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Slovo na úvod
V·ûenÌ Ëten·¯i,

LetoönÌ dovolenÈ Ëi pr·zdniny  z˘st·vajÌ  ve vzpomÌnk·ch a my jsme
se s nov˝mi silami opÏt  vrhli do kaûdodennÌho pracovnÌho shonu.  P¯es
pr·zdniny se ustavila nov· vl·da, kter· jiû m·  takÈ Parlamentem schv·lenÈ
svÈ programovÈ prohl·öenÌ. Jsou zde nÏkterÈ pas·ûe, kterÈ znÌ z pohledu
ËinnostÌ pozemkov˝ch ˙¯ad˘, zejmÈna v oboru  pozemkov˝ch ˙prav
povzbudivÏ a pomÏrnÏ d˘raznÏ. MÏly by b˝t urËujÌcÌ pro dalöÌ v˝voj
v tÈto oblasti nejen po str·nce vÏcnÈ, ale rovnÏû organizaËnÌ, pokud
m·me na mysli p¯ÌötÌ uspo¯·d·nÌ pozemkov˝ch  ̇ ¯ad˘.

V kapitole vÏnovanÈ zemÏdÏlstvÌ a venkovu se mj. p īpomÌn· narovn·nÌ
pr·v vlastnÌk˘ a n·jemc˘, dokonËenÌ zemÏdÏlsk˝ch restitucÌ, zp¯ÌstupnÏnÌ
zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘ opr·vnÏn˝m vlastnÌk˘m, prodej zbylÈ p˘dy v ma-
jetku st·tu (v tomto p¯ÌpadÏ doufejme, ûe nikoliv  veökerÈ,  nutn· je rezerva
na spoleËn· za¯ÌzenÌ). D·le se v prohl·öenÌ uv·dÌ, ûe vl·da bude usilovat
o ochranu p˘dy a vod a bude podporovat realizaci pozemkov˝ch ̇ prav
a souvisejÌcÌch investic v krajinÏ, kterÈ budou mÌt i v˝znamn˝ protipovodÚo-
v˝ a protieroznÌ efekt.  A koneËnÏ, pokud jde o organizaËnÌ z·leûitosti,  kterÈ
by mÏly mÌt dopad do struktury pozemkov˝ch ̇ ¯ad˘, poËÌt· se s trans-
formacÌ PozemkovÈho fondu (rozumÏjme z·nik PF»R), p¯iËemû po ukon-
ËenÌ jeho Ëinnosti by mÏly b˝t zb˝vajÌcÌ agendy p¯evedeny na P⁄ »R.

Je tedy z¯ejmÈ, ûe pozemkovÈ ˙pravy by mÏly mÌt v nast·vajÌcÌm
obdobÌ Ñzelenouî, coû by se mÏlo podle st·vajÌcÌch informacÌ projevit
rovnÏû v zajiötÏnÌ pot¯ebn˝ch finanËnÌch prost¯edk˘ pro n·sledujÌcÌ
obdobÌ. V dosavadnÌch n·vrzÌch st·tnÌho rozpoËtu na rok 2010 se za-
tÌm opÏt uvaûuje s Ë·stkou 700 mil. KË, tedy stejnou jako pro letoönÌ rok.
Jak je jiû zn·mo, pan ministr se obr·til osobnÌm dopisem na ¯editele
pozemkov˝ch ̇ ¯ad˘, ve kterÈm se zmÌnil  pozitivnÏ o v˝znamu Ëinnosti
pozemkov˝ch ˙¯ad˘, ujistil je svou podporou a z·roveÚ poû·dal, aby
tyto ˙¯ady fungovaly ve stylu tzv. Ñp¯·telskÈ byrokracieî, tedy byly
vst¯ÌcnÈ a vlÌdnÈ  p¯i jedn·nÌ s klienty. TotÈû musÌ platit nejen na ̇ rovni
˙¯ednickÈ, ale rovnÏû na vöech ̇ rovnÌch, ve  kter˝ch se vlastnÌ Ëinnost
prakticky projevuje, tzn. v pr·ci projektant˘. Ti majÌ podstatnou tÌhu
odpovÏdnosti, neboù bezprost¯ednÌ jedn·nÌ s vlastnÌky pozemk˘ se
odehr·v· pr·vÏ v r·mci jejich plnÏnÌ zak·zek, tedy v r·mci vÏcnÈho
zpracov·nÌ n·vrhu pozemkovÈ ̇ pravy.

