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PozemkovÈ ̇ pravy

MilÌ p¯·telÈ, Ëten·¯i a p¯ispÏvatelÈ Ëasopisu,
dnes dost·v·te poslednÌ ËÌslo 66 dosavadnÌ ¯ady Ëasopisu ÑPozemkovÈ ˙pravyî, kter˝ byl poprvÈ vyd·n v†kvÏtnu

roku 1992. V tÈ dobÏ jsme p¯edloûili MZe »R ÑProgram osvÏty v pozemkov˝ch ˙prav·chì, kter˝ obsahoval vyd·v·nÌ Ëaso-
pisu, program vzdÏl·v·nÌ v oboru, vyd·v·nÌ metodick˝ch n·vod˘, vzorov˝ch projekt˘ apod. Za podpory Ing. ZdeÚka
»ernÈho, ¯editele b˝valÈho odboru PÈËe o p˘du a pozemkov˝ch ˙prav MZe »R, se poda¯ilo vydat prvnÌ ËÌslo Ëasopisu.
NÏkolik prvnÌch ËÌsel nebylo ËÌslov·no, neboù jsme nevÏdÏli jak˝ bude o Ëasopis z·jem a jak dlouhÈ bude jeho trv·nÌ.
DÌky spolupr·ci vöech z˙ËastnÏn˝ch se vyd·v· jiû 16 let a od prosince 2004 zÌskal vyööÌ prestiû a pouûÌv· oznaËenÌ
ISSN 1214-5815. Od p¯ÌötÌho roku bude Ëasopis vyd·vat »MKP⁄, bude mÌt novou tv·¯ a tÈû novou redakËnÌ radu.

Chci vyuûÌt tÈto p¯Ìleûitosti a vöem, kte¯Ì se na vyd·v·nÌ Ëasopisu podÌleli podÏkovat.
Kdybych mÏl jenom vyjmenovat vöechny p¯ispÏvatele, zabralo by to celou str·nku a tak dÏkuji vöem z†¯ad ⁄P⁄,

pozemkov˝ch ˙¯ad˘, »⁄ZK, vysok˝ch ökol, v˝zkumn˝ch ˙stav˘ a öirokÈ odbornÈ ve¯ejnosti.
VÏ¯Ìm, ûe dosavadnÌ p¯ispÏvatelÈ a p¯Ìznivci Ëasopisu budou i nad·le spolupracovat a sv˝mi Ël·nky, n·zory a zkuöe-

nostmi p¯ispÌvat k†rozvoji oboru pozemkov˝ch ˙prav.
PodÏkovat bych chtÏl i Ëlen˘m dosavadnÌ redakËnÌ rady, zejmÈna Ing. Miroslavu KnÌûkovi, CSc., polygrafickÈmu

podniku TEMPO PRESS panu Milanu JandÌkovi, z·stupci ⁄P⁄ Ing. Kamilu Kaulichovi a Ing. AntonÌnu Svobodovi,
tajemnÌku »MKP⁄, kter˝ zajiöùoval distribuci Ëasopisu. Vöem bych chtÏl pop¯·t öùastnÈ a veselÈ proûitÌ V·noc a hodnÏ
zdravÌ a osobnÌch a pracovnÌch ˙spÏch˘ v†roce 2009.                                                                  Ing. Pavel Gallo

V·ûenÌ Ëten·¯i Ëasopisu PozemkovÈ ˙pravy

ING. ZDENĚK BURIAN
ČESTNÝM PŘEDSEDOU ČMKPÚ

✦ Dne 6. prosince 2008 oslavÌ sv˝ch 76 let Ing.
ZdenÏk Burian, jehoû cel˝ ûivot je nerozluËnÏ spjat˝
s†pozemkov˝mi ̇ pravami. Usiloval vûdy o jejich spr·vnÈ
spoleËenskÈ ocenÏnÌ, vysokou
kvalitu, ˙spÏönou realizaci a fi-
nanËnÌ zabezpeËenÌ oboru i pra-
covnÌk˘. Vyslouûil si proto p¯·-
telskou p¯ezdÌvku Ñnov˝ Sko-
palÌkî.

Mimo vlastnÌ kvalitnÌ pr·ci
a vedoucÌ funkce v†oboru byl
poradcem nÏkolika ministerstev,
˙Ëastnil se tvorby z·kon˘ a vy-
hl·öek, k†nimû pod·val i pot¯eb-
n· vysvÏtlenÌ v†z·konod·rn˝ch
sborech. P¯edn·öel na vyso-
k˝ch ökol·ch, Institutu pro MS, byl a je Ëlenem zkuöeb-
nÌch komisÌ pro odbornou zp˘sobilost k projektov·nÌ P⁄.
Psal skripta, odbornÈ publikace a Ël·nky, metodiky a pra-
covnÌ pokyny, usiloval o propagaci P⁄. Jako zakl·dajÌcÌ
Ëlen  »MKP⁄ a jejÌ dlouholet˝ p¯edseda organizoval öko-
lenÌ, mezin·rodnÌ konference a semin·¯e KP⁄, coû jako
1. mÌstop¯edseda ËinÌ doposud.

U p¯Ìleûitosti jeho narozenin byl Ing. Z. Burianovi udÏ-
len titul »estn˝ p¯edseda »eskomoravskÈ komory po-
zemkov˝ch ̇ prav. P¯ejeme mu, aby jeötÏ dlouho ve zdra-
vÌ pracoval ve prospÏch pozemkov˝ch ̇ prav.

Redakce

LetoönÌ rok byl pro Ëleny »eskomoravskÈ komory zajÌ-
mav˝ takÈ tÌm, ûe uplynulo t¯ÌletÈ volebnÌ obdobÌ a 3.
listopadu 2008 se uskuteËnila valn· hromada deleg·t˘
ze vöech oblastnÌch poboËek. Na tÈto valnÈ hromadÏ byla
pod·na zpr·va o Ëinnosti »MKP⁄ za uplynulÈ obdobÌ
a byl rovnÏû stanoven dalöÌ smÏr, kter˝m by se mÏla
»MKP⁄ d·le ubÌrat. Deleg·ti byli rovnÏû r·mcovÏ se-
zn·meni s p¯ipravovan˝m n·vrhem Dohody o souËin-
nosti a spolupr·ci mezi ⁄P⁄ a »MKP⁄. RovnÏû pro-
bÏhly volby novÈho p¯edstavenstva a dozorËÌ rady.

Situace pro financov·nÌ pozemkov˝ch ˙prav se v†letoö-
nÌm roce stabilizovala pomÏrnÏ na dobrÈ ˙rovni a tudÌû
by koneËnÏ mohlo nastat vhodnÈ obdobÌ pro vymezenÌ oboru
pozemkov˝ch ˙prav a pro jeho skuteËn˝ rozvoj. Je t¯eba aktua-
lizovat metodiku pozemkov˝ch ˙prav a zamÏ¯it se p¯ede-
vöÌm na kvalitu odevzd·vanÈ pr·ce. D·vno je jiû pryË obdobÌ
kdy jsme se mohli vymluvit, ûe se pozemkovÈ ˙pravy uËÌ-
me. Dnes je jiû zpracov·no tolik pozemkov˝ch ˙prav v†na-
prosto odliön˝ch regionech, ûe jsme schopni definovat po-
mÏrnÏ p¯esnÏ kvalitativnÌ ukazatele a jejich cenovou ˙roveÚ.
MusÌme si stanovit dalöÌ cesty ke zvyöov·nÌ odborn˝ch zna-
lostÌ jak pracovnÌk˘ pozemkov˝ch ˙¯ad˘, tak i projektant˘
pozemkov˝ch ˙prav. Jednou z†tÏchto cest zvyöov·nÌ zna-
lostÌ a informace o aktu·lnÌch problÈmech v†pozemkov˝ch
˙prav·ch je i vyd·v·nÌ Ëasopisu PozemkovÈ ˙pravy.

Od roku 2009 p¯ebÌr· vyd·v·nÌ Ëasopisu pozemkovÈ ̇ pra-
vy v†plnÈm rozsahu »MKP⁄. Z†toho titulu byla novÏ usta-
vena redakËnÌ rada, jejÌmiû Ëleny jsou vysoce fundovanÌ odbor-
nÌci z†vysok˝ch ökol a v˝zkumu, zastoupenÌ m· i ⁄P⁄ a pro-
jektanti pozemkov˝ch ˙prav. Smyslem Ëasopisu je propagace
oboru pozemkov˝ch ˙prav, öÌ¯enÌ odbornosti a informov·-
nÌ o aktu·lnÌm dÏnÌ na ˙seku pozemkov˝ch ˙prav. »asopis
bude vyd·v·n v†elektronickÈ podobÏ a v†klasickÈ tiötÏnÈ
podobÏ jako dosud. Vzhledem k†tomu, ûe na Ëasopis od
p¯ÌötÌho roku nebude MZe poskytovat dotaci, bylo nutnÈ
provÈst kalkulaci skuteËn˝ch n·klad˘ na vyd·v·nÌ Ëasopisu
a na z·kladÏ poËtu odbÏratel˘ stanovit cenu roËnÌho p¯edplatnÈ-
ho (4 v˝tisky). Po zakalkulov·nÌ vöech n·klad˘ vËetnÏ poö-
tovnÈho bylo stanoveno roËnÌ p¯edplatnÈ na rok 2009 ve
v˝öi 600,ñ KË. DosavadnÌ odbÏratelÈ dostanou v†poslednÌm
v˝tisku Ëasopisu fakturu ñ daÚov˝ doklad na ˙hradu p¯ed-
platnÈho. P¯edplatnÈ je zapoËitatelnou poloûkou do n·kla-

d˘. V†p¯ÌpadÏ uhrazenÌ p¯edplatnÈho budou p¯edplatitelÈ
nad·le dost·vat sv˘j Ëasopis poötou.

NovÌ z·jemci o odebÌr·nÌ Ëasopisu se mohou p¯i-
hl·sit u Ing. AntonÌna Svobody, NovotnÈho l·vka 5,
116 68 Praha 1, tel.: 221 082 270.

VÏ¯Ìm, ûe se odebÌr·nÌ Ëasopisu stane pro kaûdÈho pra-
covnÌka pozemkov˝ch ˙prav prestiûnÌ z·leûitostÌ, zdrojem
prospÏön˝ch informacÌ, moûnostÌ diskuze k†odbornÈ proble-
matice a ûe vyd·v·nÌ Ëasopisu uh·jÌme.

Ing. MojmÌr Proch·zka ñ p¯edseda »MKP⁄
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Informace o zhodnocení dosavadního průběhu soutěže
o nejlepší realizované společné zařízení v pozemkových úpravách
V letoönÌm roce probÏhl 2. roËnÌk ve¯ejnÈ soutÏûe o nejlepöÌ

realizovanÈ spoleËnÈ za¯ÌzenÌ v pozemkov˝ch ˙prav·ch a lze
konstatovat, ûe se soutÏû ujala, ale bude t¯eba vÌce motivovat
p¯ihlaöovatele, kter˝mi jsou zatÌm jen pozemkovÈ ˙¯ady.

PodÌv·me-li se na statistiku tak v l .roËnÌku soutÏûe bylo
p¯ihl·öeno celkem 27 spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ z 16 pozemkov˝ch
˙¯ad˘, v 2. roËnÌku soutÏûe bylo p¯ihl·öeno 20 spoleËn˝ch
za¯ÌzenÌ z 12 pozemkov˝ch ˙¯ad˘, jin˝ p¯ihlaöovatel se ne-
objevil.

DosavadnÌ oba roËnÌky byly v z·sadÏ zkuöebnÌmi. MZe
UP⁄ podpo¯il podle sv˝ch moûnostÌ iniciativu »MKP⁄ ve
snaze soutÏû zorganizovat, ̄ editel ⁄P⁄ p¯ijal m.j. funkci ̄ editele
soutÏûe, Ë·steËnÏ byla podpo¯ena iniciativa a Ëinnost »MKP⁄
i finanËnÏ. ⁄Ëast v soutÏûi nelze hodnotit jako vysokou, ve 2.
roËnÌku se projevil dokonce pokles o ˙Ëast v soutÏûi. Je nutno
konstatovat, ûe zpracov·nÌ dokumentace pro p¯ihl·öenÌ do
soutÏûe je pro pozemkovÈ ˙¯ady a jinÈ z˙ËastnÏnÈ subjekty
pr·ce navÌc, p¯iËemû obecnÏ pozemkovÈ ̇ ¯ady p¯i nar˘stajÌcÌm

objemu pracÌ nemajÌ na tuto aktivitu dostateËnou kapacitu.
Samoz¯ejmÏ, ûe podstatou roli sehr·v· i to, ûe soutÏû nenÌ
finanËnÏ podpo¯ena a vÌtÏzovÈ soutÏûe nejsou v˝raznÏ ohod-
noceni nap .̄ v dalöÌch v˝bÏrov˝ch ¯ÌzenÌch.

P¯es v˝öe uvedenÈ skuteËnosti se ale uk·zalo,ûe soutÏû by
mÏla mÌt v r·mci propagace oboru, zejmÈna v r·mci odbornÈ
konkurence z˙ËastnÏn˝ch subjekt˘, v pozemkov˝ch ˙prav·ch
svÈ mÌsto.V souËasnosti p¯ib˝v· podobn˝ch soutÏûÌ prakticky
ve vöech oborech s cÌlem dan˝ obor propagovat a tÌm zv˝öit
i kvalitu Ëinnosti.

Pro rok 2009, z d˘vod˘ vyööÌ prestiûe, si vyps·nÌ soutÏ-
ûe p¯evzalo Ministerstvo zemÏdÏlstvÌ ñ ⁄P⁄ a p¯edpokl·-
d·, ûe bude jednotlivÈ pozemkovÈ ˙¯ady motivovat k vyööÌ
˙Ëasti.

Bylo by vhodnÈ, aby v˝sledky soutÏûe byly zve¯ejnÏny
nejen v odbornÈm tisku ale i nap .̄ v region·lnÌch zpravodajÌch.
Uvaûuje se i o moûnosti presentace v˝sledk˘ prost¯ednictvÌm
televize.

»eskomoravsk· komora pozemkov˝ch ˙prav ve spolupr·ci s Minister-
stvem zemÏdÏlstvÌ »R, odborem ⁄st¯ednÌ pozemkov˝ ˙¯ad, v roce 2008
vyhl·sila 2. roËnÌk ve¯ejnÈ soutÏûe ÑO nejlepöÌ realizovanÈ spoleËnÈ za¯Ì-
zenÌ v pozemkov˝ch ˙prav·ch 2007ì.

SoutÏû byla vyps·na na podporu kvalitnÌ a komplexnÌ re-
alizace n·vrhu pozemkov˝ch ˙prav. Jednotliv· opat¯enÌ do
soutÏûe p¯ihlaöovali p¯ÌsluönÈ pozemkovÈ ˙¯ady jako objed-
natelÈ a investo¯i. Do soutÏûe bylo moûnÈ p¯ihl·sit stavby (opat-
¯enÌ), realizovan· na ˙zemÌ »R a uveden· do provozu do kon-
ce roku 2007 t.zn. i akce, realizovanÈ v p¯edchozÌch letech.

Vzhledem k rozsahu spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ, navrhovan˝ch
v pozemkov˝ch ˙prav·ch byla soutÏû, respektive spoleËn·
za¯ÌzenÌ,rozdÏlena do tÏchto kategoriÌch:

a) zp¯ÌstupnÏnÌ pozemk˘
b) protieroznÌ opat¯enÌ
c) vodohospod·¯sk· opat¯enÌ
d) opat¯enÌ k ochranÏ a tvorbÏ krajinnÈho prost¯edÌ

SoutÏû byla vyhl·öena a pravidla zve¯ejnÏna v Ëasopisu Ë.
62 z prosince 2007 a s jejÌm vyhl·öenÌm byli sezn·meni ¯edi-
telÈ pozemkov˝ch ˙¯ad˘ na poradÏ v Pr˘honicÌch.

Do soutÏûe p¯ihlaöovali dokonËen· spoleËn· za¯ÌzenÌ mÌst-
nÏ p¯ÌsluönÈ PozemkovÈ ˙¯ady se souhlasem projektanta KP⁄
a projektanta spoleËnÈho za¯ÌzenÌ a realizujÌcÌ firmy. SouË·stÌ
p¯ihl·öky bylo hodnocenÌ pozemkovÈho ˙¯adu a z·kladnÌ tex-
tov· a v˝kresov· Ë·st p¯ÌsluönÈ projektovÈ dokumentace vËet-
nÏ charakteristick˝ch fotografiÌ.

Uz·vÏrka soutÏûe byla dne 31. 5. 2008.

Do 2 roËnÌku ve¯ejnÈ soutÏûe bylo p¯ihl·öeno celkem
20 spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ v tÏchto kategoriÌch:

a) zp¯ÌstupnÏnÌ pozemk˘                                                             7
b) protieroznÌ opat¯enÌ                                                                  3
c) vodohospod·¯sk· opat¯enÌ                                                     4
d) opat¯enÌ k ochranÏ a tvorbÏ ûivotnÌho prost¯edÌ                4

JednotlivÈ stavby byly posuzov·ny zejmÈna podle tÏchto
kritÈriÌ.
- v˝znam opat¯enÌ z hlediska uûivatele
- zaËlenÏnÌ stavby do krajiny
- technick· n·roËnost stavby
- kvalita provedenÌ
- efektivita stavby (finanËnÌ a ËasovÈ parametry)

Pro posouzenÌ jednotliv˝ch nominovan˝ch opat¯enÌ byly
jmenov·ny 4 odbornÈ komise jejichû sloûenÌ bylo zve¯ejnÏ-
no v ËÌsle 62 Ëasopisu.

OdbornÈ komise zhodnotili jednotliv· nominovan· opat-
¯enÌ (stavby) a doporuËili jejich po¯adÌ podle p¯ijat˝ch kri-
tÈriÌ i vlastnÌho uv·ûenÌ.

KoneËnÈ vyhodnocenÌ po¯adÌ potvrdila Centr·lnÌ komi-
se, kter· se seöla dne 21. 10. 2008 ve sloûenÌ:

Ing. Jaroslav VÌtek, MBA, ̄ editel ⁄P⁄
Ing. V·clava Domöov·, sen·torka,
Ing. Kamil Kaulich, z·stupce ̄ editele ⁄PU
Ing. MojmÌr Proch·zka, p¯edseda »MKP⁄
Ing. LudÏk St¯Ìteck˝, ̄ editel AGP-PSO Brno ñ omluven

KoneËnÈ vyhodnocenÌ po¯adÌ soutÏûe ÑO nejlepöÌ realizo-
vanÈ opat¯enÌ v pozemkov˝ch ˙prav·ch v roce 2006ì je n·-
sledujÌcÌ:

Vyhl·öenÌ a ocenÏnÌ nejlepöÌch

Nominace na titul NEJLEPäÕ REALIZOVAN… SPOLE»N…
ZAÿÕZENÕ je spojena s pr·vem pouûÌvat ji jako referenËnÌ,
reklamnÌ a propagaËnÌ argument. Nominace byly zve¯ejnÏny
v Ëasopise PozemkovÈ ˙pravy Ë. 65, vËetnÏ struËnÈ anotace
a hodnocenÌ pozemkovÈho ˙¯adu a na internetov˝ch str·n-
k·ch »MKPU.

✧  ✧  ✧✧  ✧  ✧✧  ✧  ✧✧  ✧  ✧✧  ✧  ✧
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V˝sledky hodnocenÌ 2. roËnÌku ve¯ejnÈ soutÏûev katego-
riÌch:

■ Zp¯ÌstupnÏnÌ pozemk˘
1. ⁄stÌ n/OrlicÌ I/10 PolnÌ cesty H1 a H2 v†k.˙. LubnÌk
2. 2. ProstÏjov I/9 Cesty a USES v†k.˙. Brodek u Konice

a Deötn·
3. 3. Praha-z·pad I/8 PolnÌ cesta C2 v†k.˙. Kozinec

■  ProtieroznÌ opat¯enÌ
1. ProstÏjov II/3 PEO v†k.˙. Brodek u Konice
2. Blansko II/1 Z·chytn˝ pr˘leh v†k.˙. BaËov
3. Znojmo II/2 Z·chytn˝ p¯Ìkop v†k.˙. MoravskÈ KnÌnice

■ Vodohospod·¯sk· opat¯enÌ

1. ProstÏjov III/1 éeleË ñ vodnÌ n·drû
2. ⁄stÌ n/OrlicÌ III/4 RetenËnÌ n·drû a such˝ poldr v†k.˙.

LubnÌk
3. JiËÌn III/3 Mal· vodnÌ n·drû v†k.˙. Kostelec

■ Opat¯enÌ k ochranÏ a tvorbÏ krajinnÈho prost¯edÌ

1. ProstÏjov IV/3 V˝stavba vodnÌch n·drûÌ a prvk˘ USES
v†k.˙. Sk¯Ìpov

2. ». BudÏjovice IV/2 Krajin·¯skÈ ̇ pravy v†k.̇ . LÈka¯ova Lhota
3. ». BudÏjovice IV/1 Hlavateck˝ rybnÌk a BK v†k.˙. Sed-

lec u ».B.

