz

listopad 2009 Územní plánování (Územní plán Dům ABF, ABF – Nadace pro 224 228 910,
1 den – jeho obsah, pořízení) Václ. nám. 31 rozvoj arch. a stav. podlesakova@abf-nadace.cz 1500 Kč

3. 12. 2009 Činnost technického dozoru investora Praha 9, Lisa- STUDIO AXIS, s.r.o. 277 775 917, Ing. P. Dolejš 2090 Kč
1 den, od 9 hod. (Pracovní náplň funkce TDI v celém proce- bonská 4 Praha studio@studioaxis.cz

su výstavby včetně dopadu nových práv-
ních předpisů na práci TDI)

prosinec 2009, Stavební zákon, změny, novely Dům ABF, ABF – Nadace pro 224 228 910, 2000 Kč
Václ. nám. 31 rozvoj arch. a stav. podlesakova@abf-nadace.cz

prosinec 2009,, Právní úprava projektování, provádění a vy- Dům ABF, ABF – Nadace pro 224 228 910, 1500 Kč
1 den hodnocování geologických prací Václ. nám. 31 rozvoj arch. a stav. podlesakova@abf-nadace.cz

                                                                 STATISTIKA / NENECHTE SI UJÕT



Neustálá obava nutila obyvatele v minulosti mít stále plechové
zábrany u plotů zahrad a dostupné pytle s pískem. Za silných
deš�ů přitékalo potokem až 15 m3/sec., což je 10x více než mohlo
koryto potoka odvádět.

Výstavba okružního koryta, odvádějícího povrchovou vodu z cen-
tra obce do zadržovací nádrže ( poldru) zabránila nejen velkým ško-
dám, ale má i následný ekologický dopad. Díky poldru záplavy
neničí podloží a voda se postupně odvede. Na výstavbě okružního
koryta se podílela obec Winzer a vodohospodářská organizace.

Technické údaje stavby:

délka okružního koryta                                                          600 m
plocha poldru                                                                      9 850 m2

objem poldru                                                                     13 200 m3

výškový rozdíl                                                                            12 m
průměrná svažitost                                                                  1,6 %
stavební výdaje                                                          380 000 Euro

Město Osterhofen realizovalo pozemkové úpravy v rámci pro-
jektu pro obnovu krajiny. Obec Obergessenbach bývala pravidel-
ně zaplavována při silných deštích Haberdingským potokem.
K řešení tohoto problému byl zpracován projekt s vybudováním
ochranných pobřežních pásů, retenčních ploch a malých vodních
nádrží v údolních nivách obcí Haunpolding – Obergessenbach. Ně-
kteří vlastníci však nebyli zpočátku ochotni prodat potřebné pozemky.

V listopadu 2000 vzneslo město Osterhofen žádost na Úřad
pro rozvoj venkova Dolního Bavorska (dříve Amt für Landliche
Entwicklung – ALE) o úpravu Haberdingského potoka, jeho revi-
talizaci a zařízení k zadržování vody. Po intenzivní přípravě a vy-
jasnění vlastnických práv byla během roku 2001 zahájena po-

PozemkovÈ ˙pravy / Ëervenec 2009

22

   ZE ZAHRANI»Õ / SEMIN¡ÿE

Zkuöenosti z protipovodÚov˝ch opat¯enÌ v Bavorsku
Okres Deggendorf se rozkládá ve střední části kraje Dolní

Bavorsko po obou březích Dunaje. Severní a východní oblast
okresu zabírá zčásti Bavorský les, od severozápadu k jihový-
chodu přetíná oblast řeka Dunaj. Jihozápadně od Deggendorfu
ústí do Dunaje řeka Isar. Podél dolního toku Isaru leží údolní nivy
jižně od Isaru se nachází jedna z obilnic Bavorska.

