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PozemkovÈ ˙pravy / duben 2009

                                          INFORMACE »TEN¡ÿŸM / PÿISPÃVATELŸM

Dopis redakËnÌ rady Ëasopisu PozemkovÈ ˙pravy Ëten·¯˘m

V·ûenÈ kolegynÏ, kolegovÈ,

obracÌme se na V·s v souvislosti se zmÏnami, kterÈ
v n·sledujÌcÌm obdobÌ ËekajÌ Ëasopis PozemkovÈ
˙pravy ve smyslu jeho zkvalitnÏnÌ jak po organizaËnÌ
a form·lnÌ str·nce, tak zejmÈna z pohledu odbornÈ
i obsahovÈ profilace.

Nejd¯Ìve bychom V·s r·di informovat o zmÏnÏ v za-
jiötÏnÌ, vyd·v·nÌ i v distribuci Ëasopisu, kdy »MKPU
po dohodÏ s MZe »R uvedenÈ aktivity p¯evzala a bu-
de je v r·mci svÈ Ëinnosti v n·sledujÌcÌm obdobÌ
zajiöùovat. Za ˙Ëelem postupnÈ realizace v˝öe na-
znaËen˝ch zmÏn byla ustavena nov· redakËnÌ rada
Ëasopisu ve sloûenÌ:

jednoho roku (v†roce 2010 by byla pod·na û·dost na
radu vl·dy pro vÏdu a v˝zkum) na recenzovanÈ perio-
dikum.

Tato kvalitativnÌ zmÏna v†û·dnÈm p¯ÌpadÏ nezna-
men·, ûe by se Ëasopis stal pouze ÑvÏdeck˝mî, bude
zde i nad·le zajiötÏn dostateËn˝ prostor pro publiko-
v·nÌ n·zor˘ a  zkuöenostÌ odbornÈ ve¯ejnosti i  informa-
cÌ ⁄P⁄, vËetnÏ kritickÈho hodnocenÌ v˝sledk˘ Ëinnosti
v†oboru P⁄.

Vzhledem k†tomu, ûe »MKP⁄ byla u vzniku soutÏ-
ûe o nejlepöÌ realizovanÈ spoleËnÈ za¯ÌzenÌ v†pozem-
kov˝ch ˙prav·ch, budeme i nad·le informovat o v˝-
sledcÌch soutÏûe a publikovat ocenÏn· ¯eöenÌ vËetnÏ
jejich struËnÈ charakteristiky s†praktick˝mi uk·zkami.

NaznaËen˝  postup je v·ûn˝m a obtÌûn˝m krokem,
se kter˝m musÌ pomoci vöichni, kte¯Ì majÌ z·jem na
dalöÌm rozvoji oboru pozemkovÈ ˙pravy. Kdo jsou ti
vöichni? PracovnÌci st·tnÌ spr·vy, kte¯Ì v†Ëasopise
uve¯ejÚujÌ informace organizaËnÌho charakteru, pra-
covnÌci projekËnÌch a dodavatelsk˝ch organizacÌ, kte¯Ì
mohou p¯ispÏt zejmÈna sv˝mi zkuöenostmi a poznatky
z†praxe, p¯ÌpadnÏ sponzorsk˝m p¯ÌspÏvkem, pracov-
nÌci v˝zkumu, kte¯Ì napÌöÌ erudovanÈ Ël·nky pro praxi,
doktorandi, docenti a profeso¯i, kte¯Ì popÌöÌ svÈ novÈ
poznatky, kterÈ zÌskali v˝zkumem vËetnÏ aplikacÌ
zahraniËnÌch zkuöenostÌ a cel· odborn· ve¯ejnost, kter·
vyhodnotÌ zvyöujÌcÌ se ˙roveÚ Ëasopisu a bude jej ode-
bÌrat. Bez tohoto vz·jemnÈho propojenÌ a uzav¯enÈho
cyklu nenÌ opodstatnÏlÈ Ëasopis  vyd·vat, ale souËasnÏ
to znamen· rezignaci a smÌ¯it se s†tÌm, ûe vÏdnÌ obor
pozemkovÈ ˙pravy neexistuje.

VyzÌv·me tedy vöechny ˙ËastnÌky Ñprocesuî pozem-
kov˝ch ˙prav, aby sv˝m tv˘rËÌm p¯Ìstupem a svou
v·ûnostÌ p¯ispÏli k†naplnÏnÌ tÏchto cÌl˘. P¯edevöÌm se
vöak obracÌme na mladÈ i staröÌ odbornÈ a vÏdeckÈ pra-
covnÌky, aby si naöli Ëas i p¯es pracovnÌ vytÌûenÌ a re-
dakci zaslali dostateËnÈ mnoûstvÌ kvalitnÌch p¯ÌspÏvk˘
k†uve¯ejnÏnÌ. OdpovÌdajÌcÌ p¯ÌspÏvky budou podrobe-
ny recenzi a redakce bude vyûadovat neust·le zvyöu-
jÌcÌ se jejich ˙roveÚ.

V†p¯ÌpadÏ dostateËnÈho poËtu kvalitnÌch tuzem-
sk˝ch i zahraniËnÌch p¯ÌspÏvk˘, bude Ëasopis recen-
zov·n, odborn· ve¯ejnost bude ochotna jej ËÌst, odbor-
nÌ a v˝zkumnÌ pracovnÌci do nÏj ps·t s†el·nem, p¯esto,
ûe jejich jedinou odmÏnou bude to, ûe dostanou nÏjakÈ
bodovÈ ohodnocenÌ ve sv˝ch organizacÌch za naps·nÌ
Ël·nku, ale s†vÏdomÌm toho, ûe pro rozvoj oboru po-
zemkovÈ ˙pravy p¯ispÏli konkrÈtnÌm a tv˘rËÌm p¯Ì-
stupem.

RedakËnÌ rada si je vÏdoma, ûe bez öirokÈ podpory
Ëten·¯skÈ obce a vÏdecko-v˝zkumnÈ z·kladny nenÌ
re·lnÈ naznaËenÈ cÌle naplnit, ale souËasnÏ je p¯esvÏd-
Ëena, ûe je dostatek tÏch, kter˝m nenÌ lhostejn˝ dalöÌ
v˝voj v†oblasti pozemkov˝ch ˙prav v†»eskÈ republice.

Pro zpracov·nÌ odborn˝ch recenzovan˝ch p¯ÌspÏv-
k˘ bude nutno dodrûet p¯edepsanou strukturu Ël·nk˘,
kter· je uvedena v†p¯Ìloze tohoto dopisu na stranÏ 2.

RedakËnÌ rada, b¯ezen 2009

prof. Ing. Frantiöek Toman, CSc.,
prof. Ing. Jan V·chal, CSc.,
doc. Ing. Petr SkleniËka, CSc.,
doc. Ing. Tom·ö KvÌtek, CSc.,
Ing. V·clav MazÌn,
Ing. Martin Neruda, PhD.,
Ing. Kamil Kaulich,
Ing. Petr ChmelÌk,
Ing. Pavel Gallo.

CÌlem redakËnÌ rady Ëasopisu PozemkovÈ ˙pravy
je zajistit  pravideln˝ tok organizaËnÌch a odborn˝ch
informacÌ mezi vöemi subjekty podÌlejÌcÌch se na v˝-
zkumu, v˝uce, projekci, p¯ÌpravÏ, realizaci, ¯ÌzenÌ i spr·-
vÏ komplexnÌch pozemkov˝ch ˙prav v†»eskÈ republi-
ce. NesmÌme p¯ipustit odtrûenÌ vÏdecko-v˝zkumnÈ
z·kladny od uûivatelskÈ a ¯ÌdÌcÌ praxe uû proto, ûe do
projekËnÌch a ¯ÌdÌcÌch sloûek nastoupÌ v†blÌzkÈ budou-
cnosti nov· generace pracovnÌk˘,pro kterÈ je p¯Ìstup
k nov˝ch poznatk˘m a informacÌm z·sadnÌ p¯edpoklad
jejich efektivnÌ a kreativnÌ pr·ce. P¯eölapovat odbornÏ
na mÌstÏ je cesta z·niku, cesta vp¯ed je cestou spolu-
pr·ce ˙¯ednÌk˘, projektant˘, v˝zkumnÌk˘ i univerzit-
nÌch pracovnÌk˘. Zajistit vz·jemn˝ odborn˝ kontakt
mezi vöemi tÏmito sloûkami nenÌ jednoduch˝ a bez-
problÈmov˝ proces, k jeho naplnÏnÌ chce v˝razn˝m
zp˘sobem p¯ispÏt i n·ö Ëasopis. Chceme n·ö Ëasopis
otev¯Ìt vöem, kte¯Ì chtÏjÌ p¯ispÏt ke vz·jemnÈmu obo-
hacov·nÌ a sdÏlov·nÌ nov˝ch poznatk˘ i praktick˝ch
zkuöenostÌ.

Jak jistÏ vÌte, obor pozemkovÈ ˙pravy nenÌ dosud
uzn·van˝m vÏdnÌm oborem a proto je snahou redakce
nap¯Ìt ˙silÌ i tÌmto smÏrem. Chceme, aby komplexnÌ
pozemkovÈ ˙pravy byly ve¯ejnostÌ vnÌm·ny tak, jak
si jejich v˝znam p¯i rozvoji venkovskÈho prostoru za-
sluhuje a ne, jako pouh· ÑsmÏna pozemk˘î.

DomnÌv·me se, ûe ke zv˝öenÌ prestiûe oboru po-
zemkov˝ch ˙prav p¯ispÏje i skuteËnost,kdy na str·n-
k·ch naöeho Ëasopisu dostanou prostor vÏhlasnÌ, mezi-
n·rodnÏ uzn·vanÌ odbornÌci jak z†oboru pozemkov˝ch
˙prav i z†navazujÌcÌch vÏdnÌch obor˘.

Proto se redakËnÌ rada rozhodla, ke zv˝öenÌ prestiûe
oboru pozemkovÈ ˙pravy, p¯evÈst tento Ëasopis bÏhem



nÌho mÌsta, p¯i zlomu Ël·nku nelze vÏtöinou toto umÌstÏnÌ do-
drûet. V rukopise oznaËte pouze jejich p¯ibliûnÈ umÌstÏnÌ v textu.

U obr·zk  ̆s barevn˝m odliöenÌm, pouûÌvan˝m zejmÈna v gra-
fech, je nutnÈ pro reprodukci v ËernobÌlÈm provedenÌ nahradit
barevnÈ odliöenÌ (nap .̄ r˘zn˝m örafov·nÌm, typy Ëar nebo stup-
nicÌ öedi). Obr·zky mohou b˝t zakomponov·ny v†Ël·nku, ale
pokud je to moûnÈ, poölete je jeötÏ ve zvl·ötnÌch souborech
jako Excell.

V p¯ÌpadÏ, ûe obr·zky budou v elektronickÈ podobÏ profe-
sion·lnÏ zpracovanÈ, dodejte je v samostatn˝ch souborech ve
form·tu .jpg (zazipovan˝), .tif nebo bmp. eventuelnÏ .psd,
v rozliöenÌ 300 dpi, a to ve velikosti, kter· je koneËn· (nikoliv
72 dpi). Za obr·zek se povaûuje foto nebo pÈrovka, ne vöak text.

Dod·te-li obr·zek v tiötÏnÈ formÏ jako podklad pro skeno-
v·nÌ, je nutnÈ zajistit maxim·lnÌ kvalitu (vyhovuje tisk z lase-
rovÈ tisk·rny). POZOR:†tlouöùky Ëar a eventuelnÏ velikost
popisk˘ uvnit¯ obr·zku (kterÈ se nes·zejÌ, ale skenujÌ spoleË-
nÏ s obr·zkem) musÌ mÌt dostateËnou velikost, aby snesly zmen-
öenÌ cca o 30ñ50 %. D˘vodem je, ûe koneËn· öÌ¯e obr·zku
v†Ëasopise s†ohledem na prostorovÈ moûnosti b˝v· cca 8,5 cm.

JeötÏ dod·v·me, ûe optim·lnÌ dÈlka Ël·nku je asi dvÏ aû
t¯i tiskovÈ strany, tj. cca 10 ñ 15 rukopisn˝ch stran (rukopisn·
strana dle normy ñ 30 ¯·dek, 60 znak˘ na ¯·dce).

Redakce V·m r·da zodpovÌ dalöÌ dotazy na e-mailovÈ adrese:
cmkpu@cmkpu.cz
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PozemkovÈ ˙pravy / duben 2009

■■■■■ Pokyny autor˘m

AutorskÈ Ël·nky dod·vanÈ na disketÏ nebo e-mailem je
nutnÈ napsat v textovÈm programu Word s†pouûitÌm Exellu.
NemusÌte graficky upravovat, staËÌ pouze vyznaËit odstavce
(kl·vesou Enter). PouûÌvejte standardnÌ pÌsmo stejnÈ velikos-
ti (respektujeme tuËnÈ pÌsmo, kurzÌvu, hornÌ a spodnÌ index
a ¯eckou abecedu).

Struktura Ël·nku:

● N·zev Ël·nku (kr·tk˝ a jasn˝ se spr·vnou terminologiÌ,
vystihujÌcÌ pouze hlavnÌ zamÏ¯enÌ Ël·nku ñ nesnaûte se
do n·zvu vtÏsnat Ñobsahì Ël·nku)

● Autor(¯i) s tituly, adresy pracoviötÏ a spojenÌ
● KlÌËov· slova, charakterizujÌcÌ hlavnÌ tÈma Ël·nku (slouûÌ

k rychlÈmu vyhled·v·nÌ)
● Kr·tk˝ souhrn (asi 10 ¯·dk˘)
● Text Ël·nku (hlavnÌ Ë·sti oznaËte mezititulky)
● Literatura (ËÌselnÈ odkazy i v Ël·nku uv·dÏjte v hranat˝ch

z·vork·ch ñ [1])
● N·zev Ël·nku, klÌËov· slova a souhrn p¯eloûte do angliËti-

ny (nenÌ-li p¯eklad ve Vaöich moûnostech, zajistÌme v redakci)

Na konec textu p¯ipojte popisky k obr·zk˘m a tabulk·m
s uvedenÌm ËÌsla ñ Foto 1., Obr. 1., SchÈma 1., Tab. 1. atd. StejnÈ
oznaËenÌ obr·zk˘ a tabulek pouûÌvejte i v odkazech v textu.
V rukopise se nesnaûte umÌstit obr·zky nebo tabulky do konkrÈt-

2

Akce byla v soutÏûi ÑO nejlepöÌ realizo-
vanÈ spoleËnÈ za¯ÌzenÌ v roce 2006î oce-
nÏna 2 mÌstem v kategorii ÑOpat¯enÌ
k ochranÏ a tvorbÏ ûivotnÌho prost¯edÌî.

StruËn˝ popis a charakteristika, cÌl
projektu:

CÌlem projektu bylo vybudov·nÌ spo-
leËn˝ch za¯ÌzenÌ v r·mci KP⁄ Bedihoöù.
Jednalo se o vybudov·nÌ lok·lnÌho bio-
centra a biokoridoru s vegetaËnÌmi forma-
cemi, kterÈ dosud v tÈto krajinÏ chybÌ.
D·le opat¯enÌ spoËÌvalo ve vytvo¯enÌ no-
vÈho meandrujÌcÌho toku s t˘nÏmi a v˝-
sadbou b¯ehov˝ch porost˘ podÈl MalÈho
pot˘Ëku. Pro zajiötÏnÌ p¯Ìstupu na pozem-
ky bylo poËÌt·no s vybudov·nÌm nezpev-
nÏn˝ch pol. cest. Z·kladnÌm cÌlem pro-
jektu tak bylo vytvo¯enÌ maxim·lnÏ r˘zno-
rodÈho prost¯edÌ a umoûnÏno tÌm v budou-
cnosti vzniku ekologicky stabilnÌ plochy,
zv˝öenÌ estetickÈ hodnoty a atraktivnosti
zemÏdÏlskÈ krajiny.

P¯Ìnos projektu pro ûadatele, p¯Ìp. dalöÌ
(obec, region apod.)

Realizovan˝ projekt zahrnoval ̄ eöenÌ
p¯edmÏtnÈho ̇ zemÌ z hlediska polyfunkË-
nosti navrhovan˝ch opat¯enÌ a tÌm lok·l-
nÏ ̄ eöil danÈ problÈmy. Program SAPARD
pak v r·mci moûnosti vyuûitÌ dotaËnÌch
prost¯edk˘ tak beze zbytku pokryl tyto
pot¯eby, coû by v tomto objemu nebylo
moûnÈ. Dan˝ projekt spad· do koncepce
postupnÈ prioritnÌ realizace navrûen˝ch

Lokální ÚSES Malý potůček v k. ú.
Bedihoš�

Informace k obrázkům na titulní straně
obálky časopisu ➧

opat¯enÌ v katastru Bedihoöù jako jedineË-
nÈ, d˘slednÈ ̄ eöenÌ problÈm˘ zemÏdÏlskÈ
krajiny s pozoruhodn˝mi ekologick˝mi
n·vrhy. Z·roveÚ je cenn˝ pro prezentaci
KP⁄ danÈho regionu. Jiû dnes na z·kladÏ
dosud realizovan˝ch opat¯enÌ se zd·, ûe
i do intenzÌvnÏ obhospoda¯ovanÈ zemÏ-
dÏlskÈ krajiny lze pomocÌ KP⁄ (jinak
stÏûÌ) vr·tit funkËnÌ, kr·snou a dokonce
i atraktivnÌ p¯Ìrodu.

HodnocenÌ stavby z pozice Pozemko-
vÈho ˙¯adu ProstÏjov a v˝znam z hle-
diska uûivatele, neboù doölo:

■ k plnohodnotnÈ revitalizaci MalÈho
pot̆ Ëku (p˘vodnÏ melioraËnÌho odpadu)

■ vytvo¯enÌ biokoridoru kolem nÏj
■ byla opÏt obnovena vazba ̄ eka ñ niva
■ opat¯enÌ proti vodnÌ a vÏtrnÈ erozi
■ vybudovan˝m biocentrem a biokori-

dorem rovnÏû doölo k zaplnÏnÌ, do-
sud chybÏjÌcÌch, vegetaËnÌch formacÌ

■ vznikla tak ekologicky stabilnÌ plocha
■ vytvo¯enÌ lok·lnÌho biocentra
■ v˝stavbÏ 12 nezpevnÏn˝ch p¯Ìstupo-

v˝ch cest
■ zv˝öila se estetick· hodnota krajiny
■ zv˝öila se atraktivnost krajiny Zapo-

jenÈ vodnÌ rostliny v mok¯adu
■ cennÈ pro prezentaci danÈho regionu

v r·mci KP⁄.
V˝znam z hlediska ve¯ejnÈ prospÏö-

nosti stavby je rovnÏû znaËn ,̋ neboù do-
ölo k naplnÏnÌ tÏchto funkcÌ:

■ vzorovÈ ¯eöenÌ pro intenzÌvnÏ zemÏ-
dÏlsky obdÏl·vanÈ plochy

■ zapad· do mezin·rodnÌ tzv. Ram-
sarskÈ ˙mluvy o ochranÏ mok¯ad˘

■ vodohospod·¯skou
■ proti vÏtrnÈ erozi
■ proti vodnÌ erozi
■ ekologickou
■ zp¯ÌstupnÏnÌ pozemk˘
■ rekreaËnÌ a v jistÈm smyslu i atrak-

tivnÌ zaËlenÏnÌm stavby do krajiny.
■ Opat¯enÌ se nach·zÌ ve velmi inten-

zivnÏ zemÏdÏlsky vyuûÌvanÈ krajinÏ
HanÈ, dan· lokalita vöak toto vyuûitÌ
neumoûÚuje. Doölo proto k tÈmÏ¯ ide·l-
nÌmu zaËlenÏnÌ staveb do krajiny, revi-
talizacÌ MalÈho pot˘Ëku, biokoridoru
kolem nÏj, vybudov·nÌ  p¯Ìstupov˝ch
cest a vys·zenÌm biocentra, tolik po-
t¯ebnÈho pro polnÌ a lesnÌ zvÏ ,̄ kter·
se nem· kde ukr˝t.

■ Vznikl tak nov ,̋ p¯ÌrodÏ blÌzk˝ bio-
top, v t˘Úk·ch se usadili obojûivelnÌ-
ci, znovu se objevily ryby a vyrostly
vodnÌ rostliny.

■ Byla znovu vytvo¯ena 42 m öirok·
niva MalÈho pot˘Ëku.

■ NovÈ koryto meandruje, je tvo¯eno
10 t˘nÏmi s v˝sadbou b¯ehov˝ch po-
rost˘ a mok¯adnÌch rostlin.

■ Byly vytvo¯eny podmÌnky pro mno-
ûÌcÌ se obojûivelnÌky.

■ Cel˝ projekt m· polyfunkËnÌ charakter.

❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑
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V·ûenÌ Ëten·¯i,

NovÈ ËÌslo odbornÈho periodika p¯ich·zÌ ke sv˝m
Ëten·¯˘m s v˝znamnou zmÏnou, kter· je odrazem na-
rovn·v·nÌ vztah˘, p˘sobnosti a rolÌ subjekt˘ p˘sobÌcÌch
v oblasti pozemkov˝ch ̇ prav. ZodpovÏdnost za vyd·v·nÌ
p¯evzala »eskomoravsk· komora pro pozemkovÈ ˙pra-
vy, coû vÌce odpovÌd· nejen posl·nÌ, ale i faktickÈmu
stavu, ke kterÈmu se po lÈta vyd·v·nÌ dospÏlo. Je dob¯e,
ûe odbornÈ texty nach·zejÌ svou cestu ke Ëten·¯˘m a je
dob¯e, ûe tÌm zprost¯edkovatelem je nevl·dnÌ neziskov·
organizace, obËanskÈ sdruûenÌ. P¯eji novÈ redakËnÌ radÏ
pracovnÌ ̇ spÏchy, aktivnÌ spolupracovnÌky a mnoho atrak-
tivnÌch p¯ÌspÏvk˘.

Chci reagovat i na dalöÌ roviny spolupr·ce se subjekty
v naöem soci·lnÌm okolÌ. ZmÏny, ke kter˝m na ˙seku po-
zemkov˝ch ˙¯ad˘ doölo v†minulÈm roce, si vyûadujÌ i nov˝
obsah partnerstvÌ, respektujÌcÌ jednoznaËnÈ vymezenÌ v˝konu
st·tnÌ spr·vy, odpovÏdnosti danÈ z·kony, ale takÈ vytv·¯ejÌ
nov˝ prostor pro aktivity nevl·dnÌch organizacÌ, akademic-
k˝ch pracoviöù i podnikatelsk˝ch subjekt˘. Jak· bude ̇ roveÚ
spolupr·ce, jak˝ bude obsah zcela z·leûÌ na iniciativÏ jedno-
tliv˝ch subjekt˘. Nikdo nenÌ preferov·n, nikdo nenÌ dop¯edu
vylouËen. Jedno si dovolÌm podotknout, zasvÏcen˝ Ëten·¯
pochopÌ obsah tÈto pozn·mky a nezasvÏcenÈmu se omlou-
v·m. SkonËila jedna etapa v polistopadovÈ historii pozem-
kov˝ch ˙prav, etapa sloûit·, tÏûk· a Ëasto bolestiv·, proto
vöem, kte¯Ì se podÌleli na udrûenÌ a zachov·nÌ z·kladnÌch
princip˘ pozemkov˝ch ˙prav pat¯Ì podÏkov·nÌ, to ovöem
nesmÌ zastÌnit v˝zvu doby, kterou je pot¯eba dynamickÈho
rozvoje soustavy pozemkov˝ch ̇ ¯ad˘ a zrychlenÌ pozemko-
v˝ch ̇ prav, zv˝öenÌ jejich kvality jak v†projekËnÌ tak i v reali-
zaËnÌ f·zi. Tato v˝zva a jejÌ naplnÏnÌ nevytv·¯Ì ani Ëasov˝
prostor na hled·nÌ forem spolupr·ce, zejmÈna n·m vöak
neumoûÚuje pokraËovat v†p¯ekonan˝ch form·tech.

V˝zvou doby je vytv·¯enÌ p¯ÌvÏtivÈho venkova, kde exis-
tuje rovnov·ha mezi zdravou produkcÌ ekonomicky stabil-
nÌch zemÏdÏlsk˝ch farem a vöemi dalöÌmi poûadavky na funkci
krajiny. Jedn· se o krajinu prostupnou, malebnou s†prvky,
kterÈ v†nÌ mÏly po staletÌ nezastupitelnÈ mÌsto, aû do obdobÌ
n·siln˝ch zmÏn prov·zejÌcÌ kolektivizaci zemÏdÏlstvÌ. Zvyöu-
jÌcÌ se v˝znam integrovanÈho rozvoje venkova a pÈËe o krajinu
vyûadujÌ posÌlenÌ angaûovanÈho p¯Ìstupu vöech aktÈr˘, vËetnÏ
v˝znamnÈ a Ëasto nezastupitelnÈ role pozemkov˝ch ˙¯ad˘.
NaöÌ prioritou je tv˘rËÌ p¯Ìstup pozemkov˝ch ˙¯ad˘, vyuûitÌ
nov˝ch forem ¯ÌzenÌ a organizace pozemkov˝ch ˙prav.

KvalitnÌ p˘da, kulturnÌ a zdrav· krajina musÌ b˝t opÏt
z·kladnÌ hodnotou naöeho venkova. Jsme p¯esvÏdËeni, ûe se
n·m pr·vÏ s†pomocÌ vlastnÌk˘ p˘dy, uûivatel˘ pozemk˘,
ale i mÌstnÌch samospr·v a mÌstnÌch iniciativ poda¯Ì  tyto
tradiËnÌ hodnoty nejen obnovit, ale takÈ perspektivnÏ rozvÌjet.

»esk· krajina musÌ b˝t mÌstem, ve kterÈm dok·ûeme
mimo jinÈ udrûet dostatek kvalitnÌ vody v†p¯irozenÈm pro-
st¯edÌ. Proto se naöe opat¯enÌ a programy v˝raznÏ orientujÌ na
p¯irozenÈ udrûenÌ vody v krajinÏ zv˝öenÌm jejÌ absorpËnÌ

Slovo vrchního ředitele ÚPÚ
Ing. Jaroslava VÍTKA, MBA

kapacity a zv˝öenÌ kvality vod. Usilujeme o v˝raznÈ snÌûenÌ
vöech druh˘ degradace p˘dy a jejÌho ˙bytku.

HlavnÌ d˘raz je poloûen na d˘slednÈ pokraËov·nÌ v†pr·ci
na vyjasnÏnÌ vlastnick˝ch vztah˘ k p˘dÏ dokonËenÌm resti-
tucÌ. NaöÌm cÌlem je dosaûenÌ takovÈho stavu, kdy zemÏdÏlci
budou hospoda¯it vÏtöÌm podÌlem na vlastnÌ, nebo smluvnÏ
pronajatÈ p˘dÏ. VlastnÌkovi p˘dy musÌme vytvo¯it podmÌnky
pro dostateËnou spoleËenskou prestiû a v·ûnost, jeho moû-
nost svobodnÏ nakl·dat a ¯·dnÏ hospoda¯it s vlastnÌm ma-
jetkem. Na tomto mÌstÏ je nutnÈ zd˘raznit, ûe odmÌt·me
p¯ehlÌûet p¯etrv·vajÌcÌ a neudrûiteln˝ problÈm, kter˝m
je uûÌv·nÌ pozemk˘ bez pr·vnÌho titulu, nebo stav, kdy
vlastnÌk nevÌ, kdo vlastnÏ na jeho pozemcÌch hospoda¯Ì
a uûÌv· je.

PozemkovÈ ˙pravy majÌ v˝znamn˝ podÌl v procesu na-
rovn·nÌ vlastnick˝ch vztah˘, kterÈ jsou nutnou podmÌnkou
pro†pr˘hledn˝ trh s†p˘dou. Prost¯ednictvÌm pozemkov˝ch
˙prav se takÈ podÌlÌme na obnovÏ katastr·lnÌho oper·tu, na
vzniku p¯esnÈ a hodnovÏrnÏ digit·lnÌ katastr·lnÌ mapy.

V loÚskÈm roce jsme uskuteËnili v˝znamnÈ organizaËnÌ
zmÏny vedoucÌ k vytvo¯enÌ organizaËnÌ autonomie soustavy
pozemkov˝ch ̇ ¯ad˘. SouËasnÏ tato situace vytvo¯ila prostor
pro diskuze a ̇ vahy o dalöÌm p˘sobenÌ pozemkov˝ch ̇ ¯ad˘
vytvo¯enÌm funkËnÌho modelu modernÌho ̇ ¯adu st·tnÌ spr·-
vy. Po proveden˝ch organizaËnÌch zmÏn·ch jiû nenÌ prostor
na v˝mluvy nedostatku samostatnosti a kompetencÌ.

                                                                                 INFORMACE »TEN¡ÿŸM

PozemkovÈ ˙pravy jsou nenahraditeln˝m p¯ed-
pokladem pro dalöÌ vygenerov·nÌ mÌstnÌch  iniciativ.
Je to cesta obnovy ztracen˝ch spojenÌ, nav·z·nÌ n·sil-
nÏ p¯eruöen˝ch Ëi zapomenut˝ch p¯ÌbÏh˘, jedn· se
o oûivov·nÌ mÌst, kter· ztratila sv· jmÈna, svoji konti-
nuitu.

⁄st¯ednÌ pozemkov˝ ̇ ¯ad usiluje o†vÏtöÌ zapojenÌ mÌstnÌch
akËnÌch skupin, obcÌ a dalöÌch mÌstnÌch iniciativ do procesu
p¯Ìpravy pozemkov˝ch ˙prav. PozitivnÏ vnÌm·me zlepöenÌ
komunikace s†mÌstnÌ samospr·vou. Je  to spr·vn· cesta, jistÏ
nenÌ lehkÈ hledat vÏtöinov˝ konsensus, je to vöak jedin·
moûnost. Bylo by velkou chybou a  vytv·¯enÌ  nov˝ch k¯ivd,
pokud bychom vnucovali naöe technicistnÌ a ˙¯ednickÈ
¯eöenÌ, to by mÏlo pouze kr·tkodob˝ efekt.

PozemkovÈ ̇ ¯ady jsou v˝znamn˝m zdrojem, mÌstem a ko-
ordin·torem sbÏru informacÌ a poznatk˘ o osvÏdËen˝ch
postupech a dosaûen˝ch v˝sledcÌch, coû jistÏ p¯ispÏje do
procesu v˝mÏny zkuöenostÌ a procesu uËenÌ aktÈr˘ p˘sobÌcÌch
ve venkovskÈm prostoru i pro rozvoj Celost·tnÌ sÌtÏ pro
venkov.

❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑
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Revitalizace drobn˝ch vodnÌch
tok˘
Johana Zacharov·, Martin Neruda,
Fakulta ûivotnÌho prost¯edÌ UJEP v ⁄stÌ nad Labem

Abstrakt
Podle evropskÈ r·mcovÈ smÏrnice 2000/60/EC v†oblasti

vodnÌ politiky je nezbytnÈ zlepöit stav ¯ÌËnÌch tok˘ v†celÈ
EvropÏ ñ jejich ekologickou stabilitu. Z·kladem je tedy
zlepöenÌ retence vody v povodÌ zejmÈna drobn˝ch vodoteËÌ,
coû p¯ispÏje k obnovÏ ekologickÈ stability krajiny. Kom-
plexnÌ pozemkovÈ ˙pravy jsou vhodn˝m n·strojem k pro-
pagaci revitalizace potok˘. V r·mci spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ je
moûnÈ projektovat revitalizaËnÌ ˙pravy vodoteËÌ.