Ministerstvo zemÏdÏlstvÌ proch·zÌ v souËasnosti pomÏrnÏ rozs·hlou
vnit¯nÌ reorganizacÌ. Pokud jde o sekci ⁄st¯ednÌ pozemkov˝ ̇ ¯ad, je nynÌ
novÏ za¯azena v ̇ seku komoditnÌm, kam  byly rovnÏû p¯e¯azeny agentury
pro zemÏdÏlstvÌ a venkov. Sekci ̄ ÌdÌ p. n·mÏstek Ing. TureËek, kter˝ mÏl
v minulosti dlouhodobÏ v kompetenci sekci vodnÌho hospod·¯stvÌ.
Problematika ̇ pravy  vodnÌho reûimu je v pozemkov˝ch ̇ prav·ch vÌc neû
aktu·lnÌ a p. n·mÏstek si mj. rovnÏû tuto soun·leûitost  velmi dob¯e uvÏ-
domuje, o Ëemû  svÏdËÌ i jeho z·jem o Ëerp·nÌ finanËnÌch prost¯edk˘ z tzv.
protipovodÚovÈho konta. PoËÌt· se mj. s tÌm, ûe po ukonËenÌ st·vajÌcÌho
vl·dnÌho protipovodÚovÈho programu (platnÈho do r. 2013) bude vy-
hl·öen nov˝ program, ve kterÈm by mÏla  b˝t opÏt reflektov·na specifick·
˙loha pozemkov˝ch ̇ prav v boji proti povodnÌm a nadmÏrnÈ erozi.

V prvÈ polovinÏ roku doznaly na MZe v˝raznÈ zmÏny p¯edpisy
rozpracov·vajÌcÌ do resortnÌ ̇ rovnÏ z·kon o zad·v·nÌ ve¯ejn˝ch zak·zek.
Na nov˝ p¯Ìkaz ministra reagoval rovnÏû ⁄st¯ednÌ pozemkov˝ ̇ ¯ad
a vydal novÈ  p¯edpisy na svÈ ̇ rovni, tzn. novÈ n·vody pro vypracov·nÌ
zad·vacÌch dokumentacÌ a vzory smluv, a to pokud jde o zpracov·nÌ
n·vrh˘ pozemkov˝ch ̇ prav i pokud jde o realizaËnÌ Ëinnosti. Bylo p¯i-
hlÈdnuto k n·zor˘m pozemkov˝ch ˙¯ad˘ i zainteresovanÈ ve¯ejnosti
(kterÈ se ovöem v nÏkter˝ch pohledech dosti liöÌ). MnozÌ mÏli k p¯ed-
chozÌm materi·l˘m z prosince minulÈho roku  vÏtöÌ v˝hrady, nap .̄ v tom
smÏru, ûe p¯edpisy jsou zbyteËnÏ sloûitÈ a svazujÌcÌ, ûe nepostihujÌ speci-
fika r˘zn˝ch pot¯eb  pozemkov˝ch ̇ ¯ad˘ a dotËen˝ch katastr·lnÌch ̇ zemÌ,
ûe jsou ÑöitÈ na mÌruî velk˝m firm·m a malÈ diskriminujÌ atd.  NovÈ
p¯edpisy posilujÌ v danÈ oblasti ˙lohu krajsk˝ch pracoviöù (˙zemnÌch

odbor˘) ⁄P⁄, jsou z pohledu  zadavatel˘ pruûnÏjöÌ, tzn. umoûÚujÌ  jim
v˝stiûnÏji reagovat na konkrÈtnÌ pot¯eby zadavatele zejmÈna po vÏcnÈ
str·nce. Ne ve vöech p¯Ìpadech bylo ovöem moûnÈ p¯istoupit na kompro-
misy. DalöÌ (a delöÌ) obdobÌ  aplikace nov˝ch p¯edpis˘ v tÈto oblasti opÏt
naznaËÌ, jak bude û·doucÌ provÈst  p¯Ìpadnou jejich p¯ÌötÌ ̇ pravu.

