
                                                     

 

 

 

Závěrečná zpráva z konference 

 „Pozemkové úpravy – současnost a budoucnost“ 

 

Úvod 

Dne 2. dubna 2015 se konala v kongresovém centru Floret Průhonice (Květnové náměstí 96, 

Průhonice) jednodenní konference „Pozemkové úpravy – současnost a budoucnost“.  

 

 



                                                     

 

 

 

Pořadatelem konference byla Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť) ve spolupráci 

s partnerem  Sítě - Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Akce byla finančně 

podpořena z prostředků Programu rozvoje venkova 2007-2013. 

 

Konference se celkem zúčastnilo 85 osob.  

 

Při registraci obdržel každý z účastníků konference informační leták týkající se Sítě 

s ukázkami dobré praxe realizací pozemkových úprav, program konference a propagační 

materiály dalších partnerů Sítě, které se týkaly oblasti přírody a krajiny. Rovněž byl přiložen 

krátký dotazník, kterým byla zjišťována všeobecná informovanost o pozemkových úpravách. 

 

 

 

 



                                                     

 

 

 

Program konference – dopolední sekce 

Program konference byl rozdělen na 2 části – dopolední a odpolední přičemž odpolední sekce 

byla rozdělena na další 2 části.  

 

Program rozvoje venkova v pozemkových úpravách

9:30 Zahájení konference

Ing. Pavel Sekáč - vrchní ředitel Sekce přímých plateb a rozvoje venkova, Mze

11:00
Ing. Pavel Chotěbor - vedoucí oddělení ochrany krajiny a lesa, MŽP

Posílení a obnova přirozených funkcí krajiny OPŽP 2014 - 2020

11:30 Přestávka - oběd

Program konference - dopolední sekce

9:00 Prezence, drobné občerstvení

10:15

Ing. Josef Havelka - pověřen vedením odboru metodiky a řízení pozemkových 

úprav , SPÚ ČR
Význam Státního pozemkového úřadu v programu rozvoje venkova při pozemkových 

úpravách

10:30

Ing. Jan Kříž - náměstek ministra pro sekci fondů EU, ekonomiky a politiky 

životního prostřední, MŽP

Operační program životní prostředí v kontextu pozemkových úprav

9:45

 

Dopolední sekce byla zahájena úvodním slovem moderátora celé konference Ing. Michala 

Pochopa (VÚMOP, v.v.i.), který všechny zúčastněné přivítal a seznámil s organizačními 

záležitostmi. Ve svém vystoupení zdůraznil fakt, že problematice pozemkových úprav je 

nutno věnovat maximální možnou pozornost, neboť se jedná o zcela jedinečný nástroj 

k obnově venkova, řešení problematiky krajiny, eroze, retence vody v krajině, vlastnických 

vztahů atd. Realizace opatření navržených v rámci pozemkových úprav je uskutečňováno  

 



                                                     

 

 

 

prostřednictvím různých nástrojů (např. pomocí Programu rozvoje venkova nebo Operačního 

programu životního prostředí). Za velký úspěch konference lze považovat, že došlo k setkání 

významných zástupců Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Státního 

pozemkového úřadu se zástupci výzkumných organizací, zpracovatelů pozemkových úprav, 

zástupců Národní sítě Místních akčních skupin ČR, starostů a dalších.  

První příspěvek konference (po úvodním slovu) přednesl Ing. Pavel Sekáč – vrchní ředitel 

Sekce přímých plateb a rozvoje venkova Ministerstva zemědělství. Téma jeho přednášky 

„Program rozvoje venkova v pozemkových úpravách“ bylo nosným tématem konference.  

Ing. Sekáč vyzdvihl důležitost pozemkových úprav 

a jeho významnou roli v Programu rozvoje 

venkova. V přednášce bylo představeno finanční 

čerpání na projekty pozemkových úprav v rámci 

Programu rozvoje venkova ČR období 2007 – 

2013 (dále jen „PRV“). Rovněž byla nastíněna 

podoba nového programového období Programu 

rozvoje venkova v období 2014 – 2020. 