Z·sahy do vodoteËÌ v minulosti

Od†pades·t˝ch let minulÈho stoletÌ doch·zelo k†zemÏdÏl-
sk˝m melioracÌm, kterÈ spoËÌvaly ve vodohospod·¯skÈ ˙pravÏ
b¯eh˘, koryt a tras zejmÈna drobn˝ch vodnÌch tok˘. N·silnÈ
odvodnÏnÌ b¯eh˘, narovn·nÌ a vydl·ûdÏnÌ Ëi vybetonov·nÌ koryt
vy˙stilo k†celkovÈmu naruöenÌ vodnÌch ekosystÈm˘ (viz. obr. 1).
Tyto aktivity kulminovaly v†70. a 80. letech minulÈho stoletÌ.

ûivotnÌho prost¯edÌ programy na obnovu krajiny, jednÌm z†nich
je i dotaËnÌ Program revitalizace ¯ÌËnÌch systÈm˘ (PRÿS).

Revitalizace jsou trojÌho druhu: samovoln· renaturalizace
(ponech·nÌ p¯ÌrodÏ bez z·sahu ËlovÏka), renaturalizace povod-
nÏmi, technickÈ revitalizace, kterÈ jsou p¯edmÏtem z·jmu d·le.

V†pr˘bÏhu devades·t˝ch let zaËaly samotnÈ revitalizace,
kterÈ byly zpoË·tku nedokonalÈ, protoûe se vyh˝baly ̇ prav·m
koryt, u kter˝ch byly nevyhnutelnÈ zemnÌ pr·ce a tÏûk· tech-
nika. Tyto revitalizace Ñna okoî se t˝kaly zejmÈna doprovodnÈ
b¯ehovÈ vegetace.

V†dalöÌch letech byly do postup˘ p¯i revitalizacÌch imple-
mentov·ny poznatky ze zahraniËÌ, zejmÈna ze sousednÌho
NÏmecka, kde se s†revitalizacemi zaËalo znatelnÏ d¯Ìve jako
souË·st protipovodÚovÈ ochrany.

D˘sledky melioraËnÌch opat¯enÌ

Vlivem melioracÌ byl zrychlen povrchov˝ odtok z†danÈ
lokality, ËÌmû byla znaËnÏ omezena moûnost infiltrace povr-
chovÈ vody do p˘dy. Tvorba podzemnÌ vody byla de facto
znemoûnÏna, coû se nÏkde projevilo aû poklesem hladiny
podzemnÌ vody.

Retence vody na ˙zemÌ povodÌ toku takÈ souvisÌ se schop-
nostÌ ochrany proti povodnÌm, kter· tak byla v˝raznÏ naruöena.
Zadrûov·nÌ vody m· takÈ v˝znam klimatick .̋ Mal˝ vodnÌ obÏh
byl ˙pravami naruöen.

Vöechny ̇ pravy mÏly takÈ p¯Ìm˝ dopad na snÌûenÌ druhovÈ
biodiverzity lokality. Na vodu jsou, kromÏ volnÏ ûijÌcÌ zvÏ¯e,
v·z·ny mnohÈ vz·cnÈ druhy hmyzu, obojûivelnÌk˘ a rostlin.
Jejich stanoviötÏ tak byla zniËena. éivot v·zan˝ na vodu je
bohat .̋ Je nutnÈ uvÏdomit si, ûe kde nenÌ voda, nenÌ ûivot.

Co je tedy nutnÈ zlepöit?

I obyËejnÈho ËlovÏka p¯i pohledu na upraven˝ tok napadne,
ûe nÏco nenÌ v†po¯·dku. Nev·bnÏ vypadajÌcÌ betonovÈ panely
v†korytÏ, chud· vegetace poukazujÌ na naruöenost stability
danÈho ekosystÈmu.

Je tedy nutnÈ bojovat proti d˘sledk˘m vodohospod·¯sk˝ch
˙prav z†minulosti a obnovit tak stabilitu vodnÌch ekosystÈm˘
zejmÈna podÈl drobn˝ch vodnÌch tok˘, kterÈ jsou kostrou
krajiny.

CÌle revitalizacÌ jsou:

● ⁄prava rychlosti pr˘toku v†urËit˝ch ˙secÌch toku (v˝öe/
nÌûe poloûenÈ)

● ObnovenÌ Ëlenitosti koryta na podÈlnÈm i p¯ÌËnÈm pr˘¯ezu
ñ nav˝öenÌ retence vody na ˙zemÌ a tedy i infiltrace vody
do p˘dy, coû je d˘leûitÈ pro tvorbu mÏlkÈ podzemnÌ vody

● N·prava schopnosti lokality p¯irozenÏ Ëelit povodnÌm
● Obnova pozitivnÌho vnÌm·nÌ vodnÌ sloûky (obnova krajin-

nÈho r·zu)
● N·r˘st druhovÈ biodiverzity vytvo¯enÌm stanoviöù pro

p˘vodnÌ organismy
● Obnova migraËnÌ funkce vodoteËÌ

Z·mÏrem revitalizace jsou mÏlk·, mal· a Ëlenit· koryta,
kter· jsou stabilnÌ jak po str·nce technickÈ, tak ekologickÈ.
Doch·zÌ tak k†obnovÏ p¯ÌrodnÌho r·zu oblasti, stejnÏ tak jako
p¯irozen˝ch funkcÌ tok˘ a jejich niv. Revitalizacemi jsou
podporov·ny i p¯irozenÈ mechanismy tlumenÌ povodnÌ.

SouË·stÌ jsou i p¯irozenÈ renaturalizace koryt jako je samo-
volnÈ zan·öenÌ koryt splaveninami, vymÌl·nÌ b¯eh˘ v†n·razo-
v˝ch b¯ezÌch (eroze v†p¯imÏ¯enÈ podobÏ), p¯irozen· sukcese
bylin a d¯evin, rozpad umÏl˝ch opevnÏnÌ a p¯ÌËn˝ch objekt˘.

Obr. 1: Nap¯ÌmenÈ koryto ¯eky Modly (Neruda, 2006)

Abstract
Due to Water Framework directive 2000/60/EC is need-

ful to improve situation with rivers in the Europe ñ theirs
ecological stability. The basic is to improve water reten-
tion in the small streams catchments, which will bring reno-
vation of ecological landscape stability. Complex landscape
arrangements are very good tool to propagation of streams
rehabilitation. Within the so called îcommon arrangementsî
are possible make projects of streams rehabilitation.

Key words
Streams rehabilitation, Water Framework |Directive, com-

plex landscape arrangements

KlÌËov· slova
Revitalizace vodoteËÌ, R·mcov· smÏrnice o vodnÌ politice,

KomplexnÌ pozemkovÈ ˙pravy.

Na poË·tku devades·t˝ch let byla zkonstatov·na tristnost
situace a nutnost n·pravy. V†roce 1992 vyhl·silo Ministerstvo
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Podoba koryta a trasy toku vodoteËe

Na obr·zcÌch (viz. obr. 2, 3, 4) m˘ûeme srovnat p¯ÌËnÈ
profily regulovanÈho, p¯ÌrodnÌho a revitalizovanÈho koryta.
Pro »eskou republiku majÌ koryta drobn˝ch vodnÌch tok˘
typick˝ p¯ÌËn˝ profil ve tvaru ÑplochÈ mÌsyî nebo ÑmÏlkÈho
pek·Ëeî. PomÏr öÌ¯ky a hloubky stabilnÌho koryta je 4:1, 6:1
nebo 10:1. RevitalizacÌ je tento stav nedosaûiteln .̋ Je nutnÈ
nechat p˘sobit p¯Ìrodu, aby tvar koryta doupravila sama.
Regulovan· koryta, u nichû je pomÏr öÌ¯ky a hloubky koryta
2:1 nebo dokonce 1,5:1, se upravujÌ na koryta revitalizovan·,
kter· jsou urËit˝m kompromisem, kter˝ poËÌt· s†p¯irozen˝m
p˘sobenÌm p¯Ìrody. PomÏr öÌ¯ky a hloubky koryta v†p¯ÌËnÈm
profilu je u nich 5:1 aû 3:1. Revitalizovan· koryta tÌm zÌskajÌ
öiröÌ b¯ehovou zÛnu, ËÌmû je podporov·na druhov· diverzita.

Z†koryta regulovanÈho toku jsou tedy bÏhem revitalizace
nejprve odstranÏny betonovÈ bloky, dlaûba a b¯ehovÈ opev-
nÏnÌ. Je snÌûen sklon svah˘ b¯ehu a koryto je zmÏlËeno. Kaûd·
povodeÚ modeluje koryto do urËitÈ mÌry. P¯i p˘sobenÌ katastro-
f·lnÌch velk˝ch povodnÌch v†technicky upraven˝ch korytech,
Ëasto doch·zÌ k†jejich Ë·steËnÈ nebo celkovÈ destrukci (zrych-
len˝ odtok vody v†korytÏ, koryto zahloubenÈ a technicky
opevnÏnÈ). V†revitalizovan˝ch korytech, kter· b˝vajÌ typicky
mÏlËÌ a meandrovit·, je podporov·n tlumiv˝ rozliv povod-
ÚovÈ vlny do rozlivnÈho ̇ zemÌ. TÌm jsou i ökody na revitalizo-
van˝ch korytech menöÌ neû na technicky upraven˝ch.

Obr. 3: P¯ÌrodnÌ koryto (Just†a†kol.,†2003)

Obr. 2: RegulovanÈ koryto (Just†a†kol.,†2003)

P˘vodnÏ meandrujÌcÌ toky byly n·silnÏ narovn·ny. Je tedy
nutnÈ obnovit meandry, kterÈ p¯ispÌvajÌ k†samoËisticÌ schop-
nosti toku. V†pr˘bÏhu pr˘toku vody meandrem nenÌ rychlost
konstantnÌ, doch·zÌ ke st¯Ìd·nÌ proudn˝ch (kamennÈ brody)
a tiöinn˝ch mÌst (pr˘toËnÈ t˘nÏ p¯i konk·vnÌm b¯ehu, jesep) -
viz. obr. 5. V†proudn˝ch mÌstech doch·zÌ k†ËiötÏnÌ vody kontak-
tem s biologicky aktivnÌm povrchem dna, zatÌmco v†tiöinn˝ch
k†sedimentaci a tvorbÏ bezkyslÌkat˝ch zÛn, kde probÌh· p¯iro-
zen· denitrifikace. St¯Ìd·nÌm proudn˝ch a tiöinn˝ch mÌst takÈ
doch·zÌ ke vzniku stanoviöù pro r˘znÈ organismy.

Obr. 5: SchÈma meandr (Just a kol., 2003)

RevitalizaËnÌ prvky

PouûitÈ revitalizaËnÌ prvky jsou odvislÈ od charakteristiky
danÈho vodnÌho toku.

U horsk˝ch potok˘ s†vysok˝m sklonem bude pot¯eba snÌûit
rychlost proudÏnÌ pomocÌ p¯ÌËn˝ch prvk˘, protoûe migrace ryb
a jin˝ch vodnÌch ûivoËich˘ nenÌ v†tomto p¯ÌpadÏ p¯Ìliö v˝znamn·.

U luûnÌch tok˘ se naopak p¯ÌËnÈ prvky (viz. obr. 6) moc
nevyuûijÌ, protoûe v˝raznÏ br·nÌ oboustrannÈ migraËnÌ pro-
stupnosti pro ûivoËichy.

Rychlost proudÏnÌ lze omezit i jin˝mi, mÈnÏ n·siln˝mi
prvky jako jsou nap .̄ kamennÈ brody (volnÏ loûenÈ kameny
vÏtöÌho rozmÏru v†korytÏ toku), kl·dou ve dnÏ, prahy a skluzy
z†lomov˝ch kamen˘, velkÈ kameny v†korytÏ. NevhodnÈ jsou
nap .̄ gabiony (dr·tokamennÈ sÌtÏ).

P¯ÌËn˝mi prvky se rozumÌ d¯evÏnÈ, kamennÈ nebo i kombi-
novanÈ konstrukce nep¯esahujÌcÌ p¯epadovou v˝öku 20 cm,
kter· zaruËuje pr˘chodnost organism˘. (Just a kol., 2003) NÏkdy
jsou pouûÌv·ny i prvky v˝raznÏjöÌ, nap .̄ mal· p¯ehradnÌ stavidla.

Obr. 4: RevitalizaËnÌ koryto (Just†a†kol.,†2003)

PodÈln˝ sklon vodnÌho toku byl vlivem ̇ prav v˝raznÏ zv˝-
öen. To se odr·ûÌ ve vyööÌ rychlosti pr˘toku vody korytem,
tedy i zv˝öenÌ rychlosti p¯ÌpadnÈ povodÚovÈ vlny. Pokud nenÌ
v†pr˘bÏhu toku umoûnÏno vylitÌ se z†b¯eh˘ do oblastÌ, kde to
nevadÌ, dojde z·konitÏ v†intravil·nov˝ch Ë·stech vodoteËe
k†rozlitÌ se vody p¯es b¯ehovou linii, tj. povodni. Je tedy vhodnÈ
podÈln˝ profil toku rozËlenit na ̇ seky s†niûöÌm a vyööÌm sklonem.

Ke zv˝öenÌ retence vody v†lokalitÏ toku, je nutnÈ trasu toku
rozvolnit. Doch·zÌ tak k†umÏlÈmu budov·nÌ r˘zn˝ch p¯ÌrodÏ
blÌzk˝ch prvk˘ jako nap .̄ meandry, slep· ramena, obtoky, mok-
¯ady, t˘nÏ. Obr. 6: P¯ÌËn˝ stupeÚ z†d¯evÏnÈ kulatiny (Neruda, 2006)
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OpevnÏnÌ se pouûÌv· tam, kde je vhodnÈ urychlit odtok
z†danÈ oblasti. Tento p¯Ìpad se t˝k· zejmÈna intravil·nov˝ch
tok˘, kde je v˝hodnÏjöÌ odvÈst p¯ebyteËnou vodu, kter· by
mohla poökodit koryto toku a p¯ilehlÈ pozemky Ëi budovy.
Naopak, kde je moûnost nechat vodu p¯ekroËit b¯ehovou linii,
tam se to umoûnÌ, coû se t˝k· zejmÈna tok˘ v†nÌûinn˝ch ob-
lastech ñ nap .̄ luûnÌch.

Prvky, kterÈ v˝raznÏ podporujÌ retenci a infiltraci vody,
tedy i mal˝ vodnÌ obÏh, jsou zejmÈna t˘nÏ a mok¯ady (viz. obr.
8 a 9). Jsou Ëasto budov·ny p¯i v˝pustech b˝val˝ch odvodÚo-
vacÌch systÈm˘, kterÈ je sloûitÈ vykop·vat celÈ, tudÌû jsou
vy¯azov·ny z†funkce tamponov·nÌm (nap .̄ pytli s†jÌlem) nebo
p¯ÌËn˝m p¯eruöenÌm drÈnu.

T˘nÏ ñ umÏle budovanÈ prohlubnÏ v†terÈnu Ëi toku koryta
jsou velice v˝znamnÈ z†hlediska obnovy biodiverzity, protoûe
poskytujÌ charakteristick· stanoviötÏ pro mnohÈ druhy obojûi-
velnÌk˘, vodnÌho hmyzu a rostlin. Pokud jsou t˘nÏ dostateËnÏ
hlubokÈ nedoch·zÌ k†jejich zamrz·nÌ, coû umoûÚuje p¯ezimov·nÌ
urËit˝ch druh˘ organism˘. T˘nÏ podporujÌ i sedimentaci usazenin.

M˘ûe se jednat o t˘nÏ periodickÈ, kterÈ se naplÚujÌ v†urËi-
t˝ch intervalech (za urËit˝ch podmÌnek ñ zejmÈna v˝öe sr·ûko-
v˝ch ˙hrn˘); d·le pak pr˘toËnÈ, kterÈ mohou b˝t situovanÈ
pod p¯ÌËn˝mi prvky, nap .̄ stupni (viz. obr. 7). ZÌskajÌ se tÌm
prostory slouûÌcÌ vodnÌm ûivoËich˘m jako mÌsto k†odpoËinku
a ˙toËiötÏ.

T˘nÏ i mok¯ady mohou b˝t i napojenÈ na tok potoka.

Obr. 7: StupnÏ s†pr˘toËn˝mi t˘nÏmi na »ernÈm potoce
(Brejöov· D., 2004)

Obr. 9: Oblast mok¯adu p¯i obtoku (Brejöov·†D.,†2007)

DalöÌ moûnostÌ, jak podpo¯it retenci vody v†danÈm ˙zemÌ
je vybudov·nÌ obtokov˝ch, slep˝ch Ëi mrtv˝ch ramen, kterÈ
jsou povaûov·ny za cennÈ krajinnÈ prvky. Mohou b˝t i perio-
dickÈho charakteru.

Jin˝m revitalizaËnÌm prvkem jsou malÈ vodnÌ n·drûe, kterÈ
opÏt podporujÌ obnovu biotopu vhodnÈho pro p¯irozenÈ druhy
organism˘, retenci vody v krajinÏ a infiltraci vody do p˘dy.
MajÌ tÈû v˝raznou ËistÌcÌ funkci ñ jsou prostorem pro sedi-
mentaci neËistot a p˘dnÌch Ë·stic. Nejedn· se zde o rybnÌky,
kterÈ jsou urËeny p¯edevöÌm pro chov ryb.

Revitalizace jako souË·st protipovodÚov˝ch opat¯enÌ

Jednou z†moûnostÌ je jak jiû bylo ¯eËeno uzp˘sobenÌ p¯ÌËnÈho
i podÈlnÈho profilu k†retenci vody v†krajinÏ, coû m· za n·sledek
zmÌrnÏnÌ a zpomalenÌ p¯ÌpadnÈ povodÚovÈ vlny. D˘raz je kladen
zejmÈna na ochranu zastavÏnÈho ̇ zemÌ. Je tedy umoûÚov·no vyli-
tÌ se vody z†koryta  p¯ed obcÌ, n·sledn˝ rychl˝ pr˘tok obcÌ a potÈ
opÏtovnÈ rozvolnÏnÌ toku, aby nedoölo ke vzdutÌ hladiny zpÏt
do z·stavby. DalöÌ moûnostÌ je vybudov·nÌ tzv. suchÈ n·drûe ñ
poldru, kterÈ jsou schopnÈ zadrûet vÏtöÌ mnoûstvÌ vody. Jedn· se
o snÌûeniny terÈnu vhodnÏ umÌstÏnÈ tak, aby zadrûely vÏtöÌ mnoû-
stvÌ vody p¯i p¯ekroËenÌ b¯ehovÈ linie hladinou vody. V†z·topo-
vÈ oblasti se postupnÏ vytv·¯Ì hodnotnÈ biotopy mok¯ad˘ a t˘nÌ.

VegetaËnÌ v˝sadba

VegetaËnÌ v˝sadba m· p¯i revitalizaci drobn˝ch vodnÌch
tok˘ nezastupitelnou pozici. M· schopnost stabilizovat b¯ehy
toku (ko¯enov˝ systÈm strom˘), podporuje retenci vody v†ob-
lasti povodÌ, r˘znorodost stanoviöù pro rostliny a ûivoËichy
(ko¯enov˝ systÈm strom˘). NutnÈ je uvÏdomit si, ûe nejd¯Ìve je
nutnÈ postarat se o souËasnou vegetaci (ne ji vyk·cet) a umoûnit
jÌ samovolnÈ rozöi¯ov·nÌ se do okolÌ.

P¯i v˝sadbÏ nov˝ch d¯evin je snaha vysazovat zejmÈna
p˘vodnÌ d¯eviny, kterÈ majÌ p¯edpoklady, ûe se jim bude na
danÈ lokalitÏ da¯it. Je tedy nutnÈ vybÌrat podle n·rok˘ jednot-
liv˝ch d¯evin (viz. obr. 10).

Vhodn˝mi d¯evinami pro revitalizace jsou vhodnÈ nap¯.:
vrby (Salix sp.) ñ druhy r˘znÈho vzr˘stu, vyûadujÌ vodu, sn·öejÌ
dob¯e z·plavy, kolÌs·nÌ hladiny, d¯eviny nezastÌnÏn˝ch vlh-
k˝ch b¯eh˘;
olöe lepkav· (Alnus glutinosa) ñ svÏtlomiln˝ strom b¯eh˘,
mok¯ad˘ a vlhk˝ch mÌst, vydrûÌ z·plavy, öpatnÏ sn·öÌ v˝znamnÈ
zmÏny polohy hladiny podzemnÌ vody;
st¯emcha obecn· (Prunus padus)ñ p¯izp˘sobiv˝ a odoln˝
nÌzk˝ strom a ke¯ vlhk˝ch mÌst, tvo¯Ì spodnÌ patro, zastiÚuje;
bÌl˝ kvÏt, mnoûÌ se snadno ko¯enov˝mi oddenky;

Obr. 8: T˘Ú v†r·mci revitalizace »ernÈho potoka
(Brejöov· D., 2005)
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dub letnÌ (Quercus robur) ñ nesn·öÌ trvale stojÌcÌ vodu, snese
zaplavenÌ kratöÌ 14 dn˘, hlubok˝ k˘lov˝ ko¯en m˘ûe dos·hnout
aû na hladinu spodnÌ vody (öpatnÏ se tedy p¯esazuje);
dub zimnÌ (Quercus patraea) ñ nem· hlubok˝ k˘lov˝ ko¯en,
z·plavy nesn·öÌ;
lÌska obecn· (Corylus avellana) ñ vit·lnÌ ke¯ r˘zn˝ch typ˘
stanoviöù mimo zabahnÏnÈ p˘dy a†raöeliny, rychle roste, dob¯e
se p¯esazuje i†z†n·letu;
jasan ztepil˝ (Fraxinus excelsior) ñ strom luËnÌch les˘, prame-
niöù i vlhk˝ch svah˘, zamlada snese i z·stin, nesn·öÌ stagnujÌcÌ
vodu a†raöeliny, z·plavy jen kr·tkodobÈ poË·tkem vegetace,
lze ho p¯esazovat i z†n·letu;
jilmy habrolist˝, horsk˝, vaz (Ulmus minor, glabra, laevis) ñ
v†ml·dÌ vit·lnÌ, rychle rostou, sn·öejÌ Ë·steËnÈ zastÌnÏnÌ, pro-
spÌvajÌ ve vlhk˝ch mÌstech a  dob¯e sn·öejÌ z·plavy;
javor klen (Acer pseudoplatanus) ñ strom vlhk˝ch stanoviöù
od niv po svahy a suùoviska, nesn·öÌ stagnujÌcÌ vody a z·-
plavy;
javor mlÈË (Acer platanoides) ñ lÈpe neû javor klen sn·öÌ
zastÌnÏnÌ a stagnujÌcÌ vodu, a proto se obËas vyskytuje i v†luû-
nÌch lesÌch; nem· vöak r·d v˝kyvy v†hladinÏ podzemnÌ vody;
javor babyka (Acer campestreae) ñ roste v†teplomiln˝ch list-
nat˝ch lesÌch a Ëasto i†v†luûnÌch lesÌch; Vöechny tyto druhy
javoru se velmi dob¯e öÌ¯Ì p¯irozen˝m n·letem.
lÌpa velkolist· a malolist· (Tilia platyphyllos, cordata) ñ
stromy dob¯e p¯izp˘sobivÈ r˘zn˝m vlhkostnÌm a svÏteln˝m
podmÌnk·m, od vlhkÈho luûnÌho porostu po suchÈ str·nÏ, p¯e-
sazov·nÌ z†n·letu;
b¯Ìzy (Betula sp.) ñ svÏtlomilnÈ pion˝rskÈ stromy obnaûen˝ch
vlhk˝ch mÌst i skal, nesn·öejÌ vöak kolÌs·nÌ hladiny, citlivÈ na
p¯esazov·nÌ;
topol Ëern˝ (Populus nigra) ñ strom vlhk˝ch niv a vÏtöÌch ¯ek
(dolnÌ Vltava, Labe), vod pohybujÌcÌch se, nikoliv stagnujÌcÌ
podzemnÌ vody, dnes pomÏrnÏ vz·cn· dom·cÌ d¯evina;
topol osika (Populus tremula) ñ svÏtlomiln˝ strom sn·öejÌcÌ
r˘znÈ vlhkostnÌ pomÏry s†v˝jimkou z·plav, po pok·cenÌ silnÏ
vyr·ûejÌ z†ko¯en˘ v˝honky;
brslen evropsk˝ (Euonymus europeaus) ñ teplomiln˝ ke¯,
schopn˝ r˘st od vlhk˝ch luh˘ po suchÈ stranÏ, spolehliv˝ p¯i
p¯esazov·nÌ;
kalina obecn· (Viburnum opulus) ñ vlhkomiln˝ ke¯ sn·öejÌcÌ
zastÌnÏnÌ;

Pokud na revitalizaci navazuje ozeleÚov·nÌ d·le od vody,
mohou se uplatnit i dalöÌ d¯eviny, nap¯Ìklad:
buk lesnÌ (Fagus sylvatica) - nosn· d¯evina v†zalesnÏn˝ch
svazÌch, nesn·öÌ vodu vystupujÌcÌ k terÈnu, z·plavy a ˙dolÌ
s Ëast˝mi inverzemi a pozdnÌmi mrazÌky (mrazovÈ kotliny);
habr obecn˝ (Carpinus betulus) - stinn· d¯evina such˝ch svah˘,
nesn·öÌ pravidelnÈ z·plavy a zraöelinÏnÌ;
trnka obecn· (Prunus spinosa) ñ ke¯ vhodn˝ do such˝ch
protieroznÌch mezÌ a svah˘, obtÌûnÈ p¯esazov·nÌ, v˝sadba v†kon-
tejnerov˝ch sazenicÌch;
hloh jednosemenn˝ (Crataegus monogyna) ñ ke¯ suööÌch svah˘,
protieroznÌch pas˘ a mezÌ, kontejnerovÈ sazenice;
svÌda krvav· (Cornus sanguinea) ñ nen·roËn ,̋ p¯izp˘sobiv˝
ke¯, vhodn˝ od okraj˘ luûnÌho lesa po suchÈ protieroznÌ p·sy
a meze;

Obr. 10: Vhodn· poloha vybran˝ch d¯evin (Just a kol., 2003)

ovocnÈ stromy ñ do svah˘, mezi a jako doprovod k cest·m,
navazujÌcÌm na revitalizaËnÌ z·sahy, jsou vhodnÈ v˝sadby
ovocn˝ch d¯evin zejmÈna tÏch druh˘, kterÈ nevyûadujÌ sou-
stavn˝ ¯ez: hruöeÚ, övestka, t¯eöeÚ, o¯eö·k kr·lovsk ,̋ nÏkterÈ
odr˘dy jablonÌ, p¯ÌpadnÏ jabloÚ lesnÌ. Pro krajin·¯skÈ v˝sadby
jsou vhodn˝mi stromy neroubovanÈ nebo roubovanÈ na podno-
ûÌch, umoûÚujÌcÌch vysokokmenn˝ r˘st. V p¯ÌpadÏ roubova-
n˝ch strom˘ ve volnÈ krajinÏ je vhodnÈ uplatÚovat starÈ krajo-
vÈ odr˘dy.

P¯i v˝sadbÏ jsou pouûÌv·ny sazenice prostoko¯ennÈ, balovÈ
nebo kontejnerovÈ, podle druhu d¯evin a jejich n·roËnosti na
podmÌnky.

Struktura v˝sadby d¯evin by mÏla b˝t rovnomÏrn· po obou
b¯ezÌch koryta (viz.†obr.†11). Je pouûÌv·no nÏkolik typ˘ v˝-
sadby:

Lesnick· v˝sadba je vyuûÌv·na pro souvislÈ ozelenÏnÌ
ploch. Sazenice se vysazujÌ do obdÈlnÌkovÈ sÌtÏ. N·slednÏ je
nutnÈ v˝sadbu obûÌnat podle velikosti stromk˘ 3-5 let. Jejich
pravidelnost je poruöena v˝chovn˝m pro¯ez·v·nÌm.

Jak uû vypl˝v· z†n·zvu, skupinov· v˝sadba soust¯eÔuje
d¯eviny do skupin Ëi shluk˘, kterÈ doplÚujÌ st·vajÌcÌ d¯eviny.
Skupiny d¯evin jsou vysazov·ny nahusto, aby se zaruËilo jejich
vytrv·nÌ (nap .̄ proti zvÏ¯i). Sazenice jsou vysazov·ny i jednot-
livÏ na vzd·lenost zhruba jejich v˝öky. Ochrana d¯evin p¯ed
okusem zvÏ¯Ì je nutnostÌ. PouûÌv·ny jsou oplocenky a r˘znÈ
n·tÏry. DalöÌ variantou jsou kombinovanÈ v˝sadby, kterÈ se
v†krajinÏ uplatnÌ nejvÌce. Jsou p¯izp˘sobeny podmÌnk·m jed-
notlivÈho toku a st·vajÌcÌ vegetace. VysÈv·ny jsou v†nÏkter˝ch
p¯Ìpadech i travnatÈ porosty, kterÈ jsou n·kladnÈ. LepöÌ varian-
tou je ponech·nÌ plochy p¯irozenÈ sukcesi.

Obr. 11: Struktura v˝sadby ñ moûnosti (Just†a†kol., 2003)

ModelovÈ pr˘toky

Kapacita koryt je revitalizacemi sniûov·na na Q
30d

 aû Q
1
,

u nivnÌch tok˘, kde se voda m˘ûe rozlÌt, menöÌ neû Q
30d

 (Just
a kol., 2003).



ñ tedy soulad se speci·lnÌ ochranou p¯Ìrody (nap .̄ ⁄SES),
komplexnÌmi pozemkov˝mi ˙pravami a protieroznÌmi opat-
¯enÌmi.

Jak jiû bylo ̄ eËeno, po skonËenÌ samotnÈ revitalizace n·sle-
duje pÈËe o vysazenÈ d¯eviny a vegetaci (pravidelnÈ seËenÌ),
korekce revitalizovan˝ch koryt, udrûovacÌ probÌrky b¯ehov˝ch
porost˘, tÏûba usazenin z†t˘nÌ Ëi mal˝ch n·drûÌ a poldr˘.

InformativnÌ a v˝chovnÈ vyuûitÌ revitalizacÌ

RevitalizovanÈ toky mohou b˝t vyuûity i v†r·mci ekologic-
kÈ osvÏty. Jednou z moûnostÌ je vytvo¯enÌ informaËnÌch tabulÌ,
kterÈ obsahujÌ pr˘bÏh revitalizace a informace o danÈ lokalitÏ.
To je velice d˘leûit· a vÌtan· Ëinnost, neboù revitalizacÌ v†»R
je st·le m·lo. Takov˝to cÌl m· i p¯eshraniËnÌ projekt Zelen· sÌù
KruönÈ hory programu CÌl 3, kde Fakulta ûivotnÌho prost¯edÌ
UJEP v†⁄stÌ nad Labem spolupracuje s†Leibnitzov˝m v˝zkum-
n˝m ˙stavem krajinnÈ ekologie v†Dr·ûÔanech.