V pozemkov˝ch ̇ prav·ch m˘ûeme nad·le spat¯ovat nevöednÌ n·-
stroj pokud jde o jejich v˝znam pro stabilitu a rozvoj venkova, resp. pro
rozvoj spoleËnosti v˘bec. Zd· se, ûe spoleËnost si takÈ jejich v˝znam
st·le vÌce uvÏdomuje, kdyû reflektuje poûadavky starost˘ a p¯ib˝vajÌcÌho
poËtu vlastnÌk˘ na jejich celkovou podporu a rychlejöÌ prov·dÏnÌ. Prokla-
movanÈ  p¯evzetÌ odpovÏdnosti nynÏjöÌ vl·dnÌ garnitury za tuto  oblast,
jak je z¯ejmÈ z v˝öe vzpomenut˝ch vl·dnÌch dokument˘, svÏdËÌ mj. rovnÏû
o posunu ve vnÌm·nÌ d˘leûitosti naöÌ Ëinnosti.

Ing. Kamil Kaulich, vrchnÌ ̄ editel sekce ⁄P⁄



Problematika projekce pozem-
kových úprav v podhorských
a horskýchoblastech
Zdeněk Mayer,  Jan Váchal

Klíčová slova
pozemkové úpravy – společná zařízení – horské a podhorské
oblasti

Souhrn
Příspěvek je zaměřen na problematiku projekce pozem-

kových úprav v horských a podhorských oblastech se speci-
fikací na projekci společných zařízení. Jeho zpracování bylo
umožněno vstřícným postupem vybraných pozemkových
úřadů v České republice. Analýze bylo podrobeno celkem
dvacet tři projektů společných zařízení a specifikovány od-
lišnosti v jejich zpracování oproti schválenému metodickému
postupu. Do řešení byla zahrnuta protierozní a vodohospo-
dářská opatření, opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků
a k tvorbě a ochraně životního prostředí. Popsány jsou zjiš-
těné odlišnosti vyplývající ze specifik půdně-ekologických
a geomorfologických podmínek těchto oblastí a formulována
metodická doporučení na jejich eliminaci a řešení.

Kategorizace a standardizace
společných zařízení
V. A. Mazín

Klíčová slova
pozemková úprava, společné zařízení

Souhrn

Proces pozemkových úprav v České republice se po ne-
celých dvaceti letech dostal do situace, kdy je pozornost
odborné veřejnosti směřovaná na vyhodnocení efektivity
společných zařízení.

První výsledky výzkumných projektů zaměřených na vy-
hodnocení účinnosti a efektivity protierozních a protipo-
vodňových opatření ukázaly rozdílné pojetí nejen v pojmo-
sloví a klasifikaci společných zařízení, ale rozporuplné ná-
zory na to, co je a hlavně to, co není společné zařízení.

Problém je v tom, že autoři různých metodických pomů-
cek používají jiné pojmosloví jednotlivých typů a kategorií
společných zařízení a opatření, čímž vznikla nejednotnost
i v projekční praxi. Tyto různé klasifikace společných zaříze-
ní mimo jiné zkreslují statistické výkazy o výsledcích pozem-
kových úprav, evidované v programu MZe ČR e-AGRI.

PozemkovÈ ˙pravy / ¯Ìjen 2010
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Novinky v letoönÌm roËnÌku soutÏûe o NejlepöÌ realizovanÈ
spoleËnÈ za¯ÌzenÌ                                                                                        Ing. Skřivanová Zuzana, ÚPÚ, MZe

VyhodnocenÌ po¯adÌ projekt˘ v soutÏûi

ÑO nejlepöÌ realizovanÈ spoleËnÈ za¯ÌzenÌ roku 2009ì

První březnový den letošního roku byl vyhlášen čtvrtý
ročník soutěže o Nejlepší realizované společné zařízení.
Oproti předešlým ročníkům však došlo hned k několika
změnám.