 

Dalším přednášejícím měla být podle původního programu Ing. Svatava Maradová, MBA – 

ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu ČR (dále jen „SPÚ“). Ta se však z důvodu 

pracovní vytíženosti omluvila. Přednesením přednášky byl pověřen Ing. Josef Havelka – 

pověřený vedením Odboru metodiky a řízení pozemkových úprav na SPÚ. Téma jeho 

přednášky „Význam Státního pozemkového úřadu v  Programu rozvoje venkova při 

pozemkových úpravách“ navázalo na přednášku předchozího řečníka. Ing. Havelka zdůraznil 

význam PRV při financování procesu pozemkových úprav. V jeho přednášce bylo 

představeno i několik úspěšných realizací společných zařízení financovaných z PRV. Na 

závěr v krátké diskuzi byl avizován záměr SPÚ zahajovat ročně kolem 200 pozemkových 

úprav. 

 



                                                     

 

 

 

Další vystupující Ing. Jan Kříž – náměstek ministra pro sekci fondů EU Ministerstva 

životního prostředí si připravil přednášku na téma „Operační program Životní prostředí 

v kontextu pozemkových úprav“. Ing. Kříž se  ve své prezentaci zaměřil na základní prvky 

nového programového období v Operačním programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen 

„OPŽP“). Dle jeho informací je proces schvalování nového OPŽP 2014 – 2020 v poslední 

fázi a nové výzvy by měly být vypsány v dubnu až červnu 2015. Struktura OPŽP v novém 

období je obdobná jako v uplynulém období. Míra financování z fondů EU bude 85 %, 

přičemž podporovány 

budou zejména komplexní 

projekty. Dle informací by 

měla být dokumentace 

výzev a formát žádostí o 

podporu z OPŽP 

zjednodušena, přičemž se 

počítá i s vytvořením 

„vzorového projektu“ pro 

veřejné zakázky malého 

rozsahu. 

 

 

Přednášku na téma „Posílení a obnova přirozených funkcí krajiny OPŽP 2014 – 2015“ si 

připravil Ing. Pavel Chotěbor – vedoucí oddělení Ochrany krajiny a lesa Ministerstva 

životního prostředí. Lektor se ve svém příspěvku zaměřil na financování konkrétního opatření 

v rámci OPŽP 2014-2020 - prioritní osy 4 s názvem Ochrana péče o krajinu. V přednášce 

zazněly detailní informace o plánovaných aktivitách této osy, požadavcích a kritériích návrhů 

projektů (konkrétní plán výzev zmínil předřečník Ing. Kříž). Zajímavým sdělením pro  

 



                                                     

 

 

 

účastníky konference byla informace, že koncepční opatření budou podporovány z OPŽP 

(Plán ÚSES, Studie systému sídelní zeleně). Aktualita v závěru vystoupení se týkala 

informace o plánovaném harmonogramu výzev, kdy očekávané výzvy na Plány ÚSES budou 

vyhlášeny v první polovině roku 2016, výzvy na Studie systému sídelní zeleně se připravují 

na termín duben – květen 2015 a výzvy na Územní studie krajiny se předpokládají  

v říjnu 2015. 

Po této přednášce následovala přestávka na oběd. Zároveň byl také od účastníků konference 

vybrán vyplněný dotazník. 

Program konference – odpolední sekce I. část 

12:45

Ing. Michal Pochop - vedoucí oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny, 

VÚMOP, v.v.i.
Studie jako využitelný podklad pro PÚ

Diskuze, závěr

Přestávka - coffee break13:45

15:00
Kateřina Hejduková - projektová manažerka, MAS Podlipansko

Umělecká díla v krajině, Projekt spolupráce "Cesty vody - cesty k sebe"

15:30

14:00

Program konference - odpolední sekce

Ing. Radomír Tylš - předseda, Českomoravská komora pozemkových úprav

Aktivita Českomoravské komory pozemkových úprav při PÚ

14:30

RNDr. Josef Glos - předseda, Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové 

úpravy
Činnost asociace poskytovatelů služeb pro PÚ

13:15
Mgr. Antonín Okénka - starosta obce Nová Lhota

Projekt přeshraniční spolupráce "Malování barvami země"

12:15
Ing. Jiří Hladík, Ph.D. - ředitel, VÚMOP, v.v.i.