Program revitalizace ̄ ÌËnÌch systÈm˘ (PRÿS)

Revitalizace drobn˝ch vodnÌch tok˘ byla uskuteËÚov·na
v†r·mci tohoto n·rodnÌho krajinotvornÈho programu schv·lenÈho
MéP v roce 1992. Samotn· obnova ekologickÈ funkce vodoteËÌ
spadala do opat¯enÌ Revitalizace p¯irozenÈ funkce vodnÌch tok˘,
Revitalizace retenËnÌ schopnosti krajiny a jejich kombinacÌ.

V†tabulce je vidÏt v˝voj dotacÌ, kterÈ byly poskytnuty k†˙Ëelu
n·pravy vodnÌch tok˘ v†letech 2001 aû 2008.

Rok Počet realizovaných Dotace tis. Kč
opatření

2001 179 171 000
2002 155 158 926
2003 178 233 000
2004 190 240 707
2005 155 183 194
2006 127 250 955
2007 54 141 171
2008 10 14 921

Tab. 1: MnoûstvÌ akcÌ a financÌ vynaloûen˝ch na opat¯enÌ
Revitalizace p¯irozenÈ funkce vodnÌch tok˘, Revitalizace re-
tenËnÌ schopnosti krajiny a jejich kombinace

V†roce 2008 byl p¯Ìjem û·dostÌ o podporu z†n·rodnÌho
Programu revitalizace ¯ÌËnÌch systÈm˘ ukonËen. V†souËasnÈ
dobÏ doch·zÌ k†dostavbÏ akcÌ zapoËat˝ch p¯ed koncem
minulÈho roku v†r·mci tohoto dotaËnÌho programu.

Od roku 2007 byl vytvo¯en prostor pro shodn· opat¯enÌ
v†evropsk˝ch programech a existuje tedy moûnost û·dat pod-
poru na tento typ akcÌ z†OperaËnÌho programu éivotnÌ prost¯edÌ
a Programu obnova venkova. V†r·mci OperaËnÌho programu
éivotnÌho prost¯edÌ (OP éP) financovanÈho z†fond˘ EU (4,92
miliardy EUR na obdobÌ 2007 ñ 2013) se obnovy p¯irozenÈ
funkce vodnÌch tok˘ t˝k· prioritnÌ osa 1, oblast podpory 1.3
Omezov·nÌ rizika povodnÌ; d·le pak osa 6, oblast podpory 6.4
ñ Optimalizace vodnÌho reûimu krajiny.

Program rozvoje venkova (PRV) m· za cÌl p¯ispÏt zejmÈna
k†rozvoji venkovskÈho prostoru »R na b·zi trvale udrûitelnÈho
rozvoje, zlepöenÌ stavu ûivotnÌho prost¯edÌ, a snÌûenÌ negativ-
nÌch vliv˘ intenzivnÌho zemÏdÏlskÈho hospoda¯enÌ.

Literatura:
1. Just a kol. (2003) Revitalizace vodnÌho prost¯edÌ, AOPK Praha
2. www.ochranaprirody.cz                                                          ■
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R˘znÈ p¯Ìstupy k revitalizaci trasy vodnÌho toku a ̇ skalÌ
s tÌm spojen·

V†r·mci revitalizacÌ drobn˝ch vodoteËÌ je k†volbÏ trasy
toku p¯istupov·no dvÏma zp˘soby. PrvnÌ z†nich je n·vrat koryta
do p˘vodnÌ podoby podle map vojenskÈho mapov·nÌ, kterÈ
byly po¯Ìzeny v†18. stoletÌ. To Ëasto spoËÌv· v†p¯ekop·nÌ trasy
koryta a tedy zatÌûenÌ p˘dy. Druhou variantou je uzp˘sobenÌ
souËasnÈho stavu vodoteËe, coû Ëasto takÈ vyûaduje zemnÌ
pr·ce ale menöÌho rozsahu.

P¯i projektov·nÌ revitalizacÌ se Ëasto nar·ûÌ na problÈm
osobnÌho vlastnictvÌ ̇ zemÌ sousedÌcÌho s†vodoteËÌ. Je zde nutn·
spolupr·ce vlastnÌk˘, n·jemc˘, spr·vc˘ pozemk˘, pozemko-
v˝ch ˙¯ad˘ a ˙¯ad˘ ochrany ûivotnÌho prost¯edÌ.

N·vaznost na projekty KomplexnÌch pozemkov˝ch ˙prav
(KP⁄), ¯eöenÌ jak cestnÌ sÌtÏ, tak trasy ¯ek a potok˘ v†r·mci
tzv. spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ. D˘leûitÈ, aby projektanti KP⁄ znali
z·klady revitalizacÌ vodoteËÌ a p¯i projektech KP⁄ je uplat-
Úovali.

V†r·mci revitalizacÌ v†intravil·nu (viz.†obr.†12) je tento
problÈm velmi v˝razn .̋ Jedn· se totiû o toky, jejichû b¯ehy
jsou znaËnÏ omezenÈ mÏstskou z·stavbou, Ëi soukrom˝mi
pozemky. TakovÈto revitalizaËnÌ akce jsou odliönÈ. D˘raz je
kladen na zrychlenÌ pr˘toku dan˝m ̇ sekem z†d˘vodu moûnosti
poökozenÌ okolnÌch budov a pozemk˘ zasaûenÌm povodÚovÈ
vlny. Koryta jsou tedy v†tÏchto ˙secÌch vÏtöinou obloûena.

Obr. 12: RevitalizovanÈ koryto v†intravil·nu ñ ¯ÌËka Aiterach
v†bavorskÈm Aiterhofenu ñ stav v†roce 2003 (Just a kol., 2003)

Fauna a flÛra

P¯i revitalizacÌch je poûadov·no co nejmenöÌ ohroûenÌ st·-
vajÌcÌ fauny a flÛry. Na tento problÈm se nar·ûÌ zejmÈna p¯i zem-
nÌch ˙prav·ch. Je tedy nutnÈ volit vhodn˝ termÌn a rozsah pro-
v·dÏn˝ch ̇ prav ve spolupracÌ se zoologem a botanikem. Revitali-
zaËnÌ akce podporujÌ takÈ migraËnÌ prostupnost vodoteËÌ.

Migrace ûivoËich˘, zejmÈna ryb, m· r˘znou povahu ñ t¯ecÌ,
sezÛnnÌ Ëasto spojenÈ s potravnÌ. Pokud jsou p¯ek·ûky v toku
vysokÈ tak, ûe nemohou b˝t p¯ekon·ny proplutÌm ani skokem.
V†tom p¯ÌpadÏ jsou budov·ny rybÌ p¯echody. V†r·mci revitali-
zacÌ se jedn· spÌöe o rybÌ p¯echody konstrukËnÏ p¯ÌrodÏ blÌzkÈ,
coû jsou nap .̄ obtokovÈ kan·ly, balvanitÈ skluzy. RybÌ p¯e-
chody se liöÌ podle toho, pro kter˝ druh jsou urËenÈ (vliv mor-
fologie druh˘).

Provoz a ˙drûba revitalizaËnÌch staveb

Revitalizace je pl·novit· Ëinnost, kter· probÌh· vûdy v†nÏ-
kolika etap·ch, v†z·vislosti na n·roËnosti pracÌ a charakteristice
danÈ lokality. Nutn· je interakce s†okolnÌ krajinou a p¯Ìrodou
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                                                                                             N¡ZORY / DISKUSE

Opr·vnÏnÌ a odpovÏdnost projektanta p¯i†projektov·nÌ
polnÌch cest a dalöÌch prvk˘ pl·nu spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ
pozemkovÈ ˙pravy Ing. Karel Zlatuöka, CSc.,  Brno

Opr·vnÏnÌ k projektov·nÌ

Projektov·nÌ polnÌch cest stejnÏ jako ostatnÌch staveb navrhovan˝ch
v souvislosti s pl·nem spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ pozemkovÈ ˙pravy je z hlediska
SZ povaûov·no za projektovou Ëinnost ve v˝stavbÏ, kter· je vybranou
ËinnostÌ podle ß158 SZ. VybranÈ Ëinnosti, jejichû v˝sledek ovlivÚuje ochranu
ve¯ejn˝ch z·jm˘ ve v˝stavbÏ, mohou vykon·vat pouze fyzickÈ osoby, kterÈ
zÌskaly opr·vnÏnÌ k jejich v˝konu podle AUTZ. Zde je pouûit princip osobnÌ
odpovÏdnosti fyzickÈ osoby za p¯edloûenÈ dÌlo.

Projektovou ËinnostÌ ve v˝stavbÏ se rozumÌ zpracov·nÌ ̇ zemnÏ pl·novacÌ
dokumentace, ̇ zemnÌ studie, dokumentace pro vyd·nÌ ̇ zemnÌho rozhodnutÌ
a projektovÈ dokumentace pro vyd·nÌ stavebnÌho povolenÌ, Ö

Projektov·nÌ polnÌch cest lze rozdÏlit na
2 etapy:

PrvnÌ etapou je ˙zemnÌ ¯ÌzenÌ z†hle-
diska SZ a pl·n spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ podle
ZP⁄P⁄. Pl·n spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ podle
ß9 ZP⁄P⁄ m˘ûe po¯izovatel regulaËnÌho
pl·nu projednat jako regulaËnÌ pl·n; pl·n
spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ m˘ûe po¯izovatel
˙zemnÌho pl·nu projednat jako zmÏnu
st·vajÌcÌho ˙zemnÌho pl·nu v p¯ÌpadÏ,
ûe pl·n spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ zasahuje do
platnÈho ˙zemnÌho pl·nu obce. V ostat-
nÌch p¯Ìpadech musÌ b˝t pl·n spoleËn˝ch
za¯ÌzenÌ dohodnut s ˙¯adem ˙zemnÌho
pl·nov·nÌ. Podle ß159 vöak projektant
odpovÌd· za spr·vnost, celistvost a ˙pl-
nost jÌm zpracovanÈ ˙zemnÏ pl·novacÌ
dokumentace, ̇ zemnÌ studie a dokumen-
tace pro vyd·nÌ ˙zemnÌho rozhodnutÌ,
zejmÈna za respektov·nÌ poûadavk˘ z hle-
diska ochrany ve¯ejn˝ch z·jm˘ a za je-
jich koordinaci. Vzhledem k†tomu, ûe
po¯izovatelem je podle ß6 SZ obecnÌ
˙¯ad obce s rozöÌ¯enou p˘sobnostÌ (d·le
jen Ñ˙¯ad ˙zemnÌho pl·nov·nÌì) nikoliv
fyzick· osoba autorizovan· podle AUTZ,
nem˘ûe p¯evzÌt odpovÏdnost projektanta
jako fyzickÈ osoby. Z†toho vypl˝v·, ûe
pl·n spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ musÌ zpracovat
autorizovan· osoba podle AUTZ v†p¯Ì-
padÏ, ûe tento bude projedn·v·n jako
˙zemnÌ pl·n nebo regulaËnÌ pl·n obce,
resp. jeho zmÏna. Osoba ˙¯ednÏ opr·v-
nÏn· k projektov·nÌ pozemkov˝ch ̇ prav
podle ß18 ZP⁄P⁄ nenÌ autorizovanou
osobou podle AUTZ z†hlediska SZ. Je
vöak nenahraditeln· z†hlediska ZP⁄P⁄.
Prakticky je tedy nezbytnÈ, aby v†tomto
p¯ÌpadÏ byl pl·n spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ
zpracov·n v†koordinaci obou, v˝öe uve-
den˝ch osob.

Nebude-li projedn·v·n jako v˝öe uve-
den· ˙zemnÏ pl·novacÌ dokumentace,
nemusÌ b˝t pl·n spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ

zpracov·n autorizovanou osobou podle
AUTZ. Podle ß 12 ZP⁄P⁄ se pro zmÏny
druh˘ pozemk˘, v˝stavbu polnÌch a les-
nÌch cest, ochranu a z˙rodÚov·nÌ p˘dnÌho
fondu a dalöÌ spoleËn· za¯ÌzenÌ zahrnut·
do schv·lenÈho n·vrhu pozemkov˝ch ̇ prav
upouötÌ od vyd·nÌ ̇ zemnÌho rozhodnutÌ
o umÌstÏnÌ stavby a od rozhodnutÌ
o vyuûitÌ ˙zemÌ, tj. schv·len˝ pl·n spo-
leËn˝ch za¯ÌzenÌ nenahrazuje ˙zemnÌ
rozhodnutÌ. Je vöak nezbytnÈ, aby byl
zpracov·n osobou ˙¯ednÏ opr·vnÏnou
k projektov·nÌ pozemkov˝ch ˙prav po-
dle ß18 ZP⁄P⁄.

Stavby projektovanÈ jeötÏ p¯ed schv·-
lenÌm n·vrhu pozemkovÈ ˙pravy podle
ß9 ZP⁄P⁄ se ¯ÌdÌ SZ. Zpracov·nÌ doku-
mentace pro ˙zemnÌ ¯ÌzenÌ tedy musÌ
zpracov·vat autorizovan· osoba podle
AUTZ. Vzhledem k†tomu, ûe obsah pl·nu
spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ podle p¯Ìlohy  vy-
hl·öky Ë. 545/2002 Sb. neodpovÌd·
poûadavku p¯Ìlohy Ë. 4, resp. 6 vyhl·öky
Ë. 503/2006 Sb., je nezbytnÈ zpracovat
oba dokumenty ñ pl·n spoleËn˝ch za¯Ì-
zenÌ i dokumentaci pro ˙zemnÌ ¯ÌzenÌ.

Druhou etapou je stavebnÌ ¯ÌzenÌ.
ZP⁄P⁄ se v˘bec nezab˝v· zpracov·nÌm
projektovÈ dokumentace pro stavebnÌ
povolenÌ a pouze odkazuje na platn·
ustanovenÌ SZ. OpÏt platÌ, ûe zpracov·nÌ
tohoto stupnÏ projektovÈ dokumentace
je vyhrazenou ËinnostÌ a ûe ji muûe
zpracov·vat pouze autorizovan· osoba
podle AUTZ. Projektant odpovÌd· za
spr·vnost, celistvost, ˙plnost a bezpeË-
nost stavby provedenÈ podle jÌm zpraco-
vanÈ projektovÈ dokumentace (ß158 SZ
a vyhl·öka Ë. 499/2006 Sb.) a provedi-
telnost stavby podle tÈto dokumentace,
jakoû i za technickou a ekonomickou
˙roveÚ projektu technologickÈho za¯Ì-
zenÌ, vËetnÏ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ.
Je povinen db·t pr·vnÌch p¯edpis˘ a obec-

n˝ch poûadavk˘ na v˝stavbu vztahujÌ-
cÌch se ke konkrÈtnÌmu stavebnÌmu
z·mÏru. StatickÈ, pop¯ÌpadÏ jinÈ v˝poËty
musÌ b˝t vypracov·ny tak, aby byly kon-
trolovatelnÈ. NenÌ-li projektant zp˘sobil˝
nÏkterou Ë·st projektovÈ dokumentace
zpracovat s·m, je povinen k jejÌmu zpra-
cov·nÌ p¯izvat osobu s opr·vnÏnÌm pro
p¯Ìsluön˝ obor nebo specializaci, kter·
odpovÌd· za jÌ zpracovan˝ n·vrh. Odpo-
vÏdnost projektanta za projektovou doku-
mentaci stavby jako celku tÌm nenÌ dotËena.

Zp˘sobilost projektanta k projektov·nÌ
stavby a autorizaËnÌ obory

Podle ß 159 projektant odpovÌd· za
spr·vnost, celistvost, ˙plnost a bezpeË-
nost stavby provedenÈ podle jÌm zpraco-
vanÈ projektovÈ dokumentace a provedi-
telnost stavby podle tÈto dokumentace.
NenÌ-li projektant zp˘sobil˝ nÏkterou
Ë·st projektovÈ dokumentace zpracovat
s·m, je povinen k jejÌmu zpracov·nÌ
p¯izvat osobu s opr·vnÏnÌm pro p¯Ìsluön˝
obor nebo specializaci, kter· odpovÌd·
za jÌ zpracovan˝ n·vrh. OdpovÏdnost
projektanta za projektovou dokumentaci
stavby jako celku tÌm nenÌ dotËena. Roz-
hodnutÌ o zp˘sobilosti projektanta je
ponech·no na nÏm samotnÈm, protoûe na
nÏm samotnÈm je odpovÏdnost za celÈ
projektovÈ dÌlo.

V†praxi vöak pracovnÌci stavebnÌch
˙¯ad˘ posuzujÌ, zda je projektant zp˘so-
bil˝ zpracovat vöechny Ë·sti projektu.
Jedinou institucÌ, kter· m· pr·vo se vy-
jad¯ovat k†obsahu a rozsahu autorizaË-
nÌho oboru je »KAIT podle AUTZ. K†to-
mu vyd·v· pat¯iËnÈ dokumenty, kterÈ
vych·zejÌ ze seznamu obor˘ podle ß5
AUTZ. ObdobnÏ pro prvky ⁄SES platÌ,
ûe zmocnÏnou je »KA a seznam obor˘
podle ß4 AUTZ.

Cel˝ rozsah pl·nu spoleËn˝ch za¯Ì-
zenÌ pozemkovÈ ˙pravy kromÏ ⁄SES
zahrnuje inûen˝rsk· autorizace Stavby
vodnÌho hospod·¯stvÌ a krajinnÈho
inûen˝rstvÌ (IV 00) ñ viz specifikace
podle Ñ»KAIT 2008î:

2.2.1.3 STAVBY VODNÍHO HOSPO-2.2.1.3 STAVBY VODNÍHO HOSPO-2.2.1.3 STAVBY VODNÍHO HOSPO-2.2.1.3 STAVBY VODNÍHO HOSPO-2.2.1.3 STAVBY VODNÍHO HOSPO-
DÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍDÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍDÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍDÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍDÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
(vodní zákon), ve znění pozdějších před-
pisů, definuje v § 55 a 56 vodní díla a stav-
by k vodohospodářským melioracím
pozemků, které schvaluje speciální sta-
vební úřad a pro které je třeba autorizace
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v oboru stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství, nebo ve speciali-
zacích tohoto oboru.

Rozsah oboru pro autorizované inžený-Rozsah oboru pro autorizované inžený-Rozsah oboru pro autorizované inžený-Rozsah oboru pro autorizované inžený-Rozsah oboru pro autorizované inžený-
ry (IV00):ry (IV00):ry (IV00):ry (IV00):ry (IV00):

Stavby, které slouží ke vzdouvání a za-
držování vod, umělému usměrňování od-
tokového režimu povrchových vod, k ochra-
ně a užívání vod, k nakládání s vodami,
ochraně před škodlivými účinky vod, k úpra-
vě vodních poměrů nebo k jiným účelům
sledovaným vodním zákonem. Součástí
oboru jsou i stavby trubních dálkovodů,
činnosti spojené se zřizováním a výstav-
bou skládek odpadů, stavby pro úpravu
krajiny a stavby pro plnění funkce lesa.

Rozsah specializace stavby hydrotech-Rozsah specializace stavby hydrotech-Rozsah specializace stavby hydrotech-Rozsah specializace stavby hydrotech-Rozsah specializace stavby hydrotech-
nické pro autorizované techniky a sta-nické pro autorizované techniky a sta-nické pro autorizované techniky a sta-nické pro autorizované techniky a sta-nické pro autorizované techniky a sta-
vitele (TV01, SV01):vitele (TV01, SV01):vitele (TV01, SV01):vitele (TV01, SV01):vitele (TV01, SV01):

Přehrady, ostatní vodní nádrže, úpravy
vodních toků, malé vodní elektrárny, stav-
by na ochranu před povodněmi a stavby
k plavebním účelům.

Rozsah specializace stavby zdravotněRozsah specializace stavby zdravotněRozsah specializace stavby zdravotněRozsah specializace stavby zdravotněRozsah specializace stavby zdravotně
technické pro autorizované techniky a sta-technické pro autorizované techniky a sta-technické pro autorizované techniky a sta-technické pro autorizované techniky a sta-technické pro autorizované techniky a sta-
vitele (TV02, SV02):vitele (TV02, SV02):vitele (TV02, SV02):vitele (TV02, SV02):vitele (TV02, SV02):

Soubor činností staveb a zařízení zajiš-
�ujících odběr, úpravu, akumulaci, dopra-
vu a svod vody pro potřeby obyvatelstva,
průmyslu a zemědělství. Činnosti, stavby
a zařízení zajiš�ující příjem, čistění a od-
vádění odpadních vod a vod z atmosféric-
kých srážek z území, obytných, průmyslo-
vých a zemědělských zón, včetně likvidace
nebo zpracování kalů. Stavby trubních
dálkovodů.

Rozsah specializace stavby melioračníRozsah specializace stavby melioračníRozsah specializace stavby melioračníRozsah specializace stavby melioračníRozsah specializace stavby meliorační
a sanační pro autorizované techniky a sta-a sanační pro autorizované techniky a sta-a sanační pro autorizované techniky a sta-a sanační pro autorizované techniky a sta-a sanační pro autorizované techniky a sta-
vitele (TV03, SV03):vitele (TV03, SV03):vitele (TV03, SV03):vitele (TV03, SV03):vitele (TV03, SV03):

Soubor činností, staveb a zařízení
zajiš�ujících zlepšení přírodních podmínek
a využívání půdy úpravou vodních pomě-
rů v půdě. Stavby k zavlažování a odvod-
ňování pozemků, úpravy malých vodních
toků a malých vodních nádrží, lesotech-
nické meliorace, hrazení bystřin a pozem-
kové úpravy včetně polních a lesních cest,
stavby sanační a stavby pro nakládání
s odpady.

Poznámka:Poznámka:Poznámka:Poznámka:Poznámka:
Dříve udělená autorizace v oboru

vodohospodářské stavby nebo v jeho spe-
cializacích je shodná s autorizací v oboru
stavby vodního hospodářství a krajinné-
ho inženýrství nebo v jeho specializacích.
Vydaná osvědčení o autorizaci a autori-
zační razítka zůstávají v platnosti.

N·vrh pl·nu spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ a na-
vazujÌcÌ projektovÈ dokumentace jsou
jednoznaËnÏ dokumentace pro stavby
pro ̇ pravu krajiny ñ viz ß2 ZP⁄P⁄ a ß19
Z⁄VV:

Pozemkovými úpravami se ve veřej-
ném zájmu prostorově a funkčně uspo-
řádávají pozemky, scelují se nebo dělí
a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití
pozemků a vyrovnání jejich hranic tak,
aby se vytvořily podmínky pro racionální

hospodaření vlastníků půdy. V těchto
souvislostech se k nim uspořádávají vlast-
nická práva a s nimi související věcná bře-
mena. Současně se jimi zajiš�ují pod-
mínky pro zlepšení životního prostředí,
ochranu a zúrodnění půdního fondu,
vodní hospodářství a zvýšení ekologické
stability krajiny. Výsledky pozemkových
úprav slouží pro obnovu katastrálního
operátu a jako nezbytný podklad pro
územní plánování.

Pozemkovými úpravami jsou změny
v uspořádání pozemků v určitém území
provedené za účelem vytvoření půdně
ucelených hospodářských jednotek podle
potřeb jednotlivých vlastníků půdy a s je-
jich souhlasem a podle celospolečenských
požadavků na tvorbu krajiny, životního
prostředí a na investiční výstavbu.

A zcela pochopitelnÏ platÌ, ûe obsah
specializace oboru je obsahem vlastnÌho
oboru. Tedy autorizovan˝ inûen˝r v†obo-
ru Stavby vodnÌho hospod·¯stvÌ a krajin-
nÈho inûen˝rstvÌ (IV 00) m˘ûe zpracov·-
vat dokumentace staveb uvedenÈ ve spe-
cializaci Ñstavby melioraËnÌ a sanaËnÌî.

Autorizovan˝ inûen˝r v†oboru Doprav-
nÌ stavby, resp. autorizovan˝ technik se
specializacÌ  doprava nekolejov· je podle
»KAIT 2008 opr·vnÏn zpracov·vat pou-
ze dokumentace polnÌch cest jako do-
pravnÌ stavby v†extravil·nu a navÌc i doku-
mentace lesnÌch cest. OstatnÌ Ë·sti nenÌ
opr·vnÏn samostatnÏ zpracov·vat ñ viz
citace:

2.2.1.2 DOPRAVNÍ STAVBY2.2.1.2 DOPRAVNÍ STAVBY2.2.1.2 DOPRAVNÍ STAVBY2.2.1.2 DOPRAVNÍ STAVBY2.2.1.2 DOPRAVNÍ STAVBY

Rozsah oboru pro autorizované inže-Rozsah oboru pro autorizované inže-Rozsah oboru pro autorizované inže-Rozsah oboru pro autorizované inže-Rozsah oboru pro autorizované inže-
nýry (ID00):nýry (ID00):nýry (ID00):nýry (ID00):nýry (ID00):

Dopravní stavby a související objekty,
zařízení pro dopravu nekolejovou, kolejo-
vou, leteckou a speciální (podzemní, po-
zemní a nadzemní), sloužící dopravě v kli-
du i pohybu, v extravilánu i intravilánu,
včetně lesních cest.

Rozsah specializace doprava kolejováRozsah specializace doprava kolejováRozsah specializace doprava kolejováRozsah specializace doprava kolejováRozsah specializace doprava kolejová
pro autorizované techniky a stavitelepro autorizované techniky a stavitelepro autorizované techniky a stavitelepro autorizované techniky a stavitelepro autorizované techniky a stavitele
(TD01, SD01):(TD01, SD01):(TD01, SD01):(TD01, SD01):(TD01, SD01):

Dopravní stavby a jejich části a zařízení
pro dopravu kolejovou.

Rozsah specializace doprava nekolejo-Rozsah specializace doprava nekolejo-Rozsah specializace doprava nekolejo-Rozsah specializace doprava nekolejo-Rozsah specializace doprava nekolejo-
vá pro autorizované techniky a stavitelevá pro autorizované techniky a stavitelevá pro autorizované techniky a stavitelevá pro autorizované techniky a stavitelevá pro autorizované techniky a stavitele
(TD02, SD02):(TD02, SD02):(TD02, SD02):(TD02, SD02):(TD02, SD02):

Dopravní stavby a jejich části a zařízení
pro dopravu nekolejovou, sloužící dopravě
v pohybu i v klidu, včetně lesních cest.

Z†ostatnÌch autorizaËnÌch obor˘ je
moûno zmÌnit pouze Stavby pro plnÏnÌ
funkce lesa. Autorizovan· osoba v†tomto
oboru je opr·vnÏn· zpracov·vat doku-
mentace lesnÌch cest a vodnÌch dÏl v†sou-
vislosti s†plnÏnÌm funkcÌ lesa (vyhl·öka
Ë. 433/2001 Sb.), tedy nikoliv jenom na
lesnÌ p˘dÏ ñ PUPFL.

Je tedy zcela nev˝znamnÈ, zda je
polnÌ cesta tzv. ve¯ejn· nebo neve¯ejn·
˙Ëelov· komunikace podle ß7, resp. ß16
ZKP. Pouze stanovÌ, ûe pro stavbu d·lnice,
silnice, mÌstnÌ komunikace a ve¯ejnÏ
p¯ÌstupnÈ ̇ ËelovÈ komunikace je speci·l-
nÌm stavebnÌm ̇ ¯adem p¯Ìsluön˝ silniËnÌ
spr·vnÌ ˙¯ad. Pro neve¯ejnÈ ˙ËelovÈ ko-
munikace je stavebnÌm ˙¯adem obecn˝
(prvoinstanËnÌ) stavebnÌ ˙¯ad. é·dn˝ ze
z·kon˘ neuv·dÌ, ûe by projektantem
polnÌch a lesnÌch cest nemohla b˝t jin·
neû autorizovan· osoba v†oboru Doprav-
nÌ stavby.

Z·vÏr

Pl·n spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ pozemkovÈ
˙pravy podle ZP⁄P⁄ m˘ûe projektovat
pouze osoba ˙¯ednÏ opr·vnÏn· k pro-
jektov·nÌ pozemkov˝ch ̇ prav podle ß18
ZP⁄P⁄. Zpracov·nÌ pl·nu autorizova-
nou osobou podle AUTZ nenÌ v†souladu
se z·kony. V˝jimkou je projedn·v·nÌ pl·-
nu jako ̇ zemnÏ pl·novacÌ dokumentace.

Projektovou dokumentaci pro sta-
vebnÌ povolenÌ na vöechny stavby pl·nu
spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ kromÏ ⁄SES m˘ûe
zpracov·vat autorizovan˝ inûen˝r v†obo-
ru Stavby vodnÌho hospod·¯stvÌ a kra-
jinnÈho inûen˝rstvÌ (vËetnÏ polnÌch a les-
nÌch cest). Autorizovan˝ inûen˝r v†oboru
DopravnÌ stavby, resp. autorizovan˝ tech-
nik se specializacÌ doprava nekolejov·
m˘ûe projektovat pouze polnÌ a lesnÌ
stavby. Zpracov·nÌ dokumentace osobou
˙¯ednÏ opr·vnÏnou k projektov·nÌ po-
zemkov˝ch ˙prav podle ß18 ZP⁄P⁄
nenÌ v†souladu se z·kony.

Projektovou dokumentaci pro sta-
vebnÌ povolenÌ na prvky ⁄SES pl·nu
spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ kromÏ ⁄SES m˘ûe
zpracov·vat autorizovan˝ projektant
˙zemnÌch systÈm˘ ekologickÈ stability
ñ Ëlen »eskÈ komory architekt˘.
Pozn.: N·zev oboru ⁄SES v†r·mci »KA
se bude v†roce 2009 mÏnit.

Pozn·mky:

SZ ñ z·kon Ë. 183/2006 Sb., o ̇ zemnÌm pl·nov·nÌ a stavebnÌm ̄ ·du (stavebnÌ z·kon), ve znÏnÌ
pozdÏjöÌch p¯edpis˘
AUTZ - z·kon Ë. 360/1992 Sb., o v˝konu povol·nÌ autorizovan˝ch architekt˘ a o v˝konu
povol·nÌ autorizovan˝ch inûen˝r˘ a technik˘ Ëinn˝ch ve v˝stavbÏ, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘
ZP⁄P⁄ - z·kon Ë. 139/2002 Sb., o pozemkov˝ch ̇ prav·ch a pozemkov˝ch ̇ ¯adech a o zmÏnÏ
z·kona Ë. 229/91 Sb., o ̇ pravÏ vlastnick˝ch vztah˘ k p˘dÏ a jinÈmu zemÏdÏlskÈmu majetku, ve
znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘
Z⁄VV ñ z·kon Ë. 229/1991 Sb., o ̇ pravÏ vlastnick˝ch vztah˘ k p˘dÏ a jinÈmu zemÏdÏlskÈmu
majetku, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘
ZPK ñ z·kon Ë. 13/1997 Sb., o pozemnÌch komunikacÌch, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘
Vyhl·öka Ë. 433/2001 Sb., kterou se stanovÌ technickÈ poûadavky pro stavby pro plnÏnÌ funkcÌ lesa ➤
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Poradna »KAIT: Stavba polnÌ cesty
Rozsah obor˘ a specializacÌ autorizace, kterÈ udÏluje »KAIT, je uveden v publi-

kaci ÑAutorizovan˝ inûen˝r a technik v procesu v˝stavbyì, 2. vyd·nÌ, vydalo Infor-
maËnÌ centrum »KAIT 2004. Rozsah oboru Ñstavby vodnÌho hospod·¯stvÌ a krajinnÈho
inûen˝rstvÌì je podle tÈto publikace n·sledujÌcÌ:

■ pro autorizovanÈ inûen˝ry:
Stavby hydrotechnickÈ, zdravotnÏ

technickÈ, melioraËnÌ a sanaËnÌ, stavby
pro nakl·d·nÌ s odpady. SouË·stÌ oboru
jsou i stavby trubnÌch d·lkovod ,̆ stavby pro
˙pravu krajiny a stavby pro funkci lesa.
■ specializace stavby melioraËnÌ a sa-

naËnÌ pro autorizovanÈ techniky/
stavitele:
Soubor ËinnostÌ, staveb a za¯ÌzenÌ za-

jiötujÌcÌch zlepöenÌ p¯ÌrodnÌch podmÌnek
a vyuûÌv·nÌ p˘dy ̇ pravou vodnÌch pomÏ-
r˘ v p˘dÏ. Stavby k zavlaûov·nÌ a odvod-
Úov·nÌ pozemk ,̆ ̇ pravy mal̋ ch vodnÌch to-
k˘ a mal˝ch vodnÌch n·drûÌ, lesotechnic-
kÈ meliorace, hrazenÌ byst īn a pozemkovÈ
˙pravy, vËetnÏ po nich a lesnÌch cest, stav-
by sanaËnÌ a stavby pro nakl·d·nÌ s odpady.

