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V·ûenÌ Ëten·¯i,
dost·v·te do rukou dalöÌ ËÌslo Ëasopisu PozemkovÈ ̇ pravy, o kterÈm

v souËasnÈ dobÏ Rada vl·dy pro vÏdu a v˝zkum rozhoduje o za¯azenÌ
mezi Ëasopisy recenzovanÈ. TÌmto poËinem by se Ëasopis stal zajÌmav˝m
pro publikov·nÌ v˝sledk˘ Ëinnosti vÏdecko-v˝zkumnÈ z·kladny i vysok˝ch
ökol. Dost·v· tak öanci st·t se urËitou formou vzdÏl·v·nÌ jak pro pra-
covnÌky pozemkov˝ch ̇ ¯ad˘, tak projektanty pozemkov˝ch ̇ prav.

RedakËnÌ rada bude db·t na to, aby v Ëasopise z˘stal vyv·ûen˝ po-
mÏr mezi odborn˝mi recenzovan˝mi Ël·nky a post¯ehy z praxe.  A pr·vÏ
post¯ehy z praxe by mÏly b˝t nosn˝m a Ëtiv˝m materi·lem, kter˝ by mÏl
vyburcovat Ëten·¯e p¯inejmenöÌm k zamyölenÌ, lÈpe vöak k reakci a diskuzi
na r˘zn· tÈmata z praxe z pohledu pozemkovÈho ̇ ¯adu versus projekËnÌ
sfÈra. TÏmito n·mÏty by mohla b˝t t¯eba nov· Metodika pozemkov˝ch
˙prav, standardy pl·nu spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ, ale i zad·v·nÌ zak·zek v n·-
vaznosti na ceny.  Vöechny tyto n·mÏty jsou velmi aktu·lnÌ a oûehavÈ.

VlastnÌ metodika je zpracovan· velice rozs·hle a je t¯eba, aby do
konce roku proöla d˘kladn˝m p¯ipomÌnkov˝m ¯ÌzenÌm. P¯edevöÌm je
vöak t¯eba se s nÌ nauËit spr·vnÏ pracovat. Metodika postihuje ve svÈ
rozs·hlosti r˘znÈ situace, kterÈ mohou p¯i zpracov·nÌ KP⁄ nastat. To
vöak neznamen·, ûe rozsah celÈ metodiky budeme uplatÚovat na kaûdÈ
katastr·lnÌ ̇ zemÌ. Pozemkov˝ ̇ ¯ad ze znalosti zad·vanÈho katastr·lnÌho
˙zemÌ by mÏl d˘kladnÏ specifikovat svÈ poûadavky jiû v zad·vacÌm ̄ ÌzenÌ
a projektant by si mÏl n·slednÏ uvÏdomit, zda jeho odborn· erudice je
dostaËujÌcÌ pro dokonalÈ vy¯eöenÌ zad·vanÈho katastr·lnÌho ̇ zemÌ.
V praxi tomu zatÌm tak nenÌ, a tedy se vöichni zaötiùujeme nutnostÌ nÏkdy
aû nesmyslnÏ velkÈho poËtu kulat˝ch razÌtek r˘zn˝ch odbornostÌ. Dle mÈho
n·zoru musÌ mÌt hlavnÌ odpovÏdnost za zpracov·nÌ n·vrhu pozemkovÈ
˙pravy vËetnÏ pl·nu spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ projektant pozemkovÈ ̇ pravy
ñ drûitel opr·vnÏnÌ a za geodetickou Ë·st opr·vnÏn˝ geodet. DalöÌ profe-
se si do t˝mu projektant p¯izve na z·kladÏ pot¯eby ̄ eöenÌ konkrÈtnÌho ̇ ze-
mÌ s konkrÈtnÌmi podmÌnkami. Za tÌm ̇ Ëelem je vyd·v·no opr·vnÏnÌ k pro-
jektov·nÌ pozemkov˝ch ̇ prav a nemÏli bychom ho znevaûovat podmiÚo-
v·nÌm dalöÌmi profesemi. DÏl· to dojem, ûe si nevÏ¯Ìme ve svÈ odbornosti.