Blahopřejeme k významnému životnímu
jubileu, kterého se dožil koncem listopa-
du letošního roku Ing. Mojmír Procházka.

✦ Narodil se 30.11.1948 ve SkryjÌch v okrese T¯e-
bÌË. Po maturitÏ na gymnasiu pokraËoval ve studiu na
VysokÈ ökole zemÏdÏlskÈ v BrnÏ. Studium ̇ spÏönÏ ukonËil
v r. 1973 a nastoupil na mÌsto projektanta brnÏnskÈ po-
boËky Agroplanu Praha. Zde pracoval na projektech sou-
hrnn˝ch pozemkov˝ch ˙prav, protieroznÌ ochrany p˘dy,
realizaci pastevnÌch are·l˘ a dalöÌch projektech ovlivÚujÌ-
cÌch vzhled a utv·¯enÌ krajiny.

Za vynikajÌcÌ pracovnÌ v˝sledky a organizaËnÌ schopnos-
ti byl v r. 1984 jmenov·n do funkce ̄ editele Agroplanu Praha
ñ hospod·¯skÈho za¯ÌzenÌ »eskoslovenskÈ vÏdecko-tech-
nickÈ spoleËnosti, kterÈ ¯eöilo zemÏdÏlskou a potravin·¯-
skou projekËnÌ a technologickou problematiku.

Ing. MojmÌr Proch·zka byl zakl·dajÌcÌm Ëlenem firmy
Agroplan spol. s r.o. , kter· vznikla v r. 1992 . Zde pracuje
v souËasnÈ dobÏ jako jednatel, ¯editel, ale i projektant
pozemkov˝ch ̇ prav. Mimo¯·dn· je u naöeho jubilanta sku-
teËnost, ûe nikdy nep˘sobil jako ̄ editelñ˙¯ednÌk, ale vûdy se
zajÌmal o odbornou praxi.

DÌky sv˝m odborn˝m znalostem, p¯irozenÈmu nadhledu
a praktick˝m zkuöenostem byl v letoönÌm roce opÏtovnÏ zvo-
len do Ëela »eskomoravskÈ komory pro pozemkovÈ ̇ pravy.

SlavnostnÌ vyhl·öenÌ soutÏûe ÑO nejlepöÌ realizovanÈ spoleËnÈ za¯ÌzenÌ v pozemkov˝ch ̇ prav·ch
v r. 2007î probÏhlo dne 16. 12. 2008 v budovÏ MZe »R

p¯i p¯Ìleûitosti setk·nÌ ̄ editel˘ Pozemkov˝ch ̇ ¯ad˘ a Ëlen˘ poradnÌho sboru
vrchnÌho ¯editele ⁄P⁄ a dalöÌch host˘

● PÈËÌ vrchnÌho ̄ editele Ing. Jaroslava VÌtka, MBA, byly zajiötÏny i hodnotnÈ ceny oceÚovan˝ch spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ.
●●●●● Na tomto setk·nÌ bylo potvrzeno, ûe od 1. 1. 2009 bude platit nov· organizace soustavy Pozemkov˝ch ˙¯ad˘,
zejmÈna jde o zaloûenÌ krajsk˝ch Ël·nk˘ ⁄P⁄ a d·le jde o p¯izp˘sobenÌ poËtu pracovnÌk˘ jednotliv˝ch P⁄ p¯edpo-
kl·danÈmu rozsahu ËinnostÌ P⁄.

SilniËnÌ konference ñ Hradec Kr·lovÈ 2008
Ve dnech 21.ñ22. 10. 2008 se v KongresovÈm centru ALDIS v Hradci

Kr·lovÈ uskuteËnila 16. SilniËnÌ konference, kter· se zde konala jiû
poËtvrtÈ. SilniËnÌ konferenci 2008 uspo¯·dala »esk· silniËnÌ spoleËnost
pod z·ötitou ministra dopravy Ing. Aleöe ÿebÌËka.
Na konferenci bylo konstatov·no:
● DosaûenÈ tempo v˝stavby d·lnic a rychlostnÌch silnic a rozsahu ̇ sek˘
p¯ed·van˝ch do provozu v poslednÌch letech se p¯ÌznivÈ projevuje na
postupnÈm zlepöov·nÌ dopravnÌ situace. P¯esto zatÌm rychlost v˝stavby
tÏchto kapacitnÌch komunikacÌ nestaËÌ odpovÌdajÌcÌm zp˘sobem reago-
vat na r˘st intenzit dopravy na nejzatÌûenÏjöÌch Ë·stech silniËnÌ sÌtÏ »R.
● V˝konovÈ zpoplatnÏnÌ d·lnic a rychlostnÌch silnic a vybranÈ Ë·sti
silnic I. t¯Ìdy plnÌ spolehlivÏ svou funkci a p¯ÌznivÏ se projevuje na na-
plÚov·nÌ p¯ÌjmovÈ Ë·sti rozpoËtu SFDI.

P¯es mÌrn˝ pozitivnÌ v˝voj v poslednÌch dvou letech se z·sadnÏ
neda¯Ì snÌûit nehodovost na pozemnÌch komunikacÌch.
● Zlepöov·nÌ stavu vozovek a most˘ na d·lnicÌch a silnicÌch I. t¯Ìdy st·le
nenÌ uspokojivÈ. P¯edpokl·dan˝ rozsah diagnostick˝ch mÏ¯enÌ povrcho-
v˝ch vlastnostÌ vozovek silnic I. t¯Ìdy a jejich kvalifikovanÈ vyhodnocenÌ,
kterÈ je z·kladnÌm p¯edpokladem pro optimalizaci postupu a techno-
logie ˙drûby a oprav silniËnÌch vozovek, se nepoda¯il realizovat.

DoporuËuje:
● ZabezpeËit dalöÌ rozvoj d·lnic, rychlostnÌch silnic a ostatnÌch silnic
I. t Ì̄dy v r·mci operaËnÌho programu Doprava a v souladu s aktualizovan˝m
Harmonogramem v˝stavby dopravnÌ infrastruktury »R v letech 2008ñ13
p¯i maxim·lnÌm vyuûitÌ vöech dostupn˝ch finanËnÌch zdroj˘ dom·cÌch,
fond˘ EU, ˙vÏr˘ EIB, vyuûitÌ soukromÈho kapit·lu v r·mci projekt˘ PPP
a co nejvÌce eliminovat snÌûenÌ dotace z Fond˘ EU vlivem kurzov˝ch zmÏn.
● Vytvo¯it podmÌnky pro legislativnÌ ̇ pravu rozpoËtovÈho urËenÌ danÌ
pro kraje s cÌlem umoûnit zv˝öenÌ poloûek urËen˝ch pro zlepöenÌ stavu
silnic II. a III. t¯Ìdy.
● S vyuûitÌm vöech dostupn˝ch zdroj˘ vytv·¯et podmÌnky pro zastave-
nÌ st·le se zhoröujÌcÌho stavu most˘ na silnicÌch vöech t¯Ìd a zabezpeËit
jejich postupnÈ zlepöenÌ v co nejbliûöÌm horizontu.
● VyuûÌt revizi N·rodnÌ strategie bezpeËnosti provozu na pozemnÌch
komunikacÌch a veökerÈ dalöÌ n·stroje pro vytv·¯enÌ bezpeËnÈ dopravnÌ
infrastruktury ñ nap .̄ bezpeËnostnÌ audit, bezpeËnostnÌ inspekci a dalöÌ
ñ pro snÌûenÌ poËtu dopravnÌch nehod v silniËnÌm provozu a zejmÈna
jejich nejtÏûöÌch n·sledk˘ na ûivotech a zdravÌ.
● Na z·kladÏ zkuöenostÌ ze zahraniËÌ a zejmÈna naöich pot¯eb zinten-
zivnit p¯Ìpravu a realizaci opat¯enÌ dopravnÌ telematiky na nejzatÌûenÏj-
öÌch ˙secÌch d·lnic a silnic a na komunikaËnÌch systÈmech velk˝ch
mÏst s maxim·lnÌm vyuûitÌm JednotnÈho systÈmu dopravnÌch informacÌ.
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Pl·n spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ a limity danÈ obvodem pozem-
kovÈ ̇ pravy a nedostateËn· form·lnÌ z·vaznost pl·nu jako
˙¯ednÌho dokumentu                                          Ing. Hana JenÌËkov·,  Pozemkov˝ ˙¯ad ⁄stÌ nad OrlicÌ

Z·kon Ë. 139/2002 Sb., o pozemkov˝ch ˙prav·ch a pozemkov˝ch ˙¯adech,
ukl·d· povinnost zpracovat pl·n spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ, kter˝ p¯edch·zÌ  n·vr-
hu novÈho uspo¯·d·nÌ pozemk˘ vlastnÌk˘ tak, ûe jsou nejd¯Ìve navrûeny po-
zemky, na nichû lze realizovat

■■■■■ opat¯enÌ slouûÌcÌ ke zp¯ÌstupnÏnÌ pozemk˘ jako polnÌ nebo lesnÌ cesty, most-
ky, propustky, brody, ûelezniËnÌ p¯ejezdy a podobnÏ

■■■■■ protieroznÌ opat¯enÌ pro ochranu p˘dnÌho fondu jako protieroznÌ meze,
pr˘lehy, zasakovacÌ p·sy, z·chytnÈ p¯Ìkopy, terasy, vÏtrolamy, zatravnÏ-
nÌ, zalesnÏnÌ a podobnÏ

■■■■■ vodohospod·¯sk· opat¯enÌ slouûÌcÌ k neökodnÈmu odvedenÌ povrchov˝ch
vod a ochranÏ ˙zemÌ p¯ed z·plavami jako n·drûe, rybnÌky, ˙pravy tok˘,
odvodnÏnÌ, ochrannÈ hr·ze, suchÈ poldry a podobnÏ

■■■■■ opat¯enÌ k ochranÏ a tvorbÏ ûivotnÌho prost¯edÌ, zv˝öenÌ ekologickÈ stabi-
lity jako mÌstnÌ ̇ zemnÌ systÈmy ekologickÈ stability, doplnÏnÌ, pop¯ÌpadÏ
odstranÏnÌ zelenÏ a terÈnnÌ ̇ pravy a podobnÏ.

Bohuûel ze z·kona nevypl˝v· podo-
ba dokumentu, kter˝ je zp˘sobil˝ vyvo-
l·vat pr·vnÌ n·sledky jiû po zpracov·nÌ,
p¯ÌpadnÏ projedn·nÌ v†zastupitelstvu obce.
Tato skuteËnost m˘ûe p˘sobit a takÈ p˘-
sobÌ  v†praxi  potÌûe.

Vlastnosti takovÈho dokumentu, jeho
nezbytn˝ rozsah i nezbytnÈ ˙kony, kte-
rÈ je t¯eba po jeho zpracov·nÌ vykonat,
lze odvodit z textu z·kona a prov·dÏcÌ
vyhl·öky Ë. 545/2002 Sb.

Pl·n vznik· ve znaËnÈm ËasovÈm
p¯edstihu p¯ed sv˝m schv·lenÌm, jako
souË·st celÈho n·vrhu pozemkovÈ ˙pra-
vy. Po tuto dobu by bylo vhodnÈ dos·h-
nout stavu alespoÚ relativnÌ z·vaznosti.
D˘vodem je skuteËnost, ûe ¯ada org·n˘
st·tnÌ spr·vy, m·  k†nÏmu vydat z·vaznÈ
stanovisko, a tomu se br·nÌ s†poukazem,
ûe jde o dokument nez·vazn .̋ ProblÈm
se  projevuje hlavnÏ p¯i  jedn·nÌ s†org·ny
ochrany p¯Ìrody a krajiny, zejmÈna v†si-
tuacÌch, kdy je t¯eba posouzenÌ dopad˘
na ûivotnÌ prost¯edÌ, nebo posouzenÌ
a vyj·d¯enÌ  k†vliv˘m uvaûovan˝ch z·-
mÏr˘ na jinÈ z·jmy ( Natura 2000 aj.).
NÏkter·  n·sledn· jedn·nÌ ËerpajÌ potom
Ëas k†p¯ÌpravÏ realizace. Ten b˝v· p¯i
kompletaci doklad˘ pro p¯edkl·d·nÌ
projekt˘ k†zÌsk·nÌ finanËnÌ podpory Ëas-
to vz·cn .̋

Pl·n spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ se musÌ vy-
po¯·dat p¯edevöÌm s†˙kolem vytvo¯enÌ
pozemk˘ (pro objekty vych·zejÌcÌch z pl·-
nu spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ), jejichû hranice
budou urËujÌcÌ pro n·vrh novÈho polo-
hovÈho uspo¯·d·nÌ ostatnÌch pozemk˘.
Nelze tedy  vystaËit se z·kresem tras li-
niov˝ch objekt˘ (jejich podÈlnÈ osy), je
t¯eba vytvo¯it plochy vyhovujÌcÌ tvarem,
polohou, öÌ¯kou, mÌstem k¯ÌûenÌ s†vod-
nÌm tokem nebo jin˝m jiû existujÌcÌm
pozemkem, na kterÈm je uû spoleËnÈ za-

¯ÌzenÌ (tok,cesta silnice, terÈnnÌ vlna aj.).
Pot¯ebnÈ je dotovat plochou vöechny uva-
ûovanÈ funkce navrhovanÈho za¯ÌzenÌ.
V†p¯ÌpadÏ cesty takÈ jejÌ p¯ÌËnÈ a podÈl-
nÈ odvodnÏnÌ, doprovodnou v˝sadbu
a dalöÌ, vËetnÏ nezbytnÈ rezervy pro p¯Ì-
pad v˝znamnÏjöÌho zp¯esnÏnÌ p¯ÌËn˝ch
a podÈln˝ch profil˘ prov·dÏcÌ doku-
mentacÌ. Jen takov˝mto  postupem a na
z·kladÏ v˝sledk˘ podrobnÈho mÏ¯enÌ je
moûnÈ spolehlivÏ urËit pot¯ebnou v˝mÏ-
ru i rozsah a zp˘sob jejÌho pokrytÌ z†ve-
¯ejnÈho vlastnictvÌ, n·kupem nebo kr·-
cenÌm n·rok˘ dalöÌch ˙ËastnÌk˘.
 Aniû jsme se podrobnÏ dostali k†problÈ-
mu eroze, bezpeËnÈho odvedenÌ soust¯e-
dÏn˝ch odtok˘, je moûnÈ bez rozpak˘
uzav¯Ìt, ûe pl·n spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ je
sloûitÏjöÌ a n·roËnÏjöÌ Ë·stÌ n·vrhu po-
zemkovÈ ˙pravy, neû n·vrh samotnÈho
polohovÈho uspo¯·d·nÌ vlastnick˝ch
pozemk˘,  jejichû uspo¯·d·nÌ  determi-
nuje. Proto by takov˝ v˝stup n·vrho-
v˝ch pracÌ, jak˝m je pl·n spoleËn˝ch
za¯ÌzenÌ, zaslouûil zÌskat podobu a for-
mu  obecnÏ z·vaznÈho dokumentu jako
nap .̄ ˙zemnÌ pl·n.

K†samotnÈ Ëinnosti p¯i zpracov·nÌ
pl·nu spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ je vhodnÈ po-
znamenat, ûe je syntÈzou poznatk˘ o ¯e-
öenÈm ˙zemÌ, ale i o ˙zemÌ öiröÌm.

Z·kladnÌm zdrojem  informacÌ je po-
drobn˝ pr˘zkum terÈnu a jeho vyhod-
nocenÌ. Z·kladnÌ metodou pr˘zkumu je
pozorov·nÌ a polohovÈ urËenÌ pozoro-
van˝ch jev˘ mÏ¯enÌm.

Podrobn˝ pr˘zkum terÈnu, ale i vy-
hodnocenÌ jiû existujÌcÌch informaËnÌch
zdroj˘, je nutnÈ provÈst nejen v celÈm
obvodu pozemkov˝ch ˙prav. ale z d˘-
vod˘ ochrany upravovanÈho ̇ zemÌ p¯ed
vodnÌ erozÌ a p¯ed povodnÏmi nebo pro
¯eöenÌ dalöÌch opat¯enÌ v oblasti vod, nej-

mÈnÏ v povodÌ nad ¯eöen˝m ˙zemÌm
a to tak, aby byl zjiötÏn skuteËn˝ stav
vyuûÌv·nÌ ˙zemÌ z hlediska zemÏdÏlskÈ
v˝roby, ochrany p˘dy, krajinnÈho pro-
st¯edÌ a vöech faktor˘, kterÈ mohou ovliv-
nit ¯eöenÌ a zp˘sob n·vrhu, uvaûovanÈ-
ho za¯ÌzenÌ v†obvodu ¯eöenÈho ˙zemÌ.
 Nejednou zjistÌme, ûe rozsah ˙zemÌ,
kterÈ je nutno prozkoumat, m˘ûe i nÏ-
kolikr·t p¯esahovat rozmÏr ¯eöenÈho
˙zemÌ. Lze vöak dojÌt k†poznatku, ûe
podrobnost pr˘zkumu, tedy rozsah po-
zorov·nÌ a vyhodnocenÌ jeho v˝sledk˘,
se m˘ûe i v˝znamnÏ liöit. ZatÌmco z·-
kladnÌ informace o öiröÌch vazb·ch v ̇ ze-
mÌ, lze Ëasto Ëerpat z†ve¯ejnÏ dostupn˝ch
zdroj˘ (evidence p˘dnÌch blok˘, Zaba-
ged, BPEJ,Ö), pokud m·me k†dispozici
pot¯ebnÈ vybavenÌ, ale  detailnÌ sklono-
vÈ pomÏry, podrobn˝ ˙daj o zrnitostnÌm
sloûenÌ p˘dy na konkrÈtnÌm pozemku,
mnoûstvÌ organickÈ hmoty v†p˘dÏ a jinÈ
faktory, musÌme zÌskat p¯Ìm˝m zjiötÏnÌm,
p¯ÌpadnÏ vyhodnocenÌm vzork˘ p¯Ìmo
v†z·jmovÈm ˙zemÌ.

Podrobn˝m pozorov·nÌm zÌsk·me
˙daje hlavnÏ o zp˘sobu souËasnÈho uûÌ-
v·nÌ pozemk˘, o nesouladu mezi sku-
teËnostÌ v terÈnu a stavem evidovan˝m
v katastru nemovitostÌ, o moûnosti zmÏ-
ny druh˘ pozemk˘, o tvaru a velikosti po-
zemk˘, o v˝skytu skeletu v†ornici i po-
dorniËÌ, zejmÈna o v˝skytu balvan˘.

P¯i klasifikaci dopravnÌch pomÏr˘, je
moûnÈ p¯edevöÌm hodnotit dÈlku pracov-
nÌ i nepracovnÌ cesty dopravnÌho pro-
st¯edku po poli, tedy st¯ednÌ vzd·lenost
z†pozemku ke zpevnÏnÈ komunikaci
a to zejmÈna u dopravnÏ n·roËn˝ch plo-
din ( nad 10 tun, nebo 30 m3 ), technick˝
stav  komunikacÌ vËetnÏ jejich souË·stÌ
a p¯ÌsluöenstvÌ, vjezd na pozemky z ko-
munikace, v˝hledovÈ pomÏry a.j.

Nejv˝znamnÏjöÌ jsou informace o de-
gradaËnÌch projevech, zejmÈna lok·l-
nÌch, o heterogenitÏ pozemk˘ dÌky Ële-
nitosti, o projevech  lok·lnÌho a ploönÈ-
ho zamok¯enÌ, o technickÈm a funkËnÌm
stavu odvodnÏnÌ a z·vlah pozemk˘, o sta-
vu koryt vodnÌch tok˘ a vodnÌch dÏl
umÌstÏn˝ch v tÏchto korytech z hledis-
ka moûnosti odv·dÏnÌ povrchov˝ch vod
z povodÌ vodnÌho toku,o technickÈm
a funkËnÌm stavu vodnÌch n·drûÌ, o pro-
jevech vodnÌ a vÏtrnÈ eroze, o rozmÌstÏ-
nÌ a stavu jiû existujÌcÌch za¯ÌzenÌ slou-
ûÌcÌch k ochranÏ proti vodnÌ a vÏtrnÈ ero-
zi, o rozmÌstÏnÌ a stavu  zelenÏ a dalöÌch
prvk˘ v˝znamn˝ch pro tvorbu a ochra-
nu krajiny vËetnÏ uchov·nÌ krajinnÈho



PozemkovÈ ̇ pravy

5

r·zu (nap¯Ìklad vÏtrolamy, meze, d¯evi-
ny rostoucÌ mimo les), o v˝skytu Ëern˝ch
skl·dek odpad˘, sloup˘ elektrickÈho ve-
denÌ, studnÌ, pop¯ÌpadÏ dalöÌch specific-
k˝ch zvl·ötnostÌ ̇ zemÌ  nebo jev˘ ovliv-
ÚujÌcÌch obdÏl·nÌ pozemk˘.