Rozsah autorizace je v p¯ÌpadÏ inûe-
n˝r˘ vÌce obecn ,̋ u technik˘ pak jde o t¯i
specializace (stavby hydrotechnickÈ;
stavby zdravotnÏ technickÈ a v˝öe cito-
vanÈ stavby melioraËnÌ a sanaËnÌ), u nichû
je popis, resp. v˝Ëet rozsahu autorizace
podrobnÏjöÌ. Ve v˝Ëtu u staveb melio-
raËnÌch a sanaËnÌch se objevujÌ takÈ
polnÌ a lesnÌ cesty. Moûnost p¯ekr˝v·nÌ
obor˘ a specializacÌ autorizace ud·v·
Ël·nek 2.31 citovanÈ publikace:

Inûen˝r autorizovan˝ v oboru pozemnÌ
stavby, nebo dopravnÌ stavby, nebo stav-
by vodnÌho hospod·¯stvÌ a krajinnÈho inûe-
n˝rstvÌ, nebo mosty a inûen˝rskÈ konstruk-
ce, nebo mÏstskÈ inûen˝rstvÌ nebo tech-
nologick· za Ì̄zenÌ staveb je v r·mci stavby,
p¯ÌsluöejÌcÌ oboru jeho autorizace, opr·v-
nÏn vykon·vat i vöechny odbornÈ Ëinnos-
ùi obor˘ technika prost¯edÌ staveb, stati-
ka a dynamika staveb, geotechnika a po-
û·rnÌ bezpeËnost staveb. P¯itom je vûdy
povinen splnit p¯Ìsluön· ustanovenÌ sta-
vebnÌho z·kona a autorizaËnÌho z·kona.

Jak vypl˝v· z uvedenÈ citace, nenÌ
p¯ÌpustnÈ p¯ekr˝v·nÌ oboru stavby
vodnÌho hospod·¯stvÌ a krajinnÈho
inûen˝rstvÌ na jednÈ stranÏ a oboru do-
pravnÌ stavby na druhÈ stranÏ. Z·kon
Ë. 13/1997 Sb., o pozemnÌch komunika-
cÌch neobsahuje sice p¯Ìmou definici
polnÌ cesty (naproti tomu stavbu lesnÌ
cesty definuje vyhl·öka Ë. 433/2001 Sb.,
kterou se stanovÌ technickÈ poûadavky pro
stavby pro plnÏnÌ funkcÌ lesa jako Ñ˙Ëelo-
vou komunikaci, kter· je souË·stÌ lesnÌ
dopravnÌ sÌtÏ, urËen· k odvozu d¯ÌvÌ, do-
pravÏ osob a materi·lu pouze v z·jmu vlast-
nÌka lesa a pro pr˘jezd speci·lnÌch vozidel.
UmoûÚuje bezpeËn˝ celoroËnÌ nebo se-
zÛnnÌ provoz.ì). Lze ji vöak odvodit z defi-
nice ˙ËelovÈ komunikace:

Pozn·mky ñ pokraË.
Vyhl·öka Ë. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhl·öka Ë. 503/2006 Sb., o podrobnÏjöÌ ̇ pravÏ ̇ zemnÌho ̄ ÌzenÌ, ve¯ejnopr·vnÌ smlouvy a ̇ zem-
nÌho opat¯enÌ
Vyhl·öka Ë. 545/2002 Sb., o postupu p¯i prov·dÏnÌ pozemkov˝ch ̇ prav a n·leûitostech n·vrhu
pozemkov˝ch ̇ prav
»KAIT 2008 - Schandl, J., Rusek, B., Makalov·, D., Klep·Ëkov·, H. AUTORIZOVAN›
INéEN›R A TECHNIK V PROCESU V›STAVBY. 3. vyd·nÌ, »KAIT Praha, 2008, 95 s.,
ISBN 978-80-87093-71-9

Pozn·mka redakce:
K p¯ÌspÏvku ÑOpr·vnÏnÌ a odpovÏdnost p¯i projektov·nÌ polnÌch cest a dalöÌch

prvk˘ pl·nu spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ pozemkovÈ ̇ pravyì lze podotknou to, ûe polnÌ
cesty jsou ̇ ËelovÈ komunikace, p¯ev·ûnÏ ve¯ejnÏ p¯ÌstupnÈ a v souladu se z·konem
Ë.13/1997 Sb., ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, jsou jednoznaËnÏ dopravnÌmi stavbami.

K v˝kladu rozsahu a obsahu autorizace jednotliv˝ch obor˘ podle z·k. Ë.360/
1992 Sb., ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, je opr·vnÏna pouze »KAIT. V Ëasopise
StavebnictvÌ Ë. 8/2007, v r·mci Poradny »KAIT byl uve¯ejnÏn Ël·nek Ing. Marie
B·ËovÈ, ̄ editelky InformaËnÌho centra »KAIT, kter˝ se tÈmatem autorizace pro
projektov·nÌ polnÌch cest zab˝v·.Vzhledem k aktu·lnosti problÈmu tento Ël·nek
znovu uv·dÌme (byl jiû publikov·n v Ë. 61 naöeho bulletinu).

Z·kon Ë. 13/1997 Sb., ß 7 ⁄Ëelov·
komunikace:

(1) ⁄Ëelov· komunikace je pozemnÌ ko-
munikace, kter· slouûÌ ke spojenÌ jednot-
liv˝ch nemovitostÌ pro pot¯eby vlastnÌk˘
tÏchto nemovitostÌ, nebo ke spojenÌ tÏch-
to nemovitostÌ s ostatnÌmi pozemnÌmi
komunikacemi, nebo k obhospoda¯ov·-
nÌ zemÏdÏlsk˝ch a lesnÌch pozemk˘. P¯Ì-
sluön˝ silniËnÌ spr·vnÌ ̇ ¯ad m˘ûe na n·-
vrh vlastnÌka ˙ËelovÈ komunikace a po
projedn·nÌ s p¯Ìsluön˝m org·nem Poli-
cie »eskÈ republiky upravit nebo omezit
verejn˝ p¯Ìstup na ̇ Ëelovou komunikaci,
pokud je to nezbytnÏ nutnÈ k ochranÏ
opr·vnÏn˝ch z·jm˘ tohoto vlastnÌka. (2)
⁄Ëelovou komunikacÌ je i pozemnÌ ko-
munikace v uzav¯enÈm prostoru nebo ob-
jektu, kter· slouûÌ pot¯ebÏ vlastnÌka nebo
provozovatele uzav¯enÈho prostoru nebo
objektu. Tato ̇ Ëelov· komunikace nenÌ p Ì̄-
stupn· ve¯ejnÏ, ale v rozsahu a zp˘sobem,
kter˝ stanovÌ vlastnÌk nebo provozovatel
uzav¯enÈho prostoru nebo objektu. V po-
chybnostech, zda z hlediska pozemnÌ ko-
munikace jde o uzav¯en˝ prostor nebo ob-
jekt, rozhoduje p Ì̄sluön  ̋silniËnÌ spr·vnÌ ̇ ¯ad.

Z·kon Ë. 13/1997 Sb., v ß 16 Staveb-
nÌ ¯ÌzenÌ d·le stanovÌ:

(1) Pro stavbu d·lnice, silnice, mÌstnÌ ko-
munikace a ve¯ejnÏ p¯ÌstupnÈ ˙ËelovÈ
komunikace je speci·lnÌm stavebnÌm
˙¯adem p¯Ìsluön˝ silniËnÌ spr·vnÌ ˙¯ad.

Z výše uvedeného lze dovodit, že polní
cesta je účelovou komunikací; pokud půjde
o veřejnou účelovou komunikaci (polní
cestu), je pro stavební řízení příslušný sil-
niční správní úřad, a pak bude zřejmě vyža-
dována z hlediska zhotovitele projektové
dokumentace autorizace v oboru doprav-
ní stavby (pokud se nedohodnete se silnič-
ním správním úřadem na tom, že bude
souhlasit s autorizací v oboru stavby vod-
ního hospodářství a krajinného inženýrství).
Pokud půjde o neveřejnou účelovou ko-
munikaci, povede řízení obecní stavební
úřad, zde by se měla bez problémů uplatnit
i autorizace v oboru stavby vodního hospo-
dářství a krajinného inženýrství.        ■■■■■

»eskomoravsk· komora pro pozemkovÈ
˙pravy, St¯edoËesk· poboËka
si V·s dovoluje pozvat na odborn˝ semin·¯

nice StaromÏstsk·, odsud tramvaj Ë. 17, 18 ñ 1 stanici v˝stup Karlovy l·znÏ
(smÏr N·rodnÌ divadlo).

TermÌn kon·nÌ ñ 11. kvÏtna 2009  MÌsto kon·nÌ ñ Budova »SVTS, NovotnÈho l·vka
Ë. 5, Praha 1, zasedacÌ mÌstnost Ë. 319, 3. patro. Doprava ñ Metro A ñ v˝stup sta-

Informace:  Ing. AntonÌn Svoboda, St¯edoËesk· poboËka »MKP⁄, NovotnÈho l·vka 5,
116 68 Praha 1,  E-mail: antsvoboda@seznam.cz

P¯ihl·öku je moûno poslat E-mailem, elektronickou verzi p¯ihl·öky najdete na webov˝ch
str·nk·ch »MKP⁄ (www.cmkpu.cz).

POZEMKOV… ⁄PRAVY JAKO N¡STROJ
KE KULTIVACI A OCHRANÃ KRAJINY
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Environment·lnÏ p¯ijatelnÈ malÈ vodnÌ n·drûe jako ̇ Ëinn·
kompenzace dopad˘ zmÏny klimatu

Za souËasnÈho stavu nejsou k dispozici poznatky, kterÈ by umoûnily hodnotit
p¯ijatelnost stavu vodnÌch tok˘ z environment·lnÌho hlediska v extrÈmnÏ such˝ch
obdobÌch, kdy po ¯adu t˝dn˘ i mÏsÌc˘ se zejmÈna na mal˝ch vodnÌch tocÌch
vyskytujÌ stavy bez patrnÈho povrchovÈho odtoku (viz nap .̄ sucho v r. 2003).
S rozvojem zmÏny klimatu je pr·vÏ v oblasti minim·lnÌch pr˘tok˘ shoda v tom,
ûe se krizovÈ jevy budou v˝raznÏ prohlubovat. Mohou takovÈ jevy vÈst k z·vaûn˝m
negativnÌm dopad˘m na ˙dolnÌ nivy, kterÈ jsou v˝znamn˝m krajinotvorn˝m
prvkem ñ doËasn˝m pop¯. trval˝m? Jsme smÌ¯eni s tÌm, ûe se Ëesk· krajina
v nÏkter˝ch oblastech p¯iblÌûÌ stepnÌmu charakteru? TakovÈ ot·zky, vypl˝vajÌcÌ
z nejistot budoucÌho v˝voje, si musÌ kl·st nejen vodohospod·¯i.

P¯itom efektivnÌ ¯eöenÌ, kterÈ z¯ejmÏ
nem· alternativu, je realizace akumulaË-
nÌch objem˘ v povodÌch, kterÈ by p¯ispÏ-
ly k p¯eklenutÌ zmÌnÏn˝ch environmen-
t·lnÏ kritick˝ch bezodtokov˝ch epizod.

Aby se dos·hlo celost·tnÏ ˙ËinnÈho
efektu, nutnÏ by muselo jÌt o vodnÌ dÌla
zahrnujÌcÌ hlavnÏ menöÌ povodÌ ñ z¯ejmÏ
ve vÏtöÌm poËtu. V p¯ÌpadÏ, ûe by na nÏ
byly kladeny dalöÌ n·roky (z·sobenÌ vo-
dou nap .̄ pro z·vlahy), bylo by je nutno
koncipovat komplexnÏ ñ tu jde v˝hradnÏ
o zajiötÏnÌ environment·lnÌch pot¯eb, vody.

Pro lepöÌ konkrÈtnÌ p¯edstavu uvaûuj-
me ÑmodelovÈì ̄ eöenÌ v povodÌ 100 km2,
v podmÌnk·ch »R nÏkde mimo horskÈ
resp. podhorskÈ oblasti.

Za p¯edpokladu dneönÌho pr˘mÏrnÈ-
ho pr˘toku Qa = 0,6 m3s-1 (po dopadu zmÏ-
ny klimatu moûn· 0,4 m3s-1), uvaûujme d·le,
ûe minim·lnÌ pr˘tok by nemÏl pokles-
nout pod 0,09 m3s-1 (tj. 15 % dneönÌho Qa).

P¯i ˙vaze, ûe po dobu Ëty¯ mÏsÌc˘
v extrÈmnÏ suchÈm obdobÌ (vliv zmÏny
klimatu) bude p¯irozen˝ odtok nulov˝
(je moûno uvaûovat i jinÈ scÈn·¯e se
stejn˝m n·rokem na celkov˝ pot¯ebn˝
akumulaËnÌ objem), bude nutno v povodÌ
zajistit aktivnÌ akumulaci ~ 0,95.106m3,
coû je ~ 5% dneönÌho celoroËnÌho obje-
mu odtoku.

Pokud by se akumulaËnÌ objem vybu-
doval nÏkde v˝öe v povodÌ, bylo by nut-
no tento objem zvÏtöit o nevyhnutelnÈ
manipulaËnÌ ztr·ty (a samoz¯ejmÏ vûdy
o st·l˝ objem).

Z·kladnÌm aspektem odmÌtav˝ch po-
stoj˘ ochr·nc˘ p¯Ìrody a ekolog˘ k n·-
drûÌm na vodnÌch tocÌch je poruöenÌ bio-
logickÈ kontinuity (pokud nejde o ideo-
logizaci nebo politizaci problematiky).

Proto by mÏla b˝t preferov·na z·sada
minimalizace dopadu takovÈho objektu
na prost¯edÌ.

Pokud bude stupeÚ vyrovn·nÌ odtoku
a<0,15, je re·lnÈ, ûe tak¯ka s jistotou jeho
naplnÏnÌ zajistÌ kr·tkodob˝ p¯ebytek
pr˘tok˘ bezprost¯ednÏ po zimnÌm ob-
dobÌ. Pak by bylo moûno nap .̄ nÏkdy
koncem ̄ Ìjna kaûdoroËnÏ n·drû vypr·zd-
nit a obnovit doËasnÏ reûim bez sp·dovÈ
bariÈry; bylo by to p¯Ìnosem pro biolo-
gickou kontinuitu toku.

V tÈto dobÏ by se Ñnad pl·nì mohlo uplat-
nit i zachycenÌ vyskytnuvöÌch se povodnÌ.

V dobÏ poûadovanÈho naplnÏnÌ z·-
sobnÌho (akumulaËnÌho) objemu p¯i
dostatku pr˘toku by bylo moûno zajistit
fungujÌcÌ obtok (ÑdrsnÈì koryto) spojujÌ-
cÌ hornÌ a dolnÌ vodu v z·jmu biologickÈ
kontinuity, jÌmû by byla vedena p¯ev·ûn·
Ë·st pr˘tok˘. Pak by negativnÌ dopad
vzdouvacÌ stavby byl omezen p¯ev·ûnÏ
na dobu, kdy by bylo nutno s hladinou
zaklesnout v d˘sledku nadlepöov·nÌ pr˘-
tok˘ v such˝ch obdobÌch ñ p¯itom bohatÏ
vyv·ûen˝ v˝znamn˝m ekologick˝m p¯Ì-
nosem nÌûe na toku.

TakovÈ n·drûe by z¯ejmÏ nebylo moû-
no vyuûÌvat pro chov ryb, jako rekreaËnÌ
vÏtöinou ano, pokud by to mÌstnÌ podmÌn-
ky umoûÚovaly.

Ve srovn·nÌ nap .̄ se Ñsuch˝miì n·dr-
ûemi v r·mci protipovodÚov˝ch opat¯enÌ
tyto n·drûe by musely b˝t vybaveny ob-
jekty pro manipulaci s pr˘toky a vyûado-
valy by soustavnou odbornou pÈËi. TÌm
by byla zajiötÏna i pÈËe o jejich bezpeË-
nost a tudÌû i o bezpeËnost ̇ zemÌ pod nimi.

Takov˝ z·mÏr by bylo vhodnÈ ovÏ¯it
realizacÌ experiment·lnÌch objekt˘ v do-
stateËnÈm ËasovÈm p¯edstihu, aby bylo
moûnÈ ̄ ·dnÈ ovÏ¯enÌ a vyhodnocenÌ. Uva-
ûovanÈ n·drûe by mÏly by vöak b˝t provo-
zov·ny vodohospod·¯i ñ za ˙Ëasti v˝-
zkumn˝ch pracoviöù.

Prof. Ing. V. Broûa, DrSc., p¯edseda »VTVHS

Zkušenosti s novým stavebním zákonem
– co zákon neřeší

Nov˝ stavebnÌ z·kon mÏl z·sadnÏ zjednoduöit procesnÌ ̄ ÌzenÌ spojenÈ s ̇ zem-
nÌm pl·nov·nÌm a stavebnÌm ¯·dem. DanÈ oËek·v·nÌ nebylo re·lnÈ a nelze je
vysledovat v EvropÏ ani v »R.

StavebnÌ z·kon p¯in·öÌ Ë·steËnÈ zjednoduöenÌ vymezenÌm spr·vnÌ a vÏcnÈ
p˘sobnosti dotËen˝ch spr·vnÌch org·n˘ jenû mohou vyd·vat z·vazn· stanoviska,
kter· nejsou samostatn˝m spr·vnÌm rozhodnutÌm. V Ë·sti ve¯ejnÈ spr·vy je
uloûena povinnost dotËenÈmu org·nu v tom smyslu, ûe je v·z·n sv˝m p¯edchozÌm
stanoviskem nebo z·vazn˝m stanoviskem.

Ing. Ji¯Ì Blaûek, Brno

Sloûitost stavebnÌch ̄ ÌzenÌ je v†danÈm
obdobÌ zap¯ÌËinÏna souËasn˝m
p˘sobenÌm t¯ech pr·vnÌch reûim˘,
spr·vnÌch ¯ÌzenÌ veden˝ch podle:

1. Spr·vnÌho ¯·du, z·k. Ë. 71/1967 Sb.,
a stavebnÌho z·kona Ë. 50/1976 Sb.,
do 31. 12. 2005.

2. Spr·vnÌho ̄ ·du, z·k. Ë. 500/2004 Sb.,
a stavebnÌho z·kona Ë. 50/1976 Sb.,
do 31. 12. 2006.

3. Spr·vnÌho ¯·du, z·k Ë. 500/2004 Sb.,
a stavebnÌho z·kona Ë. 183/2006 Sb.,
od 1. 1. 2007.

Sloûitost je d·na n·sledujÌcÌmi sku-
teËnostmi:
ñ nÏkterÈ ˙pravy jsou pouze odliönÈ

drobn˝mi odchylkami
ñ znaËn˝m rozsahem ˙prav ve zmÏno-

vÈm z·konÏ, z·k. Ë. 186/2006 Sb.,

ñ v˝znamnou zmÏnou t˝kajÌcÌ se na-
bytÌ pr·vnÌ moci u jednotliv˝ch po-
stup˘ a reûim˘ ¯ÌzenÌ

ñ z·sadnÌ zmÏnou z·pis˘ vlastnick˝ch
a jin˝ch vÏcn˝ch pr·v dle novÈ vyhl.
Ë. 26/2007 Sb., kterou se prov·dÌ
z·kon Ë. 265/1992 Sb., o z·pisech
vlastnick˝ch a jin˝ch pr·v vÏcn˝ch
k†nemovitostem.

UûitÌm nov˝ch institut˘ nap¯:
■ opat¯enÌ obecnÈ povahy
■ ve¯ejnopr·vnÌ smlouva
■ dohoda o parcelaci
■ pl·novacÌ smlouva
■ pod·v·nÌ podnÏt˘
■ p¯ezkumn· ¯ÌzenÌ
■ autorizovan˝ inspektor
Z·kon nedefinuje n·sledujÌcÌ pojmy i kdyû
je uûÌv·:

O zmÏnÏ klimatu se sice hovo¯Ì vel-
mi Ëasto, propracov·vajÌ se scÈn·¯e
jejÌch dopad˘ v r˘zn˝ch sfÈr·ch ñ tzv.
adaptaËnÌ opat¯enÌ vöak z˘st·vajÌ p¯e-
v·ûnÏ ve sfÈ¯e organizaËnÌ a spÌö admi-
nistrativnÌ. ZmÏna klimatu se stala hlav-
nÏ politikem ñ a nic vÌc. P¯esto bychom
se mÏli pokusit vËas prosazovat reali-
zaci konkrÈtnÌch opat¯enÌ, kter· majÌ
velkou nadÏji na splnÏnÌ oËek·vanÈ-
ho ˙Ëinku a jejich p˘sobenÌ ovÏ¯it.
K nim pat¯Ì i n·drûe v menöÌch povo-
dÌch, o nichû bylo pojedn·no v tomto
p¯ÌspÏvku.

❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑
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■ projektov·nÌ (pr·vnÌ a vÏcnÈ souvis-
losti)

■ hlavnÌ projektant
■ odbornÏ kvalifikovan· osoba

Z·kon neuv·dÌ nÏkterÈ druhy dokumen-
tace
■ investiËnÌ z·mÏr
■ studie
a d·le vypustil
■ ekonomickou Ë·st (souhrnn˝ rozpo-

Ëet, v˝kaz v˝mÏr) i p¯esto, ûe na povin-
n˝ch formul·¯Ìch poûaduje orientaËnÌ
n·klady stavby

Novela stavebnÌho z·kona, z·k. Ë.
191/2008 Sb.,  tyto skuteËnosti ne¯eöÌ.

Nep¯esnosti vznikajÌ v†urËenÌ ˙Ëast-
nÌk˘ p¯Ìsluön˝ch ¯ÌzenÌ nap .̄:
● re·lnÈm uplatnÏnÌ z·stupce ve¯ejnosti
● obËanskÈ sdruûenÌ, obËanskÈ inicia-

tivy
● formy zastupov·nÌ a opatrovnictvÌ
● uûitÌ petiËnÌho pr·va
● pr·vo o svobodnÈm p¯Ìstupu k†infor-

macÌm
● nahlÌûenÌ do spis˘, opat¯ov·nÌ kopiÌ

ze spisu
● pr·vo na informace o ûivotnÌm pro-

st¯edÌ
● ve¯ejnÈ projedn·nÌ, zve¯ejÚov·nÌ pÌ-

semnostÌ
● nejednoznaËnÈ rozdÌly mezi p¯ipo-

mÌnkou, n·mitkou, stanoviskem, z·-
vazn˝m stanoviskem, pÌsemn˝m vyj·-
d¯enÌm (z·k.Ë. 100/2001 Sb., apod.)

Evropsk˝ standart ˙pravy spr·vnÌho
¯ÌzenÌ obsahuje n·sledujÌcÌ z·sady:
◆ ochranu jednotlivce ve spr·vnÌm roz-

hodov·nÌ
◆ pr·va p¯Ìstupu k†informacÌm
◆ spr·vnÌho ¯ÌzenÌ jenû se dot˝k· vel-

k˝ch skupin osob
◆ spr·vnÌho trest·nÌ

VODNÕ STAVBY, STAVBY VODOVO-
DŸ A KANALIZACÕ

StavebnÌ z·kon dan˝m stavb·m vÏ-
nuje minim·lnÌ pozornost. V†ustanovenÌ
ß 2 ÑZ·kladnÌ pojmyî jsou obecnÏ aû
neurËitÏ vymezeny v†odst. 1 pÌsm. b) pod
ve¯ejnou infrastrukturou jako pozemky,
stavby, za¯ÌzenÌ a to v†bodÏ
1. DopravnÌ infrastruktura, nap¯Ìklad vod-

nÌch cest a s nÌm souvisejÌcÌ za¯ÌzenÌ
2. Technick· infrastruktura, kterou jsou

vedena a stavby a s†nimi provoznÏ
souvisejÌcÌ za¯ÌzenÌ technickÈho vy-
bavenÌ, nap .̄ vodovody, vodojemy,
kanalizace, ËistÌrny odpadnÌch vod.

V†ustanovenÌ ß 103, kterÈ vymezuje
stavby, terÈnnÌ ˙pravy, za¯ÌzenÌ a udrûo-
vacÌ pr·ce nevyûadujÌcÌ stavebnÌ povo-
lenÌ ani ohl·öenÌ, odst. 1, pÌsm. b) bod 7
jsou uvedeny stavebnÌ ˙pravy vodovod˘
a kanalizacÌ pokud se nemÏnÌ jejich trasa,
bod 8 uv·dÌ p¯Ìpojky vodovodnÌ, kanali-

zaËnÌ v†dÈlce do 50m. U tÏchto staveb po-
staËÌ ̇ zemnÌ souhlas dle 96 odst. 2 pÌsm. a).

Ohl·öenÌ vyûadujÌ dle ß 104 odst. 2
pÌsm. h) p¯Ìpojky neuvedenÈ v ß 103 odst.
1 pÌsm. b) bod 8.

PrvnÌm problÈmov˝m okruhem je
ot·zka zda z·kladnÌ pojem technick·
infrastruktura je nad¯azen pojmu p¯Ìpoj-
ka, druhou v˝kladovou nep¯esnostÌ je
ot·zka proË jsou p¯Ìpojky rozdÏleny do
50 m  a nad 50 m neboù z·kon Ë. 274/
2001 Sb., o vodovodech a kanalizacÌch
pro ve¯ejnou pot¯ebu ve znÏnÌ pozdÏj-
öÌch p¯edpis˘ zn· pouze p¯ipojenÌ kon-
krÈtnÌho vlastnÌka (odbÏratele). Z·kon Ë.
186/2006 Sb., o zmÏnÏ nÏkter˝ch z·kon˘
souvisejÌcÌch s†p¯ijetÌm stavebnÌho z·ko-
na a z·kona o vyvlastnÏnÌ neupravil uve-
denÈ rozdÌly. JeötÏ v˝raznÏjöÌ rozdÌly jsou
u pojmu zmÏny staveb neboù ñ ˙pravy
st·vajÌcÌch staveb jsou velmi Ëastou Ëin-
nostÌ vlastnÌk˘ vodovod˘ a kanalizacÌ
nebo vodnÌch dÏl.

ZmÏna dokonËenÈ stavby je v ustano-
venÌ ß 2 odst. 5 charakterizov·na jako:
a) n·stavba
b) p¯Ìstavba
c) stavebnÌ ˙prava, p¯i kterÈ se zacho-

v·v· vnÏjöÌ p˘dorysnÈ i v˝ökovÈ ohra-
niËenÌ stavby.

ZmÏnou stavby p¯ed dokonËenÌm se
rozumÌ zmÏna v†prov·dÏnÌ stavby oproti
jejÌmu povolenÌ nebo dokumentaci stav-
by ovÏ¯enÈ stavebnÌm ˙¯adem.

StavebnÌ z·kon zmÏny staveb ¯eöÌ nÏ-
kolika reûimy nap¯.:
ñ ß 81 odst. 2 RozhodnutÌ o zmÏnÏ

stavby vyûadujÌ
a) n·stavby
b) p¯Ìstavby
c) zmÏny ve zp˘sobu uûÌv·nÌ staveb,

kterÈ podstatnÏ mÏnÌ n·roky na okolÌ
ñ ß 96 odst. 2 pÌsm. h) ⁄zemnÌ souhlas

postaËÌ u zmÏn staveb

Pozn·mka: VÏcn˝ rozdÌl mezi zmÏnami staveb,
kterÈ vyûadujÌ rozhodnutÌ a pro kterÈ postaËÌ
˙zemnÌ souhlas nenÌ proveden a je p¯edmÏtem
rozdÌln˝ch partikul·rnÌch v˝klad˘ a postup˘
jednotliv˝ch stavebnÌch ̇ ¯ad˘ a vodopr·vnÌch
˙¯ad˘.

Z·kladnÌ ot·zkou je zda p¯i zmÏnÏ
dokonËenÈ stavby se bude postupovat
podle ustanovenÌ stavebnÌho z·kona ne-
bo zda postupovat podle vodnÌho z·ko-
na. Dle stavebnÌho z·kona lze zmÏnu
dokonËenÈ stavby provÈst na z·kladÏ
rozhodnutÌ, ̇ zemnÌho souhlasu nebo bez
opat¯enÌ stavebnÌho ˙¯adu, dle z·kona
o vod·ch vûdy aû po nabytÌ pr·vnÌ moci
stavebnÌho povolenÌ. JeötÏ v˝raznÏjöÌ roz-
dÌl je pak u stavebnÌch ˙prav. Z·kladnÌ
pojem stavebnÌch ˙prav je v†ustanovenÌ
ß 2 odst. 5 pÌsm. c). StavebnÌ ˙pravy ne-
vyûadujÌ dle ß 81 odst. 3 pÌsm. a) rozhod-
nutÌ o zmÏnÏ stavby ani ˙zemnÌ souhlas.

Jiû ve stavebnÌm z·konÏ je rozpor neboù
v ß 96 odst. 2 pÌsm. h) je pro stavebnÌ
˙pravy ñ zmÏny staveb ñ postaËujÌcÌ
˙zemnÌ souhlas, obdobnÏ pro stavby, je-
jich zmÏny a za¯ÌzenÌ, kterÈ nevyûadujÌ
stavebnÌ povolenÌ ani ohl·öenÌ, ( ß 103
odst. 1,2/ ve spojenÌ s†ustanovenÌm ß 96
odst.2 pÌsm. a). D·le jsou stavebnÌ ̇ pravy
vymezeny v ß 103 odst. 1. pÌsm. b) bod 7;
ß 103 odst.1. pÌsm. h), ß 104, odst. 2, pÌsm. n).

Z†danÈho v˝Ëtu lze odvodit, ûe je
nutnÈ p¯esnÈ vÏcnÈ vymezenÌ stavebnÌch
˙prav a dobr· odborn· znalost pracov-
nÌk˘ stavebnÌch ˙¯ad˘ aby nedoch·zelo
k†rozpor˘m. Z·kon Ë. 254/2001 Sb., o vo-
d·ch vyûaduje ustanovenÌm ß 15 stavebnÌ
povolenÌ k†provedenÌ vodnÌch dÏl, k†je-
jich zmÏn·m a zmÏn·m jejich uûÌv·nÌ,
jehoû i k†jejich odstranÏnÌ. Z·kon nezn·
stavebnÌ ˙pravy. Co je vodnÌm dÌlem je
vymezeno v ß 55 z·kona o vod·ch.