S cílem motivovat co nejvíce pozemkových úřadů k tomu,
aby veřejně prezentovali rozsah a úroveň realizace společných
zařízení, upravili organizátoři soutěže její pravidla. Vzhledem
k nesnadnému rozdělování realizací do jednotlivých kategorií,
byla sloučena kategorie protierozní a vodohospodářská opa-
tření. Kategorie zpřístupnění pozemků a opatření k ochraně
a tvorbě životního prostředí zůstaly nezměněny. S ohledem na
spotřebu materiálu, ale i výdaje spojené s jeho doručováním, byla
letos požadována pouze jedna tištěná verze dokumentace. Pro
snadnější předávání dat hodnotitelům, ale i pro potřeby další propa-
gace, pak byla dokumentace požadována též v elektronické podo-
bě. Kromě hlavní kategorie letos přibyly tituly Cena ministra
zemědělství, Cena Ústředního pozemkového úřadu a Cena veřej-
nosti. Větší počet ocenění zvyšoval možnost v soutěži vyhrát
a měl tak podpořit zapojení více pozemkových úřadů do soutěže.
Naopak od poplatku za přihlášku bylo zcela upuštěno. Výsledkem
byl čtyřnásobný nárůst přihlášek oproti loňskému ročníku. Je
potřeba dodat, že za dramatický nárůst přihlášek soutěž vděčí
nejen změnám v pravidlech, ale též aktivní podpoře ze strany ÚPÚ.

Pravděpodobně nejpřínosnější novinkou bylo zřízení webo-
vých stránek soutěže v rámci www.eagri.cz, kde byly zveřejněny
jak výsledky minulých ročníků, tak veškeré důležité informace
související s letošním ročníkem. Jedním z hlavních cílů soutěže
vždy bylo seznámit odbornou i laickou veřejnost s realizacemi
společných zařízení. Především proto byla letos dána možnost
široké veřejnosti v soutěži hlasovat. Na webové stránky byly
umístěny vybrané fotografie a stručné anotace všech přihláše-
ných projektů. Po dobu jednoho měsíce, od 5. 7. do 5. 8. 2010,
pak probíhalo hlasování. Každý, kdo splnil registrační pod-
mínky mohl vybírat vždy jedno nejlepší opatření v každé ze
tří kategorií. Motivací byla pro hlasující možnost výhry pouká-
zek na nákup biopotravin v hodnotě až 3000 Kč. Do šíření in-

formace o možnosti hlasování se podařilo zapojit nejen média,
ale i krajské úřady, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,
Spolek pro obnovu venkova, Ministerstvo životního prostředí
a další. Hlasování se zúčastnilo celkem 479 osob.

Ani předávání cen vítězům letos neprobíhalo na celostátní
konferenci pozemkových úřadů, jak bylo zvykem. Ceny byly
předány na odborném semináři pořádaným Spolkem pro obnovu
venkova na výstavě Země Živitelka.

Ilustrační fotografie ze slavnostního vyhlášení výsledků soutěže
(autorka Bc. Iva Pokorná)

Přesto, že díky limitovaným časovým možnostem, byly
pozvánky k účasti rozesílány na poslední chvíli, předávání
cen se zúčastnilo úctyhodné množství zástupců nejen pozem-
kových úřadů, ale též realizačních a dodavatelských firem.
Takto hojná účast ukázala, že ocenění společné kvalitně odve-
dené práce si všichni skutečně váží.

Na závěr si dovolím vyzvat všechny z Vás, kteří máte při-
pomínky či náměty pro další ročníky soutěže, abyste je zasílali
na mail zuzana.skrivanova@mze.cz, nebo� vždy je co zlepšovat.

MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ

■■■■■ CENA VEÿEJNOSTI
I. kategorie ñ Opat¯enÌ ke zp¯ÌstupnÏnÌ pozemk˘
PolnÌ ˙Ëelov· komunikace v k. ˙. StarÈ mÏsto pod Land-
ötejnem
● Pozemkov˝ ̇ ¯ad: P⁄ Jind¯ich˘v Hradec
● Autor realizaËnÌho projektu:  WAY projekt s.r.o., Jind¯ich˘v

Hradec
● Dodavatel: Lesostavby T̄ eboÚ a.s., T¯eboÚ

II. kategorie ñ ProtieroznÌ a vodohospod·¯sk· opat¯enÌ

ProtieroznÌ a vodohospod·¯sk· traù H·jek v k. ̇ . Blatnice
pod Sv. AntonÌnkem
● Pozemkov˝ ̇ ¯ad: P⁄ HodonÌn
● Autor realizaËnÌho projektu: Ing. Jaroslav Bachan, VeselÌ

nad Moravou
● Dodavatel: Ing. Jaroslav Bachan, VeselÌ nad Moravou

III. kategorie ñ Opat¯enÌ k ochranÏ a tvorbÏ ûivotnÌho pro-
st¯edÌ
Mal· vodnÌ n·drû a cesta v k. ˙. Sloup
● Pozemkov˝ ̇ ¯ad: P⁄ Blansko
● Autor realizaËnÌho projektu: Agroprojekce Litomyöl
● Dodavatel: Eurovia Brno, s.r.o.

■■■■■ HLAVNÕ KATEGORIE
I. kategorie ñ Opat¯enÌ ke zp¯ÌstupnÏnÌ pozemk˘
1. PolnÌ ̇ Ëelov· komunikace v k. ̇ . StarÈ mÏsto pod Land-

ötejnem
● Pozemkov˝ ̇ ¯ad: P⁄ Jind¯ich˘v Hradec
● Autor realizaËnÌho projektu: WAY projekt s.r.o., Jind¯ich˘v

Hradec
● Dodavatel: Lesostavby T̄ eboÚ a.s., T̄ eboÚ    (demo foto ➤ )

✧  ✧  ✧
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2. ProtieroznÌ a protipovodÚov· opat¯enÌ v k. ˙.
Vincencov

● Pozemkov˝ ̇ ¯ad:  P⁄ ProstÏjov
● Autor realizaËnÌho projektu:  Geodetika s.r.o., ProstÏjov
● Dodavatel:  Proles s.r.o., Brno

3. RybnÌk MeduÚ v k. ˙. Hostovice
● Pozemkov˝ ˙¯ad:  P⁄ Kutn· Hora
● Autor realizaËnÌho projektu: Branislav HrÌbik BH Elektronik,

Kutn· Hora
● Dodavatel:  Stavonel s.r.o., Kutn· Hora

2. PolnÌ cesta Jahodov ñ Dlouh· ves u Rychnova nad
KnÏûnou

● Pozemkov˝ ̇ ¯ad: P⁄ Rychnov nad KnÏûnou
● Autor realizaËnÌho projektu: Agroprojekce Litomyöl s.r.o.,

VysokÈ M˝to
● Dodavatel: M-SILNICE, a.s., Pardubice

3. Rekonstrukce mostku v k. ˙. Ratiborova Lhota
● Pozemkov˝ ˙¯ad: P⁄ Prachatice
● Autor realizaËnÌho projektu: PROGES s.r.o., »eskÈ BudÏ-

jovice
● Dodavatel: Lesostavby T̄ eboÚ a.s., T¯eboÚ

PozemkovÈ ˙pravy / ¯Ìjen 2010

Opatření ke zpřístupnění pozemků – 1. místo
Stav před a po realizaci                                ➤

II. kategorie ñ ProtieroznÌ a vodohospod·¯sk· opat¯enÌ

1. ProtieroznÌ opat¯enÌ v k. ˙. BojiötÏ u Trutnova
● Pozemkov˝ ̇ ¯ad:  P⁄ Trutnov
● Autor realizaËnÌho projektu:

Agroprojekce Litomyöl s.r.o.
● Dodavatel:  Frantiöek Marynka ñ KAMPA, Jilemnice

Současný stav nad stávajícím propustkem

Voda v příkopu při tání
sněhu po realizaci    ➤

III. kategorie ñ Opat¯enÌ k ochranÏ a tvorbÏ ûivot. prost¯edÌ

1. Cesty a ⁄SES v k. ˙. Sk¯Ìpov
● Pozemkov˝ ̇ ¯ad:  P⁄ ProstÏjov
● Autor realizaËnÌho projektu: Ing. Frantiöek Hanousek, ProstÏjov
● Dodavatel:  Kareta s.r.o., Brunt·l