Obec Mittendorf a její ochrana před záplavami

Nepříznivá údolní poloha obce a nerespektováni zásad při
stavbách v záplavových územích způsobovala v obci již při
krátkých a prudkých deš�ových srážkách pravidelné záplavy.

Historické muzeum ve Flintsbachu

Při velkých srážkách byl Mittendorf pravidelně postižen
záplavami

Při velkých srážkách byl Mittendorf pravidelně postižen
záplavami

Údolí Dunaje v okrese Deggendorf v Dolním Bavorsku

V těchto místech, v katastrech obcí Mittendorf, Flintsbach,
Obergessenbach u města Osterhofen, byly v minulosti realizo-
vány rozsáhlé projekty, sloužící jak protipovodňové ochraně,
tak i obnově historických památek vesnice Flintsbach. Na okraji
Flintsbachu bylo zřízeno historické muzeum Dokumentující
tisíciletou historii výroby cihel a vápna.



▲
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zemková úprava. Haberdingský potok protéká intenzivně ob-
dělávanou zemědělskou oblastí Dungau, v obci Obergessen-
bach je zatrubněn. Před jeho úpravou byla půda z polí odpla-
vována, což zhoršovalo kvalitu vody. Zhoršený ekologický stav
potoka byl podnětem pro jeho revitalizaci v rámci celého pro-
jektu krajinné úpravy.

Cílem revitalizace Haberdingského potoka bylo:
● sanace značně zkráceného odtoku
● obnovení průtoku,
● zlepšení kvality vody
● lepší dynamika povodí vytvoření retenčních nádrží
● zlepšení kvality životního prostředí v blízkosti potoka,
● vytvořeni cenných biotopů pro vzácné rostlinné i živočišné druhy,

včetně vodního ptactva (rybníky, mokřady, živé ploty, křoviny).

Přímé koryto potoka ve tvaru písmena V bylo upraveno, aby
se lépe přizpůsobilo přírodním podmínkám. K tomu bylo nutné
odstranit zatrubnění, upravit podloží potoka i jeho svažité břehy
a vytvořit meandry. Dno bylo prohloubeno místy až o 0,5 m a vyrov-
náno štěrkem .Byly založeny malé vodní plochy o rozloze 400 –
1200 m2, napájené srážkovou vodou a vodou z původních drenáží.

Podél potoka byly vysázeny olše, sušší lokality byly osety
vhodnými semeny. Vlhké a pobřežní plochy byly ponechány
přírodnímu rostlinnému náletu nebo osázeny původními auto-
chtonními druhy z okolí. V údolí potoka byly vysázeny živé ploty
z místních stromů a keřů, které mají za úkol redukovat nánosy
z výše položených polí.

Projektanti předpokládají, že nově vytvořené vodní plochy
u Haberdingského potoka brzo obsadí brodiví ptáci. (např. po-
pulace kulíků). Tento projekt koordinuje a provádí pracovní sku-
pina složená ze zástupců správy Dolního Bavorska, úřadu pro
ochranu životního prostředí města Osterhofen, vodohospodář-
ského úřadu, soukromé kanceláře pro krajinné plánování a úřadu
AELF v Landau a.d.Isar (Amt für Ernahrung, Landwirtschaft und

UpozornÏnÌUpozornÏnÌUpozornÏnÌUpozornÏnÌUpozornÏnÌ

Českomoravská komora pro pozem-
kové úpravy připravuje odborný seminář

Povodně  2009 –
POZEMKOVÉ  ÚPRAVY,

kter˝ se bude konat 27. 10. 2009 v Praze.