Řešení sucha prostřednictvím PÚ v návaznosti na zadržení vody v krajině

 

 



                                                     

 

 

 

Odpolední blok přednášek odstartoval ve 12:15 jako první řečník Ing. Jiří Hladík, Ph.D. – 

ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. Název jeho přednášky byl „Řešení 

sucha prostřednictvím pozemkových úprav v návaznosti na zadržení vody v krajině“. Ředitel 

Hladík ve své přednášce seznámil účastníky konference s problematikou degradačních 

procesů na zemědělské půdě – byly uvedeny možnosti jejich omezení a příklady postupů, 

které by vedly k nápravě nepříznivého stavu. Výzkumný 

ústav dlouhodobě pracuje na výzkumných úkolech, jejichž 

výstupy by měly přispět k omezení rizika poškozování 

půdního fondu. Ing. Hladík rovněž vyzdvihl práci oddělení 

Pozemkové úpravy a využití krajiny, v metodické činnosti 

pro procesy pozemkových úprav.   

 

Druhý příspěvek před coffee breakem představil Ing. Michal Pochop (zástupce VÚMOP, 

v.v.i.) – vedoucí oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny. Tématem jeho přednášky byla 

„Studie jako využitelný podklad pro pozemkové úpravy“. Ing. Pochop v průběhu svého 

vystoupení popsal typy studií, které jeho oddělení řeší. Zdůraznil význam zpracování 

předprojektových studií pro pozemkovou úpravu. Studie tvoří nezastupitelný podklad pro 

správné zadání pozemkové úpravy a poskytují pracovníkům pozemkových úřadů  

a projektantům prvotní seznámení s riziky, limity, a návrhy opatření v území. Lektor dále 

představil studie, které jsou na jeho oddělení aktuálně zpracovávány. Jedná se především  

o studie v rámci OPŽP – Návrh přírodě blízkých protipovodňových opatření včetně studie 

jejich proveditelnosti v povodí obcí a dále studie pro pozemkové úřady – Studie protierozních 

a protipovodňových opatření, odtokových poměrů, ochrany a tvorby krajiny.   

 

Coffee break, vyhodnocení dotazníku 

Následovala krátká přestávka na kávu a drobné občerstvení. Přednáška Mgr. Antonína 

Okénky byla přesunuta až za coffee break z důvodu jeho momentální nepřítomnosti. 



                                                     

 

 

 

Po skončení přestávky byly v krátkosti formou prezentace představeny výsledky 

dotazníkového šetření.  

 

Dotazník se celkem skládal z 5 otázek. Odevzdáno bylo 44 správně vyplněných dotazníků. 

 

 Otázka č. 1: „Máte k dispozici dostatek informací o pozemkových úpravách (přínosy, 

průběh, legislativa,…)?“ 

Počet odpovědí ANO – 30, počet odpovědí NE – 14. 

 

 

 Otázka č. 2: „Víte kde najít informace o pozemkových úpravách?“ 

Počet odpovědí ANO – 36, počet odpovědí NE – 8.  

 

 



                                                     

 

 

 

 Otázka č. 3: „Uvítali byste distribuci informačních materiálů o pozemkových 

úpravách?“ 

Počet odpovědí ANO – 34, počet odpovědí NE – 9. 

 

 

 Otázka č. 4: „Je informovanost veřejnosti o pozemkových úpravách dostatečná?“ 

Počet odpovědí ANO – 3, počet odpovědí NE – 41. 

 

 

 Otázka č. 5: „Jaký způsob zvýšení informovanosti veřejnosti o PÚ byste preferovali?“ 

o Informační brožury (letáky) – 23x 

o Informační semináře – 31x 

o Informační video pro veřejnost o pozemkových úpravách – 26x  



                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky dotazníku byly rozhodně zajímavé. Většina zúčastněných má dostatek informací  

o pozemkových úpravách, ví, kde si o nich může najít informace a uvítala by distribuci 

informačních materiálů o pozemkových úpravách. Alarmující je zjištění, že naprostá většina 