■■■■■ CENA MINISTRA
Cesty a ⁄SES v k. ˙. Sk¯Ìpov
● Pozemkov˝ ̇ ¯ad:  P⁄ ProstÏjov
● Autor realizaËnÌho projektu: Ing. Frantiöek Hanousek, ProstÏjov
● Dodavatel:  Kareta s.r.o., Brunt·l

2. Biocentrum Dubina v k. ˙. Ben·tky
● Pozemkov˝ ˙¯ad:  P⁄ Hradec Kr·lovÈ,
● Autor realizaËnÌho projektu:  Agroprojekce Litomyöl  s.r.o.
● Dodavatel: POPR spol. s r.o., Hradec Kr·lovÈ

3. Realizace prvk˘ ekologickÈ stability v k. ̇ . Bo¯enovice
● Pozemkov˝ ̇ ¯ad: P⁄ KromÏ¯Ìû
● Autor realizaËnÌho projektu:  Arvita-P, spol. s r.o., Otrokovice
● Dodavatel: LesnÌ spoleËnost JihomoravskÈ lesy, divize

Byst¯ice p. Host˝nem.

■■■■■ CENA ⁄STÿEDNÕHO POZEMKOV…HO ⁄ÿADU

Zvl·ötnÌ ocenÏnÌ ÑCena ⁄st¯ednÌho pozemkovÈho ̇ ¯aduì
bude vyhl·öena v r·mci celorepublikovÈ porady ̄ editel˘
pozemkov˝ch ˙¯ad˘ a ˙zemnÌch odbor˘ ve dnech 2. a 3.
prosince 2010 na SkalskÈm Dvo¯e.

➤
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▼

■ Výkup půdy pro účely významných opatření,
■ Dohody se zemědělci a další.

Dále podrobně hovořila o provedeném šetření v zeměděl-
ských podnicích  v roce 2009 zaměřené na uplatňování nástrojů
na záchranu krajinných prvků a ochranu environmentální funk-
ce krajiny. Z tohoto šetření vyplývá, že někteří zemědělci ne-
používají žádné dotační tituly na ochranu krajiny a ani je ne-
mají v plánu využívat. Rovněž tak technické opatření nejsou
často v praxi používány s výjimkou řešení, které jsou zpracová-
ny vrámci komplexních pozemkových úprav.

Ing. Josef Vlasák ve svém příspěvku „Návrh polních cest
v plánu společných zařízení a jejich promítnutí do územního
plánu” hovořil o významu a rozdílném pojetí polních cest v sou-
časné legislativě. Podle ČSN 736109 Projektování polních cest
je polní cesta definována jako účelová komunikace, která slouží
zejména zemědělské dopravě a může plnit i jinou dopravní
funkci.

Pokračování článku ze str. 28

Ing. Josef Vlasák                       ➤➤➤➤➤

Pozemek polní cesty je po-
zemek, na němž je umístěno
těleso polní cesty včetně pomoc-
ného pozemku určeného zejmé-
na k potřebám údržby. Podle zá-
kona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu
polní cesta je stavba nebo způsob
využití, je to veřejná dopravní infrastruktura, resp. veřejně pro-
spěšná stavba. Podle zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemo-
vitostí, polní cesta je pozemek evidovaný v KN jako parcela,
druh pozemku – ostatní plocha, využití pozemku – ostatní komu-
nikace. Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF polní cesta
je součástí zemědělského půdního fondu jako nezemědělská
půda potřebná k zajiš�ování zemědělské výroby (odst. 3) §1)
Podle zákona 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozem-
kových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 sb. o půdě,
polní cesta je opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků vlast-
níků a je součástí společných zařízení technického charakteru.
Pro účely komplexních pozemkových úprav se polní cesty roz-
dělují na hlavní, vedlejší a doplňkové.