Z·kladnÌ ot·zkou tedy je zda u zmÏn
dokonËen˝ch staveb a jejich stavebnÌch
˙prav postupovat podle stavebnÌho z·-
kona a stavebnÌ ̇ pravu provÈst bez ohl·-
öenÌ, na ohl·öenÌ nebo ̇ zemnÌ souhlas, ne-
bo zda se ¯Ìdit stavebnÌm z·konem a tyto
stavebnÌ pr·ce provÈst aû po pr·vnÌ moci
vodopr·vnÌho stavebnÌho povolenÌ.

Teoreticky zde ¯eöÌme z·sadu Ñlex
specialis derogat legi generaliì a Ñlex
prosterior derogat legi prioriì. ObecnÏ
platÌ z·sada, ûe Ñlex specialisì m· apli-
kaËnÌ p¯ednost. Tedy pokud je p¯ijat poz-
dÏjöÌ z·kon, kter˝ je obecnÏjöÌ neû d¯Ì-
vÏjöÌ z·kon, p¯estoûe je staröÌ a dost·v·
p¯ednost d¯ÌvÏjöÌ z·kon. Slovo Ñlexì je
nutno ch·pat ve v˝znamu pr·vnÌ normy.
VodnÌ z·kon ¯eöÌ stavebnÏ pr·vnÌ normy
t˝kajÌcÌ se pouze vodnÌch dÏl. StavebnÌ
z·kon obsahuje pr·vnÌ normy dopadajÌcÌ
na vöechny druhy staveb bez bliûöÌho
rozliöenÌ. Pak m· pr·vnÌ norma z†vodnÌho
z·kona p¯ednost a norma stavebnÌho
z·kona je pouûiteln· podp˘rnÏ ñ subsi-
di·rnÏ. Jestliûe stavebnÌ z·kon obsahuje
pr·vnÌ normu, kter· ̄ eöÌ shodnou proble-
matiku o shodnÈ mÌ¯e konkrÈtnosti jako
norma vodnÌho z·kona. V†tomto p¯ÌpadÏ
je nutnÈ pouûÌt z·sadu up¯ednostnÏnÌ
mladöÌ pr·vnÌ normy a tou je stavebnÌ
z·kon. KoneËnÏ stavebnÌ z·kon obsahu-
je normu, kter· je podrobnÏjöÌ neû ob-
dobn· norma vodnÌho z·kona, nebo ji
nezn·. Pak norma stavebnÌho z·kona
bude normou speci·lnÌ v˘Ëi z·konu o vo-
d·ch a bude mÌt aplikaËnÌ p¯ednost.

Z·kon o vod·ch v ß 55 odst. 1., vyme-
zuje vodnÌ dÌla otev¯enou v˝Ëtovou defi-
nicÌ a na nÌ navazujÌcÌ negativnÌ definici
v†n·sledujÌcÌm odstavci. Druh· z·kladnÌ
norma je obsaûena v ß 15 odst. 1. tato
stanovÌ, ûe zmÏny vodnÌho dÌla vyûadujÌ
povolenÌ vodopr·vnÌho org·nu.

StavebnÌ z·kon v ß 103, odst. 1, pÌsm.
b), bod 7, definuje stavebnÌ ̇ pravy vodo-
vod˘ a kanalizacÌ, pokud se nemÏnÌ jejich
trasa. Tyto pak nevyûadujÌ stavebnÌ po-
volenÌ ani ohl·öenÌ.
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Jelikoû stavebnÌ z·kon v†tomto usta-
novenÌ ̄ eöÌ niûöÌ okruh p¯Ìpad˘ (jen vodo-
vody a kanalizace) neû z·kon o vod·ch
(¯eöÌ vöechny typy vodnÌch dÏl) pak lze
konstatovat, ûe norma stavebnÌho z·kona
m· v˘Ëi normÏ vodnÌho z·kona aplikaËnÌ
p¯ednost.

DOPRAVNÕ   INFRASRUKTURA

StavebnÌ z·kon v†ustanovenÌ ß 2
z·kladnÌ pojmy v†odst. 1 pÌsm. b) uv·dÌ
pod ve¯ejnou infrastrukturou pozemky,
stavby, za¯ÌzenÌ, a to v†bodu 1 dopravnÌ
infrastruktura, nap¯Ìklad stavby pozem-
nÌch komunikacÌ, drah, vodnÌch cest,
letiöù  a s†nimi souvisejÌcÌ za¯ÌzenÌ.

Dan· definice nenÌ ̇ pln·, z·kon dan˝
druh staveb d·le neup¯esÚuje. P˘sobnost
stavebnÌho ̇ ¯adu, s†v˝jimkou pravomoci
ve vÏcech ˙zemnÌho rozhodov·nÌ vyko-
n·vajÌ speci·lnÏ stavebnÌ ˙¯ady vymeze-
nÈ v ß 15 z·kona.

Z·sadnÌ problÈm zda se jedn· o stavbu
speci·lnÌ nebo o stavbu v†p˘sobnosti
obecnÌho stavebnÌho ˙¯adu je ponech·n
na stanovisku p¯ÌsluönÈho speci·lnÌho
stavebnÌho ˙¯adu.

Ze staveb dopravnÌ infrastruktury za-
vedu problematick˝ okruh ot·zek u sta-
veb d·lnic, silnic, mÌstnÌch komunikacÌ
a ve¯ejnÏ p¯Ìstupn˝ch ˙Ëelov˝ch komu-
nikacÌ. Pro vymezenÌ dan˝ch staveb je
rozhodn˝:
1. Z·kon Ë. 13/1997 Sb., o pozemnÌch

komunikacÌch, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch
p¯edpis˘ (18 novel)

2. Vyhl·öka Ë. 104/1997 Sb., kterou se
prov·dÌ z·kon o pozemnÌch komuni-
kacÌch, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘
(5 zmÏn)

3. Vyhl·öka Ë. 146/2008 Sb., o rozsahu
a obsahu projektovÈ dokumentace
dopravnÌch staveb.

Z·kon pozemnÌ komunikace dÏlÌ na
tyto kategorie:
a) d·lnice
b) silnice
c) mÌstnÌ komunikace
d) ˙ËelovÈ komunikace

⁄ËelovÈ komunikace nevymezuje na
ve¯ejnÏ p¯ÌstupnÈ a neve¯ejnÏ p¯ÌstupnÈ.
Dle ustanovenÌ ß 7 lze upravit nebo ome-
zit ve¯ejn˝ p¯Ìstup na ˙Ëelovou komuni-
kaci po projedn·nÌ s†p¯Ìsluön˝m silniË-
nÌm spr·vnÌm ̇ ¯adem a p¯Ìsluön˝m org·-
nem Policie »eskÈ republiky. Z·kon d·le
vymezuje souË·sti a p¯ÌsluöenstvÌ d·lnic,
silnic a mÌstnÌch komunikacÌ, jejich sil-
niËnÌ pozemek. Z·kon ale nevymezuje
pojem uûit˝ ve stavebnÌm z·konÏ Ñs nimi
souvisejÌcÌ za¯ÌzenÌî ani co je ÑsouË·st
a p¯ÌsluöenstvÌ ˙Ëelov˝ch komunikacÌî.

Vyhl·öka Ë. 104/1997 Sb., shodnÏ se
z·konem nevymezuje ̇ ËelovÈ komunika-
ce, vyhl. Ë. 146/2008 Sb., uv·dÌ v ß 2 Pro-
jektov· dokumentace, odst. 1 pÌsm. b)
ve¯ejnÏ p¯ÌstupnÈ ˙ËelovÈ komunikace.

     Z·kon o pozemnÌch komunikacÌch
uv·dÌ ˙ËelovÈ komunikace v ß 7, popis
je obecn˝ a pro praxi nedostaËujÌcÌ, ne-
boù problematika ˙Ëelov˝ch komunika-
cÌ, kterÈ spadajÌ do sfÈry ve¯ejnopr·vnÌ.
     PozemnÌ komunikace ve¯ejnÏ p¯Ì-
stupn· musÌ splÚovat nÏkterou z†pod-
mÌnek uveden˝ch v ß 7 odst. 1 z·kona
o pozemnÌch komunikacÌch a b˝t uve-
dena v†pasportu komunikacÌ obcÌ. Opa-
kem je ˙Ëelov· komunikace, kter· nenÌ
ve¯ejnÏ p¯Ìstupn· nebo na nÌ je na n·vrh
vlastnÌka p¯Ìsluön˝m silniËnÌm spr·vnÌm
org·nem upraven nebo omezen provoz.
     Samostatnou pozornost si zaslouûÌ
sjezdy a n·jezdy, kter˝mi se na pozemnÌ
komunikace p¯ipojujÌ sousednÌ nemovi-
tosti. UstanovenÌmi ß 10 z·kona o pozem-
nÌch komunikacÌch v˝slovnÏ uv·dÌ, ûe
p¯ÌmÈ p¯ipojenÌ sousednÌ nemovitosti na
pozemnÌ komunikaci nenÌ ˙Ëelovou ko-
munikacÌ. Zde tedy bude z·leûet na kon-
krÈtnÌm p¯ÌpadÏ, kdy bude sjezd nebo
n·jezd za ˙Ëelovou komunikaci povaûo-
v·n a kdy nikoliv. RozhodnÈ kritÈrium
bude poËet p¯ipojovan˝ch nemovitostÌ.
Sjezdy, n·jezdy dle ustanovenÌ ß 14 odst.
2 pÌsm. a) nejsou souË·stÌ ani p¯Ìsluöen-
stvÌm d·lnice, silnice nebo mÌstnÌ komu-
nikace. Ke vzniku ˙ËelovÈ komunikace
ve vÏtöinÏ p¯Ìpad˘ nebylo vyd·no û·dnÈ
rozhodnutÌ Ëi opat¯enÌ p¯ÌsluönÈho org·-
nu. Ve vybran˝ch p¯Ìpadech ani nebylo
pot¯eba, nap .̄ nezpevnÏn· cesta, po kterÈ
se historicky jezdÌ, bylo k†nÌ pr·vo ch˘ze,
pojezd nemotorov˝mi, taûn˝mi, zemÏ-
dÏlsk˝mi za¯ÌzenÌmi, p¯ÌvÏsy, p¯eh·nÏnÌ
hospod·¯sk˝ch zvÌ¯at. Dan· cesta je
v†katastru nemovitostÌ oznaËena jako
ÑostatnÌ plocha ñ ostatnÌ komunikaceî.
Na druhÈ stranÏ dle Ël·nku 11 odst. 4
Listiny pr·v a svobod nelze z¯Ìdit ˙Ëelo-
vou komunikaci na pozemku proti v˘li
jeho vlastnÌka. Z¯ÌdÌ-li nÏkdo jin˝ neû
vlastnÌk ˙Ëelovou komunikaci a vlastnÌk
neprojevÌ, byù i konkludentnÏ souhlas
s†existencÌ a uûÌv·nÌm tÈto komunikace,
m˘ûe se dom·hat ochrany negativnÌ ûa-
lobou podle ß 126 odst. 1 ObËanskÈho
z·konÌku. Nelze vöak opomenout Ël. 11
odst. 1 Listiny pr·v a svobod, tam kde po-
zemek s†˙Ëelovou komunikacÌ byl zÌsk·n
do ve¯ejnopr·vnÌ korporace. Zde je pak
nutno posuzovat podmÌnku komunikaË-
nÌ nezbytnosti, tj. alternativnÌho p¯Ìstupu,
pak nastupuje institut vÏcnÈho b¯emene.

ENERGETICK… STAVBY

Stavby z†oboru elektroenergetiky
jsou ve stavebnÌm z·konÏ nedostateËnÏ
a nep¯esnÏ specifikov·ny.

V†z·kladnÌch pojmech, ustanovenÌ ß 2,
odst. 1, pÌsm. k) vymezuje ve¯ejnou infra-
strukturu, bod 2, pak technickou infra-
strukturu, za kterou se povaûujÌ vedenÌ
a stavby a s†nÌm provoznÏ souvisejÌcÌ
za¯ÌzenÌ technickÈho vybavenÌ nap .̄ trafo-
stanice, energetickÈ vedenÌ. Ve¯ejnou
prospÏönou stavbou je nap .̄ distribuËnÌ

soustava elekt¯iny, nikoliv vöak za¯ÌzenÌ
pro v˝robu elekt¯iny.

Energetick· soustava se v†souladu se
z·konem Ë. 458/2000 Sb., energetick˝
z·kon, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘
ËlenÌ na elektrizaËnÌ soustavu, plyn·ren-
skou soustavu a soustavu centralizova-
nÈho z·sobov·nÌ teplem. Energetick·
soustava nenÌ nikde definov·na, stavebnÌ
z·kon ji uûÌv· v ß 103 odst. 1, pÌsm. b)
bod 4. ElektrizaËnÌ soustava je defino-
v·na v ß 2 EnergetickÈho z·kona (EZ).
Jedn· se o vz·jemnÏ propojen˝ soubor
za¯ÌzenÌ pro v˝robu, p¯enos, transformaci
a distribuci elekt¯iny vËetnÏ elektrick˝ch
p¯Ìpojek a p¯Ìm˝ch vedenÌ, systÈmy mÏ¯Ì-
cÌ, ochrannÈ, ̄ ÌdÌcÌ, zabezpeËovacÌ a tele-
komunikaËnÌ techniky.

Dle ustanovenÌ ß 103 odst. 1, pÌsm.
b), bod 4. z·kona Ë. 183/2006 Sb., ve znÏ-
nÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘ (d·le SZ) stavebnÌ
povolenÌ ani ohl·öenÌ stavebnÌmu ˙¯adu
nevyûadujÌ za¯ÌzenÌ, kter· jsou souË·stÌ
nebo p¯ÌsluöenstvÌm energetickÈ sousta-
vy, bez bliûöÌ specifikace.

Pojmy souË·st a p¯ÌsluöenstvÌ definu-
je z·kon Ë. 40/1964 Sb., ObËansk˝ z·ko-
nÌk ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘ v†usta-
novenÌ:

ñ ß 120 odst. 1. SouË·stÌ vÏcÌ je vöe, co
k†nÌ podle jejÌ povahy n·leûÌ a ne-
m˘ûe b˝t oddÏleno, aniû by se tÌm
vÏc znehodnotila

ñ ß 121 odst. 1. P¯ÌsluöenstvÌm vÏci jsou
vÏci, kterÈ n·leûÌ vlastnÌku vÏci hlav-
nÌ a jsou jim urËeny k†tomu, aby byly
s†hlavnÌ vÏcÌ trvale pouûÌv·ny

Z†uvedenÈho lze dovozovat, ûe se jed-
n· o vöechna elektrick· za¯ÌzenÌ, ze kte-
r˝ch se skl·d· elektrizaËnÌ soustava.

Jedn· se o: podpÏrnÈ body distribuËnÌ
sÌtÏ, spÌnacÌ prvky na tÏchto podpÏrn˝ch
bodech a vodiËe venkovnÌch vedenÌ, ka-
bely a kabelovÈ soubory kabelov˝ch ve-
denÌ i elektrickÈ stanice.

Pokud nenÌ z·sada jednoznaËnosti
a obecnÈ srozumitelnosti uûita v†textu
z·kona (v tomto p¯ÌpadÏ tomu tak nenÌ)
je nutnÈ ve v˝kladu nedostatek napravit.

Z·sadnÏ je nutno mÌt na z¯eteli, ûe
i kdyû dle ß 103 odst. 1 pÌsm. b) bod 4. SZ,
,,za¯ÌzenÌ, kter· jsou souË·stÌ nebo p¯Ìslu-
öenstvÌm  energetickÈ soustavyì nevyûa-
dujÌ stavebnÌ povolenÌ ani ohl·öenÌ sta-
vebnÌmu ̇ ¯adu vlastnÌ stavby (novostav-
by) energetickÈ soustavy (buÔ jeho samo-
statn˝ celek nebo jeho Ë·sti schopnÈ samo-
statnÈho uûÌv·nÌ) jednoznaËnÏ vyûadujÌ
˙zemnÌ rozhodnutÌ v†souladu s ß 92 sta-
vebnÌho z·kona, nebo v†nÏkter˝ch p¯Ìpa-
dech postaËÌ ˙zemnÌ souhlas dle ß 96 SZ
neboù tyto stavby nejsou vymezeny v†taxa-
tivnÌm v˝Ëtu staveb a za¯ÌzenÌ ( ß 79 odst.
3, ß 80 odst. 3, ß 81 odst. 3, ß 82 odst. 3), kte-
rÈ nevyûadujÌ rozhodnutÌ o umÌstÏnÌ stav-
by ani ˙zemnÌ souhlas. Za souË·st Ëi p¯Ì-
sluöenstvÌ elektrizaËnÌ soustavy nelze pova-
ûovat odbÏrn· za¯ÌzenÌ odbÏratele.      ■
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Vodohospod·¯sk˝ v˝znam, skuteËn˝ a ide·lnÌ stav
z·plavovÈho ˙zemÌ podÈl Labe od MÏlnÌka do H¯enska
Ing. Jind¯ich ZÌdek,  PovodÌ Labe, st·tnÌ podnik, z·vod DolnÌ Labe

Vliv z·plavovÈho ˙zemÌ ¯ek na snÌûenÌ velikosti a zpomalenÌ rychlosti
postupu kulminace povodnÌ je velice v˝znamn˝m, leË m·lo zn·m˝m fak-
tem. Nap¯Ìklad p¯i povodni v roce 2002 obËanÈ, ale bohuûel i nÏkterÈ ˙¯a-
dy zpochybÚovali skuteËnost, ûe p¯i kulminaci povodnÏ na VltavÏ v Praze
byl pr˘tok 5160 m3/s, tedy vÏtöÌ neû pr˘tok 4700 m3/s na Labi v profilu
vodoËtu ⁄stÌ n. L. P¯itom z Labe do kulminace na VltavÏ p¯itÈkalo jeötÏ
dalöÌch 600 m3/s. Ano, o 18%, tj. o 1060 m3/s se snÌûila kulminace povodnÏ
vlivem inundaËnÌho ˙zemÌ na VltavÏ mezi Prahou a MÏlnÌkem a na Labi
mezi MÏlnÌkem a ⁄stÌm n. L., coû snÌûilo hladinu p¯i kulminaci Labe v ⁄stÌ
n. L. o 130 cm.

P¯imÏ¯en· pokora k†p¯ÌrodnÌm jev˘m,
pozn·v·nÌ a respektov·nÌ hydrologic-
k˝ch z·konitostÌ naöÌ ËeskÈ krajiny jsou
z·kladem harmonickÈho spoluûitÌ lidÌ
s†¯ekou. ÿeky umoûÚujÌ ûivot, jsou nena-
hraditelnou souË·stÌ ûivotnÌho prost¯edÌ,
v˝znamn˝m prvkem krajiny, ale takÈ
mohou b˝t mimo¯·dnÏ niËivou silou.

Z·kladnÌ souË·stÌ obÏhu vody na
zemi je odtok vody ¯ekami z†kontinent˘
do oce·n˘. Odtokov˝ proces vody v†kra-
jinÏ po spadu sr·ûek spoËÌv· v†zadrûenÌ
Ë·sti vody ve vegetaci (intercepce), na-
plnÏnÌ mikrodeprese reliÈfu krajiny (de-
tence) a ve vsaku do zemÏ (infiltrace).
»·st infiltrovanÈ vody vytÈk· z†podzemÌ
do recipientu (hypodermick˝ odtok) a zb˝-
vajÌcÌ Ë·st doplÚuje z·soby podzemnÌch
vod, kterÈ jsou v†nÏkter˝ch lokalit·ch
propojeny v˝vÏry s†korytem vodnÌch to-
k˘ a vytv·¯Ì tak odtok v†¯ek·ch v†bezsr·û-
kovÈm obdobÌ. Pouh˝ odtok do ̄ ek nast·-
v· p¯i intenzivnÌch deötÌch, vÏtöÌch jak
intenzita vsaku. NavÌc u vegetaËnÌho po-
kryvu probÌh· po celou dobu evapotrans-
pirace a takÈ z†ostatnÌch povrch˘ krajiny
se voda vypa¯uje.

NaötÏstÌ Ëesk· krajina si zachovala
pomÏrnÏ velmi dobrou p¯irozenou schop-
nost zadrûenÌ vody v†krajinÏ. KonkrÈtnÏ
dle oficielnÌch ˙daj˘, od roku 1845 do
roku 1999 se zv˝öil v†»R podÌl plochy
les˘ z†29% na 35% a snÌûil podÌl zemÏ-
dÏlskÈ p˘dy ze 67% na 54% celkovÈ
plochy. Nap¯Ìklad v†roce 2005 na ˙zemÌ
»eskÈ republiky ve snÏhodeöùov˝ch sr·û-
k·ch spadlo 58 miliard m3 vody, k†tomu
na ËeskÈm ̇ zemÌ p¯iteklo v†¯ek·ch pouze
781 milion˘ m3 vody a oproti tomu
z†tohoto ˙zemÌ odteklo pouze 27 %, tj.
16 miliard vody. RovnÏû p¯i extrÈmnÏ
intenzivnÌch sr·ûk·ch, p¯i povodni v†roce
2002, kdy v†pr˘bÏhu 5 dn˘ ve dvou vl-
n·ch v†povodÌ Labe napröelo celkem 9,7
miliard m3 vody, tak v†hraniËnÌm ˙seku
Labe v†H¯ensku odteklo pouze 2,6 mi-
liard m3 vody, tj. 27% z†celkovÈho ob-
jemu sr·ûek.

Vnitrozemsk˝ st·t st¯ednÌ Evropy,
»esk· republika, je situov·na u rozvod-
nice t¯Ì mo¯Ì na takzvanÈ Ñst¯eöe Evropyî.

Ve sv˝ch zdrojÌch vody je zcela z·visl·
na nevyzpytateln˝ch snÏhodeöùov˝ch
sr·ûk·ch. Do »eskÈ republiky totiû ne-
p¯itÈk· û·dn· v˝znamn· ̄ eka, nejsou zde
vysokohorskÈ ledovce ani velk· p¯ÌrodnÌ
jezera. NejvÏtöÌ hrozbou »eskÈ republiky
tak nejsou povodnÏ, ale nedostatek vody.
⁄zemÌ povodÌ Labe vytv·¯Ì uzav¯en·
mÌsovit· oblast o celkovÈ rozloze 50 tis.
km2. Labe v†odtokovÈm profilu z »eskÈ
republiky v†DÏËÌnÏ m· aû nÏkolikan·-
sobnou meziroËnÌ a mezimÏsÌËnÌ roz-
kolÌsanost pr˘toku. LidÈ v†»ech·ch se
odprad·vna snaûÌ zmÏnit tuto skuteËnost
a zadrûovat takÈ vodu z†obdobÌ jejÌho
p¯ebytku pro obdobÌ sucha.

St·tnÌ podnik PovodÌ Labe, spr·vce
vodnÌho toku Labe v†⁄steckÈm kraji
v†souladu s†r·mcovou smÏrnicÌ o vod·ch
evropskÈho spoleËenstvÌ spravuje a pro-
vozuje ¯eku Labe s cÌlem dosaûenÌ jejÌ-
ho dobrÈho stavu. Jedn· se o velmi
rozs·hl˝ komplex odborn˝ch ËinnostÌ
realizovan˝ch ve spolupr·ci s†vodopr·v-
nÌmi ˙¯ady a dalöÌmi p¯Ìsluön˝mi orga-
nizacemi.

OdbornÌ specialistÈ st·tnÌho podniku
PovodÌ Labe spolupracovali na Ëesko-
holandskÈm protipovodÚovÈm projektu
MATRA a dalöÌ dlouhodobÏ pracujÌ
v†Mezin·rodnÌ komisi pro ochranu Labe
a dalöÌch programech EU.

V˝skytu povodnÌ nelze zabr·nit. LidÈ
mohou do urËitÈ mÌry pouze ovlivnit
velikost, Ëasov˝ pr˘bÏh povodÚovÈ vlny
a zmÌrnit jejÌ negativnÌ d˘sledky. P¯i
realizaci povodÚov˝ch opat¯enÌ se musÌ
postupovat koncepËnÏ a nelze ¯eöit
lok·lnÌ problÈmy bez posouzenÌ jejich
vlivu na navazujÌcÌ ˙zemÌ. P¯i ¯eöenÌ
projekt˘ je zapot¯ebÌ p¯Ìsluön· odbor-
nost ¯eöitel˘, urËit· pokora a pochope-
nÌ p¯ÌrodnÌch jev˘ a moûnostÌ ËeskÈ
krajiny.

Z·kladnÌm cÌlem povodÚov˝ch opa-
t¯enÌ je zabezpeËenÌ maxim·lnÏ moûnÈ
odtokovÈ kapacity ̄ eËiötÏ a p¯ilehlÈ inun-
dace ¯eky pro odvedenÌ p¯ebyteËnÈho
objemu povodÚovÈ vody do mo¯e. S†tÌm
souvisÌ zejmÈna minimalizace technic-
k˝ch objekt˘ zejmÈna v†aktivnÌ inundaci

¯eky, odstraÚov·nÌ n·nosu v†¯eËiöti, vhod-
n· skladba vegetace, zemÏdÏlskÈho hos-
poda¯enÌ v inundaci, a dalöÌ opat¯enÌ, jako
je nap¯Ìklad odlehËovacÌ boËnÌ kan·l.

Druh˝m cÌlem protipovodÚovÈ stra-
tegie je snÌûenÌ velikosti kulminace po-
vodÚovÈ vlny a zpomalenÌ jejÌho postu-
pu. Toho lze dos·hnout, zejmÈna pod-
porou boËnÌch rozliv˘ povodÚovÈ vlny
do inundace, v˝stavbou p¯ehrad, v†menöÌ
mÌ¯e poldr˘, a takÈ vyuûitÌm rybnÌk˘
s†povodÚovou p¯edmanipulacÌ. P¯i pro-
jektov·nÌ p¯ehrad je nutno br·t na z¯etel,
ûe hlavnÌm problÈmem »ech je nedo-
statek vody. Proto p¯ehrady musÌ zadrûet
Ë·st povodÚovÈho objemu vody pro
obdobÌ sucha, kterÈ m· v†tÈto oblasti
vÌcelet˝ cyklus.

Velmi v˝znamn˝m povodÚov˝m opa-
t¯enÌm je prodlouûenÌ prognÛzy objemu
sr·ûek a povodÚov˝ch pr˘tok˘ s†vyuûi-
tÌm nejmodernÏjöÌch matematick˝ch
program˘ a n·slednÈ matematickÈ mo-
delov·nÌ rozliv˘, postupu povodÚovÈ vlny,
hloubky a rychlosti vody na tocÌch p¯i
konkrÈtnÌ povodni. V˝sledky matematic-
kÈho modelov·nÌ zakreslenÈ do orto-
fotomap a digitalizovan˝ch katastr·l-
nÌch map jsou v˝znamn˝m podkladem
pro vËasnou protipovodÚovou operativnÌ
Ëinnost p¯ed p¯Ìchodem kulminacÌ po-
vodnÌ.

U nÏkter˝ch objekt˘ v†minulosti ne-
vhodnÏ postaven˝ch v†z·topovÈm ̇ zemÌ
¯eky v†od˘vodnÏn˝ch, vodohospod·¯sky
a ekonomicky p¯ijateln˝ch p¯Ìpadech lze
prov·dÏt jejich ochranu v˝stavbou
ochrann˝ch hr·zÌ s utÏsnÏnÌm podloûÌ
eventu·lnÏ doplnÏnÈm Ëerp·nÌm pod-
zemnÌ vody. V˝stavbu povodÚov˝ch
hr·zÌ je vöak nutno realizovat uv·ûlivÏ,
pokud moûno v†pr˘tokovÏ neaktivnÌ zÛ-
nÏ, v†co nejmenöÌm objemu chr·nÏnÈho
˙zemÌ, po podrobnÈm v˝zkumu ovliv-
nÏnÌ hladin v†¯ece nad a pod touto stav-
bou a ovlivnÏnÌ spodnÌch vod mimo
povodÚovÈ stavy. ProtipovodÚovÈ hr·ze
zajiöùujÌ ochranu p¯ed povodnÌ pouze do
projektovÈ velikosti pr˘toku. P¯i jeho
p¯ekroËenÌ se chr·nÏnÈ ˙zemÌ zatopÌ.
Tyto pouze lok·lnÏ ˙ËinnÈ protipovod-
ÚovÈ stavby jsou vÏtöinou velmi n·klad-
nÈ, a to zejmÈna vlivem pot¯eby utÏsnÏnÌ
podloûÌ. ÿeöenÌ je Ëasto komplikov·no
komunikacemi, kanalizacÌ, inûen˝rsk˝mi
sÌtÏmi a mÌstnÌmi potoky. Protipovod-
ÚovÈ hr·ze se sice kombinujÌ s†kr·tko-
dobÏ pouûÌvan˝mi mobilnÌmi stÏnami,
p¯esto se Ëasto jedn· o v˝znamn˝ z·sah
do vzhledu krajiny a pozemk˘.

Labe v†⁄steckÈm kraji protÈk· p¯e-
v·ûnÏ silnÏ osÌdlen˝m, industrializo-
van˝m, ale takÈ zemÏdÏlsky intenzivnÏ



16

PozemkovÈ ˙pravy / duben 2009

vyuûÌvan˝m ˙zemÌm. Polovina tohoto
˙seku Labe je souË·stÌ Chr·nÏn˝ch kra-
jinn˝ch oblastÌ a proch·zÌ zejmÈna ve svÈ
dolnÌ Ë·sti ̇ zk˝m ̄ ÌËnÌm kaÚonem, navÌc
sev¯en˝m z†obou b¯eh˘ silniËnÌm a ûelez-
niËnÌm koridorem. Problematika povod-
Úov˝ch opat¯enÌ na Labi v†⁄steckÈm
kraji je specifick· a sloûit·. Labe sem
p¯iv·dÌ p¯ebyteËnou povrchovou vodu
prakticky z†cel˝ch »ech. PovodeÚ na
jakÈkoliv v˝znamnÈ ̄ ece »ech vÌcemÈnÏ
ovlivÚuje pr˘tok na tomto hraniËnÌm
˙seku Labe. Proto povodÚov· opat¯enÌ
na tÏchto ¯ek·ch musÌ b˝t posuzov·na
i z†tohoto hlediska. Jiû dnes existujÌcÌ
p¯ehrady VltavskÈ kask·dy a p¯ehrady
Nechranice na Oh¯i sniûujÌ kulminaËnÌ
pr˘tok p¯i povodnÌch aû o 25 % a na-
lepöujÌ externÏ nÌzkÈ letnÌ pr˘toky aû
o 60 %.