DalöÌm tÈmatem k diskuzi jsou zad·vacÌ ̄ ÌzenÌ a z nich plynoucÌ ceny
za zpracov·nÌ n·vrhu pozemkov˝ch ̇ prav. Pozemkov· ̇ prava je sluûbou,
proto bychom se nemÏli b·t pouûÌt jin· kriteria, neû nejniûöÌ cena a sank-
ce. Jsou snad i dalöÌ moûnosti, chce to vöak odvahu a zamyölenÌ. Je to jako
kdyû pot¯ebujete v bytÏ ̄ emeslnÌka, taky si ho nepozvete jen kv˘li nej-
niûöÌ cenÏ, ale p¯edevöÌm, ûe jste spokojeni s kvalitou odvedenÈ pr·ce.

Tak se dost·v·me do zaËarovanÈho kruhu s cenami za pozemkovou
˙pravu. A to je pr·vÏ oblast, do kterÈ jsem se nechtÏl p˘vodnÏ ve svÈm
zamyölenÌ dostat. Doölo totiû k paradoxu, kdy jsme na jednÈ stranÏ
v obdobÌ, kdy je historicky nejvÏtöÌ objem finanËnÌch prost¯edk˘ na
pozemkovÈ ̇ pravy a na druhÈ stranÏ jsou nejniûöÌ a dle mÈ zkuöenosti
ne˙nosnÏ nÌzkÈ ceny. Tento fakt jsem si v plnÈm rozsahu uvÏdomil na
minulÈm zased·nÌ p¯edstavenstva »MKP⁄.  Aû neb˝vale jednotnÏ se
k tÈto situaci vyj·d¯ili vöichni p¯ÌtomnÌ projektanti, z·stupci mal˝ch
a st¯ednÌch firem (cca 20 zamÏstnanc˘). Situace nestojÌ na konstatov·nÌ
Ñvûdyù si to dÏl·te projektanti samiì, myöleno nÌzkÈ ceny. Situace je ve
skuteËnosti takov·, ûe malÈ a st¯ednÌ firmy, ve kter˝ch je nejvyööÌ poËet
projektant˘ v oboru pozemkov˝ch ̇ prav, ve snaze o p¯eûitÌ jsou nuceny
jÌt do tÏchto zoufale nÌzk˝ch cenov˝ch nabÌdek. Situace je o to smutnÏjöÌ,
ûe v tÏchto mal˝ch a st¯ednÌch firm·ch jsou v˝konnÌ projektanti s dlouho-
letou praxÌ, kte¯Ì se z·roveÚ br·nÌ tomu, jÌt dol˘ s kvalitou, ale jsou sta-
vÏni do zoufalÈho rozhodnutÌ, buÔ p¯eûÌt, pak za cenu snÌûenÈ kvality
a to si obor, kter˝ navrhuje krajinu pro p¯ÌötÌ generace rozhodnÏ nezaslouûÌ.

Proto V·s, v·ûenÌ Ëten·¯i, vyz˝v·m k tomu, abyste se sv˝mi p¯ipo-
mÌnkami, n·zory a n·mÏty podÌleli na zlepöenÌ souËasnÈ situace.

Ing. MojmÌr Proch·zka

Slovo na úvod



Dynamika zmÏn struktury
krajiny p¯i komplexnÌch
pozemkov˝ch ˙prav·ch
v »eskÈ republice
v letech 1994ñ2009
V·clav A. MazÌn

KlÌËov· slova
struktura krajiny ñ heterogenita krajinnÈ matrice ñ enkl·vy
a koridory ñ pozemkovÈ ˙pravy ñ spoleËn· za¯ÌzenÌ

Anotace
V souËasnosti je st·le vÌce diskutovan· kvalita pozemkovÈ

˙pravy a s tÌm souvisejÌcÌ pot¯eba nastavenÌ standardnÌch
postup˘, ale i indik·tor˘ kvality ̄ Ìzen˝ch zmÏn agroenviron-
ment·lnÌ politiky. Jedna z moûnostÌ, jak ÑzmÏ¯itî efektivitu
pozemkovÈ ˙pravy, je d·t do souvislosti p˘vodnÌ stav
krajinnÈ struktury p¯ed pozemkovou ̇ pravou a v˝slednou
podobu zmÏn realizovan˝ch spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ. Pozem-
kovÈ ˙pravy ovlivÚujÌcÌ p¯Ìmo strukturu krajiny majÌ ten
optim·lnÌ stupeÚ redukce glob·lnÌch a velmi sloûit˝ch jev˘
v ûivotnÌm prost¯edÌ a kulturnÌ krajinÏ a z·roveÚ nej-
vhodnÏjöÌ vyhodnocovacÌ mÏ¯Ìtko 1:5000, p¯i kterÈm je jeötÏ
moûnÈ udrûet öiröÌ ˙zemnÌ vazby, z·roveÚ ¯eöit majetko-
pr·vnÌ ot·zky katastru nemovitosti.                                         ■■■■■