● Seminář je připravován ve spolupráci s Českou vodo-
hospodářskou společností (ČSVTS), ÚZEI – Ústavem
zemědělské ekonomiky a informací a Agrární komorou.
P¯ÌpadnÈ dotazy:
Sekretari·t »MKP⁄, NovotnÈho l·vka 5, 116 68 Praha 1
E-mail: antsvoboda@seznam.cz
Tel.: 221 082 270, fax: 222 222 155, mobil: 608 525 662

PROGRAM CENTRUM s.rPROGRAM CENTRUM s.rPROGRAM CENTRUM s.rPROGRAM CENTRUM s.rPROGRAM CENTRUM s.r.o..o..o..o..o.
V·s zve na akreditovanÈ semin·¯e

     StavebnÌ z·kon a prov·dÏcÌ p¯edpisy    8. 10. 2009

⁄ËastnÌci semin·¯e budou podrobnÏji sezn·meni s vybran˝mi usta-
novenÌmi stavebnÌho z·kona a jeho prov·dÏcÌch vyhl·öek na ̇ seku staveb-
nÌho ¯·du, probr·ny budou novely a dvÏ novÈ vyhl·öky v roce 2009.

● novÈ pojmy a interpretaËnÌ pravidla z·kona
● podrobn˝ v˝klad nov˝ch prov·dÏcÌch p¯edpis˘
● projektovou Ëinnost a dokumentaci staveb
● problematika umÌsùov·nÌ, ohlaöov·nÌ a povolov·nÌ staveb vËetnÏ

jejich zmÏn a na p¯ÌpustnÈ varianty (certifik·t autorizovanÈho inspek-
tora, ve¯ejnopr·vnÌ smlouva) a zjednoduöenÌ

● souhlasy k uûÌv·nÌ staveb
● p¯ijatÈ a projedn·vanÈ zmÏny ve stavebnÌch a souvisejÌcÌch p¯ed-

pisech v roce 2009
● ¯eöenÌ dotaz˘ a konkrÈtnÌch p¯Ìpad˘

P¯edn·öejÌcÌ: Ing. Helena ätv·nov·, vedoucÌ oddÏlenÌ stavebnÌho ̄ ·du,
Krajsk˝ ˙¯ad

      Katastr·lnÌ z·kon ñ novely                         9. 10. 2009

Probr·no bude pouûitÌ jednotliv˝ch ustanovenÌ z·kona a prov·dÏ-
cÌch p¯edpis˘ s d˘razem na novelu od r. 2009.

■■■■■ nov· prov·dÏcÌ vyhl·öka ke katastr·lnÌmu z·konu od 1. 7. 2009 ñ
d˘leûitÈ zmÏny

■ nov˝ stavebnÌ z·kon a katastr
■ p¯edmÏt a obsah katastru nemovitostÌ
■■■■■ pr·va zapisovan· do katastru nemovitostÌ

(vlastnickÈ, z·stavnÌ pr·vo, pr·vo odpovÌdajÌcÌ vÏcnÈmu b¯emenu,
p¯edkupnÌ pr·vo s vÏcn˝mi ˙Ëinky a dalöÌ pr·va a opr·vnÏnÌ)

■■■■■ n·leûitosti smluv o nemovitostech
■ z·pisy pr·v do katastru nemovitostÌ (vklad, z·znam a pozn·mka)

dle spr·vnÌho ¯·du ñ novela

P¯edn·öejÌcÌ: Ing. KvÏta Olivov· spoluautor p¯edpis˘ v oblasti katastru,
»esk˝ ˙¯ad zemÏmÏ¯ick˝ a katastr·lnÌ

Forsten mit Landwirtschaftsschule). K realizaci projektu poskytli
všichni jeho účastníci potřebné plochy k prodeji či výměně. Bě-
hem 1/2 roku byly po dohodě získány nezbytné plochy pro pobřež-
ní pásy a vypořádána výměna zemědělských ploch mezi třemi
podniky. Tvorba nových biotopů upravených v souladu s příro-
dou, včetně vytvoření vodních ploch trvala pět měsíců. Náklady
včetně získání pozemků dosáhly 255 000 Euro, přičemž 75 % činil
podíl výše uvedeného úřadu (AELF), 25 % nákladů neslo město
Osterhofen. Projekt je příkladem toho, jak spojením obnovy ven-
kova a pozemkových úprav mohou být prosazeny rychle a nebyro-
kraticky komunální plány i veřejné zájmy protipovodňové ochrany.