DosavadnÌ povodÚov· opat¯enÌ reali-
zovan· spr·vcem tohoto ˙seku vodnÌho
toku Labe jsou na evropskÈ technickÈ
˙rovni. Cel˝ ̇ sek Labe v†⁄steckÈm kraji
od roku 1998 spr·vce vodnÌho toku moni-
toruje automatick˝m vodohospod·¯-
sk˝m systÈmem, kter˝ je takÈ napojen na
v˝znamnÈ mÏrnÈ profily na hornÌ Ë·sti
Labe a vöech v˝znamn˝ch p¯ÌtocÌch. Pro
tento ˙sek je zpracov·n matematick˝
model povodÚov˝ch stav˘ v†Labi, kter˝
umoûÚuje operativnÏ zakreslit do mapo-
v˝ch podklad˘ vËetnÏ ortofotomap roz-
livy, hloubky a rychlosti proudÏnÌ vody
p¯i povodnÌch. N·nosy v† ¯eËiöti jsou
operativnÏ zjiöùov·ny nejmodernÏjöÌm
ultrazvukov˝m mÏ¯ÌcÌm systÈmem se
satelitnÌ navigacÌ. OdstraÚov·nÌ n·nos˘
spr·vce toku zabezpeËuje modernÌ
mechanizacÌ, jako je nap¯Ìklad d·lkovÏ
¯Ìzen˝ pod vodou pracujÌcÌ buldozer
Komatsu. P¯ehrady na dolnÌm Labi
nebyly a nebudou postaveny. Na Labi
pod soutokem s†Vltavou je pouze 6 jez˘,
kterÈ nemajÌ retenËnÌ objem na ovlivnÏnÌ
kulminacÌ povodnÌ. Tyto jezy v†souladu
s†manipulaËnÌm ¯·dem, jsou postupnÏ
zcela vyhrazeny p¯ed dosaûenÌm jedno-
letÈ povodnÏ, a protoûe majÌ vyprojekto-
v·ny na spodnÌ Ë·sti jezov˝ch pilÌ¯˘
podtlakovÈ plochy, neovlivÚujÌ pr˘chod
povodnÌ.

V†r·mci st·tnÌho programu ÑPodpora
prevence p¯ed povodnÏmi na obdobÌ
2007 ñ 2012î ve spolupr·ci se strategic-
k˝mi experty, p¯ÌsluönÌ investo¯i v†⁄stec-
kÈm kraji p¯ipravujÌ projekty ochrany
vhodn˝ch lokalit protipovodÚov˝mi
hr·zemi. V˝stavba protipovodÚov˝ch
hr·zÌ je z·mÏrnÏ projektov·na v†co nej-
menöÌch ploch·ch a objemech chr·nÏ-
nÈho ˙zemÌ. CÌlem tohoto opat¯enÌ je
minimalizace negativnÌho ovlivnÏnÌ po-
vodÚovÈ vlny vlivem tÏchto staveb.
Nap¯Ìklad z·stupci PovodÌ Labe v†loÚ-
skÈm roce ˙spÏönÏ obh·jili tyto stavby
na jedn·nÌ rady mÏsta Dr·ûÔany. V†sou-
ËasnÈ dobÏ PovodÌ Labe ve spolupr·ci
s†Magistr·tem mÏsta ⁄stÌ n. L. realizuje

v˝stavbu protipovodÚovÈ hr·ze v†⁄stÌ n.
L. na St¯ekovÏ, a d·le p¯ipravuje zah·jenÌ
v˝stavby protipovodÚov˝ch hr·zÌ v†Lo-
vosicÌch, K¯eöicÌch, ⁄stÌ n. L. a DÏËÌnÏ
v†roce 2009.

Kdyû pomineme nere·lnou funda-
mentalistickou vizi o odstranÏnÌ vöech
staveb ze z·plavovÈho ˙zemÌ, vyk·cenÌ
les˘ a z·kaz jakÈkoliv Ëinnosti v†tÈto
oblasti, za ide·lnÌ stav povaûuji urËenÌ
z·plavovÈ oblasti podle rozlivu povodnÏ
v†roce 2002 a vymezenÌ aktivnÌ z·plavo-
vÈ oblasti do nÏkolika stupÚ˘ ochrany
podle rychlosti proudÏnÌ vody. Pro tyto
stupnÏ aktivnÌ zÛny, ale i pro zb˝vajÌcÌ
pasivnÌ z·plavovÈ ̇ zemÌ, je nutno stano-
vit p¯ÌsnÈ podmÌnky pro eventu·lnÌ sta-
vebnÌ, zemÏdÏlskou a lesnickou Ëin-
nost, ale takÈ pro provoz nebo rozvoj jiû
existujÌcÌch staveb. Za v˝znamnÈ opa-
t¯enÌ povaûuji zabezpeËenÌ ˙nikov˝ch
evakuaËnÌch komunikacÌ, zdroj˘ elek-
trickÈ energie Ëi nav˝öenÌ n·jezd˘ k†exis-
tujÌcÌm most˘m. Kaûd˝ objekt v†inundaci
musÌ mÌt zpracov·n povodÚov˝ pl·n,
kter˝ musÌ obsahovat zejmÈna vodnÌ
stavy na p¯ÌsluönÈm ¯ÌdÌcÌm vodoËtu,
p¯i kter˝ch se zat·pÏjÌ jednotlivÈ Ë·sti
objekt˘.

SkuteËnost je takov·, ûe ⁄steck˝ kraj
jako jeden z†prvnÌch, mÏl kvalitnÏ od-
bornÏ zpracovanou vyhl·öku o z·topo-
vÈm ̇ zemÌ a jeho aktivnÌ Ë·sti. To umoû-
nila zejmÈna skuteËnost, ûe jiû v†roce
2002 spr·vce vodnÌho toku st·tnÌ podnik
PovodÌ Labe mÏl k†dispozici pilotnÌ
matematick˝ model rozlivu a rychlostÌ
proudÏnÌ vody na dolnÌm Labi. Pr·vÏ
zp˘sob vymezenÌ aktivnÌ Ë·sti z·plavo-
vÈho ̇ zemÌ se u kraj˘ liöÌ. I kdyû existuje
nez·vazn· metodika pro vymezenÌ aktiv-
nÌ zÛny zpracovan· odbornou skupinou
vytvo¯enou Ministerstvem zemÏdÏlstvÌ
(MZe) »R, nap¯Ìklad St¯edoËesk˝ kraj
vyhl·sil za aktivnÌ zÛnu rozliv p¯i dvace-
tiletÈ povodni.

JakÈ stavby lze v˝jimeËnÏ stavÏt
v aktivnÌ zÛnÏ, urËuje Z·kon o vod·ch
Ë. 254/2001 Sb., v ß 67, odst. 1.

VodnÌ plocha Labe v†˙seku od MÏlnÌ-
ka do H¯enska, kter· p¯i bÏûnÈm pr˘toku
je 18,5 mil. m2 se p¯i stoletÈ povodni zvy-
öuje o 81 mil. m2 vodnÌ plochy v†inundaci.

P¯itom  spr·vce vodnÌho toku, Povo-
dÌ Labe s. p., spravuje v†inundaci ˙zemÌ
o rozloze pouze 20 mil. m2, ostatnÌ plo-
chy jsou ve spr·vÏ St·tnÌch les˘ »R,
ZemÏdÏlskÈ vodohospod·¯skÈ spr·vy,
obcÌ, zemÏdÏlc˘ a celÈ ¯ady drobn˝ch
priv·tnÌch majitel˘. Koordinace, regulace
a revitalizace tak rozs·hlÈho a r˘zno-
rodÈho z·topovÈho ˙zemÌ a p¯ÌpadnÈ
prov·dÏnÌ pozemkov˝ch ˙prav, je velmi
sloûit· z·leûitost.

Z·sadnÌ ˙lohu zde sehr·v· krajsk˝
˙¯ad, nap¯Ìklad v†souËasnÈ dobÏ ve spolu-
pr·ci se st·tnÌm podnikem PovodÌ Labe
zabezpeËuje inventarizaci star˝ch ekolo-

gick˝ch z·tÏûÌ v†z·topovÈm ̇ zemÌ Labe.
V†tomto p¯ÌpadÏ se jedn· o starÈ kontami-
novanÈ dnovÈ n·nosy v†¯ece, nepovolenÈ
skl·dky v inundaci, ale takÈ o spady
z†dr·ûnÌch tÏles vedoucÌch tÏsnÏ podÈl
Labe Ëi olejovÈ ˙kapy z†obdobnÏ blÌzko
Labe vedoucÌch silnic.

Druh˝m aktu·lnÌm z·sahem do z·to-
povÈho ˙zemÌ jsou p¯ipravovanÈ v˝stav-
by protipovodÚov˝ch hr·zÌ. Z vodohos-
pod·¯skÈho hlediska nejv˝znamnÏjöÌm
p¯Ìnosem bude ochrana chemickÈho
z·vodu Lovochemie, kter˝ velmi aktivnÏ
spolupracuje a m· p¯ipraveny finanËnÌ
prost¯edky na spolu˙Ëast.

Velice zajÌmavÈ je spojenÌ v˝stavby
novÈho mostu v†LitomÏ¯icÌch s†protipo-
vodÚovou ochranou mÏsta Lovosice
nebo p¯ipravovan˝ z·mÏr v˝stavby VD
DÏËÌn s†protipovodÚovou ochranou mÏs-
ta DÏËÌn.

Spr·vce vodnÌho toku na svÏ¯en˝ch
st·tnÌch pozemcÌch v†inundaci podpo-
ruje a cÌlevÏdomÏ prov·dÌ ekologicky
a vodohospod·¯sky odbornÏ zdatnou
revitalizaci b¯ehov˝ch porost˘. Obec-
nÏ lze ¯Ìci, ûe do aktivnÌ z·plavovÈ ob-
lasti nepat¯Ì souvislÈ v˝sadby les˘, i kdyû
existujÌ v˝jimky, nap¯Ìklad u vÏtro-
lam˘.

DalöÌm ̇ kolem je postupn· moderni-
zace a doplnÏnÌ rybÌch p¯echod˘ na dol-
nÌm Labi, kter· jiû byla zah·jena v˝-
stavbou novÈho rybÌho p¯echodu na
zdymadle St¯ekov, kter˝ je vybaven jiû
pozorovatelnou s†moûnostÌ vyhodnocenÌ
˙Ëinnosti tohoto za¯ÌzenÌ. Bohuûel na-
p¯Ìklad na zdymadle »eskÈ Kopisty rybÌ
p¯echod v†souËasnÈ dobÏ nenÌ v˘bec, ale
bude vybudov·n v†r·mci p¯ipravovanÈ
v˝stavby vodnÌ elektr·rny priv·tnÌm
investorem.

Pr·vÏ z·vazek »R v˘Ëi EU zv˝öit
obnovitelnÈ zdroje energie vyvolal po-
pt·vku a z·jem investor˘ o v˝stavbu
vodnÌch elektr·ren na vodnÌch dÌlech
dolnÌho Labe, a to v†LovosicÌch, ». Ko-
pistech, Roudnici n. L., ätÏtÌ a D. Be¯-
kovicÌch.

V†poslednÌm obdobÌ doch·zÌ k†prud-
kÈmu rozvoji osobnÌ a rekreaËnÌ lodnÌ
dopravy. To vyvol·v· pot¯ebu v˝stavby
p¯Ìstaviöù a v˝vaziöù, vËetnÏ p¯ÌsluönÈ
vybavenosti. Spr·vce toku zejmÈna po-
str·d· moûnost odkl·d·nÌ odpadk˘ a so-
ci·lnÌ z·zemÌ pro ˙ËastnÌky rekreaËnÌ
plavby. S†rekreaËnÌ plavbou ˙zce souvisÌ
takÈ budov·nÌ labskÈ cyklistickÈ cesty.
Vodohospod·¯e, ale takÈ ve¯ejnost, nej-
vÌce znepokojuje v†souËasnÈ dobÏ st·le
nedostateËn· kvalita vody v†¯ece. To
souvisÌ nejen s†pomal˝m zlepöov·nÌm
pÈËe o krajinu podÈl ̄ eky, ale zejmÈna se
st·le oddalovanou v˝stavbou ËistÌren
odpadnÌch vod v†obci pod 10 000 obyva-
tel. LidÈ nemohou zapomenout na nos-
talgickou kr·su ¯ÌËnÌch plov·ren.

❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑
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PolnÌ cesta C.2.5 a C.2.6 v†katastr·lnÌm ̇ zemÌ »ernÌkovice
u D¯evce, okr. PlzeÚ ñ sever

a) ˙daje o opat¯enÌ
ñ z·mÏrem stavby polnÌ cesty C.2.5. a C.2.6. bylo zp¯ÌstupnÏnÌ

zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘ a umoûnÏnÌ odklonu zemÏdÏlskÈ
dopravy mimo obec »ernÌkovice a zv˝öenÌ prostupnosti
zemÏdÏlskÈ krajiny. Objekt C.2.5. umoûÚuje p¯Ìjezd
k†vodnÌmu zdroji. Objekt C.2.6. umoûÚuje p¯echod p¯es
st·vajÌcÌ strû vedoucÌ k†obci od z·padu podÈl silnice III/
20130 D¯evec ñ »ernÌkovice. Toto vodohospod·¯skÈ ̄ eöenÌ
p¯echodu strûe umoûnilo vytvo¯it potencion·lnÌ retenËnÌ
prostor zadrûenÌ a zpomalenÌ odtoku vody z†p¯ilehlÈho
povodÌ jako ochranu obce p¯ed z·plavami z†p¯Ìvalov˝ch
deöù˘. Svozn· plocha je cca 50 ha. Z·roveÚ je polnÌ cesta
vyuûÌvan· pro turistiku a zejmÈna cyklistiku.

ñ PolnÌ cesta se skl·d· ze dvou objekt˘: C.2.5. a C.2.6. Objekt
Ë. 1 mÏ¯Ì 332 m, objekt Ë. 2 je dlouh˝ 355 m. Oba objekty
na sebe navazujÌ a tvo¯Ì jedno komunikaËnÌ propojenÌ.
ZaË·tek i konec trasy ˙stÌ na st·tnÌ silnici III. t¯Ìdy Ë. III/
20130 D¯evec ñ »ernÌkovice ñ Koûlany.

ñ PolnÌ cesta C.2.5. (objekt Ë. 1) je v†kategorii P 4,5/30
s†funkcÌ vedlejöÌ polnÌ cesty jednopruhÈ s†krytem z†pene-
traËnÌho makadamu s†ûiviËn˝m n·tÏrem dvouvrstv˝m.

ñ Jako v˝hybna slouûÌ k¯ÌûenÌ s†polnÌ cestou C.2.4. na konci
C.2.5. p¯ed propustkem p¯es mÌstnÌ vodoteË.

ñ PolnÌ cesta je napojena na silnici III/20130 st·vajÌcÌm
trubnÌm propustkem DN 400 mm. Do propustku byl za˙stÏn
vtokov˝m objektem a dren·ûÌ DN 100 mm p¯Ìkop polnÌ
cesty. Od km 0,0 ñ 0,12016 byly obnoveny st·vajÌcÌ obou-
strannÈ p¯Ìkopy.

ñ PolnÌ cesta C.2.6. (objekt Ë. 2, km 0,33193 ñ 0,68688)
plynule navazuje na objekt Ë. 1 a je ve stejnÈ kategorii se
snÌûenÌm rychlosti na 15 km/hod. v†˙seku strûe, kde jsou
dva oblouky o polomÏru 15 m. Na zaË·tku ̇ pravy je podÈl-
n˝ p¯Ìkop a v†km 0,58675 je vybudov·na z·sobovacÌ jÌmka
s†odvedenÌm vody do strûe.

ñ N·roËnou Ë·stÌ bylo vybudov·nÌ p¯echodu p¯es st·vajÌcÌ
strû. N·sypovÈ tÏleso p¯echodu umoûÚuje akumulaci vody,
a tÌm moûnost regulace odtoku. TÌm je zajiötÏna ochrana
obce p¯ed p¯Ìpadn˝mi z·plavami. Z†tohoto d˘vodu je
n·sypovÈ tÏleso opevnÏno z·hozov˝m kamenem do v˝öky
1,5 m (p¯edpokl·dan· hladina). Svahy n·sypovÈho tÏlesa
smÏrem do strûe jsou os·zeny ke¯i. SmÏrem nad strûÌ je
bezpeËnost polnÌ cesty jiötÏna svodidly po jednÈ stranÏ.

ñ NapojenÌ konce polnÌ cesty je upraveno dle projektu (obalo-
van· smÏs, zasakovacÌ jÌmka, dl·ûdÏn˝ p¯evod vody do strûe).

ñ Konstrukce vozovky: n·tÏr asfaltov˝ dvouvrstv˝
penetraËnÌ makadam hrub˝
vibrovan˝ ötÏrk, ötÏrkodrù

Pohled na lokalitu budoucÌho ìp¯emostÏnÌ strûeî ���������	�
�����
������������
�

Zah·jenÌ v˝stavby ˙seku Ñp¯emostÏnÌ strûeî

Akce byla p¯ihl·öena P⁄ PlzeÚñsever do soutÏûe o nejlepöÌ realizovanÈ spoleËnÈ za¯ÌzenÌ v roce 2007 v kategorii Zp¯ÌstupnÏnÌ pozemk˘.
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4. HodnocenÌ P⁄ (kritÈria)

ñ v˝znam z†hlediska uûivatele a obce, ve¯ejn· prospÏönost je
znaËn ,̋ neboù doölo k†naplnÏnÌ tÏchto funkcÌ:
■ zp¯ÌstupnÏnÌ zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘
■ protieroznÌ funkce
■ protipovodÚov· funkce
■ odklonÏnÌ zemÏdÏlskÈ dopravy a mechanizace mimo

obec
■ doölo ke zv˝öenÌ estetickÈ a rekreaËnÌ funkce krajiny

ñ trasa polnÌ cesty respektuje krajinn˝ r·z (doplnÏnÌm v˝-
sadby autochtonnÌch d¯evin)

ñ vybudov·nÌm polnÌ cesty a sjezd˘ na zemÏdÏlskÈ pozemky
byl splnÏn hlavnÌ d˘vod KP⁄

ñ n·roËnost stavby byla velk· z†d˘vodu organizace stavby
a n·vaznosti na prov·dÏn˝ Ñpr˘tahî obcÌ »ernÌkovice
■ velmi n·roËn˝ byl i zaË·tek a konec polnÌ cesty vzhle-

dem k†vy˙stÏnÌ na silnici III. t¯Ìdy, a tÌm jedin˝m p¯Ìstu-
pem do obce pro ve¯ejnou dopravu

■ p¯emostÏnÌ strûe bylo rovnÏû velmi n·roËnÈ (zabezpe-
ËenÌ pr˘toku st·vajÌcÌho toku)

■ technickÈ normy a p¯edpisy byly po dobu v˝stavby
i n·sledujÌcÌ uûÌv·nÌ tÈto polnÌ cesty dodrûeny a splnÏny

ñ technologie byla navrûena projektantem polnÌ cesty  a byla
respektov·na dodavatelem

ñ efektivita opat¯enÌ znaËn·; vyuûitÌ pro zemÏdÏlskou dopra-
vu, rekreaci, cykloturistiku a mÌstnÌ dopravu po dobu
dokonËenÌ pr˘tahu obcÌ »ernÌkovice

HodnocenÌ pozemkovÈho ̇ ¯adu:

RealizovanÈ spoleËnÈ za¯ÌzenÌ je p¯Ìkladem spr·vnÈ apli-
kace principu polyfunkËnosti p¯i navrhov·nÌ a projekci. Stavba
m· vedle hlavnÌ funkce dopravnÌ v˝znamnou funkci vodo-
hospod·¯skou a p¯i tv˘rËÌm p¯Ìstupu projektanta jak pro
dopravu, tak pro bezkonfliktnÌ odtok vody. Z·roveÚ m· stavba
biotechnick˝ charakter s†velmi vhodnou v˝sadbou d¯evin, kter·
odpovÌd· nejen poûadavk˘m vegetaËnÌho stupnÏ ˙zemÌ, ale
splÚuje p¯edstavy obnovenÌ krajinnÈho r·zu mÌsta. Cel· stavba
je tak v†souladu s†charakterem ˙zemÌ a lokality a zkulturÚuje
problematickou zÛnu ÑZa humnamaî, kter· vyûaduje citliv˝
projektantsk˝ p¯Ìstup a je n·roËn· i na detail.

❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑

NapojenÌ na silnici je provedeno z†obalovanÈ ûiviËnÈ smÏsi
ñ U objektu C.2.5. na zaË·tku ˙pravy bylo uloûeno vedenÌ

Telecomu, kterÈ bylo p¯eloûeno v†dÈlce cca 50 m.
ñ Pro zp¯ÌstupnÏnÌ p¯ilehl˝ch pozemk˘ bylo provedeno 16

sjezd˘ a propustk˘.
ñ PolnÌ cesta byla doplnÏna v˝sadbou 20 ks je¯·b˘ a plocha

strûe v˝sadbou 29 ks ke¯˘ (ptaËÌ zob).
ñ Stavba byla zah·jena 15.3.2006 a dokonËena 21.8.2006.
ñ N·klady na tuto realizaci 4.474.726,40 vË. DPH.
ñ Stavba je do soutÏûe p¯ihlaöov·na z†d˘vodu jejÌho v˝zna-

mu z†hlediska odklonÏnÌ dopravy zemÏdÏlsk˝ch stroj˘
z†obce, sloûitosti Ñp¯emostÏnÌ strûeî p¯ed obcÌ s†v˝znamem
ochrany p¯ed z·plavami a v˝znamem zaËlenÏnÌ do krajiny
vËetnÏ v˝sadby doprovodnÈ zelenÏ.

Celkov˝ pohled na dokonËenou stavbu

Pohled na doprovodnou v˝sadbu smÏrem od vsi

b) ˙daje o realizaËnÌm t˝mu
ñ Projektant pozemkov˝ch ̇ prav

Ing. Pavel Mergl ñ projektov· kancel· ,̄ Pod Vöemi svat˝mi 4,
301 00  PlzeÚ.
Firma je Ëlenem projektovÈho sdruûenÌ AP PlzeÚ. Ing. Pavel
Mergl je zkuöen˝m projektantem v†oboru pozemkov˝ch
˙prav, kterÈ prov·dÌ od roku 1991. Je nositelem ˙¯ednÌho
opr·vnÏnÌ k†projektov·nÌ pozemkov˝ch ˙prav a autori-
zovan˝m inûen˝rem v†oboru vodohospod·¯skÈ stavby.

ñ Projektant polnÌ cesty: ing. Pavel Gallo, p¯Ìprava a projek-
tov·nÌ, Peruck· 1, 125 00  Praha 2. Autorizovan˝ inûen˝r
v†oboru dopravnÌch staveb. Autor ¯ady projekt˘ polnÌch
cest, spoluautor Katalogu vozovek polnÌch cest. Dle PD
bylo realizov·no mnoho polnÌch cest i ve sloûitÈm terÈnu.

ñ Dodavatel stavby: Stavby silnic a ûeleznic a.s., oblast »e-
chy z·pad. Lobezsk· 74, 326 00  PlzeÚ. Tato spoleËnost pat¯Ì
k†nejv˝znamnÏjöÌm stavebnÌm firm·m v†»R a je jedniËkou
v oblasti dopravnÌho stavitelstvÌ. Firma stavÌ na svÈm öpiË-
kovÈm technologickÈm z·zemÌ a v˝konnosti 15 region·l-
nÌch z·vod˘. Na ËeskÈm trhu p˘sobÌ jiû vÌce neû 50 let.
SSé jsou drûiteli certifik·t˘ systÈmu ̄ ÌzenÌ kvality ISO 9001
a 9002. D·le jsou drûiteli environment·lnÌho systÈmu ̄ ÌzenÌ
jakosti ISO 14001.

Celkov˝ pohled na dokonËenÈ  Ñp¯emostÏnÌ strûeî
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Centrum v˝zkumu v oblasti ochrany p˘dy a vody
Ing. Ji¯Ì HladÌk, PhD., ¯editel V˝zkumnÈho ˙stavu melioracÌ a ochrany p˘dy, v.v.i.,  éabov¯esk· 250, Praha 5 - Zbraslav

⁄stav byl z¯Ìzen Ministerstvem zemÏdÏlstvÌ v roce 2007 a je pr·vnÌm
n·stupcem st·tnÌ p¯ÌspÏvkovÈ organizace V˝zkumnÈho ̇ stavu melio-
racÌ a ochrany p˘dy Praha. P¯edch˘dcem byl V˝zkumn˝ ̇ stav zemÏ-
dÏlsko-lesnick˝ch melioracÌ (V⁄ZLM) se sÌdlem v Praze, kter˝ vznikl
v roce 1954. Tento ̇ stav vyvÌjel svou Ëinnost od roku 1962 pod n·zvem
V˝zkumn˝ ̇ stav melioracÌ Zbraslav; v roce 1977 byla do nÏj vËlenÏna
luka¯sko-pastvin·¯sk· problematika a v roce 1981 pedologick· sloûka
ñ Odbor p˘doznalstvÌ V˝zkumnÈho ˙stavu rostlinnÈ v˝roby Praha-
RuzynÏ a ⁄stav pro zemÏdÏlsk˝ pr˘zkum p˘d Praha-Suchdol. Od
tohoto roku do roku 1990 ˙stav nesl n·zev V˝zkumn˝ ˙stav pro z˙-
rodnÏnÌ zemÏdÏlsk˝ch p˘d Praha (V⁄ZZP) a od roku 1991 jiû souËasn˝
n·zev V˝zkumn˝ ̇ stav melioracÌ a ochrany p˘dy Praha (V⁄MOP);
v roce 1993 byla do ˙stavu zaËlenÏna i problematika z·vlah.

MelioraËnÌ vÏtev ̇ stavu nav·zala v his-
torickÈm v˝voji na Ëinnost TechnickÈ
kancel·¯e zemÏdÏlskÈ rady pro Kr·lov-
stvÌ ËeskÈ, zaloûenÈ v roce 1883, a na Ëin-
nost Svazu zemÏdÏlsk˝ch a lesnick˝ch
˙stav˘. P˘doznaleck· vÏtev m· svÈ poË·t-
ky v roce 1919 v r·mci St·tnÌch v˝zkum-
n˝ch ˙stav˘ zemÏdÏlsk˝ch ñ ⁄stav˘
agropedologick˝ch.

⁄stavu p¯i jeho zaloûenÌ byl vytyËen
v˝hledov˝ pl·n Ëinnosti a rozvoje, zahr-
nujÌcÌ oblast zlepöenÌ vodnÌch z·sob,
v˝zkum raöeliny a raöeliniöù pro jejich
vyuûitÌ v zemÏdÏlstvÌ a lesnictvÌ, zvyöo-
v·nÌ ˙rodnosti p˘d ochranou proti vodnÌ
a vÏtrnÈ erozi, v˝zkum zvyöov·nÌ v˝nos˘
z·vlahou a v˝zkum melioracÌ m·loplo-
d˝ch zemÏdÏlsk˝ch a lesnÌch p˘d. Byl
sem za¯azen i v˝zkum delimitace p˘dnÌ-
ho fondu. N·slednÏ p¯evzal ˙koly se za-
mÏ¯enÌm na rekultivace v˝sypek a hald
po tÏûbÏ, na melioraËnÌ opat¯enÌ ke zlep-
öenÌ luk a pastvin, vyuûitÌ vÏtrnÈ energie
v zemÏdÏlstvÌ a na vyuûitÌ radioizoto-
pov˝ch metod v hydropedologickÈm
v˝zkumu.

Z¯izovacÌ listinou byla ˙stavu d·na
odpovÏdnost za rozvoj pozn·nÌ a p¯enos
poznatk˘ vÏdnÌch obor˘ komplexnÌch
melioracÌ, pedologie, tvorby a vyuûitÌ
krajiny a informatiky k tÏmto obor˘m se
vztahujÌcÌ.

Jak je jiû patrnÈ z n·zvu ˙stavu, pod-
statnou n·plnÌ jeho ËinnostÌ je proble-
matika p˘dy a vody. V souËasnÈ dobÏ je
zejmÈna nalÈhav· ot·zka ochrany p˘dy
tak, aby si zachovala svÈ p¯irozenÈ vlast-
nosti i pro dalöÌ generace.

V⁄MOP je centrem v˝zkumu a v˝-
voje v†r·mci »eskÈ republiky ¯eöÌcÌ veö-
kerÈ ot·zky, kterÈ s†p˘dou p¯Ìmo, nebo
i nep¯Ìmo souvisejÌ. Jedn· se zejmÈna
o ot·zky klasifikace p˘dy, hodnocenÌ
a oceÚov·nÌ p˘d, limitujÌcÌch faktor˘
vyuûÌv·nÌ p˘d a v˝vojov˝ch trend˘ p˘d,
p¯ÌËiny degradace produkËnÌch a mimo-
produkËnÌch funkcÌ p˘d apod. Samostat-
n˝m ˙kolem je prov·dÏnÌ p˘dnÌho pr˘-
zkumu a mapov·nÌ p˘d s†vyuûitÌm mo-
dernÌch metod d·lkovÈho pr˘zkumu
zemÏ, hodnocenÌ kvality p˘dy a jejÌch
fyzik·lnÏ-chemick˝ch vlastnostÌ, hodno-
cenÌ poökozenÌ p˘dy a jejÌ degradace
(erozÌ, utuûenÌm, acidifikacÌ apod.) a na
tomto podkladÏ stanovenÌ limitnÌch hod-
not p¯i vyuûÌv·nÌ p˘d. Pro jiû degrado-
vanÈ, opuötÏnÈ Ëi jinak poökozenÈ p˘dy
se navrhujÌ optim·lnÌ zp˘soby rekulti-
vacÌ a obnovy tÏchto p˘d. ObdobnÏ nap .̄
p¯i pl·novanÈ v˝stavbÏ, prov·dÌ ˙stav
odhady skr˝vek kvalitnÌch humusov˝ch
materi·l˘ a jin˝ch z˙rodniteln˝ch zemin,
tak aby nedoch·zelo k jejich†nevratnÈ
ztr·tÏ, ale naopak k†jejich plnÈmu vy-
uûitÌ. P¯ednostÌ ̇ stavu je, ûe vytv·¯Ì apli-
kovanÈ v˝stupy, kterÈ v†sobÏ integrujÌ
problematiku p˘dy a vody, coû umoûÚuje
navrhovat komplexnÌ ¯eöenÌ s optim·lnÌ
pÈËÌ o krajinu »eskÈ republiky.

V†r·mci Ëinnosti ̇ stavu jsou stanovo-
v·ny hydrologickÈ vlastnosti p˘d, opti-
malizov·ny vodnÌ reûimy p˘d a doporu-
Ëov·ny zp˘soby hospoda¯enÌ na odvod-
nÏn˝ch a dlouhodobÏ zavlaûovan˝ch

p˘d·ch, restrukturalizacÌ zemÏdÏlskÈ
v˝roby zatravnÏnÌm s†cÌlem snÌûenÌ po-
dÌlu zornÏnÌ v†oblastech tvorby mnoûstvÌ
a jakosti vod, studiem racion·lnÌho vy-
uûitÌ p˘dnÌho fondu v nep¯Ìzniv˝ch ob-
lastech a v oblastech se zvl·ötnÌm re-
ûimem hospoda¯enÌ, vlivem vyuûitÌ p˘d-
nÌho fondu a rozmÌstÏnÌ druh˘ pozemk˘
v†povodÌ na velikost a dynamiku odnosu
nutrient˘ se z¯etelem k extrÈmnÌm sr·û-
koodtokov˝m ud·lostem, vymezov·nÌm
potenci·lnÌch i aktu·lnÌch zdrojov˝ch
oblastÌ ploönÈho zemÏdÏlskÈho zneËiö-
tÏnÌ, provozem vodohospod·¯skÈho geo-
grafickÈho informaËnÌho systÈmu ve
vazbÏ na n·vrhy ochrann˝ch p·sem vo-
d·rensk˝ch n·drûÌ a pl·ny oblastÌ povodÌ,
tvorbou mapov˝ch v˝stup˘ v†oblasti
zranitelnosti podzemnÌch vod pro r˘zn·
mapov· mÏ¯Ìtka, optim·lnÌm manage-
mentem trval˝ch travnÌch porost˘, v·za-
n˝m na zlepöenÌ jakosti a mnoûstvÌ in-
filtrovanÈ vody zejmÈna v†oblastech se
specifick˝mi z·jmy, nap .̄ v ochrann˝ch
p·smech vodnÌch zdroj˘, tvorbou pod-
klad˘ pro legislativu v†oblasti ochrany
vod p¯ed dusiËnanov˝m zatÌûenÌm a me-
todick˝ch postup˘ pro komplexnÌ po-
zemkovÈ ˙pravy, monitoringem a vy-
hodnocenÌm jakosti vody v†povodÌch ve
vztahu na hospoda¯enÌ na pozemcÌch,
vËetnÏ sledov·nÌ tvorby jakosti vody
v†oblastech s odvodnÏnÌm a detekcÌ ploö-
n˝ch i bodov˝ch zdroj˘ zneËiötÏnÌ v†po-
vodÌ.