VÏtöinÏ zjiötÏn˝ch skuteËnostÌ lze
urËit polohu, tvar i plochy doplnÏnÌm
nap .̄ do ortofotomapy, nebo z·znamem
sou¯adnic pomocÌ GPS Ëi jinÈ techniky,
nejlÈpe p¯esn˝m zamÏ¯enÌm jejich hra-
nic na z·kladÏ p¯edchozÌ signalizace.
Takto zamÏ¯en· hranice je obvykle jiû
p¯evzata do n·vrhu polohovÈho uspo¯·-
d·nÌ pozemk˘ jako hranice druhu po-
zemku.

SebevÌce p¯esnÈ a podrobnÈ pozoro-
v·nÌ Ëi pr˘zkum v†˙zemÌ, kter˝ nebude
respektovat jevy a jejich p¯ÌËiny v†öir-
öÌch souvislostech, m˘ûe p¯inÈst zkres-
lenÈ z·vÏry a tedy i ne˙spÏch n·vrhu
¯eöenÌ  p¯ÌËin nep¯ÌznivÈho stavu nebo
jeho omezenÌ v†danÈm ˙zemÌ.  Existuje
jiû ¯ada zkuöenostÌ, kdy mechanickÈ
uplatnÏnÌ metodiky pro urËenÌ eroznÌho
smyvu tÌm, ûe se hledÌ na p¯edmÏt po-
souzenÌ ( svaûit˝ pozemek) jako na sa-
mostatnou plochu, aniû by se vzala v†˙-
vahu voda spadl· na okolnÌ pozemky
v†povodÌ (p¯Ìklad i luËnÌch nebo lesnÌch),
nem˘ûe vÈst ke spr·vnÈmu v˝sledku.
PodobnÏ se m˘ûe projevit i ignorov·nÌ
transportu splavenin a tÌm zmÏny v†sou-
st¯edÏnÌ odtoku.

PozitivnÌ zkuöenost p¯in·öÌ nap¯Ì-
klad prov·dÏnÌ pozemkovÈ ˙pravy ve
vÌce sousednÌch ˙zemÌch, kde je vhod-
nÈ zpracov·vat pl·n spoleËn˝ch za¯Ìze-
nÌ na z·kladÏ pr˘zkumu celÈho velkÈho
˙zemÌ. Lze obvykle i sËÌtat zdroje k†po-
krytÌ plochy pro spoleËn· za¯ÌzenÌ, ale
p¯edevöÌm lze jednotliv˝m n·vrh˘m p¯i-
dat vÌce funkcÌ. Je-li tÌmto ̇ zemÌm t¯eba
pr·vÏ obec, nebo jejÌ souvisl· Ë·st, je
situace o to snazöÌ. Takov˝ p¯Ìpad bude
z¯ejmÏ spÌöe v˝jimkou, a proto bude Ëas-
tÏji p¯ipadat v†˙vahu mÈnÏ podrobn· stu-
die öiröÌho ˙zemÌ doplnÏn· podrobn˝m
zpracov·nÌm n·vrhu spoleËn˝ch za¯Ìze-
nÌ v†¯eöenÈm ˙zemÌ, ovöem s†respektem
k†pr˘zkumu öiröÌch souvislostÌ.

Snad je moûnÈ jiû povaûovat za ne-
zbytnost vyuûitÌ simulaËnÌch model˘,
kterÈ vyuûÌvajÌ ˙daje ze Zabaged (po-
lohopis a v˝ökopis). LPIS s aktu·lnÌ in-
formacÌ o druzÌch pozemk˘ (kultur),
ale i zp¯esnÏnÌ polohopisu, BPEJ, ze-
jmÈna hlavnÌ p˘dnÌ jednotky poskytu-
jÌcÌ z·kladnÌ informaci o agronomic-
k˝ch vlastnostech p˘d vËetnÏ ˙daje
o n·chylnosti k erozi a v podstatÏ dalöÌ
data, jiû d¯Ìve po¯Ìzen· tedy snadno
a levnÏ dostupn·.

❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑

»erp·nÌ finanËnÌch prost¯edk˘
z†EvropskÈ unie na stavbu polnÌch
cest na sokolovsku pokraËuje

Ing. Marie Gregorov·, Ing. Dagmar Horychov·,  Pozemkov˝ ˙¯ad Sokolov

V r·mci 1. kola p¯ijÌm·nÌ projekt˘ v Programu rozvoje venkova »R (PRV),
opat¯enÌ Ë. I.1.4. PozemkovÈ ˙pravy, uspÏl Pozemkov˝ ˙¯ad Sokolov s û·dostÌ
o finanËnÌ podporu na realizaci polnÌ cesty v souladu s KP⁄ v k.˙. Liboc u Kyn-
öperka nad Oh¯Ì ñ SO  21, vÏtev 02 a 14.

Jedn· se o rekonstrukci st·vajÌcÌch polnÌch cest, kterÈ tvo¯Ì souË·st ucelenÈho
komplexu ¯eöenÌ spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ slouûÌcÌch pro zp¯ÌstupnÏnÌ vlastnickÈ drûby
a pro prostupnost ¯eöenÈho ˙zemÌ. VÏtev Ë. 02 byla v†minulosti zpevnÏn· asfaltem,
neudrûovan· a nedostateËn˝ch parametr˘. Cesta byla rozöÌ¯ena, byly obnoveny kraj-
nice a vzhledem k†charakteru cesty byl zrealizov·n opÏt asfaltov˝ kryt. Konstrukce
cesty sest·v· z†vrstvy ötÏrkopÌsku o tl. 150 mm, podkladnÌ vrstvy ötÏrkodrti o tl. 200
mm a krytu z†asfaltov˝ch vrstev OKS II a ABS III, doplnÏn˝ch spojovacÌm post¯i-
kem. Cesta byla rozöÌ¯ena na 3 m s†krajnicemi 0,25 m aû 0,5 m o celkovÈ dÈlce 883
m a bylo provedeno odvodnÏnÌ dren·ûÌ z†perforovan˝ch trub PVC DN 200.

VÏtev Ë. 14 byla v†minulosti zpevnÏn· ötÏrkem, byla obdobnÏ jako vÏtev 2 nedo-
stateËn˝ch parametr˘ a neudrûovan·, a zarostl· tr·vou. PolnÌ cesta byla zrekonstru-
ov·na na öÌ¯ku 3 m bez krajnic se zemnÌm krytem o celkovÈ dÈlce 84 m. Vozovka
byla oseta travnÌm semenem. SouË·stÌ projektu bylo i vybudov·nÌ hospod·¯sk˝ch
sjezd˘, Ëty¯i hospod·¯skÈ sjezdy z†vÏtve 02 a jeden z†vÏtve 14.

Dohodu o poskytnutÌ dotace z†PRV podepsala dne 14. dubna 2008 ¯editelka
PozemkovÈho ˙¯adu Sokolov, Ing. Marie Gregorov·.

Pozemkov˝ ˙¯ad Sokolov vybral dodavatele stavby ve zjednoduöenÈm podli-
mitnÌm ¯ÌzenÌ podle ß 21 odst. 1 pÌsm. f) z·kona Ë. 137/2006 Sb. o ve¯ejn˝ch zak·z-
k·ch. S†vÌtÏzn˝m uchazeËem, kter˝m je BSS B¡“SK¡ STAVEBNÕ SPOLE»NOST
s.r.o. Sokolov, podepsala Ing. Marie Gregorov· dne 28. 7. 2008 smlouvu o dÌlo.
StaveniötÏ bylo p¯ed·no dne 29. 7. 2008. TermÌn dokonËenÌ stavby je 29. 10. 2008,
celkov· cena dÌla bez DPH ËinÌ 3.444.640,ñ KË, vËetnÏ 19 % DPH pak 4.099.121,60
KË. Dodavatelsk· firma zrealizovala i osazenÌ tabule informujÌcÌ o tom, ûe stavba
byla spolufinancov·na Evropskou uniÌ.

P¯evzetÌ dokonËenÈ stavby probÏhlo dne 29. 10. 2008, v†souladu s†uzav¯enou
smlouvou o dÌlo. Na stavbÏ nebyly v†r·mci p¯ed·vacÌho ¯ÌzenÌ zjiötÏny û·dnÈ z·va-
dy ani nedodÏlky. Stavba bude n·slednÏ p¯ed·na do vlastnictvÌ MÏsta Kynöperk
nad Oh¯Ì, kterÈ se zav·zalo k†jejÌ ˙drûbÏ a vyuûÌv·nÌ pro ˙Ëel, pro kter˝ byla vybu-
dov·na, a to po dobu minim·lnÏ pÏti let.

Pozemkov˝ ˙¯ad Sokolov pl·nuje pro obdobÌ zhruba 2 ñ 3 let dobudov·nÌ
vÏtöiny ze zb˝vajÌcÌ navrûenÈ soustavy polnÌch cest, p¯iËemû p¯edpokl·d·me
opÏtnÈ vyuûitÌ PRV EvropskÈ unie.                                                                                  ■■■■■

■ Sen·t schv·lil novelu vodnÌho z·kona ■

CÌlem je usnadnit budov·nÌ protipovodÚov˝ch opat¯enÌ. Novela podporuje za-
chov·nÌ st·vajÌcÌ zemÏdÏlskÈ nebo lesnickÈ produkce na ˙zemÌch urËen˝ch k v˝jimeËnÈmu
zaplavenÌ v p¯ÌpadÏ povodnÌ. Pokud k ¯ÌzenÈmu rozlivu dojde, bude ökoda na zemÏdÏl-
skÈ produkci kompenzov·na, coû je p¯Ìnosem pro zemÏdÏlce hospoda¯ÌcÌ na tÏchto
˙zemÌch. Nebudou se muset strachovat o svou Ëinnost a poldry budou i nad·le ûivou
Ë·stÌ ˙zemÌ. NenÌ moûnÈ ¯eöit povodÚovou ochranu pouze zv˝öenÌm kapacity koryt
¯ek a hr·zemi. Poldry pom·hajÌ zpomalovat pr˘bÏh povodnÏ uû na hornÌch tocÌch, kde
voda nenap·ch· takovÈ ökody. Aby byla ochrana p¯ed povodnÏmi opravdu komplexnÌ,
je t¯eba vyuûÌvat vöechna moûn· opat¯enÌ, tedy poldry, hr·ze, prohr·bky koryt a podobnÏ.

Pro zajiöùov·nÌ pozemk˘ pro v˝stavbu protipovodÚov˝ch opat¯enÌ je v novele novÏ
zahrnut i institut vyvlastnÏnÌ. ÑJedn· se aû o krajnÌ ¯eöenÌ, vûdy se budeme nejd¯Ìv snaûit
s vlastnÌkem pozemku domluvit a pozemek koupit,ì ¯ekl ministr GandaloviË. V souËas-
nosti existuje ¯ada p¯Ìklad˘ obcÌ, kterÈ volajÌ po poldrech a podobn˝ch opat¯enÌch, ale
rozt¯ÌötÏn· a komplikovan· drûba pozemk˘ v˝stavbu znemoûÚuje.

Ministerstvo zemÏdÏlstvÌ m· na protipovodÚov· opat¯enÌ p¯ipraveno do konce roku
2012 celkem zhruba 14 miliard korun. Jsou p¯ipraveny programy, kterÈ pokr˝vajÌ projekty
malÈ i velkÈ. PoËÌt· se s ochranou sÌdel vöech velikostÌ, novÏ mohou p¯ich·zet s n·vrhy
na protipovodÚov· opat¯enÌ i p¯Ìmo obce.                                              Tiskov· zpr·va
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Polsk˝ venkov a SpoleËn· zemÏdÏlsk· politika v EU
Dr. Ing. Wojciech Przegon,  KrakÛw

⁄vod
VÏtöina Pol·k˘ se narodila na vesnici. Do 80. let dvac·tÈho stoletÌ bylo

venkovskÈ obyvatelstvo v p¯evaze. PokraËujÌcÌ celosvÏtov˝ rozvoj mÏstskÈ
civilizace vöak zp˘sobil, ûe vÏtöÌ Ë·st obyvatel evropsk˝ch, americk˝ch a asij-
sk˝ch st·t˘ ûije ve mÏstech, tento proces se nevyhnul ani naöÌ zemi. I nad·le
vöak vesnick· sÌdla r˘znÈ ˙rovnÏ hrajÌ v˝znamnou roli hospod·¯skou, spole-
Ëenskou, ekologickou i kulturnÌ.

K nejd˘leûitÏjöÌm sloûk·m polskÈho
venkova pat¯Ì:
■ zemÏdÏlci, kte¯Ì plnÌ ve vÏtöinÏ vesnic

rozhodujÌcÌ funkci,
■ kultura, kter· uchov·v· nejcennÏjöÌ

hodnoty duchovnÌho i materi·lnÌho
n·rodnÌho dÏdictvÌ,

■ krajina, bohat· dÌky genetickÈ, fyzio-
grafickÈ i p¯ÌrodnÌ rozmanitosti.

Integrace Polska v EvropskÈ unii p¯i-
n·öÌ obyvatelstvu venkovsk˝ch region˘
velkÈ zmÏny. DvÏ z·kladnÌ struktury ñ
vlastnictvÌ a vyuûitÌ p˘dy ñ Ëek· proces
hospod·¯skÈ i soci·lnÌ transformace.
Tato pr·ce pojedn·v· o tom, kam smÏ¯uje
SpoleËn· zemÏdÏlsk· politika Ëlensk˝ch
zemÌ EU a jakÈ v˝hody m˘ûe p¯inÈst
polsk˝m rolnÌk˘m.

Historick˝ n·stin SpoleËnÈ zemÏdÏlskÈ
politiky EU

PoË·tky SpoleËnÈ zemÏdÏlskÈ poli-
tiky ( SZP) sahajÌ aû do 50. let dvac·tÈho
stoletÌ. Po devastujÌcÌm obdobÌ druhÈ
svÏtovÈ v·lky zaûÌvaly krizi i zemÏ z·-
padnÌ Evropy. Nep¯Ìliö rozvinutÈ zemÏ-
dÏlstvÌ nedok·zalo zajistit pot¯ebnÈ do-
d·vky potravin. Proto se SZP soust¯edila
na zv˝öenÌ produktivity zemÏdÏlstvÌ, na
podporu rolnÌk˘ a garantovanÈ ceny.
FinanËnÌ pomoc se zamÏ¯ovala na ze-
mÏdÏlskÈ investice, kterÈ p˘sobily p¯Ìz-
nivÏ na zvÏtöenÌ zemÏdÏlsk˝ch ploch,
na technologick˝ rozvoj a organizaci
odvÏtvÌ.

DÌky SZP se zemÏdÏlstvÌ brzy stalo
sobÏstaËn˝m, takûe uû od poloviny 70.
1et minulÈho stoletÌ musela EU Ëelit pro-
blÈmu zemÏdÏlskÈ nadv˝roby. »·st p¯e-
bytk˘ byla urËena pro export, zbytek se
skladoval ve st·tech EU. To ovöem znaË-
nÏ zatÏûovalo rozpoËet, neslouûilo to
vûdy z·jm˘m zemÏdÏlc˘ a vedlo dokon-
ce k destabilizaci nÏkter˝ch trh˘ s potra-
vinami. SpoleËn· zemÏdÏlsk· politika
musela sn·öet st·le vÏtöÌ kritiku z ¯ad
konzument˘ a pl·tc˘ danÌ v zemÌch Unie.
Objevil se souËasnÏ nov˝ moment, totiû
z·jem spoleËnosti o to, jak zemÏdÏlsk·
Ëinnost ovlivÚuje ûivotnÌ prost¯edÌ. Deva-
des·t· lÈta dvac·tÈho stoletÌ p¯inesla
z·sadnÌ zmÏny ve SpoleËnÈ zemÏdÏlskÈ
politice. Limity produkce vedly ke snÌ-
ûenÌ p¯ebytk˘. MÏlo na tom podÌl i eko-

logickÈ zemÏdÏlstvÌ, d˘slednÏ rozvÌjenÈ
a podporovanÈ cel˝ch dvacet let. ZemÏ-
dÏlötÌ v˝robci byli nuceni sledovat pro-
mÏnu pot¯eb spoleËnosti a n·leûitÏ na ni
reagovat. Jen tak mÏli zaruËeny st·lÈ
p¯ÌmÈ platby.

P¯esun priorit vytvo¯il novou politi-
ku rozvoje venkova, kter· podporovala
mnoho iniciativ, pom·hala rolnÌk˘m
rozöÌ¯it sfÈru jejich Ëinnosti, zlepöit
marketing v˝robk˘ a restrukturalizovat
hospod·¯stvÌ.

V r. 2003 byla schv·lena dalöÌ reforma
SpoleËnÈ zemÏdÏlskÈ politiky. Nad·le se
uû zemÏdÏlc˘m neplatÌ jen za produkci
potravin. ZemÏdÏlsk· politika se ̄ ÌdÌ po-
pt·vkou na trhu. RozhodujÌcÌ je p¯edevöÌm
z·jem konzument˘, zemÏdÏlci v Unii
majÌ p¯itom volnou ruku p¯i v˝robÏ pro-
dukt˘ urËen˝ch pro trh.

l. kvÏtna 2004 se Polsko za¯adilo do
politicko-hospod·¯sk˝ch struktur EU.
Pro naöe zemÏdÏlce zaËaly platit spoleË-
nÈ z·sady EvropskÈ unie.

D¯Ìve mÏl rolnÌk v EU tÌm vÏtöÌ pod-
poru, ËÌm vÌce produkoval. I dnes bude
dost·vat p¯ÌmÈ platby,aby mÏl stabilnÌ
p¯Ìjmy. ZemÏdÏlci vöak budou muset
navÌc db·t pravidel ochrany p¯Ìrody,
peËovat o nez·vadnost potravin a zdravÌ
zvÌ¯at. Kdo to nedok·ûe, bude muset
poËÌtat se snÌûenÌm plateb. Nep¯Ìm·
˙mÏra mezi dotacÌ a produkcÌ by mÏla
b˝t stimul·torem konkurenceschopnosti
vÏtöÌho a lepöÌho odbytu zemÏdÏlsk˝ch
produkt˘.

SpoleËn· zemÏdÏlsk· politika existu-
je uû 40 let a je pro EU velmi d˘leûit·.
Proto takÈ jejÌ rozpoËet tvo¯Ì v˝znamnou
Ë·st rozpoËtu EU ñ v prvnÌch letech exis-
tence EU to byly vÌce neû 2/3. PodÌl se
postupnÏ zmenöoval dÌky rozpoËtovÈ
k·zni a ˙spÏön˝m reform·m v oblasti
zemÏdÏlskÈ v˝roby.

SpoleËn· zemÏdÏlsk· politika spot¯e-
buje roËnÏ zhruba 50 miliard eur. Je to
45 % celkovÈho rozpoËtu EU. Trend ke
sniûov·nÌ podÌlu SZP na celkov˝ch
v˝dajÌch st·le pokraËuje. V 90. letech se
podÌl snÌûil o 0,54 % unijnÌho rozpoËtu.,
v r. 2004 o 0,43 %. Odhad na rok 2013 je
0,39 %. Sniûuje se tedy mnohem rychleji
neû ve¯ejnÈ v˝daje EU(1).

Polsk˝ venkov a SpoleËn· zemÏdÏlsk·
politika

Reforma SZP zaveden· v Lucembur-
ku r. 2003 opustila princip stanovenÌ
v˝öe dotacÌ podle objemu v˝roby a vÌce
tak p¯iblÌûila zemÏdÏlsk˝ sektor pod-
mÌnk·m trhu. V Polsku uû od zaË·tku
fungov·nÌ unijnÌ SZP nez·visÌ v˝öe do-
tacÌ na objemu produkce, ale na v˝mÏ¯e
pozemk˘. V n·sledujÌcÌch letech budou
dotace r˘st za p¯edpokladu, ûe st·t
dorovn· jejich v˝öi ze svÈho rozpoËtu,
takûe v r. 2010 dos·hnou ˙rovnÏ Ñsta-
r˝chì Ëlensk˝ch st·t˘ Unie.