Koordinace ̇ zemnÌho pl·nov·nÌ
a pozemkov˝ch ˙prav
v novÈ metodickÈ p¯ÌruËce
Dagmar Stejskalov·, Jana Podhr·zsk·, Igor Kyselka

KlÌËov· slova
˙zemnÌ pl·nov·nÌ ñ pozemkovÈ ˙pravy ñ venkovsk˝ prostor ñ
koordinace ˙zemnÌch pl·n˘ a pozemkov˝ch ˙prav

Souhrn
ZemÏdÏlsk· produkce je ûivotnÏ spjat· s ochranou ûivot-

nÌho prost¯edÌ a krajiny. V r·mci jednotnÈ zemÏdÏlskÈ poli-
tiky EU vöak nejde jen o udrûenÌ zemÏdÏlskÈ produkce, ale
z·roveÚ o ochranu krajiny a rozvoj venkova. JednÌm z pod-
klad˘ spoleËnÈ zemÏdÏlskÈ politiky EU je Evropsk· ̇ mluva
o krajinÏ (2002), kter· deklaruje cÌl jednotnÈ zemÏdÏlskÈ
politiky a tÌm cÌlem je ñ environment·lnÌ, hospod·¯sk·, este-
tick·, socio-kulturnÌ udrûitelnost v˝voje krajiny Ëi k nÌ ale-
spoÚ systematickÈ smÏ¯ov·nÌ.

RealizaËnÌ n·stroje, kterÈ u n·s umoûÚujÌ tuto politiku
p¯evÈst do praxe, jsou ̇ zemnÌ pl·ny (⁄P) a pozemkovÈ ̇ pravy
(P⁄). ObÏ tyto pl·novacÌ dokumentace jsou n·stroje, kterÈ
z·sadnÌm zp˘sobem ovlivÚujÌ podobu nezastavÏnÈho ̇ zemÌ.
Jejich tvorba a vznik p¯estavuje pomÏrnÏ zavedenÈ procesy
s propracovan˝mi postupy a dosti dlouhou tradicÌ. V pl·no-
v·nÌ a p¯etv·¯enÌ nezastavÏnÈho ̇ zemÌ, zejmÈna venkovskÈ
krajiny, majÌ svou pevnou pozici a nezastupitelnÈ mÌsto. P¯es
mnohÈ styËnÈ body, ba i p¯ekryvy p¯i pl·nov·nÌ ̇ zemÌ, dosud
prakticky neexistuje pro koordinaci ˙zemnÌch pl·n˘ a po-
zemkov˝ch ˙prav legislativnÌ a metodick˝ r·mec. V roce
1999 byla v kooperaci ⁄⁄R a V⁄MOP Praha zpracov·na

PozemkovÈ ˙pravy / Ëervenec 2010
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Vodohospod·¯sk· za¯ÌzenÌ
v r·mci KP⁄
Karel Vr·na, Tom·ö Dost·l

KlÌËov· slova
studie odtokov˝ch pomÏr˘ - vodohospod·¯sk· opat¯enÌ ñ eroze
ñ transport ñ malÈ vodnÌ n·drûe ñ suchÈ n·drûe ñ revitalizace
vodnÌch tok˘

Souhrn
ÿeöenÌ vodohospod·¯sk˝ch problÈm˘ (odtokovÈ problÈ-

my, protieroznÌ ochrana, revitalizace tok˘, n·vrh mal˝ch
vodnÌch n·drûÌ, n·vrh such˝ch n·drûÌ jako souË·st proti-
povodÚovÈ ochrany) musÌ tvo¯it souË·st projekt˘ komplex-
nÌch pozemkov˝ch ̇ prav. Studie odtokov˝ch pomÏr˘ a eroz-
nÌch proces˘ by mÏla p¯edch·zet projektu komplexnÌch pozem-
kov˝ch ̇ prav, musÌ b˝t ̄ eöena v ploöe povodÌ (nikoliv pouze
v katastr·lnÌm ˙zemÌ) a musÌ b˝t zpracov·na vodohospo-
d·¯sk˝m odbornÌkem (autorizovan˝m inûen˝rem v oboru
vodohospod·¯skÈ stavby a stavby krajinnÈho inûen˝rstvÌ).
»l·nek uv·dÌ hlavnÌ z·sady pro spr·vn˝ n·vrh vodohospod·¯-
sk˝ch opat¯enÌ v r·mci projekt˘ komplexnÌch pozemkov˝ch
˙prav ñ mal˝ch vodnÌch n·drûÌ, such˝ch n·drûÌ, technick˝ch
prvk˘ protieroznÌ ochrany a revitalizacÌ vodnÌch tok˘.       ■■■■■