Odv·dÏnÌ a regulaci nadbyteËnÈ vody
je na V⁄MOP pozornost vÏnov·na ze-
jmÈna v†mÏ¯Ìtku mal˝ch zemÏdÏlsko-
lesnÌch povodÌ. Experimenty, kterÈ jsou
z·kladem vÏdeckÈ pr·ce ˙stavu, jsou
zaloûeny na kvalitnÌm vybavenÌ vhod-
n˝ch povodÌ mÏ¯ÌcÌ technikou a na za-
jiötÏnÌ kontinuity mnohalet˝ch ¯ad mÏ-
¯enÌ.

ZÌskan· data umoûÚujÌ retrospektiv-
nÏ analyzovat odtokov˝ proces, vËetnÏ
z·konitostÌ tvorby odtoku za norm·lnÌch
i extrÈmnÌch hydrologick˝ch situacÌ,Obr. 1: Uk·zka p˘dnÌho profilu

❙
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jejich p¯ÌËinami, popisem velikosti a dy-
namiky retence a akumulace vod v†po-
vodÌ. UmoûÚujÌ vöak takÈ prov·dÏt pre-
dikce v˝voje odtokov˝ch proces˘.

ExaktnÌmi pokusy byly zÌsk·ny takÈ
poznatky o vlivu mÏstsk˝ch odpadnÌch
vod na v˝nosy vybran˝ch druh˘ plodin
a jejich jakost, na p˘dnÌ vlastnosti a ja-

Obr. 2: Mapa infiltraËnÌ schopnosti p˘d

kost pozemnÌch vod. Uk·zalo se, ûe za
urËit˝ch podmÌnek mohou b˝t mÏstskÈ
odpadnÌ vody v†»R v˝znamn˝m alterna-
tivnÌm zdrojem z·vlahovÈ vody. Tyto
podmÌnky jsou stanoveny v†certifikova-
nÈ metodice ÑKritÈria vyuûitÌ mÏstsk˝ch
odpadnÌch vod k†z·vlaze zemÏdÏlsk˝ch
plodinî

OdbornÈ ¯ÌzenÌ z·vlahovÈho reûimu
plodin je z·kladnÌm p¯edpokladem ˙Ëin-
nÈ a p¯itom hospod·rnÈ a ûivotnÌmu pro-
st¯edÌ neökodnÈ z·vlahy. SouËasnou na-
bÌdku prost¯edk˘ pro odbornÈ ¯ÌzenÌ z·-
vlahov˝ch reûim˘ plodin v »R doplÚuje
z·vlahov˝ program ZAPROG 1 vyvinut˝
ve V⁄MOP. Program je urËen uûivatel˘m
z·vlahy ñ hlavnÏ samostatnÏ hospoda-
¯ÌcÌm zemÏdÏlc˘m a zemÏdÏlsk˝m pod-
nik˘m. UmoûÚuje jim pomocÌ osobnÌho
poËÌtaËe, vlastnÌm bilancov·nÌm exaktnÏ
stanovit pot¯ebu doplÚkovÈ z·vlahy pro
pÏstovanÈ plodiny na jejich pozemku ve
vegetaËnÌm obdobÌ. Program je zalo-
ûen na bilanci z·soby vody v†p˘dÏ. Je-
ho velkou v˝hodou je to, ûe je jednodu-
ch˝ na obsluhu. Je moûnÈ vyuûÌvat jej
pro ¯ÌzenÌ z·vlahovÈho reûimu plodin
zavlaûovan˝ch post¯ikem nebo mikro-
z·vlahou na pozemcÌch o jakÈkoliv
v˝mÏ¯e.

⁄stav se v˝znamnÏ podÌlÌ na ¯eöenÌ
v˝zkumn˝ch projekt˘ a grant˘, jejichû
n·plnÌ je  protieroznÌ a protipovodÚov·
†ochrana, krajinnÈ pl·nov·nÌ, ochrana
p˘dy a vody opat¯enÌmi pozemkov˝ch
˙prav, prevence moûn˝ch negativnÌch
d˘sledk˘ klimatick˝ch zmÏn na zemÏ-
dÏlstvÌ.                                                        ➤

Obr. 3: Internetov· str·nka projektu SOWAC GIS
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Centrum v˝zkumu ...

Metodicko-poradensk·, odbornÏ-tech-
nick· a n·vrhovÏ-projekËnÌ Ëinnost v ob-
lasti pozemkov˝ch ˙prav se zamÏ¯uje
p¯edevöÌm na ¯eöenÌ projekt˘ pozemko-
v˝ch ˙prav pro rozvoj venkova, tvorbu
a ochranu krajiny zejmÈna v†oblastech
specifick˝ch z·jm˘ ñ p·sem ochrany
vodnÌch zdroj˘, chr·nÏn˝ch krajinn˝ch
oblastÌ a oblastÌ pro zemÏdÏlstvÌ okra-
jov˝ch. D·le na ¯eöenÌ ochrany ˙zemÌ
p¯ed erozÌ, hospoda¯enÌ vodou v†mal˝ch
zemÏdÏlsko-lesnÌch povodÌch a  zpraco-
v·nÌ odborn˝ch stanovisek, koncepcÌ,
prognÛz, vyj·d¯enÌ a podklad˘ pro
rozhodov·nÌ a k legislativnÌm a jin˝m
z·vazn˝m p¯edpis˘m.

K podpo¯e ¯eöenÌ jednotliv˝ch pro-
jekt˘ je †vyuûÌv·na rozs·hl· pedologick·
a hydrologick· datab·ze V⁄MOP. ⁄stav
je vybaven programy, umoûÚujÌcÌmi jak
automatizovanÈ postupy, tak volbu no-
v˝ch zp˘sob˘ p¯i hled·nÌ optim·lnÌho
¯eöenÌ ochrany a organizace ̇ zemÌ. Z·ro-
veÚ se prov·dÌ i poradensk· a konzul-
taËnÌ Ëinnost. Zkuöenosti zÌskanÈ v˝zku-
mem a odbornou ËinnostÌ  se publikujÌ
a d·le p¯ed·vajÌ odbornÈ i öiröÌ ve¯ejnosti
a zejmÈna student˘m univerzit.

Pro tyto ˙Ëely ˙stav vytv·¯Ì SOWAC
GIS. Akronym je odvozen z†anglickÈho
n·zvu ÑGeoinformation System For Soil
and Water Conservationî. HlavnÌm cÌ-
lem je zajistit p¯Ìstup k†dat˘m komplex-
nÌho pr˘zkumu p˘d (KPP), bonitace p˘d-
nÏ ekologick˝ch jednotek (BPEJ) a dal-
öÌm podp˘rn˝m dat˘m, kterÈ produkuje
nebo spravuje V⁄MOP. SOWAC GIS ob-
sahuje 4 internetovÈ aplikace, kterÈ jsou
dostupnÈ z ˙vodnÌ str·nky projektu
(www.sovac-gis.cz) a umoûÚuje integraci
r˘zn˝ch informacÌ a dat v†r·mci provozu
mapovÈho serveru V⁄MOP. JednotlivÈ
vrstvy mapov˝ch projekt˘  jsou zp¯Ìstup-
nÏny takÈ pomocÌ WMS sluûeb.

MetainformaËnÌ katalog MICKA je
samostatnou Ë·stÌ mapovÈho serveru,
kter· slouûÌ k†spr·vÏ popisn˝ch infor-
macÌ (metadat) prostorov˝ch dat. KromÏ
toho systÈm poskytuje katalogovÈ sluû-
by, kterÈ umoûÚujÌ publikovat a vyhle-
d·vat metadata prostorov˝ch dat a sluûeb.
Pro interakci s†uûivatelem vyuûÌv· samo-
statnÈ rozhranÌ, kterÈ je rovnÏû jako
mapov˝ klient, dostupnÈ p¯es jak˝koliv
internetov˝ prohlÌûeË. SystÈm podporuje
vöechny, v†souËasnÈ dobÏ platnÈ, stan-
dardy ISO t˝kajÌcÌ se metadat prostoro-
v˝ch dat a je plnÏ v†souladu s†poûadavky
smÏrnice EvropskÈ unie INSPIRE, kter·
povaûuje katalogovÈ sluûby za z·kladnÌ
k·men EvropskÈ prostorovÈ infrastruk-
tury.

❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑

DokonËenÌ ze str. 20
Rok 2009 ñ p¯elomov˝ rok pro POZEM

Ing. Jan VorlÌËek,  v˝vojov˝ pracovnÌk projektu POZEM, HSI, spol. s r.o.

Fakt, ûe poËÌtaË je neodmyslitelnou souË·stÌ vÏtöiny ËinnostÌ, kterÈ ËlovÏk vyko-
n·v·, dnes uû nikoho nep¯ekvapÌ. SofistikovanÈ programy dok·ûÌ ve vte¯inÏ zpraco-
vat to, s†ËÌm se ËlovÏk d¯Ìve zab˝val i nÏkolik hodin. Proces zpracov·nÌ pozemkovÈ
˙pravy je toho ¯·dn˝m p¯Ìkladem. TÏûko si lze p¯edstavit, ûe bychom odmÏ¯ovali
bonitnÌ dÌly z mapy a n·vrh kreslili tuöÌ na pauzovacÌ papÌr. Kdyû vezmeme celou
agendu, kter· je s†pozemkovou ˙pravou spojen·, vyjde n·m velmi dlouh· ¯ada
dÌlËÌch ËinnostÌ, kterÈ vyûadujÌ softwarovou podporu. ModernÌ programy ne¯eöÌ
tyto ˙lohy oddÏlenÏ, ale snaûÌ se vz·jemnÏ propojit vöechny Ëinnosti, kterÈ lze
automatizovat, a vytvo¯it tak maxim·lnÏ efektivnÌ a komplexnÌ systÈm. Stejn˝ cÌl si
ve spojenÌ s†tvorbou softwarovÈ podpory komplexnÌch pozemkov˝ch ˙prav klade
i spoleËnost HSI.

Pr˘zkum na pozemkov˝ch ̇ ¯adech

V†roce 2008 a na poË·tku roku 2009
podnikla firma HSI rozs·hl˝ pr˘zkum,
v†r·mci nÏhoû navötÌvila desÌtky pozem-
kov˝ch ̇ ¯ad˘ a zjiöùovala stav jejich pro-
gramovÈho vybavenÌ, datov˝ch agend a cel-
kovÈ elektronizace v†n·vaznosti na jed-
notlivÈ Ëinnosti p¯i zpracov·nÌ komplex-
nÌ pozemkovÈ ˙pravy (KP⁄). ZajÌmal
n·s i vztah pozemkovÈho ˙¯adu a pro-
jekËnÌ firmy, zejmÈna zp˘soby p¯ed·v·nÌ
dat v†r˘zn˝ch f·zÌch KP⁄. Zjistili jsme,
ûe programovÈ vybavenÌ i nÏkterÈ pra-
covnÌ postupy p¯i zad·v·nÌ a kontrole po-
zemkov˝ch ̇ prav jsou velice rozdÌlnÈ. P¯Ì-
Ëin samoz¯ejmÏ m˘ûe b˝t mnoho a jsou
odvislÈ p¯Ìpad od p¯Ìpadu. Abychom i my
p¯ispÏli ke zlepöenÌ tohoto stavu, neboù se
softwarovÈ podpo¯e pozemkov˝ch ̇ prav vÏ-
nujeme jiû p¯es deset let, p¯ich·zÌme s†no-
vou koncepcÌ naöeho softwarovÈho ̄ eöenÌ.

Nov˝ n·stroj pro pozemkovÈ ˙¯ady
POZEM+

Po vyhodnocenÌ vöech informacÌ zÌs-
kan˝ch v†r·mci pr˘zkumu jsme doöli
k†z·vÏru, ûe funkËnost POZEM je t¯eba
vÌce a inovativnÏ p¯izp˘sobit jednotli-
v˝m konkrÈtnÌm Ëinnostem, kterÈ bÏhem
procesu zpracov·nÌ pozemkovÈ ˙pravy
probÌhajÌ. Proto p¯ipravujeme nov˝
produkt s†n·zvem POZEM+, kter˝ vyjde
z†dosavadnÌho POZEM a bude urËen
p¯Ìmo pozemkov˝m ˙¯ad˘m, resp. vöem
jejich zamÏstnanc˘m. Naöim cÌlem je
jednak vhodnÏ modifikovat funkciona-

litu z dosavadnÌ verze POZEM a umoûnit
tak jejÌ intuitivnÏjöÌ interpretaci, jednak
(a to hlavnÏ) automatizovat vybranÈ Ëin-
nosti z ostatnÌch proces˘ pozemkovÈho
˙¯adu pomocÌ celÈ ¯ady nov˝ch funkcÌ.
Ty budou slouûit ke kontrole dat projek-
tanta, evidenci vöech statistick˝ch dat
kolem pozemkovÈ ̇ pravy a p¯ÌpravÏ pod-
kladov˝ch dat p¯ed·van˝ch projektanto-
vi p¯ed zah·jenÌm KP⁄. POZEM+ tak
budou moci vyuûÌt skuteËnÏ vöichni za-
mÏstnanci pozemkovÈho ˙¯adu s rozdÌl-
n˝mi odpovÏdnostmi i pravomocemi.

4 pracovnÌ reûimy v POZEM+

Po spuötÏnÌ POZEM+ bude moûno vy-
bÌrat ze Ëty¯ tÈmatick˝ch okruh˘ (reûim˘),
kterÈ odpovÌdajÌ konkrÈtnÌmu charakteru
pr·ce a podle tohoto se nastavÌ i vlastnÌ
programovÈ prost¯edÌ. POZEM+ se tÌmto
p¯izp˘sobÌ konkrÈtnÌm pot¯eb·m rutinnÌ
pr·ce zamÏstnance pozemkovÈho ˙¯adu.

Reûim ÑProhlÌûenÌ datî

P¯inese moûnost prohlÌûet veöker· vek-
torov· i rastrov· data, kter· majÌ pozem-
kovÈ ̇ ¯ady k†dispozici, vyuûÌt sluûeb WMS,
p¯ipojit a analyzovat zpracovanÈ KP⁄,
tvo¯it r˘znÈ soupisy z†dat KN, navrhovat
obvod KP⁄ atd.

Reûim ÑKontrolaî
UmoûnÌ vyuûÌt celou ̄ adu nov˝ch kon-

trolnÌch funkcÌ, kterÈ budou automaticky
odhalovat chyby v†pozemkovÈ ˙pravÏ
zpracovanÈ projektantem v†r˘zn˝ch f·zÌch
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zpracov·nÌ. ZjednoduöÌ se spouötÏnÌ tÏch-
to kontrol, protoûe budou spouötÏny v†au-
tomatick˝ch d·vk·ch jdoucÌch po sobÏ.

Reûim ÑProjektov·nÌî

Zachov· moûnost v˝poËtu n·roku a vy-
tvo¯enÌ projektu pozemkov˝ch ˙prav ve
stejnÈm rozsahu funkËnosti, kterou m·
k†dispozici projekËnÌ kancel· .̄

Reûim ÑAdministrativaî

Zde bude moûno evidovat vöechny
˙daje o bÏûÌcÌch, ukonËen˝ch i pl·nova-
n˝ch pozemkov˝ch ˙prav·ch na jednom
mÌstÏ. Tento reûim nabÌdne n·stroje pro
evidenci adres, tvorbu a odesÌl·nÌ kores-
pondence Ëi tvorbu r˘zn˝ch statistick˝ch
p¯ehled˘. UmoûnÌ jednoduöe synchroni-
zovat data se zpracovan˝mi pozemko-
v˝mi ˙pravami projektanta.

OddÏlenÌ specializovan˝ch ËinnostÌ
a orientace na pot¯eby pozemkov˝ch ̇ ¯a-
d˘ p¯inese vyööÌ osobnÌ produktivitu uûi-
vatele a sjednocenÌ postup˘ v†r·mci po-
zemkov˝ch ̇ ¯ad˘, neboù tyto postupy jsou
smÏrov·ny do zad·v·nÌ pozemkov˝ch
˙prav, jejich kontroly a takÈ do jejich evi-
dence. Vöechny reûimy budou prov·z·ny
mezi sebou, a to i s daty projektanta.

O vöech tÏchto naöich z·mÏrech jsme
informovali pracovnÌky pozemkov˝ch ̇ ¯a-
d˘ z†celÈ republiky na pravidelnÈm listo-
padovÈm setk·nÌ v†prostor·ch Ministerstva
zemÏdÏlstvÌ »R a podle ohlas˘ je jasnÈ,
ûe se jedn· o krok spr·vn˝m smÏrem. Teh-
dy zde padlo mnoho dalöÌch n·pad˘ a po-
st¯eh˘, ze†kter˝ch vypl˝v·, ûe si mnoho
zamÏstnanc  ̆pozemkov˝ch ˙¯ad  ̆uvÏdomu-
je dosavadnÌ stav a tÌm i pot¯ebu unifikace.

P¯edpokl·d·me, ûe POZEM+ bude k†dis-
pozici v†kvÏtnu letoönÌho roku (reûim Kon-
trola, Projektov·nÌ, ProhlÌûenÌ dat) a kom-
pletnÏ pak na podzim, kdy jiû bude obsahovat
vöechny reûimy (vË. Administrativy).

ChystanÈ novinky v ÑklasickÈmî POZEM

Vytvo¯enÌ novÈho produktu POZEM+
v†û·dnÈm p¯ÌpadÏ neznamen· zastavenÌ
nebo omezenÌ v˝voje st·vajÌcÌ (klasickÈ)
verze POZEM urËenÈ zejmÈna projekË-
nÌm kancel·¯Ìm. Jiû teÔ m·me, dÌky ak-
tivitÏ mnoha projektant˘ z†okruhu naöich
z·kaznÌk˘, celou ¯adu velice zajÌmav˝ch
n·mÏt˘ na vylepöenÌ programu a vÏtöinu
z†nich takÈ pl·nujeme zapracovat do
novÈ verze POZEM, kter· by mÏla b˝t
vypuötÏna v†z·¯Ì tohoto roku. Jen na-
m·tkou lze z†p¯ipravovan˝ch zmÏn uvÈst
nap .̄ moûnost vytv·¯enÌ protokol˘ do
form·t˘ PDF, XLS, RTF, HTML s†va-
riantami öablon (rozmÌstÏnÌ tabulek v†pro-
tokolu), novou funkci pro spr·vu b¯emen
a jejich srovn·nÌ mezi n·rokem a pro-
jektem (vËetnÏ uv·dÏnÌ opr·vnÏn˝ch sub-
jekt˘), vytvo¯enÌ protokolu zmÏn p¯i aktua-
lizaci ISKN cel˝m VFK i zmÏnov˝mi
vÏtami, podporu projekËnÌch blok˘ p¯i
projektov·nÌ nebo moûnost ruËnÌ editace

                            INFORMACE / ZAJÕMAVOSTI
Vážení přátelé,

HSI, spol. s r. o. ve spolupráci se spo-
lečností Hewlett-Packard, s.r.o. uspořá-
dala 11. ročník semináře, který proběhl
ve čtvrtek 9. 4. 2009 v Kongresovém cen-
tru. Tento tradiční seminář byl zaměřen na
velkoformátový tisk – HP PrintShow s HSI.

Seminář byl určen pro geodety, archi-
tekty, inženýry, projekční kanceláře, uži-
vatele CAD systémů, stavaře, mediální
a reklamní agentury, copy centra, grafická
studia, tiskárny a všechny další zájemce
o velkoformátový tisk.

Hlavním tématem semináře byly ze-
jména modely HP Designjet z řady T a Z
a také novinka – model HP Designjet 510.
Účastníci byli seznámeni s podrobnou tech-
nickou specifikací jednotlivých modelů,
informováni o možnostech vzdálené sprá-
vy tisku a řešení tiskových nákladů. Byly
představeny také výhody odkupových a
věrnostních programů.

Vyzkoušení si jednotlivých modelů
plotrů bylo možné přímo na místě.

Účast byla bezplatná.

P¯ÌpadnÈ informace o akci a produktech PRO Z¡JEMCE KTEÿÕ SE
NEMOHLI SEMIN¡ÿE Z⁄»ASTNIT:

bonitnÌch dÌl˘ a jejich zamËenÌ p¯i ocenÏ-
nÌ. Novinek ale bude mnohem vÌce a vËas
jejich kompletnÌ seznam ozn·mÌme.

PodrobnÏji o naöich pl·nech budeme
hovo¯it takÈ na pravidelnÈm setk·nÌ zpra-
covatel  ̆pozemkov˝ch ̇ prav v†dubnu v T¯e-
bÌËi, kde, jako kaûd˝ rok, nebudeme chybÏt.

POZEM SR a dalöÌ softwarovÈ n·stroje
z dÌlny HSI pro oblast geodÈzie

Na z·vÏr bych chtÏl p¯ipomenout, ûe
HSI vyvÌjÌ software pro podporu n·vrhu

KP⁄ i pro slovensk˝ trh (POZEM SR).
Jeho nov· verze je p¯izp˘sobena novÈmu
metodickÈmu pokynu i p¯echodu sloven-
skÈ mÏny na euro. I v†roce 2009 se tak oËe-
k·v· vznik novÈ verze POZEM SR. No-
v˝ch verzÌ se doËkajÌ i produkty DMT
(digit·lnÌ model terÈnu) a ProGEO (n·-
stroj pro tvorbu a ˙zemnÌ spr·vu dat). Ty
budou obsahovat mimo jinÈ i nov˝ mo-
dul pro zpracov·nÌ DKM a jejÌ export do
struktur ISKN z†dat pozemkov˝ch ̇ prav.

❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑

■ HSI, spol. s r.o. ñ certifikovan˝ HP Designjet Partner a HP
Gold Partner
VÌtkova 8, 186 00 Praha 8

Tel.: +420 224 809 523, fax: +420 224 809 512,  http://www.hsi.cz



Česká lesnická společnost           Lesnické podvečery pro veřejnost – rok 2009
Měsíc: Den: Název: Garant:

Duben 9. Lesy, příroda a památky středního Posázaví, ČLS DD Ing. Znamenáček + host

4. Děčínsko, tajemné podzemí v Jánské – zájezd Mgr. Kubátová

Květen 7. Kyrgistán Ing. Slabý

30. Tharant – zájezd Ing. P. Kyzlík

Červen 11. Jak se píše kniha o stromech Čáslavska ČLS DD Ing. P. Kyzlík, Ing. Prášková
MUDr. Grunfeldová,

27. Podorlicko – Potštejn, Brandýs nad Orlicí, Peliny,
hrátky v okolí Chocně – zájezd Mgr. I. Kubátová

Září 5. Stolové hory v Polsku, Hejšovina, Náchod – zájezd,  ČLS Ing. P. Kyzlík, Ing. Vančura
26. Přimda, Domažlicko – zájezd Ing. P. Kyzlík

Říjen 8. Doupné stromy a ptactvo našich lesů ČLS DD Ing. P. Kyzlík + host

17. České středohoří Házmburk – zájezd Mgr. I. Kubátová

Listopad ČLS Ing. Vančura

Prosinec 10. Vánoční posezení s malým koncertem ČLS DD Ing. P. Kyzlík + hosté

Lesnické podvečery se konají pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci od 16.00 hodin v Domě ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Informace:   tel.: 603 163 409, 731 576 710,  e-mail: cesles.dd@seznam.cz                         Zvou pořadatelé
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  NENECHTE SI UJÕT

Plánované odborné akce v roce 2009

číslo termín předmět forma místo sál garant akredita-
akce ce MV

029 16. 4. radioaktivita v pitné vodě seminář Novotného lávka 5 319 Ing. Vladimír Pytl,
Ing. Eduard Hanslík, CSc.

239 16. 4. Kvalita ekosystémů a společenstev prezentace
organismů tekoucích vod pod vli- výsledků
vem civilizačních faktorů řešení VÚV TGM, v.v.i., kinosál Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D.,

04-05 Jednání se Slovenskou VS Krušné hory Povodí Ohře a sekretariát
ČVTVHS

039 14. 5. posudky bezpečnostzi vodních děl
III. – IV. kategorie z hlediska TBD seminář Novotného lávka 5 217 VODNÍ DÍLA – TBD

18. 5. Valná hromada Novotného lávka 5 319 sekretariát

049 05–06 Národní dialog o ochraně vod workshop N. Město na Moravě hotel Ing. Jan Plechatý,
Medlov VÚV TGM, v.v.i.

059 11. 6. Trofizace nádrží a její likvidace prezentace
výsledků
řešení Novotného lávka 5 217 Ing. Maršálek

249 18. 6. Evidence kontaminovaných míst prezentace
výsledků
řešení VÚV TGM, v.v.i., kinosál Mgr. Marta Martínková

069 09 Atmosférická depozice seminář Šumava Ing. Miroslav Tesař, CSc.

079 09–10 ExkurzeRakousko, Německo Ing. Jiří Poláček, Ing. Petr Vít

089 8. 10. Vypouštění odpadních vod seminář Novotného lávka 5 217 RNDr. Svatopluk Křivánek A

099 12. 11. Podzemní voda
ve vodoprávním řízení VI seminář Novotného lávka 5 217 Ing. Radek Muzikář, CSc. A

109 18. 11 kvalita vody pro koupání seminář Novotného lávka 5 417 Ing. Helena Grünwaldová, CSc.,
RNDr. Dana Baudišová, Mgr.,
Pavel Rosendorf

119 10. 12. Vodní zákon – novela seminář Novotného lávka 5 217 Ing. Michal Krátký, prom. práv.,
Jaroslava Nietscheová A

119 Vodní toky 2009 konference Hradec Králové, sál
hotel Černigov Amber Ing. Plechatý

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
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  NENECHTE SI UJÕT / PR¡VNÕ INFORMACE

PLÁN ČINNOSTÍ ČMKPÚ V ROCE 2009
ÚSTŘEDÍ
Odborná činnost:
■ hodnoceni nového metodického návodu k provádění po-

zemkových úprav
■ hodnocení technického standardu plánu spol.zařízení v po-

zemkových úpravách
■ vydávání stanovisek k odborné problematice nových práv-

ních předpisů
■ vydávání odborných stanovisek k odvolacím řízením při

schvalování KPÚ
■ spolupráce při nastavení kriterií při zadávání veřejných

zakázek souvisejících s KPÚ
■ členství v poradním orgánu vrchního ředitele ÚPÚ
■ vypracování návrhu Etického kodexu projektanta pozem-

kových úprav
■ spolupráce při vydávání oprávnění k projektování PÚ (aktua-

lizace vydaných oprávnění, aktualizace zkušebních testů,
účast ve zkušební komisi, řešení profesních přestupků).

■ odborná a organizační spolupráce na Ill.ročníku soutěže o nej-
lepší realizované společné zařízení v pozemkových úpravách.

Odborné akce:
Publikační činnost: Vydávání časopisu Pozemkové úpravy

Plánované akce regionálních poboček ČMKPÚ v r. 2009

Středočeská pobočka:
Seminář Komplexní pozemkové úpravy jako nástroj ke kultivaci a ochra-
ně krajiny 11. 5. 2009 Praha
Setkání PÚ a projektantů nad realizovanými společnými zařízeními
(Kolín, Nymburk) září 2009
Pracovní cesta – Železná Ruda–Bavorsko 10.–11. 9. 2009 – beseda
s bavorskými odborníky, celodenní exkurze (představení významných
staveb pozemkových úprav). Uzávěrka přihlášek 30. 6. 2009 – sekre-
tariát ČMKPÚ,  E-mail :antsvoboda@seznam.cz
Vážným zájemcům budou včas zaslány podrobné informace.

Severočeská pobočka:
Setkání členů pobočky se zástupci pozemkových úřadů Severo-českého
regionu na ukázce realizace spol. zařízení v okrese Liberec (červen 2009).
Vliv klimatických změn na projektování a realizaci společných zařízení
ve vybraných oblastech České republiky. (23. 9. 2009)

Jihočeská pobočka:
Seminář spojený s ukázkou realizace pozemkových úprav v souvislosti
s výstavbou D3 na okrese Tábor (září 2009)

Východočeská pobočka:
Odborný seminář: Přínos pozemkových úprav pro obce, CHKO, kvalita
odevzdané práce z pohledu katastrálního úřadu. Seminář v lokalitě
Palda u Rovenska, okres Semily (2. 6. 2009)
Ukázka realizace pozemkových úprav – společná akce Pozemkových
úřadů a projektantů, (září 2009).

Jihomoravská pobočka:
Odborný seminář s exkurzí na téma Větrná eroze v praxi – 23. 4. 2009
(ve spolupráci s ČSKI a MZLU v Brně ).
XlV. celostátní konference Komplexní pozemkové úpravy, 5.–6. 5.
2009 Strážnice Odborný seminář pro zpracovatele pozemkových úprav
– 23. 6. 2009

Severomoravská pobočka:
Odborný seminář s exkurzí na realizovaná vodohospodářská opatře-
ní v okrese Prostějov, vyhodnocená v soutěži o nejlepší realizované
spol. zařízení – září 2009
Setkání Členů pobočky k aktuální odborné problematice – listopad 2009

Pr·vnÌ informacePr·vnÌ informacePr·vnÌ informacePr·vnÌ informacePr·vnÌ informace

Pr·vnÌ p¯edpisy publikovanÈ ve SbÌrce z·kon˘ »eskÈ
republiky od 21. listopadu 2008 do 28. ˙nora 2009,
kterÈ se sv˝m obsahem dot˝kajÌ Ëinnosti autorizo-
van˝ch osob.

●●●●● Z·kon Ë. 458/2008 Sb., publikovan˝ dne 29. prosince 2008
v Ë·stce 148 SbÌrky, kter˝m se mÏnÌ z·kon Ë. 182/2006 Sb.,
o ˙padku a zp˘sobech jeho ¯eöenÌ (insolvenËnÌ z·kon), ve
znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘. Z·kon nabyl ̇ Ëinnosti dne 1. ledna
2009.

● Z·kon Ë. 476/2008 Sb., publikovan˝ dne 31. prosince 2008
v Ë·stce 153 SbÌrky, kter˝m se mÏnÌ z·kon Ë. 357/1992 Sb.,
o dani dÏdickÈ, dani darovacÌ a dani z p¯evodu nemovitostÌ,
ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘. Z·kon nabyl ̇ Ëinnosti dne
1. prosince 2009.