     Spr·vnÌ ¯·d ve stavebnÌm ¯ÌzenÌ             15. 10. 2009
Aplikace z·sad spr·vnÌho ̄ ÌzenÌ dle novÈho stavebnÌho z·kona a sou-

visejÌcÌch p¯edpis˘ ñ zmÏny 2009.

◆ pojem pod·nÌ dle ß 37 a pojem û·dost dle ß 45 spr·vnÌho ¯·du ve
vztahu k n·vrhov˝m ¯ÌzenÌm

◆ n·leûitosti û·dosti o vyd·nÌ rozhodnutÌ, dispozice s nÌ, odstranÏnÌ
nedostatk˘ a vazba na p¯eruöenÌ ¯ÌzenÌ dle ß 64 spr·vnÌho ¯·du

◆ stanovenÌ okruhu ˙ËastnÌk˘, doruËov·nÌ pÌsemnostÌ
◆ spis ñ n·leûitosti spisu, zp˘sob vedenÌ spisu v ̄ ÌzenÌ dle stavebnÌho

z·kona, moûnost nahlÌûenÌ do spisu
◆ moûnÈ druhy usnesenÌ v ¯ÌzenÌ dle stavebnÌho z·kona
◆ lh˘ty, rozhodnutÌ, odvol·nÌ, vyd·v·nÌ osvÏdËenÌ, vyj·d¯enÌ, opat¯enÌ

P¯edn·öejÌcÌ: JUDr. Miluöe Jaroöov·, odbor ̇ zemnÌho pl·nov·nÌ a sta-
vebnÌho ¯·du, Krajsk˝ ˙¯ad

Ve¯ejnÈ zak·zky v praxi ñ zmÏny          20. 10. 2009

V˝klad praktickÈho pouûitÌ z·kona o ve¯ejn˝ch zak·zk·ch a nov˝ch
prov·dÏcÌch p¯edpis˘.

Obecn· ustanovenÌ
❍❍❍❍❍ zadavatelÈ ve¯ejn˝ch zak·zek, druhy zak·zek
❍❍❍❍❍ v˝jimky z p˘sobnosti z·kona, finanËnÌ limity
❍❍❍❍❍ novÈ instituty: centr·lnÌ zadavatel, r·mcov· smlouva
❍❍❍❍❍ elektronizace zad·v·nÌ: elektronick· aukce

Zad·vacÌ ̄ ÌzenÌ
❍ druhy a podmÌnky pouûitÌ zad·vacÌch ¯ÌzenÌ
❍❍❍❍❍ nov· zad·vacÌ ̄ ÌzenÌ (zjednoduöenÈ podlimitnÌ ̄ ÌzenÌ, soutÏûnÌ dia-

log), lh˘ty v zad·vacÌm ¯ÌzenÌ, kvalifikace
❍❍❍❍❍ posouzenÌ, hodnocenÌ nabÌdek, v˝bÏr nejvhod. nabÌdky, uzav¯enÌ smlouvy

Ochrana proti nespr·vnÈmu postupu zadavatele
❍❍❍❍❍ n·mitky, dohled, ¯ÌzenÌ o p¯ezkoum·nÌ ˙kon˘

Zkuöenosti a praktickÈ p¯Ìklady novÈho z·kona

P¯edn·öejÌcÌ:  Ing. Josef H·jek spoluautor z·kona

▲
▲

E-mail: kurzy@programcentrum.cz, www.programcentrum.cz

▲

Upozornění: Plánovaná pracovní cesta do Dolního Bavorska v září
tohoto roku se neuskuteční.       (Středočeská pobočka ČMKPÚ)
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Soutěž
„O nejlepší realizované společné zařízení v pozemkových úpravách v r. 2008”

přihlášené projekty

Kategorie: Zp¯ÌstupnÏnÌ pozemk˘

Reg. Ë. Pozemkov˝ ˙¯ad N·zev projektu Projektant Dodavatel

I/1 Cheb PolnÌ cesta VC4 v k.˙. Drmoul Ing. JaromÌr BoËan, Stavby silnic a ûelez-
ENERGOECO Karlovy Vary nic, a.s., K. Vary