✧✧✧✧✧  V›ZVA!  ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
⁄st¯ednÌ pozemkov˝ ˙¯ad vyhodnocuje podnÏty pro no-
velu z·kona Ë. 139/2002 Sb., o pozemkov˝ch ˙prav·ch
a pozemkov˝ch ˙¯adech a o zmÏnÏ z·kona Ë. 229/1991
Sb., o ̇ pravÏ vlastnick˝ch vztah˘ k p˘dÏ a jinÈmu zemÏ-
dÏlskÈmu majetku, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘.

p¯ÌruËka s n·zvem ÑKoordinace postupu zpracov·nÌ ̇ zemnÏ
pl·novacÌ dokumentace a n·vrhu komplexnÌch pozemko-
v˝ch ̇ pravì[1]. Nov· legislativa obou n·stroj˘ i novÈ problÈ-
my jejich paralelnÌho i postupnÈho po¯izov·nÌ v ̇ zemÌ vyvo-
laly nalÈhavou pot¯ebu zpracovat p¯ÌruËku novou. Proto
vznikla po 10 letech opÏt za spolupr·ce odbornÌk˘ z ⁄stavu
˙zemnÌho rozvoje Brno, a z brnÏnskÈ poboËky V˝zkumnÈho
˙stavu melioracÌ a ochrany p˘dy v.v.i., aktualizovan· podo-
ba tÈto p¯ÌruËky. JejÌm cÌlem je vz·jemnÈ sezn·menÌ zpraco-
vatel˘ i po¯izovatel˘ obou obor˘ s procesy a postupy tvorby
tÏchto d˘leûit˝ch dokument˘, ale zejmÈna vymezenÌ pravidel
pro relativnÏ bezkonfliktnÌ n·vaznost a vz·jemnou spolu-
pr·ci. P¯ÌruËka je urËen· pro org·ny ve¯ejnÈ spr·vy i pro
projektanty obou dokumentacÌ a je od 1. Ëervna 2010 prezen-
tov·na na str·nk·ch ⁄stavu ̇ zemnÌho rozvoje v BrnÏ.       ■■■■■

V†obdobÌ od 1. 8. do 30. 9. 2010 bude na adrese

http://eagri.cz/public/eagri/pozemkove-urady/legislativa/

umÌstÏno platnÈ znÏnÌ uvedenÈho z·kona spoleËnÏ s†prv-
nÌmi podnÏty k†novelizaci. ⁄P⁄ û·d· pozemkovÈ ̇ ¯ady i od-
bornou ve¯ejnost k†zasl·nÌ dalöÌch p¯ipomÌnek a podnÏt˘
k†p¯ipravovanÈ novelizaci. SvÈ p¯ipomÌnky, zpracovanÈ vol-
nou formou event. n·vrhem paragrafovÈho znÏnÌ, m·te moû-
nost zasÌlat do† 30.†9.†2010 prost¯ednictvÌm e-mailu na adresu

13300@mze.cz.