Evropsk· unie vyvÌjÌ mnoho ˙silÌ ve
prospÏch polskÈho venkova i zemÏdÏlc˘.
Programem SAPARD poËÌnaje, p¯es
Program rozvoje venkova (PRV) aû po
sektorov˝ OperaËnÌ program restruktura-
lizace a modernizace potravin·¯skÈho
sektoru a zemÏdÏlstvÌ plynou do polskÈ-
ho zemÏdÏlstvÌ k podnikatel˘m i samo-
spr·v·m finanËnÌ prost¯edky z EU.(2)

V letech 2004 ñ 2006 to byly 4 miliar-
dy 59 milion˘ euro z Programu rozvoje
venkova a sektorovÈho OperaËnÌho pro-
gramu EU.(3)

Na venkovÏ probÌhajÌ dynamickÈ
struktur·lnÌ zmÏny. Proces postupnÈ
adaptace, nov· organizace v˝roby a no-
v˝ zp˘sob spojenÌ s trhem majÌ zv˝öit
efektivitu a konkurenceschopnost pol-
skÈho zemÏdÏlstvÌ. Je to krok naprosto
nevyhnuteln˝: m· ¯eöit problÈmy jako
struktur·lnÌ nezamÏstnanost, nedostatek
investic, slabÈ zisky, nÌzk· ˙roveÚ vzdÏ-
l·nÌ, omezen˝ p¯Ìstup ke kulturnÌm stat-
k˘m, k rekreaci i odbornÈ lÈka¯skÈ pÈËi.
NejproblematiËtÏjöÌ v tomto ohledu jsou
kraje na v˝chodÏ Polska.(4)

Na lÈta 2008 ñ 2009 se pl·nuje ñ podle
z·sad reformy z r.2003 a usnesenÌ o per-
spektiv·ch v letech 2007 ñ 2013 anal˝za
unijnÌho rozpoËtu a hodnocenÌ dneönÌ
podoby SpoleËnÈ zemÏdÏlskÈ politiky.
Povede se diskuse nejen o programech
I.pilÌ¯e SpoleËnÈ zemÏdÏlskÈ politiky /
tj. o podpo¯e trhu a p¯ÌjmovÈ ˙rovnÏ /,
ale takÈ o II. pilÌ¯i ñ politice rozvoje ven-
kova. (5)

V ˙noru 2007 Evropsk· rada schv·-
lila strategickÈ smÏrnice SpoleËenstvÌ
k rozvoji venkova (program na lÈta 2007
ñ2013), jejichû cÌlem je vyv·ûen˝ rozvoj
(dohoda z Goteborgu) a p¯ÌspÏvek k rea-
lizaci renovovanÈ lisabonskÈ strategie
v z·jmu hospod·¯skÈho r˘stu a zamÏst-
nanosti. Spolu s prov·dÏcÌmi p¯edpisy
tvo¯Ì smÏrnice z·klad pro n·slednÈ vy-
jedn·v·nÌ o 96 programech rozvoje ven-
kova. Pro zjednoduöenÌ z·sad SpoleËnÈ
zemÏdÏlskÈ politiky Komise navrhla
ustavit spoleËnou organizaci pro trh se

❙
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zemÏdÏlsk˝mi produkty, kter· by na-
hradila nynÏjöÌch 21 organizacÌ.(6)

V obdobÌ 2007 ñ 2013 bude Polsko
hlavnÌm p¯Ìjemcem dotacÌ z fond˘ Spo-
leËnÈ zemÏdÏlskÈ politiky.MÏli bychom
dostat p¯es 13 miliard euro, Ëili nejvÌce
ze vöech souËasn˝ch Ëlen˘ EU.

Programy na podporu zemÏdÏlstvÌ  (7)

Podp˘rnÈ programy zahrnujÌ devÏt
okruh˘ p˘sobenÌ:

1)  Podpora zemÏdÏlstvÌ v mÈnÏ p¯Ìz-
niv˝ch oblastech poËÌt· s finanËnÌ po-
mocÌ podnik˘m, kde se zemÏdÏlsk·
v˝roba pot˝k· s nep¯Ìzniv˝mi p¯ÌrodnÌ-
mi podmÌnkami. Platby tady br·nÌ vy-
lidÚov·nÌ venkova a jeho niËenÌ nezemÏ-
dÏlsk˝mi aktivitami. Dotace pro podhor-
sk· hospod·¯stvÌ ËinÌ 320 zl./ha, v nÌ-
ûinn˝ch oblastech p·sma I ËinÌ 179 zl./
ha, v p·smu II 264 zl./ha, u hospod·¯stvÌ
v oblastech se zvl·öù ztÌûen˝mi podmÌn-
kami ËinÌ rovnÏû 264 zl/ha.

2) Podpora zemÏdÏlsk˝ch podnik˘
s mal˝m objemem v˝roby m· zlepöit
jejich konkurenceschopnost a uspÌöit
restrukturalizaci hospod·¯stvÌ s mal˝m
ekonomick˝m potenci·lem. Podpora m·
podobu roËnÌ prÈmie ve v˝öi 5878 zl.,
vypl·cena je pÏt let.

3) Investice do zemÏdÏlstvÌ majÌ ne-
jen zlepöit jeho konkurenceschopnost,
ale takÈ stav ûivotnÌho prost¯edÌ a kra-
jiny. V˝öe podpory kolÌs· mezi 50 %
a 65 % n·vratnosti investice a nesmÌ
p¯ekroËit sumu 300 tisÌc zlot˝ch.

4) Podpora pl·n˘ zemÏdÏlsko-ochra-
n·¯sk˝ch a aktivit pro zlepöenÌ stavu hos-
pod·¯sk˝ch zvÌ¯at. Program podporuje
takov˝ systÈm zemÏdÏlskÈ v˝roby, kter˝
respektuje poûadavky ochrany p¯Ìrody
a uchov·nÌ krajiny. Podpora zahrnuje
sedm ÑbalÌËk˘ì.:

a) vyv·ûenÈ zemÏdÏlstvÌ, kterÈ by mÏlo
p¯ehodnotit systÈm hnojenÌ a n·-
slednÏ tomu p¯izp˘sobit st¯Ìd·nÌ
pÏstovan˝ch plodin,

b) ekologickÈ zemÏdÏlstvÌ,
c) udrûov·nÌ extenzivnÌch luk, pravi-

delnÈ kosenÌ luk s vysoce hodnot-
n˝m p¯ÌrodnÌm porostem,

d) udrûov·nÌ extenzivnÌch pastvin tÌm,
ûe hodnotnÈ polop¯ÌrodnÌ pastviny
budou extenzivnÏ sp·s·ny,

e) ochrana p˘dy a vod tak, ûe p˘da po
sklizni bude osÈv·na meziplodinami,
aby se zabr·nilo erozi a vyplavov·nÌ
ûivin z p˘dy,

f) vytvo¯enÌ n·raznÌkov˝ch p·sem v po-
dobÏ dvou- aû pÏtimetrov˝ch val˘
v mÌstech styku povrchov˝ch vod
a zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘, aby se za-
br·nilo jejich zaplavenÌ a zneËiötÏnÌ,

g) zachov·nÌ mÌstnÌch ras hospod·¯sk˝ch
zvÌ¯at, s ËÌmû souvisÌ pÈËe o chov
zvÌ¯at ohroûen˝ch vymÌr·nÌm (skot,
konÏ ,ovce).

Tato opat¯enÌ se zav·dÏjÌ v celÈ zemi.
V˝öe dotace z·visÌ na realizaci jednotli-
v˝ch bod˘ v pÏtiletÈm obdobÌ. V bodu
Ñvyv·ûenÈ zemÏdÏlstvÌì ËinÌ dotace 160
zl./ha.

5) ZalesÚov·nÌ zemÏdÏlskÈ p˘dy by
mÏlo zvÏtöit lesnÌ plochy a posÌlit jejich
ekologickou stabilitu. V˝öe p¯ÌspÏvku
z·visÌ na objemu vykonan˝ch pracÌ,
nap .̄:zalesnÏnÌ ñ 4300 ñ 5000 zl./ha, prÈ-
mie za n·slednou pÈËi od 420 do 1100
zl. /ha.

6) Rozvoj a zlepöov·nÌ technickÈ
infrastruktury pro zemÏdÏlskou Ëinnost
m· zv˝öit zisky v sektoru a vÈst k n·-
pravÏ v ochranÏ ûivotnÌho prost¯edÌ. Fi-
nanËnÌ podpora m˘ûe dos·hnout u kon-
krÈtnÌ investice aû 50 % doloûen˝ch
n·klad˘. HornÌ hranice z·visÌ na typu
projektu, nap .̄ na v˝stavbu nebo moder-
nizaci silnice vedoucÌ vesnicÌ lze zÌskat
200 tis. zl.

7) UplatnÏnÌ programu struktur·lnÌch
rent mÏlo zlepöit strukturu hospod·¯stvÌ
a jejich produktivitu. T˝k· se to zvl·ötÏ
zajiötÏnÌ d˘chodu pro rolnÌky, kte¯Ì p¯e-
st·vajÌ v p¯edd˘chodovÈm vÏku hospo-
da¯it, i snÌûenÌ pr˘mÏrnÈho vÏku v ze-
mÏdÏlstvÌ. NejniûöÌ struktur·lnÌ renta
ËinÌ 1181 zl. mÏsÌËnÏ, nejvyööÌ 2475
zlot˝ch. Renty se vypl·cejÌ uû vÌc neû
10 let.

8) UsnadnÏnÌ startu mlad˝ch zemÏ-
dÏlc˘ m· v˝znamnÏ pomoci mladöÌ
generaci zakl·dat hospod·¯stvÌ neboje
p¯ejÌmat, p¯itom je t¯eba podporovat
modernizaci podniku. Jednor·zov· pod-
pora ËinÌ 50 000 zl. bez ohledu na veli-
kost hospod·¯stvÌ.

9) Podpora a diverzifikace hospod·¯-
stvÌ a aktivit blÌzk˝ch zemÏdÏlsk˝m Ëin-
nostem. CÌlem programuje rozvoj multi-
funkËnÌch hospod·¯stvÌ, jejichû zisky
nejsou z·vislÈ jen na zemÏdÏlskÈ v˝robÏ.
FinanËnÌ pomoc je zamÏ¯ena na investice
v oblasti:
a) agroturistiky,
b) sluûeb spojen˝ch s turistikou a re-

kreacÌ,
c) sluûeb pro oblast zemÏdÏlstvÌ a les-

nictvÌ,
d) zpracov·nÌ zemÏdÏlsk˝ch produkt˘

nebo lesnÌch plod˘ v mal˝ch v˝rob-
n·ch,

e) p¯ÌmÈho prodeje v˝robk˘, vÏtöinou
vlastnÌ produkce,

f) energetickÈho vyuûitÌ biomasy a pÏs-
tov·nÌ vÌcelet˝ch plodin pro energe-
tickÈ ˙Ëely,

g) ¯emesel a ruËnÌ v˝roby,
h) drobn˝ch sluûeb pro venkovskÈ obyva-

telstvo,
i) e- commerce ñ internetovÈho prodeje

a propagace zemÏdÏlsk˝ch produkt˘.

FinanËnÌ pomoc m˘ûe pokr˝t aû 50 %
investiËnÌch n·klad˘, nem˘ûe vöak p¯e-
s·hnout sumu 100 tis. zlot˝ch.

Pomoc p¯i financov·nÌ pozemkov˝ch
˙prav

Po vstupu Polska do struktur EU za-
Ëal proces restrukturalizace venkova,
spoËÌvajÌcÌ p¯edevöÌm ve scelov·nÌ p˘dy,
jak je tomu v zemÌch EU. P¯Ìsluön· orga-
nizaËnÌ opat¯enÌ majÌ zvÏtöit rozlohu hos-
pod·¯stvÌ s pomocÌ finanËnÌch prost¯ed-
k˘ st·tu i Unie v z·jmu rozvoje venkova.

Od zaË·tku XX. stol. aû po dneönÌ dobu
se v Polsku prov·dÌ scelov·nÌ p˘dy, tzv.
komasace.(8) Oproti tomu v zemÌch Unie
se praktikuje komplexnÌ p¯emÏna ven-
kovskÈho prostoru p¯edevöÌm pozem-
kov˝mi ̇ pravami. Vedle toho se realizujÌ
i jinÈ cÌle investiËnÌho charakteru jako:
v˝stavba vodovodnÌ a kanalizaËnÌ sÌtÏ,
stavby pro vyuûitÌ st·l˝ch odpad˘, roz-
voj podnik·nÌ r˘zn˝ch forem a obor˘,
jako je nap .̄ turistika i agroturistika nebo
projekty k ochranÏ ûivotnÌho prost¯edÌ.

Dnes ËekajÌ rolnÌci v Polsku nejen
na klasickÈ scelov·nÌ rozpt˝len˝ch po-
zemk˘, ale i na komplexnÌ ¯eöenÌ. Reali-
zace m˘ûe mÌt dvÏ varianty ñ komplexnÌ
pozemkovÈ ˙pravy, nebo klasickÈ uspo-
¯·d·nÌ venkovskÈho prostoru.(9). PouûitÌ
prvnÌ varianty je vhodnÈ pro oblasti
s rozt¯ÌötÏn˝mi pozemky, zvl·ötÏ ve st¯ed-
nÌm, jiûnÌm a jihov˝chodnÌm Polsku. Ve
zb˝vajÌcÌch Ë·stech zemÏ by se mÏlo
postupovat odliönÏ ñ hlavnÏ na severu
zemÏ je nutn· takÈ parcelace p˘dy ve
st·tnÌm vlastnictvÌ a jejÌ p¯evedenÌ na
velkÈ statky(10).

KomplexnÌ pozemkovÈ ̇ pravy zahr-
nujÌ pr·ce smÏ¯ujÌcÌ p¯Ìmo k zemÏdÏlskÈ
v˝robÏ, Ë·steËnÏ takÈ Ëinnosti pro och-
ranu ûivotnÌho prost¯edÌ. ZemÏdÏlskÈ
organizace rozöi¯ujÌ tyto aktivity o pro-
blÈmy technickÈ infrastruktury venkova,
ochrany p¯Ìrody a rozvoje mÌstnÌho pod-
nik·nÌ. Naproti tomu Program rozvoje
venkova obs·hl cel˝ okruh organizaË-
nÌch opat¯enÌ, poËÌt· se i s obnovou
vesnic a venkovsk˝ch staveb. Takov˝
model ostatnÏ platÌ i ve vÏtöinÏ zemÌ EU.
V sektorovÈm OperaËnÌm programu jsou
pod Ë.l.5. zmÌnÏny pozemkovÈ ˙pravy
zemÏdÏlskÈ p˘dy(11). Program podtrhu-
je takovÈ aspekty jako: cÌl Ëinnosti, fi-
nanËnÌ podpora a jejÌ rozsah, zv˝hodnÏ-
nÌ, podmÌnky pro zÌsk·nÌ podpory a pro-
cedury s tÌm spojenÈ. Podle zmÌnÏnÈho
dokumentu se finanËnÌ podpora t˝k·:
■ ËinnostÌ spojen˝ch se zpracov·nÌm

a realizacÌ projekt˘ pozemkov˝ch
˙prav vËetnÏ p¯ÌsluönÈ dokumentace
geodetickÈ a pr·vnÌ,

■ ËinnostÌ souvisejÌcÌch s vyuûitÌm po-
zemk˘ po ̇ prav·ch, jako jsou: z¯Ìze-
nÌ cest pro pot¯eby zemÏdÏlc˘, ̇ prava
terÈnu pro lepöÌ dostupnost scelen˝ch
pozemk˘, p¯emÌstÏnÌ melioraËnÌch
kan·l˘, stavba propustÌ atd.

FinanËnÌ podpora p¯edpokl·d· n·-
vratnost 100 % kvalifikovan˝ch v˝daj˘,
coû zahrnuje i 80 % podÌlu EU na cel-
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kov˝ch n·kladech. Tak v˝znamn· po-
moc unijnÌch fond˘ p¯i financov·nÌ
pozemkov˝ch ˙prav zavazuje rokresnÌ
spr·vu, vl·dnÌ i vojvodskÈ instituce, ̇ ¯a-
dy pro geodÈzii a pozemkovÈ ˙pravy,
agentury pro restrukturalizaci a moderni-
zaci zemÏdÏlstvÌ, region·lnÌ v˝bory i sa-
motnÈ zemÏdÏlce. Na druhÈ stranÏ je
pot¯eba zv·ûit, zda pro posouzenÌ, reali-
zaci i financov·nÌ pozemkov˝ch ˙prav
je nutn˝ tak rozvÏtven˝ administrativnÌ
apar·t.

Na to, aby se napravilo nev˝hodnÈ
rozloûenÌ pozeml˘ v Polsku, bychom
pot¯ebovali snad 150 let p¯i dneönÌm
tempu pozemkov˝ch ˙prav kolem 20-
30 tisÌc ha roËnÏ. V oblastech st¯ednÌho
Polska a na jihu a jihov˝chodÏ by to
trvalo 200 let (12).

Z·vÏr

1. V letech 2007ñ2013 bude Polsko
hlavnÌm p¯Ìjemcem prost¯edk˘ SpoleËnÈ
zemÏdÏlskÈ politiky (vÌc neû 13 miliard
euro). Je d˘leûitÈ, aby finanËnÌ podpora
zmÏnila prostorovou i v˝robnÌ strukturu
polskÈho zemÏdÏlstvÌ a umoûnila jeho
fungov·nÌ v podmÌnk·ch silnÏjöÌ konku-
rence a liberalizace. Velk˝ rozsah trans-
formaËnÌch aktivit v oblasti spoleËen-
sko-ekonomickÈ by vöak nemÏl mÌt ne-
gativnÌ dopad na v˝znamnÈ hodnoty
polskÈho venkova ñ kulturnÌ, krajinnÈ
i soci·lnÌ. Vesnice, kterÈ majÌ atraktivnÌ
p¯ÌrodnÌ i klimatickÈ podmÌnky, by se
mÏly p¯eorientovat na agroturistiku a eko-
logickÈ zemÏdÏlstvÌ. V podhorsk˝ch ob-
lastech by mÏl p¯evaûovat chov dobytka
nad rostlinnou v˝robou.

2. Podle prognÛz HlavnÌho statistic-
kÈho ˙¯adu ñ (l3) t˝kajÌcÌch se venkov-
skÈho obyvatelstva jedinÏ v Polsku m˘-
ûe vzr˘st podÌl tÈto vrstvy v r. 2030 aû
na 42,6 %.

V ostatnÌch zemÌch EU nejniûöÌ podÌl
bude mÌt: Belgie 2 %, Lucembursko 4,7 %,
Malta 5,l %, Velk· Brit·nie 8 %, NÏmec-
ko 8,1 %. NejvyööÌ procento venkovskÈ-
ho obyvatelstva se oËek·v· ve Slovin-
sku 40,2 %, Slovensku 35,1 %, Finsku
32 ,1 % a Portugalsku 31,3 %.

Tyto ˙daje potvrzujÌ, ûe proces mo-
dernizace venkova a celÈho komplexu
v˝roby potravin v Polsku bude velmi
sloûit˝ a dlouh .̋ Struktur·lnÌ zmÏny
polskÈho venkova si vynutÌ tvorbu t¯Ì
typ˘ uspo¯·d·nÌ venkovskÈho prostoru.
Jsou to:
a) integrovanÈ venkovskÈ oblasti, ovliv-

ÚovanÈ blÌzkostÌ mÏst a vÏtöÌch aglo-
meracÌ,

b) typickÈ venkovskÈ oblasti s p¯eva-
hou zemÏdÏlstvÌ a v˝znamn˝m podÌ-
lem velk˝ch farem,

c) okrajovÈ oblasti, kde je hustota oby-
vatelstva nÌzk· a st·le se sniûuje.(14)

3. Program rozvoje venkova pro lÈta
2007 -2013 obsahuje 23 bod˘ k podpo¯e

zemÏdÏlstvÌ a obyvatel venkova. Z toho
15 ˙kol˘ p¯ipad· na Agenturu pro re-
strukturalizaci a modernizaci zemÏdÏl-
stvÌ, 8 majÌ realizovat vojvodskÈ (kraj-
skÈ) samospr·vy.