Po krátké diskusi k některým předneseným příspěvkům,
doc. Ing. Jiří Němec, CSc. ukončil jednání semináře, poděkoval
přednášejícím za hodnotné příspěvky, účastníkům semináře
za pozornost a hojnou účast. Na závěr upozornil, že veškeré před-
nesené referáty a presentace budou uveřejněné na webových
stránkách www.cmkpu.cz.                                                                                   ■■■■■

  Odborn˝ semin·¯ ...

⁄zemnÌ odbor ⁄st¯ednÌho pozemkovÈho ̇ ¯adu
ve St¯edoËeskÈm kraji spoleËnÏ s Pozem-
kov˝m ̇ ¯adem v Nymburce, »eskou zemÏ-
dÏlskou spoleËnostÌ a Klubem ÑVesel˝ ̇ ¯ed-

nÌk Ñuspo¯·daly 19. kvÏtna t.r. I. roËnÌk cyklotoulek PolabÌm za
pozemkov˝mi ̇ pravami.
ZajÌmav· sportovnÏ-pozn·vacÌ akce pro odbornou a öirokou zemÏ-
dÏlskou ve¯ejnost byla po celÈ jednodennÌ trase 86,5 km doplnÏna
odborn˝m v˝kladem pracovnÌk˘ PozemkovÈho ˙¯adu Nymburk.

Setk·nÌ a trasa celÈ akce byla p¯ipravena jako odbornÏ zajÌmav· bez
vloûnÈho a pojiötÏnÌ.

Velk˝ z·jem d·v· z·ruky na opakov·nÌ celÈho projektu i v r. 2011.

INFORMACE



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

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

NÌûe jsou uvedeny rozmÏry inzer·t˘ a Ë·stky, kterÈ jsou koneËnÈ (vydavatel
nenÌ pl·tce DPH). Podklady dod·vejte v rozliöenÌ aspoÚ 350 dpi. DalöÌ informace
V·m pod· Ing. Pavel Gallo (e-mail: pavel.gallo@gallopro.cz, GSM 603†330†657).

RozmÏry:  öÌ¯ka x v˝öka (mm)

✦  ✦  ✦✦  ✦  ✦✦  ✦  ✦✦  ✦  ✦✦  ✦  ✦

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

person·lnÌ sluûby

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

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

www.mmpersonalnisluzby.cz

Spirálové trouby
dan(t)ube®

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

5000,-KË

EkologickÈ a hospod·rnÈ

◆◆◆◆◆ pro stavbu silnic, lesnÌch, polnÌch i hospod·¯sk˝ch cest, pro odvod
vody a zatrubnÏnÌ potok˘

◆◆◆◆◆ zakl·d·nÌ nenÌ nutnÈ, uloûenÌ do ötÏrkovÈho loûe provedenÈ-
ho dle p¯edpis˘

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

Vznikl Vám problém se zaměstnanci?

Snažíte se stále vlastními silami najít ty správné?

Ztrácíte tím spoustu času, který můžete využít jinak?

1/2 A4
180x130

nebo
88x265

2800,- KË

1/4 A4
88x130
nebo

180x60
1500,- KË

1/8 A4
88x60

800,- KË

EVROPSK¡ UNIE
Fond  soudrûnosti

Evropsk˝ fond
pro region·lnÌ rozvoj

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

plochaplochaplochaplochaplocha

Časopis POZEMKOVÉ ÚPRAVY

● Kniha ÑP˘da a jejÌ hodnocenÌ v »eskÈ republiceî, dÌl I.
(Jan Vopravil a kolektiv), byla vytvo¯ena podle poslednÌch nejnovÏjöÌch
poznatk˘ a jejÌ obsah je rozdÏlen do dvou dÌl˘. N·plnÌ prvnÌho dÌlu jsou