Ve dnech 25. 5. a 26. 5. 2010 se usku-
teËnila jiû XV. celost·tnÌ konference o†po-
zemkov˝ch ˙prav·ch, tentokr·t v†Lito-
mÏ¯icÌch. Konference byla do jistÈ mÌry
tradiËnÌ, v†nÏkter˝ch ohledech ale usku-
teËnÏna jinak. V letoönÌm roce byl reali-
zov·n z·mÏr, aby tyto akce byly po¯·d·-
ny ÑputovnÏî s†tÌm, ûe organizaËnÌmi celky
budou tzv. velkÈ kraje (NUTS 2). V†letoö-
nÌm roce se organizace ujal ⁄zemnÌ odbor
⁄P⁄ pro ⁄steck˝ kraj, resp. Pozemkov˝
˙¯ad LitomÏ¯ice. Akce se uskuteËnila
v†prostor·ch V˝staviötÏ Zahrada »ech, z·ötitu nad nÌ p¯evzal p¯edseda ZemÏdÏlskÈho
v˝boru PoslaneckÈ snÏmovny Ing. Ji¯Ì Papeû. Akce zÌskala punc mezin·rodnÌ konfe-
rence, neboù se z˙Ëastnily takÈ delegace ze Slovenska, Bavorska a†Rakouska. InspiracÌ
pro takto organizovanÈ konference jsou obdobnÈ akce v†Bavorsku, kde se takÈ organi-
z·to¯i mÏnÌ. Z·mÏrem je nejen organizaËnÌ z·tÏûÌ podÏlit r˘znÈ ˙¯ady, ale zejmÈna
uk·zat ˙ËastnÌk˘m jin· ˙zemÌ »R. Jde o pozn·v·nÌ jin˝ch region˘ nejen po str·nce
profesnÌ, tzn. problematiky bezprost¯ednÏ souvisejÌcÌ s†pozemkov˝mi ˙pravami, ale
takÈ po str·nce kulturnÌ. Odborn˝m garantem konference byla »MKP⁄, dalöÌmi
partnery pak Asociace poskytovatel˘ sluûeb pro pozemkovÈ ˙pravy a firma Viva
Geodesia. Bylo potÏöujÌcÌ, ûe o akci projevili osobnÌ p¯ÌtomnostÌ z·jem i†nÏkte¯Ì
z·stupci tisku, nap .̄ t˝denÌku ZemÏdÏlec.

Akce byla skromnÏjöÌ neû nÏkterÈ podobnÈ p¯edeölÈ konference, ale zato byl
p¯ihl·öen neb˝val˝ poËet ̇ ËastnÌk˘. Nakonec ñ p¯i oËek·van˝ch ̇ sporn˝ch opat¯enÌch
vöeho druhu na p¯ÌötÌ roky by letos zvolen· forma spolupr·ce mezi vöemi z˙ËastnÏ-
n˝mi institucemi, vedoucÌ mj. i k finanËnÏ mÈnÏ n·roËnÈmu zajiötÏnÌ, z¯ejmÏ mÏla
b˝t n·sledov·nÌhodn·. V†p¯ÌötÌm roce by se p¯Ìpravou konference mÏl zab˝vat opÏt
jin˝ region. Moûno ¯Ìci, ûe kolegovÈ z†LitomÏ¯ic Ñnasadili laùkuî pomÏrnÏ vysoko
a ûe p¯ÌötÌ organiz·to¯i se majÌ co Ëinit. V†kaûdÈm p¯ÌpadÏ pat¯Ì velkÈ podÏkov·nÌ
zejmÈna P⁄ LitomÏ¯ice za celkovÏ zda¯ilÈ uspo¯·d·nÌ letoönÌ konference, vËetnÏ
elegantnÌho zvl·dnutÌ nÏkter˝ch problÈm˘ se zajiötÏnÌm vlastnÌ exkurze, zavinÏn˝ch
ÑvyööÌ mocÌî; toho si ale mnozÌ ˙ËastnÌci moûn· ani nevöimli.

Jednou z†novinek je takÈ zp˘sob zve¯ejnÏnÌ p¯ÌspÏvk˘, kterÈ na konferenci za-
znÏly. Nebyl vyd·v·n û·dn˝ sbornÌk (mj. rovnÏû z†˙sporn˝ch d˘vod˘), ale s redakcÌ
Ëasopisu PozemkovÈ ˙pravy bylo dohodnuto, ûe ve zvl·ötnÌ p¯Ìloze budou podstatnÈ
p¯ÌspÏvky ve zkr·cenÈ formÏ publikov·ny. Touto formou tak dost·v·te do rukou
materi·l, kter˝ je reflexÌ odbornÈ str·nky letoönÌ konference.

Prv˝ blok konference byl vÏnov·n obecnÏ pozemkov˝m ˙prav·m. VystoupenÌ
t˝kajÌcÌ se ÑPl·nu Ëinnosti pozemkov˝ch ˙¯ad˘ v†obdobÌ 2010ñ2013î bylo jiû v†ji-
nÈ souvislosti publikov·no v†p¯edeölÈm ËÌsle Ëasopisu, podobnÏ p¯ÌspÏvky k†no-
v˝m metodick˝m pokyn˘m v†oblasti pozemkov˝ch ˙prav. Z†tohoto bloku se proto
uve¯ejÚuje jenom p¯ÌspÏvek starostky obce Chodouny ÑP¯Ìnos pozemkov˝ch ̇ prav
z pohledu konkrÈtnÌch vlastnÌk˘ (obcÌ)î.