Polsko prohl·silo, ûe je p¯ipraveno
plnit ˙koly Programu od 1. ledna 2007.
Agentura vöak bohuûel realizovala pou-
ze 4 body jejichû obsahem jsou struktu-
r·lnÌ renty, zalesÚov·nÌ, v˝robnÌ produ-
centsk· uskupenÌ a pomoc oblastem
s mÈnÏ p¯Ìzniv˝mi podmÌnkami pro
zemÏdÏlstvÌ. TermÌn prosazenÌ dalöÌch
Ëty¯ aktivit ñ totiû modernizace zemÏdÏl-
stvÌ, pomoci mlad˝m rolnÌk˘m p¯i startu,

12) Viz: Woch, F.: Perspektivy struktur·lnÌch zmÏn na venkovÏ .... Pulawy ,2006
13) Viz: PrognÛzy HlavnÌho statistickÈho ˙¯adu 2003. Naopak podle jinÈ prognÛzy

bude podÌl venkovskÈho obyvatelstva v Polsku v r.2030 30,1 %
14) Viz: Kawalko, B.: str. l4-15
15) Polsk˝ denÌk Ë. 39 ñ ze dne 15. 11. 2008, str. 3

5) Viz: Klimczuk, B.: Perspektivy SpoleËnÈ zernÏdËlskÈ po|it|ky...... Zamosc 2007,
6) Viz: Kawalko, B.: Zpr·va Komise pro Evropsk˝ parlament:... Verze z 28. 11. 2007
7) Viz: Polsk˝ venkov v EU Varöava 2006 ñ str. 20-23
8) Viz: Hospoda¯enÌ se zemÏdÏlskou p˘dou, Polsk· norma PN-R-04151,XII,1997
9) Viz: Hospoda¯enÌ se zemÏdÏlskou p˘dou v Polsku...
10) Viz: Woch, F.: Perspektivy struktur·lnÌch zmÏn na venkovÏ ... Pulawy 2006, str. 5-22.
11) Viz: Sektorov˝ operaËnÌ program ñ str. 10
12) Viz: Woch, F: Perspektivy strukt. zmÏn...

zv˝öenÌ hodnoty zemÏdÏlskÈ i lesnÌ pro-
dukce, diverzifikace ËinnostÌ ve pro-
spÏch i tÏch nezemÏdÏlsk˝ch ñ byl uû
dvakr·t odsunut nejd¯Ìve na z·¯Ì 2007,
pak na kvÏten 2008. P¯ÌËinou zpoûdÏnÌ
je, ûe chybÌ nezbytn˝ informaËnÌ systÈm,
coû svÏdËÌ o nekompetentnosti a leda-
bylÈ pr·ci nÏkdejöÌch p¯edstavitel˘ Agen-
tury (15). Popsan· situace ilustruje fakt,
ûe SpoleËn· zemÏdÏlsk· politika EU, pro
Polsko v˝hodn·, m˘ûe b˝t sabotovan·
neschopn˝mi ̇ ¯ednÌky, kte¯Ì neplnÌ mezi-
n·rodnÌ ˙mluvy. Pomoc polskÈmu ven-
kovu je opravdu znaËn·, z·leûÌ na tom,
zda ji dok·ûeme plnÏ vyuûÌt.                ■

1) Viz: Polsk˝ venkov v EU. Vyd. V˝bor pro evropskou integraci. Str. 17.
2) Viz: Sektorov˝ operaËnÌ program: restrukturalizace a modernizace ... vydalo

Ministerstvo zemÏdÏlstvÌ a rozvoje venkova, Varöava
3)  Viz: Polsk˝ venkov v EU. Str. 18.
4)  Viz: Kawalko, B.: ObtÌûn· cesta

■■■■■ Odborn· Ëinnost novÏ ustavenÈ poboËky »MKP⁄
v SeveroËeskÈm kraji
Od r. 2009 bychom velmi r·di a to nejen na webov˝ch str·nk·ch »MKP⁄, ale i v naöem

Ëasopisu PozemkovÈ ̇ pravy zve¯ejÚovali ̇ spÏönÈ odbornÈ akce, kterÈ naöe oblastnÌ poboËky
realizujÌ. V z·vÏru letoönÌho roku je vöak vhodnÈ zve¯ejnit Ëinnost novÏ ustavenÈ poboËky
v SeveroËeskÈm kraji, kter· vznikla v prosinci 2007. Se sv˝mi 32 Ëleny p¯ipravila pro odbornou
ve¯ejnost v pr˘bÏhu letoönÌho roku velmi zda¯il· setk·nÌ odbornÌk˘, zab˝vajÌcÌch se po-
zemkov˝mi ˙pravami.

Dne 17. Ëervna 2008 v ⁄stÌ n. Labem to byl meziregion·lnÌ odborn˝ semin·¯ s n·zvem
ÑPozemkovÈ ˙pravy v povodnÏmi ohroûenÈm ˙zemÌì. Po¯adatelÈ ñ SË poboËka »MKP⁄,
Fakulta ûivotnÌho prost¯edÌ ⁄JEP v ⁄stÌ n. Labem spoleËnÏ s AsociacÌ pro z·vlahy a vodu
v krajinÏ »eskÈ republiky si vzali za cÌl sezn·mit odbornou ve¯ejnost s aktu·lnÌmi ot·zkami
jako je stanovenÌ rozsahu povodÚov˝ch oblastÌ, realizace pozemkov˝ch ˙prav v tÏchto
oblastech, projektov·nÌ protipovodÚov˝ch opat¯enÌ v zemÏdÏlskÈ krajinÏ a Ëerp·nÌ pod-
por z fond˘ EU. DalöÌ velmi ˙spÏönou akcÌ ,kterou v listopadu letoönÌho roku SeveroËesk·
poboËka uspo¯·dala, byl odborn˝ semin·¯:  ÑVyuûitÌ leteckÈ fotogrametrie pro zpracov·nÌ
n·vrh˘ pozemkov˝ch ˙pravì.

Odborn· ve¯ejnost byla na tomto setk·nÌ sezn·mena s moûnostmi zÌsk·v·nÌ dat pro-
st¯ednictvÌm leteckÈho mÏ¯ickÈho snÌmkov·nÌ, tvorbou DMT, zpracov·nÌ ortofotomap,
stereovyhodnocenÌm polohopisu a v˝ökopisu ,moûnostmi vizualizace terÈnu, projektov·nÌ
spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ na DMT a zpracov·nÌ v˝slednÈ dokumentace pro z·pis v˝sledk˘ pozem-
kov˝ch ˙prav do ISKN.

I t¯etÌ prosincov· akce SeveroËech˘ byla pro ˙ËastnÌky velmi zajÌmav· a pouËn·. Setk·nÌ
Ëlen˘ SeveroËeskÈ poboËky se z·stupci pozemkov˝ch ˙¯ad˘ se konalo v Lounech. V dopo-
lednÌ Ë·sti probÏhla odborn· rozprava a v˝mÏna zkuöenostÌ s realizacÌ spoleËn˝ch za¯Ìze-
nÌ a to jak v projektovÈ dokumentaci spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ , tak i zkuöenostÌ jednotliv˝ch dodava-
tel˘ staveb spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ. Ing. AntonÌn Svoboda, tajemnÌk »MKP⁄

■■■■■ NabÌdka odbornÈ akce v r. 2009
»esk· lesnick· spoleËnost ñ poboËka dendrologick· ñ Dob¯ichovice p¯ipravuje na 12. 3.

2009 v Praze, NovotnÈho l·vka Ë. 5, Praha 1 semin·¯: ÑZemÏdÏlskÈ pozemky na lesnÌ
p˘dÏì (zabu¯enÏnÈ pozemky, n·lety lesnÌch d¯evin, doprovodn· zeleÚ ñ kontaktnÌ osoba:
Mgr. Iva Kub·tov·, »esk· lesnick· spoleËnost, tel.: 731 576 710.

✧  ✧  ✧✧  ✧  ✧✧  ✧  ✧✧  ✧  ✧✧  ✧  ✧
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EKONOMICK… ⁄DAJE V DOKUMENTACI STAVEB
Ing. Ji¯Ì Blaûek,  Brno

StavebnÌk je povinen pro ̇ Ëely projedn·v·nÌ p¯Ìsluön˝ch
¯ÌzenÌ podle z·kona Ë. 183/2006 Sb., o ̇ zemnÌm pl·nov·nÌ
a stavebnÌm ̄ ·du  (StavebnÌ  z·kon) ve znÏnÌ z·k. Ë. 68/2007 Sb.,
a z·k. Ë. 191/2008 Sb., opat¯it p¯edepsanou dokumentaci.

A. Dokumentaci staveb

Dokumentace, jejÌ rozsah a obsah je stanoven:
1. P¯Ìsluön˝mi ustanovenÌmi stavebnÌho z·kona, z·k. Ë. 183/

2006 Sb.
2. Vyhl·ökou Ë. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
3. Vyhl·ökou Ë. 503/2006 Sb., o podrobnÏjöÌ ˙pravÏ ˙zemnÌ-

ho ¯ÌzenÌ, ve¯ejnopr·vnÌ smlouvÏ a ˙zemnÌho opat¯enÌ.
4. Vyhl·ökou Ë. 501/2006 Sb.,  o obecn˝ch poûadavcÌch  na

vyuûÌv·nÌ ˙zemÌ.
5. Vyhl·ökou Ë. 146/2008 Sb., kterou se stanovÌ rozsah a ob-

sah projektovÈ dokumentace staveb d·lnic, silnic, mÌstnÌch
komunikacÌ a ve¯ejnÏ p¯Ìstupn˝ch ˙Ëelov˝ch komunikacÌ.

6. Vyhl·ökou Ë. 23/2008 Sb., o technick˝ch podmÌnk·ch po-
û·rnÌ ochrany staveb.

7. Technick˝mi poûadavky vydan˝mi ve formÏ vyhl·öky zmocnÏ-
nÈho ̇ st¯ednÌho org·nu ve SbÌrce z·kon˘ nebo Na¯ÌzenÌ vl·dy.

Ekonomick· Ë·st dokumentace je od 1. 1. 2007 smluvnÌ
Ë·stÌ mezi objednatelem a zhotovitelem a to i p¯esto, ûe vÏtöi-
na p¯edepsan˝ch formul·¯˘ vypl˝vajÌcÌ ze stavebnÌho z·kona
vyûaduje uvÈst celkovou finanËnÌ hodnotu stavby, stavebnÏ
mont·ûnÌch pracÌ, technologie.

Ekonomickou Ë·st , tzv. souhrnn˝ rozpoËet , naposled ob-
sahovala vyhl·öka Ë. 105/1981 Sb., o dokumentaci staveb.

B. P¯ehled n·klad˘ staveb

Pro stanovenÌ jakÈhokoliv druhu rozpoËtov˝ch n·klad˘
staveb nem·me v†souËasnÈ dobÏ z·vazn˝ p¯edpis.

CelkovÈ n·klady staveb (p˘vodnÏ souhrnn˝ rozpoËet), od-
bytov˝ rozpoËet, v˝kaz v˝mÏr ani soupisy pracÌ, dod·vek
a sluûeb nejsou definov·ny a vymezeny pr·vnÌmi p¯edpisy.

Vzhledem ke skuteËnosti, ûe tyto finanËnÌ ˙daje jsou ne-
postradatelnÈ pro investora ñ objednatele,  doporuËuji jejich
sestavenÌ s†vyuûitÌm p¯Ìsluön˝ch ˙ËetnÌch a daÚov˝ch p¯edpi-
s˘ vËetnÏ klasifikaËnÌho zat¯ÌdÏnÌ.

Pro vypracov·nÌ ekonomickÈ Ë·sti dokumentace lze pod-
p˘rnÏ uûÌt:
1. Z·kon o danÌch z†p¯Ìjm˘, z·k. Ë. 586/1992 Sb., ve znÏnÌ

pozdÏjöÌch p¯edpis˘
2. Z·kon o dani z†p¯idanÈ hodnoty, z·k. Ë. 235/2004 Sb., ve

znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘
3. Z·kon o ˙ËetnictvÌ, z·k. Ë. 563/1991 Sb., ve znÏnÌ pozdÏj-

öÌch p¯edpis˘
4. ObËansk˝ z·konÌk, z·k. Ë. 40/1964 Sb., ve znÏnÌ pozdÏj-

öÌch p¯edpis˘
5. ObchodnÌ z·konÌk, z·k. Ë. 513/1991 Sb., ve znÏnÌ pozdÏj-

öÌch p¯edpis˘
6. Z·kon o cen·ch, z·k. Ë. 526/1990 Sb., ve znÏnÌ pozdÏjöÌch

p¯edpis˘
7. Z·kon Ë o oceÚov·nÌ majetku, z·k. Ë. 151/1997 Sb., ve znÏ-

nÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘
8. Z·kon o spr·vnÌch poplatcÌch, z·k. Ë. 634/2004 Sb., ve znÏnÌ

pozdÏjöÌch p¯edpis˘
9. Z·kon o ve¯ejn˝ch zak·zk·ch, z·k. Ë. 137/2006 Sb., ve znÏnÌ

pozdÏjöÌch p¯edpis˘
10. Z·kon o posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ, z·k. Ë. 100/

2001 Sb., ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘
11. Z·kon o stabilizaci ve¯ejn˝ch rozpoËt˘, z·k. Ë. 261/2007

Sb., ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘

12. Vyhl. Ë. 500-507/2002 Sb., kter˝mi se prov·dÏjÌ nÏkter·
ustanovenÌ z·kona o ˙ËetnictvÌ

13. Vyhl. Ë. 560/2006 Sb., o ˙Ëasti st·tnÌho rozpoËtu na finan-
cov·nÌ program˘ reprodukce majetku

14. Pokyn D ñ 300 ze dne 16. 11. 2006 k†jednotnÈmu postupu
p¯i uplatÚov·nÌ nÏkter˝ch ustanovenÌ z·kona o danÌch
z†p¯Ìjm˘

15. Opat¯enÌ »S⁄ Ë.j. 1174/93-3010 o zavedenÌ StandardnÌ kla-
sifikace produkce ÑSKPî, 2. vyd·nÌ, ˙Ëinnost od 1. 1. 2003

16. Vyhl. Ë. 321/2003 Sb., o zavedenÌ klasifikace stavebnÌch
dÏl ÑCZ-CCî, ˙Ëinnost od 1. 1. 2004

17. Pokyn Ë. R ñ 1 07 ñ ¯ÌzenÌ program˘ a provozov·nÌ infor-
maËnÌho systÈmu programovÈho financov·nÌ, Pokyn Ë. R
ñ 2 07

18. Vyhl. Ë. 26/2007 Sb., kterou se prov·dÏjÌ z·pisy vlastnic-
k˝ch a jin˝ch vÏcn˝ch pr·v k†nemovitostem.

C. Ekonomick· Ë·st dokumentace

Ekonomick· Ë·st dokumentace obsahuje:
1. Zat¯ÌdÏnÌ stavby
2. Klasifikaci dlouhodobÈho hmotnÈho a nehmotnÈho ma-

jetku
3. Soupisy dod·vek, sluûeb, pracÌ a v˝kon˘
4. V˝kazy v˝mÏr poloûkovÈ, agregovanÈ
5. NormativnÌ z·kladnu, kalkulaËnÌ vzorce
6. HodinovÈ z˙ËtovacÌ sazby ñ ceny.

Ekonomick· Ë·st dokumentace musÌ zajistit rozdÏlenÌ fi-
nanËnÌch prost¯edk˘ na:

I. InvestiËnÌ
II. NeinvestiËnÌ

a d·le
III. Hmotn˝ majetek
IV. Nehmotn˝ majetek

v†podrobnosti, zda se jedn· o
a) stavbu
b) nedÌlnou souË·st stavby
c) samostatnou movitou vÏc
ñ dlouhodob˝ hmotn˝ majetek (DHM)
ñ drobn˝ dlouhodob˝ hmotn˝ majetek (DDHM)
ñ dlouhodob˝ nehmotn˝ majetek (DNM)
ñ drobn˝ dlouhodob˝ nehmotn˝ majetek (DDNM)
ñ materi·l, dÌl, z·soba ñ n·kladov· poloûka
ñ sluûba, provoznÌ n·klad
d) soubor movit˝ch vÏcÌ
e) provoznÌ nebo v˝robnÌ celek (nap .̄ technologick· v˝-

robnÌ za¯ÌzenÌ)
V. Movit˝ majetek
VI. Nemovitost

D. Zat¯ÌdÏnÌ ñ klasifikace stavby, stavebnÌch a mont·ûnÌch
pracÌ

1. Zat¯ÌdÏnÌ, klasifikace stavby

Stavba a jejÌ souË·sti, pop .̄ p¯ÌsluöenstvÌ bude zat¯ÌdÏna a
klasifikov·na v†souladu s p¯Ìsluön˝mi daÚov˝mi a ˙ËetnÌmi
p¯edpisy.

Vyhl. Ë. 321/2003 Sb., o SdÏlenÌ »S⁄, zavedenÌ klasifika-
ce stavebnÌch dÏl CZ ñ CC, jenû v·ûe mezin·rodnÌ klasifikaci
produkce CPC, ˙Ëinnost od 1. 1. 2004.
StavebnÌ dÌla jsou v†klasifikaci rozdÏlena do dvou sekcÌ:
ñ Budovy, jejich z·kladnÌ popis, pojem a zat¯ÌdÏnÌ podle

p¯evaûujÌcÌho uûÌv·nÌ,
ñ Inûen˝rsk· dÌla
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KaûdÈ stavebnÌ dÌlo je povaûov·no za samostatnou jed-
notku. Klasifikace CZ ñ CC nezahrnujÌ technologick· v˝rob-
nÌ za¯ÌzenÌ,  kter· lze demontovat a p¯emÌsùovat jinam. Tato
technologick· za¯ÌzenÌ se zat¯iÔujÌ podle druhu, ̇ Ëelu ve smys-
lu ËlenÏnÌ SKP nebo se zahrnou pod soubor movit˝ch vÏcÌ,
u kterÈho se urËÌ hlavnÌ vÏc souboru.

StandardnÌ klasifikace produkce (SKP), 2. vyd·nÌ, byla vy-
hl·öena ve SbÌrce z·kon˘, Ë·stka 198/2002 Sb., je ̇ Ëinn· od 1.
1. 2003. DanÈ t¯ÌdÏnÌ je p¯evzato jak do z·kona o danÌch z†p¯Ì-
jm˘ (ZDP), tak do z·kona o dani z†p¯idanÈ hodnoty (ZDPH).

2. SouË·st stavby

SouË·stÌ stavby jsou za¯ÌzenÌ, kter· jsou se stavebnÌm dÌ-
lem pevnÏ spojena, nelze je demontovat aniû by doölo ke zmÏ-
nÏ funkce Ëi ˙Ëelu stavebnÌho dÌla nebo poruöenÌ stavby (tzv.
nedÌln· souË·st stavby).

3. SamostatnÈ movitÈ vÏci

Za samostatnÈ movitÈ vÏci  (ZDP, ß 26, odst. 2) se povaûujÌ
takÈ v˝robnÌ za¯ÌzenÌ, jakoû i za¯ÌzenÌ a p¯edmÏty slouûÌcÌ
k†provozov·nÌ sluûeb (v˝kon˘) a ˙Ëelov· za¯ÌzenÌ a p¯edmÏ-
ty, kterÈ s†budovou nebo stavbou netvo¯Ì jeden funkËnÌ celek
i kdyû jsou s†nÌ pevnÏ spojeny.

4. Soubor movit˝ch vÏcÌ

Souborem movit˝ch vÏcÌ se samostatn˝m technicko eko-
nomick˝m urËenÌm se rozumÌ  dÌlËÌ Ë·st v˝robnÌho Ëi jinÈho
celku. Soubor movit˝ch vÏcÌ je nutnÈ evidovat zvl·öù tak, aby
byly zajiötÏny pr˘kaznÈ technickÈ i hodnotovÈ ˙daje o jed-
notliv˝ch vÏcech za¯azen˝ch do souboru, urËenÌ hlavnÌho funk-
ËnÌho p¯edmÏtu a o vöech zmÏn·ch souboru (p¯Ìr˘stky, ˙byt-
ky), vËetnÏ ˙daj˘ o datu zmÏny, vstupnÌch cen·ch jednotli-
v˝ch p¯Ìr˘stk˘ nebo ˙bytku, celkovÈ ceny souboru vÏcÌ, a d·le
Ë·stky odpis˘, vËetnÏ jejich zmÏn vypl˝vajÌcÌch ze zmÏny vstup-
nÌ ceny souboru movit˝ch vÏcÌ. Soubor movit˝ch vÏcÌ se za¯a-
zuje do odpisovÈ skupiny podle hlavnÌho funkËnÌho p¯edmÏtu.

5. Jin˝ majetek

Jin˝m majetkem se pro ˙Ëely z·kona o danÌch z†p¯Ìjm˘
rozumÌ:
ñ technickÈ zhodnocenÌ
ñ technickÈ rekultivace
ñ v˝daje hrazenÈ n·jemcem.

6. Majetek vylouËen˝ z odpisov·nÌ

Hmotn˝ majetek vylouËen˝ z†odpisov·nÌ je uveden v†usta-
novenÌ ß 27 ZDP.