informace o historii pedologie, hodnocenÌ a mapov·nÌ p˘d, p˘dotvorn˝ch
ËinitelÌch, procesech vzniku p˘d a s tÌm souvisejÌcÌ statigrafie. Samostat-
n· pozornost je vÏnov·na funkcÌm p˘d, od funkce produkËnÌ aû po funkce,
kterÈ p˘da plnÌ nep¯Ìmo, ale o to jsou d˘leûitÏjöÌ tj. funkce mimoproduk-
ËnÌ, nÏkdy tÈû oznaËovanÈ jako ekologickÈ. D·le je detailnÏ pojedn·no
o z·kladnÌch p˘dnÌch znacÌch, vlastnostech a charakteristik·ch p˘d, vËetnÏ
popisu odbÏru p˘dnÌch vzork˘ v terÈnu. Na uk·zku jsou p¯edstaveny hlav-
nÌ p˘dnÌ typy »eskÈ republiky a v poslednÌ Ë·sti prvnÌho dÌlu jsou aktu·l-
nÌ informace o jednotliv˝ch nebezpeËÌch pro naöe p˘dy a moûnostech
jejich ochrany, n·pravy a prevence. SouË·stÌ jsou i informace o vyuûitÌ
modernÌch metod geografick˝ch informaËnÌch systÈm˘ p¯i ochranÏ p˘dy
a aktu·lnÌ legislativnÌ p¯edpisy, kterÈ se t˝kajÌ p˘dy a jejÌ ochrany. CelÈ
dÌlo je obohaceno o mnoûstvÌ fotografiÌ a map, tak, aby Ëten·¯ zÌskal
pokud moûno co nejlepöÌ p¯edstavu o p¯edkl·danÈ problematice. N·plnÌ
druhÈho dÌlu knihy, kter˝ se pr·vÏ p¯ipravuje, budou detailnÌ informace
o hodnocenÌ p˘dy pomocÌ bonitovan˝ch p˘dnÏ ekologick˝ch jedno-
tek (BPEJ), vËetnÏ nejnovÏjöÌch poznatk˘ z v˝zkumn˝ch projekt˘, kterÈ
se tÈto problematice v souËasnÈ dobÏ vÏnujÌ.

CÌlem tÈto odbornÈ knihy je v prvÈ ̄ adÏ informovat nejöiröÌ ve¯ej-
nost o p˘dÏ a jejÌm hodnocenÌ, vËetnÏ rizik, kterÈ zejmÈna v poslednÌ
dobÏ na p˘du a jejÌ vlastnosti ve velkÈm rozsahu p˘sobÌ. Doch·zÌ k ob-
rovskÈmu rozvoji p˘dnÌ eroze, k utuûov·nÌ p˘d, postupn˝m zmÏn·m
klimatu, kterÈ se budou p¯Ìmo dot˝kat systÈmu BPEJ. Kniha i upozor-
Úuje na jedno z nejvÏtöÌch nebezpeËÌ pro p˘dy ñ soil sealing tj. postupnÈ
zastavov·nÌ zpravidla tÈ nej˙rodnÏjöÌ p˘dy (logistick· centra, satelitnÌ
v˝stavba). Pokud je p˘da postiûena nÏjak˝m zp˘sobem degradace, nebo
nevratnÏ zniËena zastavÏnÌm, tak zcela ztr·cÌ svÈ p¯irozenÈ funkce, coû
m· za n·sledek dalöÌ negativnÌ d˘sledky, nap .̄ vyööÌ riziko povodnÌ, Ëi naopak
sucha. Proto je nutnÈ o p˘du peËovat a chr·nit jÌ, vûdyù ûivila naöe p¯edky
a je naöÌ povinnostÌ ji p¯edat v dobrÈm stavu i naöim potomk˘m. V tÈto
souvislosti stojÌ za zmÌnku liter·rnÌ pam·tka z 11. stoletÌ ze severnÌho
Ir·nu, ve kterÈ se ¯Ìk·, ûe mÌrou ˙rodnosti p˘d je rozvoj rostlinnÈho
pokryvu. D·v· rady zemÏdÏlci, kdyû tvrdÌ ÑSej vûdy na takovÈ p˘dÏ, kte-
r· sama sebe oblÈk·, protoûe ona
obleËe i Tebe. Protoûe takov· p˘da,
kter· neoblÈk· sebe, neobleËe ani
Tebeî.

Na obr·zku je p˘da pokryt·
ko¯eny strom˘, znÌ to jako kdyby
stromy ¯Ìkaly, drûme p˘du, aù n·m
z˘stane, aù m·me z Ëeho r˘st!