Z†druhÈho bloku, kter˝ byl vÏnov·n geodetickÈ Ëinnosti p¯i pozemkov˝ch
˙prav·ch, byl jiû v†minulÈm ËÌsle bulletinu uve¯ejnÏn p¯ÌspÏvek ÑZamÏ¯enÌ z·jmo-
vÈho ̇ zemÌ pro n·vrh pozemkovÈ ̇ pravyî, ze t¯etÌho bloku, kter˝ byl vÏnov·n ochranÏ
ZPF a hospoda¯enÌ na p˘dÏ, jsou v p¯Ìloze obsaûeny p¯ÌspÏvky ÑSouËasnÈ problÈmy
ochrany p˘dî a ÑIntegrovan· ochrana p˘dy a vody v »eskÈ republiceî. Zb˝vajÌcÌ 2
p¯ÌspÏvky budou po dopracov·nÌ uve¯ejnÏny samostatnÏ v†dalöÌch ËÌslech Ëasopisu.

Za organiz·tory konference:  Ing. Kamil Kaulich,  Kamil.Kaulich@mze.cz

P¯Ìloha shrnujÌcÌ nejzajÌmavÏjöÌ p¯ÌspÏvky

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
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Historicky v˝znamnÈ a v souËasnÈ dobÏ velmi pÏknÏ upravenÈ
mÏsto LitomÏ¯ice se stalo ve dnech 24.ñ26. kvÏtna 2010 mÌstem
celorepublikovÈho setk·nÌ pracovnÌk˘ pozemkov˝ch ̇ prav.

Rok 2010 se tak stal z·kladem pro dalöÌ odbornÈ konference pozemko-
v˝ch ˙prav, kterÈ se v budoucnu budou konat v jednotliv˝ch regionech »eskÈ
republiky. D˘vodem je specifiËnost a odliönost region˘ v p¯Ìprav·ch a pr˘-
bÏhu pozemkov˝ch ˙prav. Konference, kterÈ se z˙Ëastnilo 205 odbornÌk˘
z »eskÈ republiky, SlovenskÈ republiky, NÏmecka a Rakouska probÌhala ve
t¯ech odborn˝ch sekcÌch, dokladovala v˝znam a p¯Ìnos pozemkov˝ch ˙prav
pro zemÏdÏlstvÌ a ûivotnÌ prost¯edÌ v »eskÈ republice i sousednÌch st·tech.

D˘raz byl takÈ soust¯edÏn na novÈ pr·vnÌ p¯edpisy, souËasnÈ i per-
spektivnÌ ˙koly pozemkov˝ch ˙prav, protieroznÌ a hlavnÏ protipovodÚo-
vou problematiku.                                                   RedakËnÌ rada »MKP⁄

NENECHTENENECHTENENECHTENENECHTENENECHTE si ujÌt si ujÌt si ujÌt si ujÌt si ujÌt
Ústřední pozemkový úřad ve spolupráci s Územními

odbory ÚPÚ navazuje na již uskutečněné úspěšné regionál-
ní porady na Jižní Moravě a v Jižních Čechách na téma nové
metodiky a standardy. Porady jsou určeny nejen pro pra-
covníky pozemkových úřadů, ale i pro členy ČMKPÚ, APSPÚ,
projektanty atd. Na těchto poradách je možné diskutovat
k výše zmíněným dokumentům přímo se zpracovateli. Opět
upozorňujeme na možnost zasílat připomínky a žádat o in-
formace na e-mail 13300@mze.cz.

●●●●● 7. – 8. 9. 2010 – Plzeňský kraj. Porada se zde uskuteční
v hotelu GAME v Klenčí pod Čerchovem, a to od 9:30 hodin.

●●●●● 14. – 15. 9. 2010 – Severní Morava. V tomto regionu se
porada koná ve Frýdku-Místku, podrobnosti naleznete
na stránkách ÚPÚ www.eagri.cz.

●●●●● závěr září 2010 – Středočeský kraj. Termín bude upřes-
něn a akce bude uveřejněna na stránkách ÚPÚ
www.eagri.cz.

●●●●● září/říjen 2010 – Severní Čechy. Termín bude upřesněn
a akce bude uveřejněna na stránkách ÚPÚ www.eagri.cz.