7. ZmÏny na majetku

ZmÏny na majetku lze provÈst s†pouûitÌm:
ñ InvestiËnÌch zdroj˘
ñ provoznÌch n·klad˘

7.1.InvestiËnÌ zdroje
ZmÏny na hmotnÈm a nehmotnÈm majetku lze dle ustano-

venÌ ß 33 z·kona o danÌch z†p¯Ìjm˘ formou
a) technickÈho zhodnocenÌ
b) rekonstrukcÌ
c) modernizacÌ

DanÈ pojmy nejsou vymezeny ve stavebnÌm z·konu, z·k.
Ë. 183/2006 Sb. Zde bude nezbytnÈ pracovat a p¯esnÏ vymezit
obsah a rozsah navrhovan˝ch a proveden˝ch:

ñ stavebnÌch ˙prav (ß 81 odst. 1,2)
ñ zmÏny stavby p¯ed dokonËenÌm (ß 118)
ñ zmÏny v†uûÌv·nÌ stavby (ß 126)

Z·kladnÌ pojem zmÏny dokonËenÈ stavby je vymezen v ß 2
odst. 5,  zmÏny stavby p¯ed jejÌm dokonËenÌm v ß 2 odst. 6.
StavebnÌ ˙pravy vymezuje nÏkolik ustanovenÌ stavebnÌho
z·kona, nap .̄:
ñ ß 103  odst. 1, pÌsm. h)
ñ ß 103  odst. 2
ñ ß 104  odst. 2, pÌsm. n)
ñ ß 96  odst. 2, pÌsm. h)
ñ ß 141  odst. 1

7.2. ProvoznÌ prost¯edky, n·kladov· poloûka
Opravy, udrûovacÌ pr·ce nejsou vymezeny v†daÚov˝ch z·-

konech  ale p¯edevöÌm ve speci·lnÌch p¯edpisech nebo v†˙Ëet-
nictvÌ:
a) speci·lnÌm p¯edpisem je nap .̄ vyhl. Ë. 104/1997 Sb., kte-

rou se prov·dÌ z·kon o pozemnÌch komunikacÌch. Zde jsou
rozliöeny opravy a udrûovacÌ pr·ce

b) vyhl. Ë. 500 aû 507/2002 Sb., kter˝mi se prov·dÏjÌ nÏkter·
ustanovenÌ z·kona Ë. 563/1991 Sb., o ˙ËetnictvÌ, vymezuje:
ñ  opravy
ñ  udrûovacÌ pr·ce

c) stavebnÌ z·kon uv·dÌ z·kladnÌ pojem ˙drûba stavby v ß 3
odst. 4  a v ß 139

Specifikace udrûovacÌch pracÌ je provedena ve vÌce usta-
novenÌch stavebnÌho z·kona, nap .̄:

ñ  ß 103 odst. 1, pÌsm. e)
ñ  ß 104 odst. 2, pÌsm. p)
ñ  ß 104 odst. 4

d) dalöÌ pr·vnÌ p¯edpisy
ñ z·k. Ë. 593/1992 Sb., o rezerv·ch pro zajiötÏnÌ z·kladu

danÏ z†p¯Ìjm˘
ñ N.V. Ë. 258/1995 Sb., t˝kajÌcÌ se vymezenÌ finanËnÌ ̇ Ëas-

ti n·jemce na ˙hradu oprav
ñ N.V. Ë. 384/2000 Sb.,  kter˝m se stanovÌ podmÌnky st·tnÌ

finanËnÌ podpory oprav, modernizacÌ nebo rekonstrukcÌ
bytov˝ch dom˘ postaven˝ch panelovou technologii

ñ N.V. Ë. 185/2002 Sb., kter˝m se stanovÌ seznam strojnÌho
za¯ÌzenÌ tvo¯ÌcÌho souË·st v˝robnÌ linky

ñ »eskÈ ˙ËetnÌ standardy
ñ Pokyn MF D ñ 300  (nedÌln· souË·st staveb, p¯Ìklady).

E. Souhrnn˝ rozpoËet

D¯Ìve uûÌvan˝ pojem souhrnn˝ rozpoËet nenÌ v†pr·vnÌch
p¯edpisech vymezen.

Lze  jej nahradit smluvnÌm ustanovenÌm nebo definovat
jako PropoËet n·klad˘. Bez ohledu na n·zev se jedn· o d˘le-
ûit˝ doklad, kter˝ investorovi ñ stavebnÌkovi stanovÌ rozsah
n·klad˘ celkem dle jednotliv˝ch Ë·stÌ majetku se stanovenÌm
vstupnÌch cen tohoto hmotnÈho Ëi nehmotnÈho majetku.

DoporuËuji zpracovat souhrnn˝ rozpoËet ñ propoËet n·-
klad˘ v†ËlenÏnÌ dle p¯Ìloh vyhl. Ë. 560/2006 Sb., o ˙Ëasti st·t-
nÌho rozpoËtu na financov·nÌ programu rekonstrukce majet-
ku. JednotlivÈ Ë·sti stavby rozt¯Ìdit dle p¯Ìloh vyhl·öky na:
●●●●● investiËnÌ prost¯edky

◆ stavebnÌ
◆ technologickou Ë·st
◆ stroje a za¯ÌzenÌ
◆ dopravnÌ prost¯edky
◆ pozemky
◆ sluûby
◆ ostatnÌ Ëinnosti
◆ oceniteln· pr·va
◆ nehmotn˝ majetek ,  atd.

●●●●● neinvestiËnÌ bilance pot¯eb s†obdobn˝m ËlenÏnÌm

PodrobnÈ ËlenÏnÌ ¯·dk˘ provede zpracovatel dle p¯Ìlohy
S†05 150 nebo  S†05†160. Dan˝ ˙kol povaûuji za vysoce od-
bornou pr·ci, neboù u ve¯ejn˝ch finanËnÌch zdroj˘ musÌ b˝t
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tyto v†takto p¯edepsanÈm ËlenÏnÌ vypo¯·d·ny se st·tnÌm roz-
poËtem,  dotaËnÌm titulem, grantov˝m schÈmatem apod.

F. Soupis dod·vek, pracÌ a sluûeb

Zpracov·nÌ souboru pracÌ, dod·vek a sluûeb je vÏcÌ smluv-
nÌch stran, neexistuje pr·vnÌ p¯edpis urËujÌcÌ rozsah a obsah.
Soupis bude proveden samostatnÏ pro kaûdou dod·vku, po-
skytnutou sluûbu nebo provedenÈ stavebnÌ pr·ce.

Kaûd˝ jednotliv˝ soupis bude zat¯ÌdÏn dle SKP nebo HS/
CN ñ Harmonizovan˝ systÈm celnÌho sazebnÌku, pop .̄ t¯ÌdnÌ-
ku TARIC apod.

JednotlivÈ Ë·sti soupisu musÌ umoûÚovat stanovit po¯izo-
vacÌ (vstupnÌ) cenu konkrÈtnÌ dod·vky, sluûby nebo staveb-
nÌch pracÌ ve smyslu z·k. Ë. 563/1991 Sb., o ˙ËetnictvÌ a vyhl.
Ë. 500 aû 507/2002 Sb., kter˝m se prov·dÏjÌ nÏkter· ustanove-
nÌ z·kona o ˙ËetnictvÌ. K†tÏmto klasifikovan˝m Ë·stem lze
p¯i¯adit DPH ve v˝öi 9% nebo 19%. Zvl·öù d˘leûitÈ bude spr·v-
nÈ rozdÏlenÌ poloûek u bytovÈ v˝stavby, zmÏny na bytov˝ch
a rodinn˝ch domech a pro stavby pro soci·lnÌ bydlenÌ z†hledis-
ka vymezenÌ jejich souË·stÌ a p¯ÌsluöenstvÌ.

G. V˝kaz v˝mÏr

V˝kaz v˝mÏr nem· oporu v†pr·vnÌch p¯edpisech. Jedin·
povinnost zpracovat v˝kaz v˝mÏr je uloûena z·konem Ë. 137/
2006 Sb., o ve¯ejn˝ch zak·zk·ch, ß 44 odst. 3.

Bohuûel, nikde nenÌ stanovena forma, obsah a rozsah v˝-
kazu v˝mÏr. Poloûkov˝ v˝kaz v˝mÏr je vöak nejd˘leûitÏjöÌ
Ë·sti pro stanovenÌ ceny dÌla ñ stavby. Z†tohoto d˘vodu vÏtöi-
na ˙ËastnÌk˘ investiËnÌ Ëinnosti uûÌv· d¯Ìve p¯edepsan˝ch for-
mul·¯˘, cenÌk˘, sazebnÌk˘, kterÈ vöak ne vûdy odpovÌdajÌ st·-
vajÌcÌm daÚov˝m a ˙ËetnÌm poûadavk˘m.

Investorovi ñ stavebnÌkovi jsou p¯ed·ny v˝kazy v˝mÏr,
u nichû kaûd· Ë·st je vypracov·na jinou metodikou a pak
nelze mluvit o spr·vnÈm ˙ËetnÌm ¯eöenÌ a srovnatelnÈ nabÌdce.
Na z·kladÏ tÏchto skuteËnostÌ doporuËuji:
a) StavebnÌ pr·ce zat¯Ìdit dle T¯ÌdnÌku stavebnÌch konstruk-

cÌ a pracÌ (TS KP), 9-ti mÌstn˝ kÛd
b) VlastnÌ stavebnÌ dÌly (z·klady, svislÈ konstrukce) zat¯Ìdit

dle SKP, oddÌl 45
c) SamostatnÈ movitÈ vÏci, za¯ÌzenÌ, stroje, p¯Ìstroje zat¯Ìdit

dle SKP, HS/CN, TARIC, celnÌ sazebnÌk.
Pozn·mka:

P¯edmÏtem klasifikace SKP jsou p¯edevöÌm hmotnÈ v˝-
robky tuzemskÈ i zahraniËnÌ. TARIC ñ integrovan˝ systÈm ES.

d) Sluûby se zat¯ÌdÌ dle SKP nebo CPV (spoleËn˝ slovnÌk pro
zad·v·nÌ ve¯ejn˝ch zak·zek).

Vyhl·öky Ë. 500 ñ 507/2002 Sb.,  kter˝mi se prov·dÌ nÏ-
kter· ustanovenÌ z·kona o ̇ ËetnictvÌ ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯ed-
pis˘. D·le musÌme Ëlenit majetek na:
e) dlouhodob˝ hmotn˝ majetek (DHM),  vstupnÌ cena vyööÌ

jak 40.000,- KË,
f) drobn˝ dlouhodob˝ hmotn˝ majetek (DDHM). Jedn· se

o neinvestiËnÌ majetek ocenÏn˝ vstupnÌ cenou  od 3.000,-
do 40.000,- KË pro obce, organizaËnÌ sloûky st·tu

g) z·soby, materi·l - ß 9
h) nehmotn˝ majetek   ß 6

ñ Dlouhodob˝ nehmotn˝ majetek,  vstupnÌ cena vyööÌ jak
60.000,- KË

ñ Drobn˝ dlouhodob˝ nehmotn˝ majetek, vstupnÌ cen
7.000,- aû 60.000,- KË, neinvestiËnÌ

ñ provoznÌ n·klad pod 7.000,- KË vstupnÌ ceny konkrÈtnÌ
Ëinnosti.

Pozn·mka:
Up¯esnÏnÌ jednotliv˝ch druh˘ majetku je uvedeno v†p¯Ìsluö-

n˝ch »esk˝ch ˙ËetnÌch standardech (»⁄S), nap .̄ »⁄S 013 ñ
Dlouhodob˝ hmotn˝ a nehmotn˝ majetek.

i) VymezenÌ n·klad˘ souvisejÌcÌch s†po¯ÌzenÌm dlouhodo-
bÈho hmotnÈho i nehmotnÈho majetku je nap .̄ v ß 47 vyhl.
Ë. 500/2002 Sb.

j) Z·vÏr

Kaûd˝ zadavatel (investor ñ stavebnÌk) musÌ pro konkrÈtnÌ
stupeÚ projektovÈ nebo zad·vacÌ dokumentace zv·ûit poûa-
dovanou podrobnost a ˙plnost ekonomickÈ Ë·sti.

NejpodrobnÏjöÌ zpracov·nÌ bude vyûadovat dokumentace
pro provedenÌ stavby, u investiËnÌho z·mÏru postaËÌ souhrnn˝
rozpoËet rozdÏlen˝ dle p¯Ìloh vyhl. Ë. 500/2006 Sb. o st·tnÌ
˙Ëasti financov·nÌ reprodukce majetku.

Vypracov·nÌ poloûkovÈho v˝kazu v˝mÏr, vËetnÏ n·sled-
nÈho ocenÏnÌ jednotkov˝mi cenami povaûuji z†vysoce n·roË-
nou Ëinnost se vöemi negativnÌmi d˘sledky do smluvnÌch vzta-
h˘, neboù nikdo nenÌ schopen se nedopustit nep¯esnosti nebo
opomenutÌ ve vymezenÌ vöech ˙kon˘ na stavbÏ a proto dopo-
ruËuji uûÌt i rezervy v†rozsahu 4 ñ 8 % z†celkovÈ ceny z·klad-
nÌch rozpoËtov˝ch n·klad˘ bez DPH. Tato rezerva se Ëerp· dle
smluvnÌch ujedn·nÌ na p¯ÌpadnÈ rozöÌ¯enÌ  (vÌcepr·ce) nebo
snÌûenÌ (mÈnÏpr·ce) p¯edmÏtu plnÏnÌ.                                        ■

Informace »MKP⁄
◆ Valná hromada ČMKPU, konaná dne
3. 11. 2008, zvolila v souladu se stano-

Dále valná hromada zvolila členy dozorčí rady v počtu
5 členů:

Ing. Jiří Filip,
Ing. Libuše Pražáková,
Barbora Kotulánová,
Ing. Jaroslav Branda,
Ing. Miroslav Charvát,

náhradník:  Ing. Jan Matějka

Současně potvrdila, že členy představenstva pro další voleb-
ní období jsou i předsedové jednotlivých poboček ČMKPU.
Nové představenstvo, včetně předsedů oblastních pobo-
ček, se sešlo dne 9. 12. 2008 a ze svého středu zvolilo před-
sedu ČMKPU a 4 místopředsedy. Předsedou ČMKPU byl
zvolen dosavadní předseda Ing. Mojmír Procházka.
Místopředsedové jsou:

Ing. Jaroslav Tměj,
Prof. Ing. František Toman, CSc.,
Ing. Burian Zdeněk,
Ing. Irena Sokolová, CSc.
Dozorčí rada se sešla dne 11. 12. 2008 a ze svého středu

zvolila předsedu dozorčí rady, kterým je  Ing. Jiří Filip, mís-
topředsedou byla zvolena Ing. Libuše Pražáková.

vami ČMKPU pro další volební období představenstvo
komory v počtu 12 členů.

Do představenstva byli zvoleni tito členové:

Ing. Mojmír Procházka,
Ing. Jaroslav Tměj,
Ing. Irena Sokolová, CSc.,
Ing. Vladimír Luks,
Ing. Pavel Trávníček,
Ing. Zdeněk Burian,
Ing. Petr Kunc,
Ing. František Toman, Prof., CSc.,
Ing. Jiří Vondráček,
Ing. Martin Neruda, Ph.D.,
Ing. Jindřich Hostaš,
Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
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PolnÌ cesty ñ Optimalizace technickÈho stavu polnÌch cest
cestou nov˝ch technologick˝ch postup˘
Ing. Petr M·lek, Ph.D., Ing. Ivo Celjak, CSc.,  JihoËesk· univerzita v »esk˝ch BudÏjovicÌch ñ ZemÏdÏlsk· fakulta

St·vajÌcÌ sÌù polnÌch cest zabezpeËuje dopravnÌ obsluûnost venkova. PolnÌ ces-
ty jsou za¯azov·ny mezi klasickÈ pozemnÌ komunikace, jako cesty ̇ ËelovÈ. Jejich
hustota a kvalita je vöak r˘zn·. U n·s lze konstatovat, ûe tyto parametry v˝raznÏ
ovlivnily politickÈ a hospod·¯skÈ zmÏny naöÌ minulÈ i ned·vnÈ historie. Kultivo-
van˝ rozvoj a v˝stavbu polnÌch cest lze doloûit jiû v öedes·t˝ch letech 19. stoletÌ,
p¯i prvnÌm dobrovolnÈm zcelov·nÌ, s poûadavkem zp¯Ìstupnit jednotlivÈ pozem-
ky podle pot¯eby vlastnÌk˘ p˘dy. Za socialismu to bylo podle pot¯eb tehdejöÌch
uûivatel˘ a po roce 1989 jako souË·st spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ v r·mci prov·dÏn˝ch
KP⁄. A pr·vÏ proto problematika v˝stavby a obnovy polnÌch cest je hlediska
tvorby krajinnÈho prost¯edÌ jednÌm ze stÏûejnÌch hledisek novÈho pohledu na
vyuûitÌ zemÏdÏlskÈ krajiny a usnadnÏnÌ jejÌho rekreaËnÌho a turistickÈho vyuûitÌ.

K†obnovÏ sÌtÏ polnÌch cest lze p¯istu-
povat z†r˘zn˝ch hledisek. BuÔ budovat
co nejvÌce cest nov˝ch, coû je finanËnÏ
n·kladnÈ nebo st·vajÌcÌ komunikace
r˘znou formou modernizovat Ëi rekon-
struovat, coû je levnÏjöÌ. Tento p¯ÌspÏvek
je zamÏ¯en na informaci o nov˝ch tech-
nologick˝ch moûnostech recyklace kom-
pletnÌch konstrukËnÌch vrstev vozovek
na b·zi hydraulick˝ch pojiv, kterÈ byly
doposud neproveditelnÈ a nemyslitelnÈ
s†ohledem na obvyklou kontaminaci hu-
mÛznÌmi l·tkami v†tÏchto materi·lech.
V†expozicÌch p¯ÌrodnÌho charakteru do-
ch·zÌ k†samovolnÈmu procesu rozkladu
organick˝ch zbytk˘ a biologickÈho od-
padu za vzniku humusu, kter˝ se buÔ
hromadÌ na povrchu nebo je s†deöùovou
vodou splachov·n do podzemÌ. Tento
proces zasahuje i veökerÈ stavebnÌ kon-
strukce vöeho druhu, vËetnÏ vozovek a p˘-
sobÌ jejich postupnou degradaci aû zniËenÌ.

Pro hydraulick· pojiva jako je ce-
ment apod. je p¯Ìtomnost humÛznÌch
l·tek v†plnivech a vodÏ hlavnÌ p¯ek·û-
kou jejich zd·rnÈho procesu hydratace
a tuhnutÌ a v†kamenivech pro v˝robu
cementovÈho betonu se proto prokazuje
jeho nulov˝ obsah. HlinitÈ pÌsky a ötÏrko-
pÌsky mohou b˝t pouûity pouze pro v˝-
robu malt. Tato skuteËnost byla takÈ
doposud limitujÌcÌ pro pokusy o recyk-
laci konstrukËnÌch vrstev vozovek za po-
uûitÌ†cementovÈho tmelu a umoûÚovala
pouze pouûitÌ vzduönÈho v·pna jako po-
jiva pro zlepöov·nÌ zemin a stabilizace.
P¯i oprav·ch a rekonstrukcÌch tak mu-
selo b˝t vûdy veökerÈ kamenivo odveze-
no na skl·dky a jinÈ ötÏrkovÈ nebo ötÏrko-
pÌskovÈ materi·ly s†vhodn˝m sloûenÌm
byly pouûity do betonu. To se projevo-
valo r˘stem ekonomick˝ch n·klad˘ a zvy-
öov·nÌm nep¯Ìm˝ch vedlejöÌch negativ-
nÌch ekologick˝ch dopad˘.

Nov˝ pracovnÌ postup za pouûitÌ Glo-
ritu a unik·tnÌho technologickÈ linky
vyuûÌvajÌcÌ za¯ÌzenÌ vysokÈho v˝konu
obÏ tyto p¯ek·ûky odstraÚuje a umoûÚuje
plnÈ nasazenÌ kapacit k†rekonstrukcÌm,
modernizacÌm a obnov·m polnÌch cest.
Zlepöov·nÌ a stabilizace p˘dnÌch ma-

teri·l˘ a podkladnÌch vrstev v·pnem Ëi
cementem je postup zn·m˝ a vyuûÌvan˝
jiû po ¯adu let. Nezbytn˝m p¯edpokla-
dem jejÌho uplatnÏnÌ je, ûe zpevÚovan·
zemina nesmÌ obsahovat û·dnÈ organic-
kÈ ani jÌlovitÈ sloûky.

Tyto obtÌûe by Ë·steËnÏ mohlo vy¯e-
öit zavedenÌ novÈ technologie spoleËnosti
Lesopol, pro stabilizaci podkladnÌch vrs-
tev vozovek i jejich kryt˘. Informace zÌs-
kanÈ v†tÈto oblasti lze shrnout do n·sle-
dujÌcÌch poznatk˘:

■ zeminu na staveniöti lze efektivnÏ
stabilizovat i tehdy, kdyû z†d˘vodu
vysokÈho podÌlu organick˝ch sloûek
je klasick· cementov· stabilizace ne-
moûn·,

■ zemina oöet¯en· Gloritem se st·v·
odolnou proti ˙Ëink˘m mrazu, nez·-
visle na obsahu jemn˝ch prachovi-
t˝ch sloûek,

■ zemina oöet¯en· Gloritem je podmÌ-
nÏnÏ vodopropustn· v†z·vislosti na
propustnosti podloûÌ a m˘ûe se pro-
to na propustnÈm podloûÌ ploönÏ vsa-
kovat.

Vzhledem k†tomu, ûe tento technolo-
gick˝ postup umoûÚuje navracet zpÏt jiû
pouûitÈ materi·ly z†konstrukËnÌch vrstev
vozovky a zemnÌho tÏlesa, jedn· se tedy
o recyklaci. Jeden z†moûn˝ch zp˘sob˘
vyuûitÌ tedy spoËÌv· ve strojnÌm rozru-
öenÌ st·vajÌcÌch vrstev vozovky do hloub-
ky cca 0,20 m, jejÌm rozmÏlnÏnÌm na zrna
od  0  do 30 mm a vytvo¯enÌ novÈho kle-
nutÈho p¯ÌËnÈho profilu vozovky (viz p¯i-
loûen· fotodokumentace). Nezbytn˝m,
pro dan˝ zp˘sob obnovy polnÌch a les-
nÌch cest,  je pouûitÌ zmÌnÏnÈho p¯Ìprav-
ku Gloritu, kter˝ se sv˝m p¯iËinÏnÌm roz-
hodujÌcÌ mÏrou podÌlÌ na zv˝öenÌ kvality
recyklovanÈho profilu vozovky. Tento
nov˝ systÈm je jiû 15 let zkouöen a pouûÌ-
v·n ve Francii, NÏmecku a äv˝carsku.

