Seminář s exkurzí Pozemkové úpravy v praxi
Na jaře 2021 realizovalo RO Brno 2 webináře na platformě MS TEAMS. Na tyto dne 21. 9. 2021
navazoval praktický seminář s exkurzí. Akce byly připraveny z podnětu starostů obcí, na základě
potřeb a poptávky odborné zemědělské veřejnosti.

Hlavními tématy byly:
 Pozemkové úpravy a jejich využití nejen pro obce (souvislosti, příklady z praxe, úskalí,
inspirace); Pozemkové úpravy v kontextu problémů na jižní Moravě
 Pozemkové úpravy v praxi – exkurze v terénu
Odbornými přednášejícími byli Dr. Ing. Petr Marada a zástupci obcí v místech exkurzí. Tito také
zodpovídali dotazy od účastníků.
Struktura účastníků: Účastníky webinářů tvořili zejména zástupci obcí a měst. Dalšími účastníky byli
také SHR, zástupci MAS, zástupci ÚZEI. Celkově se účastnilo 31 účastníků.
Dotazy od účastníků/diskuze:
 jak přesvědčit některé obyvatele, že jakožto vlastníci pozemků při PÚ nebudou nijak poškozeni
– často zaznívají různé obavy vlastníků; je třeba, aby probíhaly vždy diskuze a jednání
s obyvateli a všechno se jim na těchto meetinzích vysvětlilo; obavy nejsou na místě
 pokud vlastník pozemku nebude chtít v rámci PÚ svůj pozemek za jiný směnit/nahradit – je to
problém? - i toto jsou časté obavy z PÚ, nutnost osvěty, realizací PÚ nemůžou vlastníci být
poškození; pozemky vlastníků můžou zůstat i na stejném místě
 nabízí mapa LPIS pohled na mapy soustředěného odtoku? ano
 co lze dělat, když v obci zemědělec hospodaří tak, že občané bojují s erozí (větrnou, půdní)?
téma protierozní vyhlášky; lze nahlašovat všechny erozní události, které ve svém okolí nebo
při toulkách krajinou uvidíte; mapa, která je v Monitoringu eroze zemědělské půdy
(https://me.vumop.cz/app/)
 opatření PRV Mladý začínající zemědělec – jedním z problému tohoto opatření – není
k dispozici půda pro hospodaření, PÚ může být cesta, jak vzniknou nové pozemky pro mladé
lidi s novými myšlenkami, současně také obce mají půdu a mohou měnit dle obč. zákona
(pachty) tzn., že i obce mohou mladým začínajícím umožnit získat půdu
 problém PÚ – pozemky se rozprodávají často ve velkém, hrozí, že nebudou žádné pro realizace
společných zařízení
 obce musí být hnací motory; pořád chybí osvěta, příklady z praxe, komunikace, přístup
vysvětlování
Zhodnocení akce probíhalo formou evaluačních listů. Tyto vyplnilo celkem 13 respondentů. Dle
celkového dojmu hodnotili účastníci akci jako zdařilou a z informací si vybrali pro ně podstatné.
Výběr výstupů/odpovědí z dotazníků:
Myslíte, že pozemkové úpravy dostatečně pomáhají v boji proti extrémním klimatickým jevům
(erozi, povodním, suchu)?
 Ano, nicméně tuto skutečnost považuji spíše za žádoucí nadstavbu - hlavním důvodem, a je to
ostatně uvedeno i v úvodním paragrafu zákona o pozemkových úpravách, je zpřístupnění






pozemků vlastníkům a zcelení pozemků jednotlivých vlastníků
V případě vhodně navržených opatření zcela určitě pomáhají zmírňovat extrémní klimatické
jevy, ale zda dostatečně si netroufnu odhadnout.
Při správném pochopení jejich účelu určitě ano.
Pozemkové úpravy můžou v praxi znamenat pomoc v boji proti klimatickým extrémům, ale jak
jsme slyšeli na exkurzi, je velmi důležité je pojmout správně, správně číst potřeby prostředí,
udržovat dlouhodobě a využívat je v dostatečné míře.
V našich podmínkách se pozemkové podmínky teprve rozjíždějí, i když pouze administrativně.
Mně osobně chybí přímý vliv konzultací mezi zpracovatelem úprav a jako v mém případě
vlastníkem pozemků, na nichž sám provádím činnost rostlinnou výrobou.

Je dle Vás žádoucí navýšit rozpočet na pozemkové úpravy? Urychlit tak celý proces a zvýšit množství
realizací společných zařízení v krajině?
 Ano, zejména zvýšit tlak na skutečné provedení naplánovaných společných zařízení v krajině
včetně příspěvku na údržbu již provedených.
 V otázce by bylo dobré uvést konkrétní čísla. Obyčejný člověk jen těžko ví, jaké částky se v PÚ
čerpají aktuálně.

Na akci byl současně odprezentován vítězný projekt v kategorii Adaptace na změnu klimatu Ekofarma Petra Marady – vítěz soutěže European Network for Rural Development (ENRD) -Rural
Inspiration Awards 2020.
Rozdána zde byla také brožura Pozemkové úpravy Krok za krokem, kterou ocenili zejména zástupci
samospráv.