� 5 – 8. září probehne v Olomouci konference Udržitelný roz-
voj – stav a perspektivy v roce 2010. Účelem konference je
formulování a prosazování vybraných aspektů dlouhodobě
udržitelného způsobu života. Info: pavel.novacek@upol.cz

� 8. –  9. září proběhne 9. ročník mezinárodního semináře
ÚSES – zelená páteř krajiny. Místem setkání je MZLU v Brně.

Zaměření semináře:
◆ územní plánování a ÚSES,
◆ realizace ÚSES a financování,
◆ péče o ÚSES,
◆ správa ÚSES.

Podrobný program semináře bude postupně aktualizo-
ván na internetu www.uses.cz v závislosti na přihlášených
příspěvcích.
� 7. září od 13:00-17:00 v Zlatníkově posluchárně (MEN-
DELU) proběhne pracovní setkání na téma: Revize a návrh
nadregionálních biocenter ČR, Plán ÚSES. Je určené pro-
jektantům, pracovníkům státní správy, škol a výzkumných in-
stitucí.

Témata k diskusi:
◆ aktualizace východisek navrhování ÚSES, ÚSES v územ-

ně plánovacích podkladech a dokumentacích (ZÚR, ÚP,
ÚAP), ÚSES a NATURA 2000, podpora kontinuální správ-
nosti vymezení ÚSES nástroji GIS

Informace podá: RNDr. Andrea Petrová, Ph.D.,
andrea.petrova@geology.cz,
� 543 429 251.

➤➤➤➤➤ 9. září 2010 v Hradci Králové SYMP GOČÁR 2010 kon-
ference zaměřená na život v ideálním městě s akcentem na
úlohu srážkové vody v městském prostoru. Přednáší odborní-
ci z oblasti městského plánování, architektury a hospodaření
se srážkovými vodami. Moderovaná exkurze: V. Cílek, E. Ji-
řičná, D. Vávra. V předvečer konference pro veřejnost v Art-
kině Centrál, premiéra filmu Šumný Gočár.
Info: www.symp-gocar.cz.

➤➤➤➤➤ 23. – 24. září – Konference Krajinné inženýrství 2010
proběhne na ČZU v Praze ve ve třech sekcích:

◆ stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
◆ stavby pro plnění funkce lesa,
◆ pozemkové úpravy a krajinné plánování.

Přihlašujte se u pana Ing. Františka Kulhavého
(frkulhavy@gmail.com),
nebo u Ing. Adama Vokurky
(vokurka@fsv.cvut.cz)

▼



nabÌzÌ vöem, kte¯Ì podnikajÌ v oboru, aby
p¯edstavili svoji nabÌdku formou inzer·tu.

Vyuûijte velmi nÌzkÈ zav·dÏcÌ ceny za
otiötÏnÌ plnÏ barevn˝ch inzer·t˘. Za
umÌstÏnÌ na ob·lce zatÌm ne˙Ëtujeme
p¯Ìplatek.

NÌûe jsou uvedeny Ë·stky, kterÈ jsou koneËnÈ ñ vydavatel nenÌ pl·tce DPH
a rozmÏry inzer·t˘. Podklady dod·vejte v rozliöenÌ aspoÚ 350 dpi. DalöÌ informace
V·m pod· Ing. V·clav Str·nsk˝ (e-mail stransky@cmkpu.cz, GSM 603†431†597).

RozmÏry:  öÌ¯ka x v˝öka (mm)

✦  ✦  ✦✦  ✦  ✦✦  ✦  ✦✦  ✦  ✦✦  ✦  ✦

Pokyny autorům

spr·vnÈ lidi na spr·vn· mÌstaspr·vnÈ lidi na spr·vn· mÌstaspr·vnÈ lidi na spr·vn· mÌstaspr·vnÈ lidi na spr·vn· mÌstaspr·vnÈ lidi na spr·vn· mÌsta
ve spr·vn˝ Ëasve spr·vn˝ Ëasve spr·vn˝ Ëasve spr·vn˝ Ëasve spr·vn˝ Ëas

person·lnÌ sluûby

MM personální služby – Milena Malá:
Mobil: +420 777 615 715

Kancelář:  U trojice 2, 150 00 Praha 5
E-mail: mm@mmpersonalnisluzby.cz

www.mmpersonalnisluzby.cz

Spirálové trouby
dan(t)ube®

1/1 A4 ñ 215 x 302
nebo s†okraji ñ 265 x 180

5000,-KË

EkologickÈ a hospod·rnÈ

◆◆◆◆◆ 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 provedenÈ-
ho dle p¯edpis˘

◆◆◆◆◆ moûnost spojov·nÌ trub pro vÏtöÌ dÈlky p¯Ìmo na staveniöti

Vznikl Vám problém se zaměstnanci?