I/2 HodonÌn PolnÌ cesta C103 v k.˙. LovËice Via Designe, s.r.o. B¯eclav SWIETELSKY, s.r.o.,
HodonÌn

I/3 Louny CestnÌ sÌù v k.˙. Stavoprojekt 91, s.r.o., Ekostavby, s.r.o.,
DubËany u LibÏöic ⁄stÌ nad Labem Louny

I/4 Blansko PolnÌ cesta C1 v k.˙. LudÌkov Optima, s.r.o. VysokÈ M˝to COLAS CZ, a.s.
Praha

I/5 Znojmo PolnÌ cesta P2 Ing. Frantiöek Carda ALPINE stavebnÌ
v k.˙. »erm·kovice spoleËnost CZ, s.r.o.,

Znojmo

I/6 ProstÏjov V˝stavba zpevnÏnÈ polnÌ cesty AGROPROJEKT PSO, s.r.o., SKANSKA DS, a.s.,
Mo¯ice ñ Nezamyslice Brno Brno

I/7 Sokolov Obnova polnÌ cesty INDUSTRIAPLAN, s.r.o., B·Úsk· stavebnÌ
v k.˙. Bublava Karlovy Vary spoleËnost, s.r.o.

Sokolov

I/8 Trutnov Z·humennÌ cesta VlËkovice Optima, s.r.o. VysokÈ M˝to COLAS CZ, a.s., z·vod
Sever, Hrad. Kr·lovÈ

I/9 MÏlnÌk PolnÌ cesta C3 v k.˙. St¯ednice Agroplan, s.r.o. Praha H-INTES, s.r.o.
Mlad· Boleslav

I/10 MÏlnÌk PolnÌ cesta C4 v k.˙. St¯ednice Agroplan, s.r.o. Praha VIALIT SobÏslav,
s.r.o., SobÏslav

I/11 MÏlnÌk PolnÌ cesta HC4 SVIP, sdruûenÌ projektant˘ Silnice é·Ëek, s.r.o.,
v k.˙. Janova Ves a geodet˘, Praha 6 »esk· LÌpa

Kategorie: ProtieroznÌ opat¯enÌ

Reg. Ë. Pozemkov˝ ˙¯ad N·zev projektu Projektant Dodavatel

II/1 ProstÏjov ProtipovodÚov· a protieroznÌ GEOCENTRUM, s.r.o., Olomouc PROLES, s.r.o. Brno
opat¯enÌ v k.˙. Brodek u Konice

II/2 MÏlnÌk VÏtrolam s polnÌ cestou C5 Agroplan, s.r.o. Praha VIALIT
v k.˙. St¯ednice SobÏslav, s.r.o.

Kategorie: Vodohospod·¯sk· opat¯enÌ

Reg. Ë. Poztemkov˝ ˙¯ad N·zev projektu Projektant Dodavatel

III/1 ProstÏjov Realizace spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ Ing. Frantiöek Hanousek, SKANSKA DS, a.s.,
v k.˙. Vrchoslavice ñ 1. etapa ProstÏjov Brno

III/2 Trutnov Poldr LitÌË Agroprojekce Litomyöl, s.r.o. POPR, s.r.o.
Hradec Kr·lovÈ

III/3 UherskÈ HradiötÏ SuchÈ poldry VN-2 a VN-3 Ing. Tom·ö Hork˝ Ekostavby
na ZlejöovskÈm potoce ñ Terra projekt, Velehrad Brno, a.s.

v k.˙. Slavkov u Uh. Brodu

Kategorie: Opat¯enÌ k ochranÏ a tvorbÏ krajinnÈho prost¯edÌ

Reg. Ë. Pozemkov˝ ˙¯ad N·zev projektu Projektant Dodavatel

IV/1 Louny Biokoridor v k.˙. Mradice ARBOREA RAKOVNÕK, s.r.o. ARBOREA
RAKOVNÕK, s.r.o.

