
                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 
Zpráva z akce 

„POZEMKOVÉ ÚPRAVY- ZICHOVEC“ 
29. června 2016 

konferenční místnost Zichoveckého pivovaru  
Zichovec 99, okr. Kladno 

 

Dne 29. června 2016 se v konferenční místnosti Zichoveckého pivovaru uskutečnil odborný 

seminář věnovaný pozemkovým úpravám. Seminář byl určen především zástupcům obcí, 

nicméně byl otevřen i široké veřejnosti. Cílem bylo představit principy a procesy pozemkových 

úprav a aktéry, kteří do nich zasahují. 

Ing. Martin Benda, krajský koordinátor Celostátní sítě pro venkov pro Středočeský kraj, 

představil přítomným principy a cíle Celostátní sítě pro venkov. V prezentaci uvedl možnosti 

spolupráce s Celostátní sítí pro venkov a aktivity, které Síť uskutečňuje. Byly představeny akce 

uspořádané v roce 2015 a 2016. Zmíněny byly především informační aktivity (semináře, 

workshopy) pro zemědělskou veřejnost nebo např. informační akce pro studenty středních 

zemědělských škol. Jako další atraktivní kapitola činnosti Celostátní sítě pro venkov byly 

prezentovány exkurze. Účastníkům bylo samozřejmě nabídnuto členství v Síti. 

Odborný výklad o významu půdy a možnostech její ochrany, a to nejen v rámci pozemkových 

úprav, byl podán Ing. Markem Batystou, Ph.D., který je zástupcem Výzkumného ústavu 

meliorací a ochrany půd, v. v. i. Ve svém příspěvku uvedl hlavní degradační procesy půdy. Těmi 

jsou zábor půdy, vodní a větrná eroze, okyselování půd, úbytek organické hmoty, utužení půd 

a znečištění půd. Možnosti nápravy jsou rozmanité od pozemkových úprav až po změnu způsobu 

hospodaření, s čímž například souvisí i změna velikosti jednotlivých pozemků.  

Na přednášku o půdě plynule navázal Ing. Michal Pochop, člen tematické pracovní skupiny CSV 

– Komplexní pozemkové úpravy a vedoucí oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny 

Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd, v. v. i. Ing. Pochop byl jedním ze zpracovatelů 

publikace Pozemkové úpravy „krok za krokem“. V krátkosti představil jednotlivé procesní úkony 

v rámci pozemkových úprav - zahájení řízení, zpracování soupisu nároků vlastníků a péče 

o realizovaná opatření.  

Místo, kde se seminář pořádal, nebylo vybráno náhodně, neboť v obci Zichovec byly pozemkové 

úpravy již uskutečněny. O zkušenosti s realizací těchto úprav se přišli podělit zástupci SPÚ, kteří 

tyto úpravy přímo prováděli - Ing. Ivana Capoušková a Ing. Luděk Podraský.   

Svým výkladem a příklady z praxe doplnili předchozí, spíše teoretickou, přednášku a zmíněné 

jednotlivé kroky procesu pozemkových úprav. Na připravených mapových podkladech pracovníci 

SPÚ demonstrovali rozdělení pozemků před a po pozemkových úpravách. 

O zkušenosti s realizací pozemkových úprav se s účastníky podělili i další aktéři z okresu Kladno, 

konkrétně starostové obcí Řisuty a Zichovec. Pohled paní starostky Ryšavé z obce Řisuty na 

pozemkové úpravy byl veskrze pozitivní a uvedla několik postřehů, kdy pozemkové úpravy 

pomohly obci v dalším rozvoji. Oproti tomu pan starosta Husák z obce Zichovec byl o poznání 

kritičtější. Kritika nebyla směřována k principům či procesu pozemkových úprav jako takových, 

ale spíše k některým konkrétním krokům ze strany projektantské firmy či nejasnostem 

v komunikaci s pozemkovým úřadem. Rozepře vznikly například kvůli vymezení tzv. biokoridorů, 

kdy se projektant držel striktně územního plánu bez ohledu na skutečnou situaci. Ing. Husák 

také uvedl příklad, kdy vinou nepozornosti a málo důkladné kontroly došlo k tomu, že jeden 

pozemek nemá přístupovou komunikaci. 

 

 

 



                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 

Seminář uzavírala prezentace Ing. Pochopa, která byla věnovaná příkladům dobré praxe – 

zrealizovaným projektům pozemkových úprav v celé České republice a také soutěži o nejlepší 

realizované společné zařízení.  

Tím byla ukončena seminářová část a zájemci z řad účastníků se přesunuli do extravilánu obce, 

kde probíhala exkurze. V jejím průběhu Ing. Podraský doplnil účastníkům konkrétní technické 

údaje realizace PÚ Zichovec. 

Domníváme se, že pro účastníky bylo přínosné nejen setkání s těmi, kdo pozemkové úpravy 

v jejich regionu vykonávají (pracovníci SPÚ Kladno), ale také zkušenosti starostů dalších obcí. 

Především na těchto lidech totiž stojí pozemkové úpravy. Jejich postoj a přístup je při realizaci 

klíčový.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zpracoval: Ing. Martin Benda, krajský koordinátor CSV, RO Praha 

   Dne: 4. 11. 2016 