účastníků konference si myslí, že informovanost veřejnosti o pozemkových úpravách je 

nedostatečná a tento stav následně přináší řadu problémů při přípravě a vlastní realizaci 

konkrétních projektů v regionech. Jako vhodnou formu pro zvýšení informovanosti veřejnosti 

byly označeny v podstatě všechny navrhované varianty -  informační semináře, informační 

videa, brožury a letáky. Výsledky dotazníku naznačují, že by bylo přínosné vhodnou formou 

reagovat na výše zjištěné údaje – například distribucí informačních materiálů o pozemkových 

úpravách široké veřejnosti. Tato aktivita by do budoucna jistě přispěla ke zvýšení 

informovanosti v regionech a  k následnému snazšímu průběhu realizací pozemkových úprav. 

 

Program konference - odpolední sekce II. část 

Po představení výstupů z  dotazníků pokračoval program přednáškou Mgr. Antonína 

Okénky – starosty obce Nová Lhota. Tématem jeho přednášky byl „Projekt přeshraniční 

spolupráce - Malování barvami země“. Pan starosta ve svém příspěvku seznámil účastníky 

konference s projektem, jehož cílem bylo vytvoření barev z různých půdních typů, se kterými 

by bylo možno následně malovat. Na seminářích a workshopech pořádaných v rámci projektu  



                                                     

 

 

 

děti i dospělí těmito barvami malovali a získávali tak zábavnou formou povědomí o cenném 

přírodním bohatství – půdě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další přednášející Ing. Radomír Tylš – předseda Českomoravské komory pozemkových 

úprav, ve své prezentaci s názvem: „Aktivita Českomoravské komory pozemkových úprav při 

pozemkových úpravách“ popsal historii a současnost Českomoravské komory pozemkových 

úprav. V přednášce se dále věnoval současné situaci v oboru pozemkových úprav  

a informoval přítomné o soutěži „Společné zařízení roku“, ve které proběhlo vyhlášení 

nejlepších realizovaných opatření v ČR. Vyhlášení této soutěže proběhlo v Senátu ČR za 

účasti ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky.  

 

Předseda Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy RNDr. Josef Glos zhodnotil 

ve své přednášce s názvem „Činnost asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy“ 

aktuální situaci v PÚ z pohledu jím zastupované Asociace. V rámci jeho vystoupení zaznělo  



                                                     

 

 

 

konstatování, že situace není dobrá, neboť velice nízké ceny za pozemkové úpravy 

v kombinaci s nedostatečným počtem zahajovaných pozemkových úprav jsou pro mnohé 

firmy likvidační. Vyjádřil naději, že konstatování Ing. Josefa Havelky (SPÚ) z dopolední části 

programu o tom, že Státní pozemkový úřad ČR bude ročně vypisovat 200 pozemkových 

úprav, bude naplněno. 

Posledním přednášejícím odpolední sekce a zároveň celé konference byla paní Kateřina 

Hejduková – projektová manažerka Místní akční skupiny Podlipansko. Ve své přednášce 

s názvem „Umělecká díla v krajině, Projekt spolupráce Cesty vody – cesty k sebe“ seznámila 

účastníky konference s realizací zajímavých uměleckých děl ve volné krajině (sochy, 

monumenty, lávky, …). 

 

Na závěr konference dal moderátor konference Ing. Michal Pochop prostor k celkové diskuzi 

(dílčí diskuze probíhaly vždy v závěru každého vystoupení jednotlivých lektorů). Připravená 

akce byla přítomnými vyhodnocena 

jako velmi zajímavá a ze strany 

většiny účastníků bylo 

konstatováno, že by bylo vhodné 

pokračovat s tímto typem aktivit. 

Jak vyplynulo i z dotazníku, bylo 

by vhodné připravit další akce 

k tématu ochrany půdy a krajiny se 

zaměřením na pozemkové úpravy. 

Jako vhodné typy informačních a 

osvětových materiálů byla uvedena 

krátká a názorná informační videa o přípravě, průběhu realizace a přínosech PÚ, případně 

názorné informační brožury.  Vzhledem k tomu, že již nebyly další dotazy položeny  

a připravená témata byla vyčerpána, poděkoval Ing. Pochop všem přednášejícím a účastníkům 

a konferenci oficiálně ukončil. 