Glorit je pr·ökov˝ stabilizaËnÌ pro-
st¯edek sloûen˝ p¯edevöÌm z†anorganic-
k˝ch solÌ, kter˝ se m˘ûe po rozpuötÏnÌ
ve vodÏ p¯id·vat do smÏsÌ p¯ÌrodnÌch
zemin s†cementem, za ˙Ëelem dosaûenÌ
vyööÌho stabilizaËnÌho ̇ Ëinku, p¯i zacho-

v·nÌ trvalÈ propustnosti pro vodu. Glorit
byl vyvinut v†Japonsku a pro Evropskou
pot¯ebu se licenËnÏ vyr·bÌ v†Holandsku.
ChemickÈ sloûenÌ Gloritu tvo¯Ì smÏs
anorganick˝ch solÌ, solÌ kov˘ alkalick˝ch
zemin, solÌ alkalick˝ch kov˘ a stopo-
v˝ch prvk˘ pod 1 mg/kg viz. n·sledujÌcÌ
tabulka 1:

Tabulka 1 ñ ChemickÈ sloûenÌ Gloritu

Chemick· znaËka N·zev Obs. %

NaCl Chlorid sodn˝ 27,0

K2CO3 UhliËitan draseln˝ 0,8

AlCl3 Chlorid hlinit˝ 0,5

MgCl2 Chlorid ho¯eËnat˝ 28,0

KCl Chlorid draseln˝ 13,3

CaCl2 Chlorid v·penat˝ 12,8

Na2SO4 SÌran sodn˝ 6,1

COCl2 Fosgen 0,1

FeCl2 Chlorid ûelezit˝ 0,4

VodnÌ roztok Gloritu smÌchan˝ se ze-
minou nahrazuje (na principu ionizace)
volnÈ ionty Ca, coû je d·no tÌm, ûe ob-
sahuje znaËnÈ mnoûstvÌ r˘zn˝ch anorga-
nick˝ch prvk˘ s†obsahem kov˘. Aktivo-
vanÈ organickÈ substance tak jiû nejsou
schopny zabr·nit hydrogenaËnÌ reakci
cementu. Tento proces podporuje schop-
nost tuhnutÌ cementu a zvÏtöuje se husto-
ta i objem zemnÌch Ë·stic. Povrch zem-
nÌch Ë·stic je bÏûnÏ hygroskopick ,̋ tzn.
je pokryt vrstviËkou vody a organick˝ch
substancÌ, kterÈ br·ni p¯ilnutÌ cementu.
P¯i aplikaci Gloritu se tato inhibujÌcÌ
vrstva ionizacÌ odbour·v·.

Zemina oöet¯en· Gloritem zÌsk·v· bÏ-
hem kr·tkÈ doby vysokou pevnost a tvo¯Ì
umÏl˝ zeolit tj. horninu t¯Ìdy rozpojitel-
nosti 6. aû 7. Bezprost¯ednÏ po zhutnÏnÌ
je oöet¯en· zemina odoln· proti vodÏ
a imunnÌ proti teplotnÌm, vzduön˝m a vlh-
kostnÌm zmÏn·m a v˝kyv˘m, stejnÏ tak
jak˝mkoliv povÏtrnostnÌm vliv˘m. Podob-
nÏ je snÌûena i Ëetnost v˝skytu mrazo-
v˝ch zdvih˘ na 20 % a citlivost v˘Ëi p˘-
sobenÌ mrazu v˝raznÏ omezena.

ZajÌmavÈ hodnoty vykazuje i hodno-
ta propustnosti povrchu, kter· se dle ana-
l˝z pohybuje ve stejn˝ch hodnot·ch ja-
kou vykazujÌ pÌseËnÈ zeminy. To m· velmi
pozitivnÌ vliv na hydrologickou bilanci
spodnÌ vody a omezuje pot¯ebu budovat
novÈ ËistÌrny odpadnÌch vod. DalöÌm pro-
kazateln˝m pozitivnÌm d˘sledkem po-
uûitÌ tohoto alkalickÈho p¯Ìpravku je sku-
teËnost, ûe tyto vozovky nepror˘stajÌ û·d-
nou vegetacÌ a je na nich velmi obtÌûnÈ
urËit jejich st·¯Ì bez doplÚujÌcÌho koment·¯e.
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SpoleËnost Lesopol svojÌ prezentacÌ
na Internetu http://www.lesopol.cz/home-
page, p¯edkl·d· pomÏrnÏ öirok˝ techno-
logick˝ pracovnÌ z·bÏr doloûen˝ certifi-
k·ty od TZ⁄S Praha a CertifikaËnÌho
org·nu systÈmu managementu DQS s.r.o.,
Kralupy nad Vltavou. DalöÌ kontrolnÌ
provÏrku popisovanÈho technologickÈho
postupu a za¯ÌzenÌ provedlo St¯edisko v˝-
zkumu a laborato¯Ì ZBA engineering, s.r.o.,
nez·visle na v˝öe uvedenÈm, ve dvou
rozdÌln˝ch zkouök·ch. PrvnÌ znovu za-
mÏ¯enou na Glorit a druhou na p˘vodnÏ
netuhou vozovku s†AB krytem, novÏ ob-
novenou p¯ÌmÏsÌ smÏsnÈho hydraulic-
kÈho pojiva GEOROC DOROPORT TB
25, technologiÌ kontinu·lnÌho mÌsenÌ za
studena RHPMS po tot·lnÌ p¯emÏnÏ
vöech dotËen˝ch konstrukËnÌch vrstev
na mÌstÏ stavby.

PrvnÌ provÏrka byla provedena jako
soubor ovÏ¯ovacÌch polnÌch a doplÚko-
v˝ch orientaËnÌch laboratornÌch zkouöek
na vozovce lesnÌ cesty: ÑU p¯ehradyî v†Le-
soparku H·je, Praha 11, rekonstruovanÈ
v†Ëervnu 2003, kde byla st·vajÌcÌ kon-
strukce vozovky p¯emÏnÏna do hloubky
cca. 0,20 m, za pouûitÌ hydraulick˝ch
pojiv a to metodou kontinu·lnÌho mÌsenÌ
ROAD MIX. ⁄Ëelem zkouöek bylo ovÏ-
¯it ˙Ëinnost kombinace cementovÈho
pojiva t¯Ìdy 32,5R a p¯ÌdavnÈ miner·lnÌ
sloûky Glorit na ˙nosnostnÌ a pevnostnÌ
charakteristiky povrchu vozovky starÈ
22 aû 23 mÏsÌc˘.

Zkouöky byly provedeny v†kombina-
ci p¯ÌmÈ a nep¯ÌmÈ metody, nejd¯Ìve za-
tÌûenÌm p¯es zkuöebnÌ desku o pr˘mÏru
300 mm, zatÏûovanou v†sedmi stupnÌch
do p

max
 = 0,5 MPa, dvÏma cykly se zkr·-

cenou konsolidacÌ 120 s., pomocÌ hydrau-
lickÈho lisu. D·le byla stanovena pevnost
v†prostÈm tlaku na v·lcÌch odvrtan˝ch
jako j·drovÈ v˝vrty diamantovou korun-
kou o ÿ150 mm s†n·sledn˝m stanovenÌm
pevnosti ve zkuöebnÌ laborato¯i.

Z·vÏry ovÏ¯enÌ zpevnÏnÌ povrchu
lesnÌ cesty ÑU p¯ehradyî cementov˝m
pojivem spolu s†miner·lnÌ p¯Ìsadou Glo-
rit po 23 mÏsÌcÌch bÏûnÈho provozu pro-
k·zaly, ûe povrch vozovky nevykazuje
û·dnÈ makroskopickÈ poruchy (podÈlnÈ
nebo p¯ÌËnÈ trhliny, borcenÌ krajnice Ëi
v˝tluky) v d˘sledku†dosahovanÈ hodno-
ty modul˘ p¯etv·rnosti E

def2
 = 490 MPa.

SouËasnÏ byly ovÏ¯eny i vysokÈ pev-
nosti v†tlaku pr˘mÏr 16,6 MPa s†mini-
m·lnÌ hodnotou 15,2 MPa; navÌc bylo
z†j·drov˝ch v˝vrt˘ potvrzeno velmi kva-
litnÌ zpracovanÌ z†hlediska homogenity
a struktury recyklovanÈ vrstvy.

DalöÌ ovÏ¯ovacÌ zkouöky byly pro-
vedeny v†jiûnÌ Ë·sti obce Sobotka na
netuhÈ vozovce s†AB krytem (tlouöùka
55 mm), s†nestmelen˝mi podkladnÌmi
vrstvami na b·zi makadamu a ötÏrkodrtÏ,
s†cÌlem zmÏnit Ë·ru zrnitosti k†moûnÈ
aplikaci hydraulickÈho pojiva. PrvnÌ eta-
pou pracÌ bylo rozrytÌ vozovky do hloub-

ky 0,20 m a n·slednÈ dokonalÈ p¯edrcenÌ
vöech velk˝ch frakcÌ od 45 mm do 125
mm a i vÏtöÌch kamen˘ s absencÌ proka-
zatelnÈ jemnÈ v˝plÚovÈ sloûky. Potom
n·sledovalo srovn·nÌ p¯edrcenÈ hornÌ
vrstvy grejdrem, nad·vkov·nÌ sypkÈho
pomalutuhnoucÌho smÏsnÈho pojiva
GEOROCñDOROPORT TB 25 v†mnoû-
stvÌ 6 %. N·slednÏ bylo provedeno prvnÌ
promÌsenÌ z·vÏsnou zemnÌ frÈzou do
hloubky 0,4 m, kter· se ot·ËÌ proti smÏru
jÌzdy, z·vÏrem pak intenzÌvnÌ hutnÏnÌ
t¯Ìdeskov˝m dynamick˝m hutnÌcÌm me-
chanismem s†öÌ¯kou z·bÏru 2,6 m.

UskuteËnÏnÈ postupy mÏ¯enÌ v†pr˘-
bÏhu kontroly kvalitativnÌch vlastnostÌ
po skonËenÌ technologick˝ch postup˘
v˝stavby odpovÌdaly platn˝m »SN a by-
ly provedeny tak, aby p¯i nich byly ovÏ-
¯eny r·zovÈ (dynamickÈ) moduly defor-
mace M

vd
, E

vd
. Potom bylo provedeno

dalöÌ p¯ÌmÈ ovÏ¯enÌ statickou zkouökou
s†hloubkovou ˙ËinnostÌ do ˙rovnÏ kon-
strukËnÌ pl·nÏ, kde byly zjiötÏny statickÈ
moduly p¯etv·rnosti prvnÌch E

def1 
a dru-

h˝ch E
def2

 cykl˘ a jejich vz·jemn˝ pomÏr.
V˝sledky laboratornÌch i polnÌch

zkouöek prok·zaly zp˘sobilost tÏchto
vozovek prezentacÌ jejich r·zov˝ch mo-
dul˘ podle »SN 73 6192 a statick˝ch
modul˘ podle »SN 72 1006. Z·vÏrem
bylo konstatov·no, ûe zvolen· stavebnÏ
v˝robnÌ technologie, p¯edevöÌm nasa-
zenÌ vysoce v˝konnÈho mobilnÌho drtiËe
zajistila optim·lnÌ v˝stup upraven˝ch
konstrukËnÌch vrstev p˘vodnÌho krytu
a podkladnÌch vrstev (AB, PM, ä, äD,
äP) s†parametry kusovÈ zrnitosti z·klad-
nÌ smÏsi na sloûenÌ odpovÌdajÌcÌ pot¯e-
b·m RHPMS s†poûadavkem 0/32 mm.
PracovnÌ operaci rozvolnÏnÌ a rozdrcenÌ
recykl·tu je moûno povaûovat za rozho-
dujÌcÌ pro ̇ spÏönost dalöÌch f·zÌ procesu
ROAD MIX, kter· vyûaduje dokonalÈ
promÌsenÌ recykl·tu a efektivnÌ zhutnÏnÌ
smÏsi s†plynulou zrnitostÌ vhodnÏ nasa-
zen˝m hutnÌcÌm mechanismem  s†dyna-
mick˝mi zhutÚovacÌmi ˙Ëinky optim·l-
nÏ vhodn˝m pro tlouöùku zpracov·vanÈ
vrstvy do 200 mm. SouËasnÏ bylo dosa-
ûeno dokonalÈho uzav¯enÌ povrchu re-
cyklace splnÏnÌm poûadavku na rovina-
tost povrchu tÌm, ûe nov· Ë·ra zrnitosti
plnÏ vyhovovala doporuËenÌm pro opti-
m·lnÌ zrnitostnÌ skladbu.

Z·znam o zkouök·ch a uvedenÈ v˝-
sledky jsou k†nahlÈdnutÌ ve spoleËnosti
Lesopol. Vzhledem k†tomu, ûe prezen-
tovanÈ dosahovanÈ parametry technolo-
gickÈho za¯ÌzenÌ, p¯edevöÌm nasazenÌ vy-
soce v˝konnÈho mobilnÌho kladÌvkovÈho
rotaËnÌho rozbÌjeËe jsou mimo¯·dnÈ, je
dalöÌ Ë·st p¯ÌspÏvku vÏnov·na anal˝ze po-
t¯ebnÈho v˝konu mobilnÌho energetickÈho
prost¯edku pro pohon tohoto za¯ÌzenÌ.

RotaËnÌ kladivov˝ rozbÌjeË pevn˝ch
povrch˘ je nesen v t¯ÌbodovÈm z·vÏsu
mobilnÌho energetickÈho prost¯edku
(MEP) a jeho rotor je poh·nÏn v˝vodo-

vou h¯ÌdelÌ MEP nebo vhodnÈho mecha-
nizaËnÌho prost¯edku (nap¯Ìklad trakto-
ru) pomocÌ kr·tkÈho kloubovÈho h¯Ìde-
le. N·stroje kladivovÈho rozbÌjeËe pev-
n˝ch povrch˘ jsou tvo¯eny speci·lnÌmi
kladivy z†tvrdokovu, kter· jsou pevnÏ
uchycena po obvodu rotoru. Pohon ro-
toru je realizov·n od v˝vodovÈ h¯Ìdele
MEP prost¯ednictvÌm ochrannÈ spojky
a ozubenÈho soukolÌ. Rotor m˘ûe rozbÌ-
jet povrch pod ̇ roveÚ pojezdu v†rozsahu
zpravidla 20 - 40 cm. K nastavenÌ hloub-
ky zpracov·nÌ slouûÌ v˝ökovÏ stavitel-
nÈ kluz·ky na bocÌch stroje. RotaËnÌ kla-
divovÈ rozbÌjeËe se mohou pouûÌvat
v hornin·ch s†r˘zn˝mi poûadavky na je-
jich rozpojenÌ z†hlediska koneËnÈ hru-
bosti zrna.

Pro ̇ spÏönost Ëinnosti rotaËnÌho roz-
bÌjeËe je nutnÈ, aby byl k†dispozici do-
stateËn˝ v˝kon motoru P

e
 (kW) MEP.

V˝kon P
e
 je vyuûit jednak pro vlastnÌ

pohyb stroje (pojezd MEP) a takÈ pro
pohon rotoru. D˘leûit˝m poûadavkem je
zajiötÏnÌ konstantnÌch ot·Ëek rotoru
s†pevn˝mi kladivy p¯i rozbÌjenÌ materi-
·lu (zhutnÏlÈ horniny, asfaltov˝ch po-
vrch˘, cementobetonov˝ch kryt˘ nebo
kameniva stmelenÈho hydraulick˝m
pojivem) v†urËitÈm pr˘¯ezu. Pr˘¯ez je d·n
öÌ¯kou z·bÏru, tedy dÈlkou rotoru a hloub-
kou zpracov·nÌ. V˝kon motoru P

e
, kter˝

je k†dispozici, musÌ tedy pokr˝t poûa-
davky pojezdu P

p
 a pohonu pracovnÌho

˙strojÌ P
˙
.

P
e
 = P

p 
+

 
P

˙
    (kW)

(1)

Velikost v˝konu pot¯ebnÈho pro po-
jezd z·visÌ na mnoha faktorech. JednÌm
z†nich je svah cesty, kter˝ stroj musÌ zdo-
l·vat. DalöÌm faktorem je valiv˝ odpor,
kter˝ je z·visl˝ na stavu pneumatik a pod-
loûce, po kterÈ se MEP pohybuje. TakÈ
rychlost pojezdu rozhoduje o poûadav-
ku na v˝kon. UrËitou roli zde m˘ûe hr·t
i velikost prokluzu hnacÌch kol v†p¯Ìpa-
dÏ, ûe se MEP pohybuje na nezpevnÏnÈ
vozovce. Velikost v˝konu pro pohon
pracovnÌho ˙strojÌ z·visÌ na konstrukci
pracovnÌho ˙strojÌ (hloubka zpracov·-
nÌ, z·bÏr = öÌ¯ka zpracov·nÌ), na stavu
b¯it˘ a p¯edevöÌm na charakteru zpraco-
v·vanÈ horniny nebo rozbÌjenÈho mate-
ri·lu. Rozmanitost jednotliv˝ch faktor˘
je ve stavebnÌ praxi velk·. V˝kon moto-
ru by mÏl zajistit bezproblÈmovou pr·ci
v nejsloûitÏjöÌch podmÌnk·ch, kterÈ lze
rozumnÏ p¯edvÌdat pro p¯edpokl·danÈ
pracovnÌ nasazenÌ rotaËnÌho rozbÌjeËe.

U mechanizace, kter· nese rotaËnÌ
rozbÌjeË je k†dispozici tzv. efektivnÌ v˝-
kon motoru P

e
, kter˝ se spot¯ebuje p¯e-

devöÌm na:

1. V˝kon ztracen˝ v p¯evodech mecha-
nizaËnÌho prost¯edku - P

m
2. V˝kon ztracen˝ prokluzem v†z·vis-

losti na povrchu terÈnu - P
d
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3. V˝kon ztracen˝ odporem valenÌ v†z·-
vislosti na terÈnu a pneumatik·ch - P

v
4. V˝kon spot¯ebovan˝ na p¯ekon·nÌ

stoup·nÌ - P
s

5. V˝kon spot¯ebovan˝ na zrychlenÌ - P
a

6. UûiteËn˝ tahov˝ v˝kon - P
t

7. UûiteËn˝ v˝kon na v˝vodovÈ h¯Ìde-
li - P

vh
8. V˝kon spot¯ebovan˝ na p¯ekon·nÌ

odporu vzduchu - P
o

V˝konovou bilanci m˘ûeme vyj·d¯it
rovnicÌ:

P
e
 = P

m
 + P

d
 + P

v
 + P

s
 + P

a
 + P

t
 + P

vh
 + P

o
 ,

p¯iËemû:  (2)

P
d
, P

v
- jsou ztr·ty ve styku hnacÌho

˙strojÌ MEP s podloûkou,
P

v
, P

s
, P

o
- jsou jÌzdnÌ odpory,

P
t
, P

vh
- jsou uûiteËnÈ v˝kony.

U mechanizaËnÌho prost¯edku, kter˝
realizuje pr·ce s†rotaËnÌm rozbÌjeËem
a pohybuje se na rovinÏ, se bilance v˝-
kon˘ zjednoduöÌ na z·kladnÌ rovnici:

P
e
 = P

m
 + P

d
 + P

v
 + P

s
  (kW)

P
m
 - V˝kon ztracen˝ v p¯evodech -

t¯enÌm mezi ozubenÌm p¯evodov˝ch kol,
pohybem p¯evodov˝ch kol v oleji, prou-
dÏnÌm oleje, vlivem t¯enÌ v†loûisk·ch apod.

P
m 

= P
e
 - P

k
 , P

k
 = P

e
 . h

m
P

m
 = P

e 
.( 1 - h

m
 )

  
 (kW) , kde:  (3)

η
m
 = mechanick· ˙Ëinnost

P
k
 = v˝kon na hnacÌm kole

a) U kolov˝ch mechanizaËnÌch pro-
st¯edk˘ se pohybuje v†rozmezÌ:
0,9ñ 0,94

b) U p·sov˝ch mechanizaËnÌch pro-
st¯edk˘ je rozmezÌ:
 0,86 - 0,9

P
v
 ñ V˝kon ztracen˝ odporem vale-

nÌ je ovlivnÏn nap¯Ìklad deformacÌ bok˘
a ramen pneumatiky, stlaËov·nÌm pod-
loûky pod kolem, vytv·¯enÌm klÌnu p¯ed
kolem u mÏkkÈho povrchu terÈnu, tzv.
bo¯enÌm do povrchu lesnÌ p˘dy.