Snažíte se stále vlastními silami najít ty správné?

Ztrácíte tím spoustu času, který můžete využít jinak?

1/2 A4
180x130

nebo
88x265

2800,- KË

1/4 A4
88x130
nebo

180x60
1500,- KË

1/8 A4
88x60

800,- KË

EVROPSK¡ UNIE
Fond  soudrûnosti

Evropsk˝ fond
pro region·lnÌ rozvoj

Kontakt:
E-mail: eva.birgusova@ekotoxa.cz InzertnÌInzertnÌInzertnÌInzertnÌInzertnÌ

plochaplochaplochaplochaplocha

Na konec textu připojte popisky k obrázkům a tabul-
kám s uvedením čísla – Foto 1., Obr. 1., Schéma 1., Tab.
1. atd. Stejné označení obrázků a tabulek používejte i v od-
kazech v textu. V rukopise se nesnažte umístit obrázky
nebo tabulky do konkrétního místa, při zlomu článku nelze
většinou toto umístění dodržet. V rukopise označte pouze
jejich přibližné umístění v textu.

U obrázků s barevným odlišením, používaným zejmé-
na v grafech, je nutné pro reprodukci v černobílém prove-
dení nahradit barevné odlišení (např. různým šrafováním,
typy čar nebo stupnicí šedi).

Obrázky mohou být zakomponovány v článku, ale
pokud je to možné, pošlete je ještě ve zvláštních sou-
borech jako Excell.

V případě, že obrázky budou v elektronické podobě
profesionálně zpracované, dodejte je v samostatných
souborech ve formátu .jpg (zazipovaný), .tif nebo bmp.
eventuelně .psd, v rozlišení 300 dpi, a to ve velikosti,
která je konečná (nikoliv 72 dpi). Za obrázek se považuje
foto nebo pérovka, ne však text.

Ještě dodáváme, že optimální délka článku je asi tři
až pět tiskových stran, tj. cca 12 – 20 rukopisných stran
(rukopisná strana dle normy – 30 řádek, 60 znaků na řád-
ce). Pozor – prostor pro text článku se zmenší umístěním
grafů, obrázků a tabulek

Struktura informačních článku:
Postupujte obdobně, jako v předešlém případě. Mů-

žete však v textu i důležitá fakta můžete zdůraznit tučně,
kurzivou či podtržením, popřípadě kombinací).

Struktura odborného článku:
■ Název článku (krátký a jasný se správnou termino-

logií, vystihující pouze hlavní zaměření článku –
nesnažte se do názvu vtěsnat „obsah“ článku)

■ Autor(ři) s tituly, adresy pracoviště a spojení
■ Klíčová slova, charakterizující hlavní téma článku

(slouží k rychlému vyhledávání)
■ Krátký souhrn (asi 10 řádků)
■ Text článku (hlavní části označte mezititulky) Je zvy-

kem kapitoly dělit na: Úvod (rešerše) – Výsledky –
Diskuse – Závěr - Literatura. Není to však dogma a je
možné kapitoly strukturovat i jinak.

■ Literatura (odkazy v článku uvádějte v hranatých zá-
vorkách – [1] nebo jménem autora a rokem vydání)

■ Název článku, klíčová slova a souhrn přeložte do
angličtiny (není-li překlad ve Vašich možnostech,
zajistíme v redakci)

Autorské články dodávané na disketě nebo e-mailem
je nutné napsat v textovém programu Word s použitím
Exellu (tabulky, grafy). Nemusíte graficky upravovat,
stačí pouze vyznačit odstavce (klávesou Enter). Použí-
vejte standardní písmo stejné velikosti (respektujeme
tučné písmo, kurzívu, horní a spodní index a řeckou
abecedu). Obrázky dodávejte nikoliv „zakuchané” ve
wordovském textu, nýbrž jako samostatné soubory
ve formátu .jpg, .tif, pdf., a to v dostatečném rozlišení
aspoň 350 dpi – tj. přibližně za standardních pod-
mínek cca 300 kB (raději víc) na obrázek, který bude
umístěn na jeden sloupec ze dvou.

Redakce Vám ráda zodpoví další dotazy na e-mailové
adrese: stransky@cmkpu.cz

Časopis POZEMKOVÉ ÚPRAVY