●●●●● Z·kon Ë. 483/2008 Sb., publikovan˝ dne 31. prosince 2008
v Ë·stce 155 SbÌrky, kter˝m se mÏnÌ z·kon Ë. 86/2002 Sb.,
o ochranÏ ovzduöÌ a o zmÏnÏ nÏkter˝ch dalöÌch z·kon˘ (z·kon
o ochranÏ ovzduöÌ), ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘. Z·kon nabyl
˙Ëinnosti dne 1. ̇ nora 2009.

● Z·kon Ë. 8/2009 Sb., publikovan˝ dne 7. ledna 2009 v Ë·st-
ce 3 SbÌrky, kter˝m se mÏnÌ z·kon Ë. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostÌ »eskÈ republiky (katastr·lnÌ z·kon), ve znÏnÌ poz-
dÏjöÌch p¯edpis˘. Z·kon nabude ̇ Ëinnosti dne 1. b¯ezna 2009.

●●●●● Z·kon Ë. 56/2009 Sb., publikovan˝ dne 26. ̇ nora 2009
v Ë·stce 18 SbÌrky, ̇ plnÈ znÏnÌ z·kona Ë. 589/1992 Sb., o po-
jistnÈm na soci·lnÌ zabezpeËenÌ a p¯ÌspÏvku na st·tnÌ politiku
zamÏstnanosti, jak vypl˝v· z pozdÏjöÌch zmÏn. Z·kon nabyl
˙Ëinnosti dne 1. ledna 2009.

Vyhl·öky
◆◆◆◆◆ Vyhl·öka Ë. 412/2008 Sb., publikovan· dne 1. prosince 2008
v Ë·stce 134 SbÌrky, o stanovenÌ seznamu katastr·lnÌch ̇ zemÌ
s p¯i¯azen˝mi pr˘mÏrn˝mi z·kladnÌmi cenami zemÏdÏlsk˝ch
pozemk˘. Vyhl·öka nabyla ̇ Ëinnosti dne 1. ledna 2009.

◆◆◆◆◆ Vyhl·öka Ë. 478/2008 Sb., publikovan· dne 31. prosince
2008 v Ë·stce 153 SbÌrky, kterou se mÏnÌ vyhl·öka Minis-
terstva ûivotnÌho prost¯edÌ Ë. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakl·d·nÌ s odpady, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘. Vyhl·öka
nabyla ̇ Ëinnosti dne 1. ledna 2009.

◆◆◆◆◆ Vyhl·öka Ë. 30/2009 Sb., publikovan· dne 28. ledna 2009
v Ë·stce 8 SbÌrky, kterou se mÏnÌ vyhl·öka Ministerstva ûivot-
nÌho prost¯edÌ »eskÈ republiky Ë. 395/1992 Sb., kterou se pro-
v·dÏjÌ nÏkter· ustanovenÌ z·kona Ë. 114/1992 Sb., o ochranÏ
p¯Ìrody a krajiny, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘. Vyhl·öka na-
byla ̇ Ëinnosti dne 1. ̇ nora 2009.

Nové vydání TP 103 Navrhování obyt-
ných a pěších zón
Obytné a pěší zóny jsou společně se „zónami Tempo
30“ základem konceptu plošného zklidňování ve měs-
tech a obcích. Problematiku jejich navrhání řešily
technické podmínky TP 103 z roku 1998. Od té doby
došlo v Česku k řadě realizací, také byla novelizována
ČSN 73 6110. Na základě těchto zkušeností bylo při-
stoupeno k novelizaci TP 103 Navrhování obytných
a pěších zón. Proti původnímu TP 103 byly rozšířeny
o problematiku navrhování pěších zón. TP 103 byly
schváleny MD v listopadu 2008.
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                                                                                                        VZDÃL¡V¡NÕ

Informace o studiu na TechnickÈ fakultÏ »eskÈ zemÏdÏlskÈInformace o studiu na TechnickÈ fakultÏ »eskÈ zemÏdÏlskÈInformace o studiu na TechnickÈ fakultÏ »eskÈ zemÏdÏlskÈInformace o studiu na TechnickÈ fakultÏ »eskÈ zemÏdÏlskÈInformace o studiu na TechnickÈ fakultÏ »eskÈ zemÏdÏlskÈ
univerzity v Prazeuniverzity v Prazeuniverzity v Prazeuniverzity v Prazeuniverzity v Praze

Technick· (d¯Ìve mechanizaËnÌ) fakulta byla zaloûena
v r·mci ustanovenÈ VysokÈ ökoly zemÏdÏlskÈ v roce 1952.
Od 1. 1. 1995 je souË·stÌ p¯ejmenovanÈ »eskÈ zemÏdÏl-
skÈ univerzity v Praze. Po dobu p˘sobenÌ vychovala
Technick· fakulta v†prezenËnÌm (dennÌm) a kombinova-
nÈm (d·lkovÈm) studiu vÌce jak 7000 absolvent˘. Pracov-
nÌci fakulty vyvÌjejÌ aktivity v oblasti pedagogickÈ, vÏdecko-
v˝zkumnÈ, expertiznÌ a poradenskÈ Ëinnosti. Fakulta m·
deset kateder, laborato¯e v˝poËetnÌch aplikacÌ, ̇ st¯ednÌ
v˝vojovÈ dÌlny a v˝zkumn˝ a v˝vojov˝ minipivovar.

STRU»N… INFORMACE O AKREDITOVAN›CH STUDIJ-
NÕCH OBORECH TF »ZU V PRAZE

Technick· fakulta p¯ipravuje odbornÌky strojnÏ technic-
kÈho a technicko-ekonomickÈho zamÏ¯enÌ nejen pro zemÏ-
dÏlskou prvov˝robu a cel˝ agropotravin·¯sk˝ komplex, ale
i pro oblasti dopravy, zpracov·nÌ odpad˘, obchodu a podnik·nÌ
s technikou. Na fakultÏ je moûnÈ studovat ve dvoustupÚovÈm
studiu (t¯ÌletÈm bakal·¯skÈm a dvouletÈm navazujÌcÌm magis-
terskÈm stupni), prezenËnÌ Ëi kombinovanÈ formÏ, tyto studijnÌ
obory:

1. ZEMÃDÃLSK¡ TECHNIKA

se specializaËnÌm studijnÌm zamÏ¯enÌm na a) projektov·nÌ
a†¯ÌzenÌ provozu stroj˘, b) servis a†obnovu stroj˘ a†v˝robnÌch
za¯ÌzenÌ, je obor öirokÈho zamÏ¯enÌ poskytujÌcÌ vzdÏl·nÌ orien-
tovanÈ na provoz techniky v uûivatelskÈ sfÈ¯e. Absolventi
nach·zejÌ svÈ uplatnÏnÌ v zemÏdÏlstvÌ i v dalöÌch odvÏtvÌch
v lesnictvÌ, v servisech a opravn·ch, ˙tvarech technickÈho

Kontaktní adresa:  Česká zemědělská univerzita v Praze,
Technická fakulta, Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol.
Webové stránky: ČZU: http://www.czu.cz/,   TF: http://www.tf.czu.cz/

Z·jemc˘m o studium fakulta nabÌzÌ v†r·mci akreditovan˝ch
dvoustupÚov˝ch studijnÌch program˘ t¯ÌletÈ bakal·¯skÈ stu-
dium a dvouletÈ navazujÌcÌ magisterskÈ studium a to
v tÏchto oborech studia:

1. ZemÏdÏlsk· technika
2. SilniËnÌ a†mÏstsk· automobilov· doprava
3. Technika a technologie zpracov·nÌ odpad˘
4. Technologick· za¯ÌzenÌ staveb
5. Obchod a†podnik·nÌ s†technikou
6. InformaËnÌ a ¯ÌdicÌ technika v†agropotravin·¯skÈm

komplexu
7. Technology and Environmental Engineering
8. Technika pro obnovu a udrûov·nÌ krajiny

P¯edposlednÌ uveden˝ obor (7) je vyuËov·n v anglickÈm
jazyce a jedn· se o dvouletÈ navazujÌcÌ magisterskÈ studium,
kterÈ je otev¯eno nejen absolvent˘m bakal·¯skÈho studia TF,
ale i absolvent˘m bakal·¯skÈho stupnÏ obdobnÏ zamÏ¯en˝ch
fakult a student˘m ze zahraniËnÌch univerzit. V†lednu roku
2009 TF podala k†akreditaci nov˝ studijnÌ obor ÑInûen˝rstvÌ
˙drûbyî, kter˝ bude v p¯ÌpadÏ ̇ spÏönÈ akreditace vychov·vat
vedoucÌ pracovnÌky podnikov˝ch ̇ tvar˘ ̇ drûby. Kombinovanou
formu bakal·¯skÈho stupnÏ studia obor˘ 1 aû 4 a 8 lze studovat
i bez dojÌûdÏnÌ do Prahy v konzultaËnÌch st¯ediscÌch TF ñ
v JiËÌnÏ a »esk˝ch BudÏjovicÌch.

V r·mci celoûivotnÌho vzdÏl·v·nÌ, ÑUniverzity t¯etÌho
vÏkuî, je fakultou vyuËov·n dvoulet˝ vzdÏl·vacÌ program
s†nosn˝m tÈmatem Ñ»lovÏk, energie a odpadyî, na nÏmû
se sv˝mi p¯edn·ökami podÌlejÌ vöechny katedry TF.  D·le fakulta
uskuteËÚuje specializovanÈ kr·tkodobÈ odbornÈ kurzy
a semin·¯e pro pracovnÌky z praxe, nam·tkou nap .̄ ÑLegislati-
va a povinnÈ procedury p¯i uv·dÏnÌ techniky na trhî, ÑTechnika
pro zakl·d·nÌ a oöet¯ov·nÌ travnat˝ch sportovnÌch a parkov˝ch
plochî, ÑKurz pro manaûery podnikov˝ch ̇ tvar˘ ̇ drûbyî, ÑInfor-
maËnÌ systÈmy v zemÏdÏlstvÌ a lesnictvÌî, ÑTechnologie a tech-
nika mo¯enÌ osivî a desÌtky dalöÌch.

Pivovar

rozvoje, v podnicÌch a†v˝-
zkumn˝ch za¯ÌzenÌch, ve sta-
vebnictvÌ, v ekologick˝ch a ko-
mun·lnÌch provozech, ve v˝-
voji a†zkuöebn·ch stroj˘ a
strojnÌch za¯ÌzenÌch, v z·so-
bovacÌch organizacÌch, v od-
bornÈm ökolstvÌ ap. Student
m· po absolvov·nÌ spoleËnÈ-
ho z·kladu vÏtöÌ volnost ve v˝bÏru p¯edmÏt˘ podle z·jmu
o konkrÈtnÌ druh techniky, podle p¯edpokl·danÈ pracovnÌ
Ëinnosti v budoucÌm zamÏstn·nÌ a†zvolenÈho jednoho ze dvou
uveden˝ch studijnÌch zamÏ¯enÌ.

2. SILNI»NÕ A†MÃSTSK¡ AUTOMOBILOV¡ DOPRAVA

p¯ipravuje absolventy pro ̄ ÌzenÌ provoznÌch, technologick˝ch
a†ekonomick˝ch ËinnostÌ v silniËnÌ a†mÏstskÈ dopravÏ (s v˝jim-
kou dopravy kolejovÈ). V z·sadÏ se jedn· o†veökerou auto-

mobilovou dopravu materi·l˘
kusov˝ch, sypk˝ch a†kapaln˝ch
a†dopravu osob. Studenti se po-
drobnÏ sezn·mÌ s†konstrukcÌ a†pro-
vozem automobilov˝ch motor˘,
vozidlov˝ch mechanizm˘, vlast-
nostmi vozidel vËetnÏ manipulaË-
nÌch stroj˘, z·klady skladovacÌ

techniky, ekonomiky silniËnÌ a†mÏstskÈ dopravy, pouûitÌ
informaËnÌ techniky, ̇ zemnÌ pl·nov·nÌ a†podnik·nÌ v dopra-
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vÏ a vöemi pr·vnÌmi a†bezpeËnostnÌmi p¯edpisy v dopravÏ.
UplatnÏnÌ absolvent˘ je rozöÌ¯eno i†na oblast mÏstskÈ dopravy
tj. projekci dopravnÌch sÌtÌ a†p¯epravu osob.

3. TECHNIKA A TECHNOLOGIE ZPRACOV¡NÕ ODPADŸ

CÌlem oboru je p¯ipravit absolventy pro projekËnÌ a†provoznÌ
Ëinnost technickÈho za¯ÌzenÌ podnik˘ zab˝vajÌcÌch se zuûitko-
v·nÌm odpad˘. Studium vych·zÌ ze z·kladnÌch cÌl˘ odpado-
vÈho hospod·¯stvÌ tj. vytvo¯enÌ takov˝ch technologiÌ v˝robnÌch
podnik˘, aby nedoch·zelo ke vzniku odpad˘ a†pokud k nim
dojde, aby se d·le zuûitkovaly jako†druhotnÈ suroviny, biogennÌ
odpady, zdroje energie. Studenti se podrobnÏ sezn·mÌ s tech-
nologick˝m za¯ÌzenÌm (strojnÌmi linkami) zpracoven odpad˘,
aby se mohli v souladu se z·konem 360/92 Sb. uch·zet o au-
torizaci v†oboru Technologick· za Ì̄zenÌ staveb zpracoven odpad˘.

4. TECHNOLOGICK¡ ZAÿÕZENÕ STAVEB

Obor vych·zÌ ze znÏnÌ z·kona Ë.†360/92†Sb. o†v˝konu
povol·nÌ autorizovan˝ch inûen˝r˘ a†technik˘. Autorizovan˝
inûen˝r je ten, komu byla udÏlena autorizace dle uvedenÈho
z·kona a†zÌskal vzdÏl·nÌ v†p¯edepsanÈm oboru. AutorizaËnÌ
rada »eskÈ komory autorizovan˝ch inûen˝r˘ a†technik˘
Ëinn˝ch ve v˝stavbÏ uznala studijnÌ obor ÑTechnologick·
za¯ÌzenÌ stavebî vyuËovan˝ na TechnickÈ fakultÏ »ZU v†Praze
jako poûadovanÈ vzdÏl·nÌ pro ̇ Ëely autorizace. Obor je uzn·n
pro Ëinnosti ve v˝stavbÏ dle citovanÈho z·kona se zamÏ¯enÌm
na zemÏdÏlskou a†lesnickou v˝robu, potravin·¯sk˝ pr˘mysl
a dopravu a†skladov·nÌ. Absolvent po zÌsk·nÌ odbornÈ praxe
splnÌ p¯edpoklady pro projektovou a†realizaËnÌ Ëinnost
inûen˝r˘ Ëinn˝ch ve v˝stavbÏ.

5. OBCHOD A†PODNIK¡NÕ S†TECHNIKOU

je mezioborovÈ studium ve spolupr·ci s PEF »ZU v Praze.
Absolventi jsou vychov·v·ni pro oblast podnik·nÌ, obcho-

l·¯skÈho studia vöech studijnÌch obor˘ TF, ale i pro z·jemce
z ̄ ad absolvent˘ bakal·¯sk˝ch studijnÌch program˘ ostatnÌch
fakult obdobnÈho zamÏ¯enÌ, a to z tuzemska i ze zahraniËÌ. P¯ed-
mÏtem tohoto studijnÌho programu jsou z·kladnÌ technickÈ
disciplÌny nezbytnÈ pro bÏûnou praxi technicky zamÏ¯enÈho
pracovnÌka vhodnÏ doplnÏnÈ o disciplÌny postihujÌcÌ vazby
a dopady vyuûÌv·nÌ techniky v r·mci jejÌho p˘sobenÌ na ûivotnÌ
prost¯edÌ, p¯edevöÌm p˘du a rostliny. StudijnÌ pl·n je proto zamÏ-
¯en na znalosti v klasick˝ch technick˝ch oborech, doplnÏnÈ
o z·kladnÌ disciplÌny ekologick˝ch a environment·lnÌch vÏd.

8. TECHNIKA PRO OBNOVU A UDRéOV¡NÕ KRAJINY

StudijnÌ obor bakal·¯skÈho studia vych·zÌ ze souËasnÈ
situace, kdy je t¯eba zemÏdÏlskou Ëinnost posuzovat v kon-
textu s pÈËÌ o celou krajinu, jejÌ obnovou a udrûov·nÌm. Vedle
klasickÈ zemÏdÏlskÈ a lesnickÈ v˝roby p¯ib˝vajÌ v†p¯ÌrodÏ dalöÌ
rekultivaËnÌ a jinÈ prvky vËetnÏ mimopracovnÌho a sportovnÌho
vyûitÌ. S†veökerou touto ËinnostÌ je spojena vedle klasick˝ch
technologiÌ a stroj˘ i nov· a netradiËnÌ technika, kterou je
nutnÈ vyvÌjet, technologicky vyuûÌvat, udrûovat a kter· je i sou-
Ë·stÌ komerËnÌ Ëinnosti. Studium se soust¯eÔuje na p¯Ìpravu
provoznÌch vysokoökolsky vzdÏlan˝ch pracovnÌk˘ zamÏ¯en˝ch
na exploataci öirokÈ palety stroj˘ a za¯ÌzenÌ v†podmÌnk·ch
nejen zemÏdÏlskÈ produkce, ale i dalöÌch ËinnostÌ spojen˝ch
s obnovou a udrûov·nÌm krajiny v†öiröÌch souvislostech.

Pro vöechny studijnÌ obory zajiöùujÌ z·kladnÌ profil absol-
venta povinnÈ p¯edmÏty. Student si m˘ûe zvolenou a†garan-
tem p¯ÌsluönÈho oboru odsouhlasenou kombinacÌ voliteln˝ch
p¯edmÏt˘ a†volbou diplomovÈ, resp. z·vÏreËnÈ pr·ce utv·¯et
takovÈ zamÏ¯enÌ, kterÈ nejvÌce odpovÌd· jeho budoucÌ profesnÌ
orientaci. »·st studia je moûnÈ absolvovat na doporuËe-
n˝ch univerzit·ch v†zahraniËÌ, p¯ÌpadnÏ po sestavenÌ indi-
vidu·lnÌch studijnÌch pl·n˘ je moûn· ˙Ëast na zahraniËnÌch
praxÌch Ëi st·ûÌch. Vöechny studijnÌ obory (mimo oboru 7) je
moûnÈ studovat i†kombinovanou formou. Na »ZU je zaveden
jednotn˝ kreditnÌ systÈm studia. Jeho posl·nÌm je zejmÈna
kompatibilita s†prost¯edÌm EU a tÌm i vytvo¯enÌ re·ln˝ch pod-
mÌnek pro zv˝öenÌ mobility student˘ ñ absolvov·nÌ Ë·sti studia
v zahraniËÌ. Z·kladem systÈmu je kreditnÌ systÈm ECTS (Euro-
pean Credit Transfer System). VÌce informacÌ najdete na
webov˝ch st·nk·ch TechnickÈ fakulty (www.tf.czu.cz v†sekci
studium).                                                 Ing. Ji¯Ì Maöek, Ph.D

❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑

dov·nÌ s technikou a ¯ÌzenÌ
provozu podnik˘. NauËÌ se
sestavovat a realizovat pod-
nikatelskÈ z·mÏry v oblasti
strojnÌ investiËnÌ politiky, jsou
p¯ipraveni pro obchodnÌ
Ëinnost s†technikou vËetnÏ
poradenstvÌ a†servisnÌ Ëin-
nosti. StudijnÌ program je
posÌlen ekonomick˝mi p¯edmÏty, je oddÏlen˝ od ostatnÌch
obor˘ pÏtiletÈho studia. PrvÈ dva roky studia jsou zamÏ¯eny
na vytvo¯enÌ technicko-ekonomickÈho z·kladu pro pot¯eby
organizov·nÌ a†¯ÌzenÌ podnik˘ se strojnÌ a†biologicko-che-
mickou podstatou v˝roby. Ve t¯etÌm roce studia jsou pro-
hloubeny technicko-ekonomickÈ z·klady a†zaËÌn· orientace
na budoucÌ odbornÈ zamÏ¯enÌ inûen˝ra podnikatelskÈho typu.

6. INFORMA»NÕ A ÿÕDICÕ TECHNIKA V†AGROPOTRAVI-
N¡ÿSK…M KOMPLEXU

Obor IÿT doplÚuje studijnÌ obory na fakultÏ s†cÌlem vybavit urËi-
tou skupinu absolvent˘ vyööÌ poËÌtaËovou gramotnostÌ a odbor-
n˝mi znalostmi informaËnÌch technologiÌ v oblasti technickÈ,
technologickÈ i organizaËnÌ. StudijnÌ pl·n oboru je zamÏ¯en na
rozöÌ¯enÌ znalostÌ v oboru informaËnÌch a ¯ÌdicÌch technologiÌ,
kterÈ spoleËnÏ s technick˝mi odborn˝mi p¯edmÏty poskytujÌ
dobrÈ znalosti nutnÈ pro efektivnÌ Ëinnost v r·mci informaËnÌch
technologiÌ v agropotravin·¯skÈm komplexu. Absolvent oboru
m˘ûe p˘sobit jako technick˝ pracovnÌk s nadpr˘mÏrnou
poËÌtaËovou gramotnostÌ zejmÈna v podnicÌch APK, kde by
byl schopen fundovanÏ ¯Ìdit a zajiöùovat rutinnÌ Ëinnosti ve
sfÈ¯e informaËnÌch a ¯ÌdicÌch technologiÌ.

7. TECHNOLOGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

je obor dvouletÈho navazujÌcÌho magisterskÈho studia
vyuËovan˝ v anglickÈm jazyce. Je urËen pro absolventy baka-

Opr·vnÏnÌ k projektov·nÌ pozemkov˝ch ˙prav
podle dosavadnÌch pr·vnÌch p¯edpis˘ z˘st·vajÌ za-
chov·na. Podnikatel, kter˝ ke dni nabytÌ ̇ Ëinnosti toho-
to z·kona provozoval uvedenou Ëinnost a hodl· v je-
jÌm provozov·nÌ pokraËovat, je povinen tuto skuteË-
nost ozn·mit do jednoho roku ode dne nabytÌ ̇ Ëinnosti
tohoto z·kona pÌsemnÏ ûivnostenskÈmu ̇ ¯adu. éivno-
stensk˝ ˙¯ad provede neprodlenÏ z·pis do ûivnosten-
skÈho rejst¯Ìku a vyd· podnikateli v˝pis. Marn˝m uply-
nutÌm jednoroËnÌ lh˘ty pr·vo provozovat tuto ûivnost
zanik·. V p¯ÌpadÏ, ûe bylo p¯ed dnem nabytÌ ˙Ëinnosti
tohoto z·kona zah·jeno a do dne nabytÌ ˙Ëinnosti
tohoto z·kona pravomocnÏ neskonËeno ¯ÌzenÌ pro
p¯ek·ûku provozov·nÌ ûivnosti z d˘vodu zruöenÌ
konkurzu pro splnÏnÌ rozvrhovÈho usnesenÌ, ¯ÌzenÌ se
zastavÌ.

Znovu upozorÚujeme projektantyZnovu upozorÚujeme projektantyZnovu upozorÚujeme projektantyZnovu upozorÚujeme projektantyZnovu upozorÚujeme projektanty
pozemkov˝ch ˙prav, kte¯Ì chtÏjÌpozemkov˝ch ˙prav, kte¯Ì chtÏjÌpozemkov˝ch ˙prav, kte¯Ì chtÏjÌpozemkov˝ch ˙prav, kte¯Ì chtÏjÌpozemkov˝ch ˙prav, kte¯Ì chtÏjÌ
pokrapokrapokrapokrapokraËovat v projektovÈ ËinnostiËovat v projektovÈ ËinnostiËovat v projektovÈ ËinnostiËovat v projektovÈ ËinnostiËovat v projektovÈ Ëinnosti
pozemkov˝ch ˙prav, aby tuto sku-pozemkov˝ch ˙prav, aby tuto sku-pozemkov˝ch ˙prav, aby tuto sku-pozemkov˝ch ˙prav, aby tuto sku-pozemkov˝ch ˙prav, aby tuto sku-
teËnost ozn·mili p¯ÌsluönÈmu ûiv-teËnost ozn·mili p¯ÌsluönÈmu ûiv-teËnost ozn·mili p¯ÌsluönÈmu ûiv-teËnost ozn·mili p¯ÌsluönÈmu ûiv-teËnost ozn·mili p¯ÌsluönÈmu ûiv-
nostenskÈmu ̇ ¯adu.nostenskÈmu ̇ ¯adu.nostenskÈmu ̇ ¯adu.nostenskÈmu ̇ ¯adu.nostenskÈmu ̇ ¯adu.
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OZN¡MENÕ StavebnÌ geologie ñ Geotechni-
ka, a.s., »aS v˝bor MZZS

ve spolupr·ci s »GtS a s patronacÌ 0TAM AV »R

po¯·dajÌ ve dnech 20. a 21. kvÏtna 2009

v budovÏ Akademie vÏd »R, Praha 1, N·rodnÌ t¯Ìda 3

PRAéSK… GEOTECHNICK… DNY 2009PRAéSK… GEOTECHNICK… DNY 2009PRAéSK… GEOTECHNICK… DNY 2009PRAéSK… GEOTECHNICK… DNY 2009PRAéSK… GEOTECHNICK… DNY 2009
St¯eda 20. 5. 2009
Dopoledne:  odborn˝ semin·¯

VyztuûenÈ zemnÌ konstrukce
Odpoledne: 17. Praûsk· geotechnick· p¯edn·öka:

Interakce horninovÈho prost¯edÌ
s podzemnÌmi stavbami
P¯edn·öejÌcÌ: (Prof. Ing. Dr. ZdenÏk Eisenstein, DrSc.)

P¯ed·nÌ ceny akademika Quido Z·ruby pro mladÈ inûen˝rskÈ geolo-
gy a geotechniky a vystoupenÌ ocenÏnÈho geotechnika. SouË·stÌ
prvnÌho dne semin·¯e bude doprovodn· v˝stavka odborn˝ch firem.

»tvrtek 21. 5. 2009

Workshop: Povrchové projevy při podzemních  stavbách
Moderátoři: Prof, Ing. Dr. Zdeněk Eisenstein, DrSc.

a Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.
Pozvánky včetně podrobného programu a závazných
přihlášek budou rozesílány v dubnu 2009.

KontaktnÌ adresa:  SG ñ Geotechnika, a.s.
Ing. M. Frombergerov·, tel.: 234 654 101, fax: 234 654 102,
e-mail: sekretariat@geotechnika.cz
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GP inzert 2009                            GP – 19 let tradice

Trn do vöech typ˘ trojnoûek pro p¯ipevnÏnÌ GPS. Trn je
opat¯en z·vitem W5/8, takûe jej lze pouûÌt pro vöechny
dostupnÈ typy.                                                               ➤

V˝suvnou minitrasÌrku jsme vylepöili o moûnost
vysouv·nÌ aû o 5 centimetr˘. ObËas se stane,
ûe mezi strojem a hranolem je p¯ek·ûka. PÏt
centimetr˘ obvykle staËÌ na vy¯eöenÌ problÈmu.
MinitrasÌrku vyr·bÌme se z·vitem W5/8î i s†ba-
jonetem Leica. Pro pohodlnÏjöÌ vytyËov·nÌ lze
dokoupit pro trasÌrku stoj·nek. Oba v˝robky
jsou z†lehk˝ch kov˘ a nerez oceli.

Trn do vöech typ˘ trojnoûek pro upevnÏnÌ drû·ku hranolu
se z·vitem W5/8î. V˝öku trnu je moûno zvolit p¯esnÏ podle
typu vaöÌ tot·lnÌ stanice. Trn je otoËn˝ a je opat¯en aretacÌ.

OdraznÈ ötÌtky z†novÈho typu
fÛlie s†odrazivostÌ 94%.

Vyr·bÌme rozmÏry:

2x2cm, 5x5cm, 6x6cm
a 10x10cm. Prodej po 1 kuse.

OdraznÈ ötÌtky v†n·klop-
nÈm drû·ku ñ provedenÌ
v†plastu i v†kovu, uchyce-
nÌ se z·vitem 5/8î nebo
bajonetem Leica.

GP spol. s r.o., prodej, v˝roba, servis, kalibrace, p˘jËovna, bazar, e-shop

Z v˝roby:

Vyr·bÌme nivelaËnÌ znaËky vöech tvar˘, rozmÏr˘ a ze vöech dostupn˝ch materi·l˘. NejoblÌbenÏjöÌ je mosaz a nerez
ocel. Na naöich str·nk·ch je najdete pod oznaËenÌm GPN1 aû GPN6. ZnaËky ve standardnÌch rozmÏrech jsou na
skladÏ, znaËky na zak·zku vyrobÌme podle vaöeho p¯·nÌ.

Novinky v prodeji:

➤



Nov˝ typ teleskopickÈ trasÌrky pod hranol ñ lze pouûÌt pro W5/8î i pro hranoly
Leica. Jedn· se o klasickou trasÌrku do 2,5m. Vnit¯nÌ dÌl se stupnicÌ je z†duralu,
vnÏjöÌ dÌl je ze sklolamin·tu.

V˝hody: trasÌrka je lehk·, tÈmÏ¯ nezniËiteln·, v†zimÏ od trasÌrky nezebou
ruce.

Nev˝hody:  ..........

Hranol typ SOKKIA/TOPCON
plast 2†500.- KË +DPH
Hranol typ SOKKIA/TOPCON
kov 3†500.- KË +DPH
Hranol s†blikajÌcÌ LED diodou
plast  6†200.- KË +DPH
Hranoly pouûitelnÈ
do vöech drû·k˘ 0/-30mm

Tot·lnÌ stanice PENTAX V†227N ñ bezhranolov·
tot·lnÌ stanice (dosah bez hranolu 90m), dosah
s†jednÌm hranolem 1†100m, jednoos˝ kompenz·tor,
˙hlov· p¯esnost 7î, vnit¯nÌ pamÏù na 6000 mÏ¯enÌ.

CENA:  86†900.- KË + DPH

Akční zboží:

Bazar – sledujte průběžně aktuální nabídku na webu a v e-shopu

NivelaËnÌ p¯Ìstroj SETL AL20G, p¯esnost +/-2,5mm /1km (tam a zpÏt), zvÏtöenÌ
20x, jedin˝ typ p¯Ìstroje se vzduchov˝m tlumenÌm kompenz·toru ( Tyto kompenz·tory
byly ve vöech niv. p¯ÌstrojÌch Zeiss), z·ruka 5 let.
CENA:  4†500.- KË + DPH

➤

➤

PRODEJNY:
GP spol. s r.o.,  www.gpprague.cz, gp@gpprague.cz
Rubešova 2, 120 00 Praha 2.
Tel./fax: 224 213 261, 224 216 588
Tel.: 224 233 463, 603 411 946, 603 411 947, 603 411 948.
Po–Čt  7:30 – 18:00,  Pá  7:30 – 17:00

GP spol. s r.o.,  www.gpprague.cz, gpbrno@gpprague.cz
Rooseveltova 9, 602 00 Brno.
Tel./fax: 542211184, tel.: 602 953 569

Po–Čt  8:00 – 18:00,  Pá  8:00 – 16:00



KosenÌ tr·vy pat¯Ì k z·kladnÌm ̇ kon˘m p¯i ̇ drûbÏ krajiny

PodzimnÌ romantika MalÈho pot˘Ëku