IV/2 ProstÏjov Lok·lnÌ biocentrum LBC 9b AGROPROJEKT PSO, s.r.o., EDEN, s.r.o. Brno
MoËidla v k.˙. Mo¯ice Brno

IV/3 MÏlnÌk Biokoridor BK 18 s polnÌ cestou SVIP, sdruûenÌ projektant˘ H-INTES, s.r.o.
VC9 v k.˙. DaminÏves a geodet˘, Praha 6 Mlad· Boleslav



P¯emostÏnÌ HamerskÈho potoka ñ polnÌ cesta P 4/30
v k.˙. Zahr·dky, okres Jind¯ich˘v Hradec

Tisková oprava:

V článku na str. 11 „Polní cesty H1 a H2 Lubník”, pravý sloupec, poslední od-
stavec, poslední věta v závorce odkazující na umístění obr. č. 5 – chybně
uvedena strana.
Správně: (Foto č. 5 – pohled na konstrukční vrstvu ŠCM cesty H2 – strana 13)



Spirálové trouby dan(t)ube®
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■ pro stavbu silnic, lesnÌch, polnÌch i hospod·¯sk˝ch cest, pro odvod vody a zatrubnÏnÌ potok˘
■ zakl·d·nÌ nenÌ nutnÈ, uloûenÌ do ötÏrkovÈho loûe provedenÈho dle p¯edpis˘
■ moûnost spojov·nÌ trub pro vÏtöÌ dÈlky p¯Ìmo na staveniöti

Oblasti pouûitÌ
● p¯emostÏnÌ, zatrubnÏnÌ potok˘, propustky
● pr˘chody pro dobytek, podchody pro obojûivelnÌky
● speci·lnÌ aplikace jako nap .̄ sanace betonovÈho potrubÌ,

sanace most˘

Mont·û
1. nosnost ze sp¯aûenÈho ̇ Ëinku roury a z·sypovÈho materi·lu
2. spr·vn˝ z·syp vhodn˝m materi·lem je klÌËov˝
3. zaloûenÌ na vrstvu ötÏrku nebo pÌsku
4. pokl·dka roury, p¯ÌpadnÈ spojenÌ rour spojkami
5. z·syp trouby vhodn˝m materi·lem (frakce 8-64) po vrstv·ch tl. 20ñ30 cm, souËasnÏ po obou stran·ch
6. zhutnÏnÌ lehk˝m hutnÌcÌm za¯ÌzenÌm paralelnÏ s osou trouby

V˝hody
● vysok· nosnost
● rychl· a jednoduch· pokl·dka
● nÌzk· hmotnost, snadn· p¯eprava i v nesjÌzdnÈm terÈnu
● jsou flexibilnÌ ñ moûnost pouûitÌ i v nev˝hodn˝ch a nerovn˝ch p˘dnÌch

podmÌnk·ch
● dlouh· ûivotnost dÌky vynikajÌcÌ ochranÏ proti korozi
● vËetnÏ hydrotechnick˝ch a statick˝ch v˝poËt˘

NabÌdka profil˘
● kruhovÈ i zploötÏlÈ
● pr˘mÏry od 320 do 3000 mm

Výroba:  voestalpine Krems Finaltechnik GmbH, Krems, Rakousko
Prodej v ČR:  Ing. Pavel Zajíc, Květinová 999, 721 00 Ostrava-Svinov, Tel.: 722 917 516
E-mail: pavel.zajic@voestalpine.com, Web: www.voestalpine.com/strassensicherheit