P
v
 = G . v . j  (kW) , kde:  (4)

G = tÌha mechanizaËnÌho prost¯edku  (kN)
v = rychlost pohybu mechanizaËnÌho pro-

st¯edku p¯i pr·ci                          (m.s-1)
ϕ = souËinitel odporu valenÌ
F

v
 = G . j  ñ sÌla odporu valenÌ na rovinÏ

                                                               (kN)
F

v
 = G .cos b. j ñ sÌla odporu valenÌ do
svahu s ˙hlem stoup·nÌ β           (kN)

G = m . g, kde m je hmotnost mechani-
zaËnÌho prost¯edku vËetnÏ rotaËnÌho
rozbÌjeËe, g je tÌhovÈ zrychlenÌ na pla-
netÏ Zemi.

Velikost souËinitele odporu valenÌ
pro MEP m˘ûe mÌt r˘znÈ hodnoty podle
toho, na jakÈm povrchu se pohybuje, na-
p¯Ìklad:

a) na pevnÈ vozovce:                        0,02
b) na strniöti:                           0,06 - 0,08
c) na kyprÈm poli:                 0,12 - 0,20
d) na vlhkÈ louce:                  0,20 ñ 0,40

P
d 

 ñ V˝kon ztracen˝ prokluzem ñ je
d·n rozdÌlem v˝kon˘ na kolech p¯ed
prokluzem a po prokluzu.

P
d 
 = P

k 
- P

k
 . ηηηηηm

P
d 
= P

e
 . d . ηηηηηm

  (kW), kde:
(5)
δ = prokluz (%)

P
s
 ñ V˝kon ztracen˝ p¯ekon·nÌm svahu

P
s
 = G sin βββββ . v  (kW)

(6)
β = ˙hel stoup·nÌ

Potom je t¯eba jeötÏ provÏ¯it, jak˝ v˝-
kon P

˙
 je nutnÈ dodat pro pohon pra-

covnÌho rotoru.
Jedn· se o sloûit˝ proces, kter˝ nelze

spolehlivÏ matematicky vyj·d¯it. Do pro-
cesu vstupuje mnoho mÏnÌcÌch se fakto-
r˘, kterÈ s†sebou p¯in·öÌ jednak variabi-
lita horniny (p¯Ìtomnost rozdÌln˝ch mi-
ner·l˘, celistvost, objemov· hmotnost
horniny, vlhkost horniny a mnohÈ dalöÌ
faktory) ve zpracov·vanÈm pruhu a takÈ
nelze spolehlivÏ definovat procesy pro-
bÌhajÌcÌ v†tÏsnÈ blÌzkosti kolem rotoru,
kterÈ ovlivÚujÌ v˝slednou sÌlu pro p¯e-
kon·nÌ odporu horniny, zpracov·vanou
rotorem frÈzy.

Pro vyuûitÌ v praxi lze stanovit po-
t¯ebn˝ v˝kon motoru P

pr
 pro pohon ro-

toru s†horizont·lnÌ osou rotace na z·kla-
dÏ n·sledujÌcÌch fyzik·lnÌch vztah˘ a hod-
not fyzik·lnÌch veliËin.

Vztah pro stanovenÌ pot¯ebnÈho v˝-
konu motoru pro pohon frÈzy s†horizon-
t·lnÌ osou rotace:

P
pr

 = F
¯
 . v

p
(kW)

(7)
kde:
F

¯
 ñ sÌla pro p¯ekon·nÌ odporu horniny

b¯ity kladiv umÌstÏn˝ch na rotoru (pev-
nÏ uchycen· kladiva)                          (kN);
v

p
 ñ rychlost pohybu mechanizaËnÌho

prost¯edku (m.s-1);
p¯itom platÌ, ûe:

F
¯
 = k

¯
 . S . βββββ (kN)

(8)
kde:
k

¯
 ñ souËinitel ¯eznÈho odporu, kter˝ m·

pro jednotlivÈ druhy hornin r˘znou ve-
likost (je zde z·vislost na t¯Ìdy rozpoji-
telnosti hornin, p¯iËemû od 6. t¯Ìdy roz-
pojitelnosti (obtÌûnÏ rozpojitelnÈ horni-
ny) s†pracÌ frÈzy jiû neuvaûujeme)  (kPa);
S ñ plocha odfrÈzov·vanÈ vrstvy    (m2);
β ñ koeficient upravujÌcÌ öÌ¯ku z·bÏru
(pohybuje se v†rozsahu 1,0 ñ 1,3) reagu-
je na situaci, kdy krajnÌ b¯ity kladiv ovliv-
ÚujÌ rozpojov·nÌ horniny ve vÏtöÌ öÌ¯ce.
U plastick˝ch hornin je koeficient 1, u hor-

nin s†p¯ÌtomnostÌ vÏtöÌch zrn ötÏrku, u hor-
nin utuûen˝ch s†niûöÌm obsahem vody
to m˘ûe b˝t aû 1,3.

P¯itom platÌ, ûe:

S = b . h (m2)
(9)

kde:
b -  öÌ¯ka z·bÏru rotoru frÈzy             (m);
h ñ hloubka z·bÏru frÈzy (pono¯enÌ b¯it˘
kladiv rotoru pod ˙roveÚ pojezdu)  (m);

Pro souËinitele ̄ eznÈho odporu k
¯
 pro

jednotlivÈ druhy hornin lze pouûÌt n·-
sledujÌcÌ hodnoty:
a) Snadno rozpojitelnÈ horniny (1. a 2.

t¯Ìda rozpojitelnosti hornin) = 50 ñ
100 kPa;

b) St¯ednÏ rozpojitelnÈ horniny (2. a 3.
t¯Ìda rozpojitelnosti hornin) = 100 ñ
200 kPa;

c) TÏûko rozpojitelnÈ horniny (4. a 5.
t¯Ìda rozpojitelnosti hornin) = 200 ñ
300 kPa.

P¯i modelovÈm v˝poËtu pot¯ebnÈho
v˝konu MEP pro pohon rotoru kladivo-
vÈho rozbÌjeËe P

pr
 s†pracovnÌ öÌ¯kou 2,5

m, s†hloubkou frÈzov·nÌ 0,4 m v obtÌûnÏ
rozpojitelnÈ horninÏ (300 kPa), β - koe-
ficientem upravujÌcÌm öÌ¯ku z·bÏru =
1,1, vyjde hodnota tÈmÏ¯ 200 kW p¯i
rychlosti jÌzdy traktoru 0,6 m.s-1. To je
vysok˝ v˝kon a je patrnÈ, ûe musÌ b˝t
k†dispozici MEP s†vyööÌm v˝konem neû
je 200 kW, neboù musejÌ b˝t jeötÏ uhra-
zeny poûadavky pojezdu P

p
.

Z†v˝öe uvedenÈ teoretickÈ anal˝zy
lze zjistit, ûe poûadovan˝ v˝kon lze snÌ-
ûit nap¯Ìklad niûöÌ hloubkou zpracov·-
nÌ nebo snÌûenÌm rychlosti pojezdu p¯i
pr·ci. Pokud musÌ b˝t dodrûena techno-
logie pr·ce, nelze zmenöit hloubku zpra-
cov·nÌ. M˘ûe b˝t ale snÌûen ¯ezn˝ od-
por horniny tÌm, ûe je hornina p¯edem
jiû Ë·steËnÏ rozpojena rozr˝vaËem, resp.
musÌ p¯edch·zet jeötÏ jedna pracovnÌ ope-
race ve zpracov·vanÈm pruhu horniny.

V˝hodnou se jevÌ i snÌûenÌ rychlosti
jÌzdy mobilnÌho energetickÈho prost¯ed-
ku. OperativnÌ a plynulÈ zmÏnÏ rychlos-
ti jÌzdy vyhovuje p¯evodovka s†plynulou
zmÏnou rychlosti jÌzdy. Nap¯Ìklad ËÌm
menöÌ je ¯ezn˝ odpor horniny, tÌm m˘ûe
jet MEP rychleji a naopak. Pokud horni-
na klade vyööÌ ¯ezn˝ odpor, rychlost jÌz-
dy je automaticky snÌûena. Tato auto-
matick· zmÏna rychlosti je v˝hodou p¯i
pr·ci s†kladivov˝m rozbÌjeËem. P¯i po-
ûadavku na rozbitÌ horniny na velmi mal·
zrna je pot¯ebnÈ, aby rotor s†kladivy se-
trval delöÌ Ëas v†jednom mÌstÏ. Zrna mo-
hou b˝t tak nÏkolikr·t zasaûena b¯ity
kladiv a vrûena proti pevnÈ Ë·sti  stroje.
TÌm doch·zÌ k†jejich postupnÈmu drce-
nÌ na menöÌ Ë·sti. Proto musÌ MEP dis-
ponovat moûnostÌ velmi nÌzkÈ rychlosti
jÌzdy (tzv. superplazivÈ rychlosti = od
0,02 km.h-1).
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Z†v˝öe uvedenÈho vypl˝v·, ûe pro
bezproblÈmovou Ëinnost s kladivov˝m
rozbÌjeËem je pot¯eba splnit n·sledujÌcÌ
poûadavky na traktor:
a) DostateËn˝ v˝kon motoru vzhledem

k†p¯edpokl·danÈ öÌ¯ce kladivovÈho
rozbÌjeËe;

b) Plynul· zmÏna rychlosti jÌzdy p¯i pr·ci;
c) RychlostnÌ rozsah zaËÌnajÌcÌ na hod-

notÏ 0,02 km.h-1;
d) Automatick· volba optim·lnÌho pra-

covnÌho reûimu (maxim·lnÌ v˝kon
nebo ˙sporn˝);

e) Mal˝ polomÏr ot·ËenÌ vzhledem
k†öÌ¯ce a k¯ÌûenÌ polnÌch cest;

f) ⁄Ëinn· filtrace vzduchu v†kabinÏ.

P¯ehled z·kladnÌch technick˝ch ˙daj˘ vybran˝ch kladivov˝ch rozbÌjeË˘ je
uveden tabulce 2.

Tabulka 2  P¯ehled z·kladnÌch technick˝ch ̇ daj˘ vybran˝ch kladivov˝ch rozbÌjeË˘

Technick˝ ̇ daj D. Gutzwiller Seppi m Æ MERI FAE
BPS 250 Multiforst Crushers SSH 250

MJS-2.5 DT

PracovnÌ öÌ¯ka (cm) 250 250 250 250

Hmotnost (kg) 3870 2200 1360 4200

PoËet kladiv na rotoru (ks) 32 44 93 36

Poûadavek na v˝kon traktoru (kW) 133 107 130 260

Maxim·lnÌ hloubka zpracov. (cm) 40 20 25 50

P¯ÌspÏvek byl zpracov·n za podpory v˝zkumnÈho z·mÏru MSM 21 00 00 001.

 HRANIČNÍ STROMY  Ing. Pavel KyzlÌk

SouË·stÌ naöÌ krajiny jsou drobnÈ pam·tky (k¯Ìûe, boûÌ
muka, kapliËky) topografickÈ terÈnnÌ pam·tky (hraniËnÌ ka-
meny, meznÌky, p¯Ìkopy) a takÈ v krajinÏ rostoucÌ stromy Ëi
skupiny, kterÈ Ëasto drobnÈ pam·tky doprov·zÌ.

Zvl·ötnÌm p¯Ìpadem jsou stromy hraniËnÌ. Hranice od-
dÏlovaly st·tnÌ ˙tvary, panstvÌ, katastry i pole soused˘. Do
zemskÈho povrchu se pomÌtal vlastnick˝ vztah.

Zasazov·nÌ hraniËnÌk˘, oznaËen˝ch kamen˘ m·me zpr·-
vu jiû v†roce 1215. BÏhem st¯edovÏku se vyvÌjelo znaËenÌ
hranic na stromech vysek·v·nÌm znaËek, z·sek˘, k¯Ìû˘, kol,
öÌp˘, znak˘ srdce, r˝h, ËÌsel, letopoËt˘. Dbalo se i na lidskou
pamÏù, proto dost·vali svÏdkovÈ, mladÌci i sousedÈ p¯i stano-
venÌ hranic v˝prask Ñna pamÏtnouì. ChodovÈ p¯i hraniËnÌch
poch˘zk·ch se uËili jednotlivÈ stromy a znaËky zpamÏti.

V†lesnÌch komplexech byly za hraniËnÌ vybÌr·ny nejmo-
hutnÏjöÌ stromy. Nap .̄ hranici u DylenÏ tvo¯ilo v†roce 1629  12
smrk˘, 43 buk˘ a 38 jedlÌ, v†kr·lovskÈm hvozd˘ u DebrnÌku
v†roce  1637  76 smrk˘, 68 buk˘, 29 jedlÌ a 28 javor˘.

NejstaröÌm zn·m˝m hraniËnÌm stromem byla jedle zmiÚo-
van· jiû v†roce 1361 a znovu roku 1534 se znaky Pluh˘ z†Rab-
ötejna a Falce.

Na mapÏ Ëesko-bavorsk˝ch hranic z†roku 1514 jsou vyob-
razeny hraniËnÌ stromy s†erby. Na hraniËnÌ stromy byly nÏkdy
p¯ipevÚov·ny podkovy, k¯Ìûe, d¯evÏnÈ meËe ale i öibenice.

HraniËnÌ stromy svoji funkci konËily aû smlouvami o osa-
zov·nÌ hraniËnÌch kamen˘, nap .̄ habsbursk· smlouva z†roku
1764. P¯esto se nÏkolik strom˘ zachovalo dodnes u jin˝ch
alespoÚ v†pomÌstnÌm n·zvu.

Pro ilustraci z·pis ze svÏdectvÌ Ñvejchoz˘ì k†posouzenÌ hra-
nice u V¯esnÈ: ÑTu jest skalka, potom i druh·, tu leûÌ sosna vy-
vr·cen· a v†nÌ k¯Ìû a od toho k¯Ìûe jsou jinÌ k¯Ìûi v†sosn·ch Ö.î.

DobovÈ hraniËnÌ pr·vo je doloûeno ve spisu Jakuba MenöÌ-
ka z†Menötejna z†roku 1601 ÑO mezech, hranicÌch, soudu
a rozep¯i meznÌ i p¯Ìsluönosti jich v†Kr·lovstvÌ »eskÈmî.

Pokud se hranice stanovovala v†lese byly vûdy vybÌr·ny exis-
tujÌcÌ velkÈ stromy i za cenu, ûe trasa nebyla zcela p¯Ìm·; v†lese
nebylo moûno hraniËnÌ strom vysazovat a Ëekat, ûe za 80 ñ 100
let zaËne plnit svoji funkci hraniËnÌ. Vysazov·nÌ hraniËnÌch
strom˘ vöak bylo moûnÈ v†zemÏdÏlskÈ krajinÏ. Pokud se v†pomÌst-
nÌch jmÈnech vyskytuje stromov˝ druh bude pravdÏpodobnÏ
v†jednotnÈm ËÌsle. Takûe existuje nap .̄ Vysok· jedle, Borovi-
ce, SmrËe, Klen. Javor, kde mohl b˝t hraniËnÌm velk˝ jedinec.

Za hranici asi nebylo moûno povaûovat cel˝ porost nap .̄
BouËina, Mod¯Ìnky, Borovina, JedlovnÌk. Alej u cesty byla
hranicÌ velmi p¯ehlednou, takûe existuje MeznÌ cesta (jde po
hranici katastru), Rohov˝ alej, HraniËnÌ cesta apod.. Hranice
zemsk·, katastr˘, panstvÌ apod. se objevuje v†n·sledujÌcÌch
n·zvech HraniËnÌ louka, HraniËnÌk, HraniËn·, HraniË· ,̄ Po-
mezÌ, Mezn˝ vrch, TrojmezÌ apod.

I nÏkter· p¯ÌjmenÌ jsou odvozena od pojmu hranice (nap .̄
Pomezn˝) nebo od stromu, kter˝ na hranici rostl, p¯ÌpadnÏ ji
urËoval (JedliËka, LÌpa, Dub, BouËek, Jab˘rek).
           Zvl·ötnostÌ ve s¯edovÏku p¯edevöÌm na ˙zemÌ dneönÌho
z·padu NÏmecka byly tzv. cenzovnÌ stromy. V†¯Ìdce osÌdlenÈ
krajinÏ jezdili jednou za rok k†osamocen˝m dvorc˘m v˝bÏrËÌ
danÌ.  St·valo se, ûe mezitÌm byl dvorec opuötÏn Ëi obyvatelÈ
zahynuli, ale takÈ, ûe se skryli aby se vyhnuli placenÌ.

U dvorce st·l velk˝ strom, v˝bÏrËÌ vytnuli ötÏpinu na d˘-
kaz, ûe zde byli coû bylo moûno pozdÏji zpÏtnÏ kontrolovat
porovn·nÌm p¯ivezenÈ ötÏpiny a vytnutÈho mÌsta. TakÈ cen-
zovnÌ stromy byly zaznamen·ny do majetkov˝ch doklad˘
ölechty, kl·öter˘ Ëi vl·dce.

P¯Ìklady hraniËnÌch strom˘:

Koöat˝ buk (buk na TeslÌnech) hraniËnÌ buk.
Buk lesnÌ Fagus silvatica.
St¯edoËesk˝ kraj, okres P¯Ìbram, k.˙. TeslÌny, p.Ë. 1489/2.
Mapa K»T 35 Brdy ñ T¯emöÌnsko A4, nadm. v˝öka 710.
Obvod 602 cm, v˝öka 16 m, st·¯Ì 300 ñ 350 let.
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TeslÌny najdeme p¯i silnici Ë. 19,  9 km z·padnÏ od Roûmi-
t·lu pod T¯emöÌnem. Buk roste v†kraji lesa za starou stodolou
za trigonometrick˝m bodem po levÈ stranÏ silnice od VÏöÌna.
Je asi 250 m zjz. od poË·tku zelenÈ turistickÈ znaËky v†TeslÌ-
nech. Po zelenÈ a ûlutÈ lze dojÌt jiûnÌm smÏrem na Hengst
a T¯emöÌn (827m).

Kr·tk˝ mohutn˝ ûebrovit˝ kmen s†ko¯enov˝mi n·bÏhy se
ve v˝öce 2,5 m koöatÏ a vÏjÌ¯ovitÏ vÏtvÌ, boËnÌ kmen je vylomen.
ZajÌmavostÌ je, ûe jedna z†jeho vÏtvÌ se vracÌ zpÏt do kmene a vy-
tv·¯Ì okno. ZdravotnÌ stav stromu odpovÌd· vÏku a strom jiû
doûÌv·. Koöat˝ buk je poslednÌm hraniËnÌm stromem, kter˝ se
dodnes zachoval a je zaznamen·n jiû v†nejstaröÌch lesnick˝ch
map·ch. Buk ohraniËoval majetek zaniklÈho proboötstvÌ os-
trovsk˝ch benediktin˘ KolvÌnñTeslÌn (z¯Ìcenina proboötstvÌ je
u Ho¯ejöÌho PadrùskÈho rybnÌka) rozvr·cenÈho husity. Maje-
tek p¯ipadl k†panstvÌ roûmit·lskÈmu, pozdÏji ke statku Miro-
öov. OstrovskÈ opatstvÌ, v†r. 1517 p¯eloûenÈ do SvatÈho Jana pod
Skalou, pobÌralo z†teslÌnsk˝ch pozemk˘ st·l˝ plat do roku 1785.

HraniËnÌ stromy zaËaly pozdÏji nahrazovat Ëi doplÚovat
meznÌky s†vytesan˝mi znaky panstvÌ. ZasazenÌ meznÌk˘ se
konalo za ˙Ëasti svÏdk˘, z†nichû nÏkte¯Ì se podrobovalo svÈ-
r·znÈmu ob¯adu. Dr·b vys·zel na svÏdkovy kalhoty p¯Ìsluön˝

poËet ran lÌskovkou Ñna pamÏtnouî aby si ten dob¯e pamatoval
mÌsto. Za bolest dostal postiûen˝ nÏkolik mincÌ a mÌsto dlouho
neslo jmÈno bitÈho. Doölo-li p¯esto ke sporu o hranici, konala
se obch˘zka zvan· vejchoz za p¯Ìtomnosti lesmistr˘, hajn˝ch
i svÏdk˘ z†¯ad prostÈho lidu. Na spornÈm mÌstÏ byla vykop·na
na zp˘sob hrobu j·ma, do nÌû vstupovali svÏdkovÈ s†odkrytou
hlavou a bosÌ a p¯Ìsahali na svÈ tvrzenÌ o hranici (J. »·ka, Tou-
l·nÌ po Brdech).  Takov˝ zvyk panoval v†celÈ st¯ednÌ EvropÏ.
Koöat˝ buk hraniËnÌ je z tohoto pohledu pozoruhodn˝.

Jilm HraniË·¯ v Bukovci
Jilm horsk˝ Ulmus glabra
Moravskoslezsk˝ kraj, okres Fr˝dek ñ MÌstek, k.˙. Buko-
vec, p.Ë. 1350.
Mapa K»T 97 SlezskÈ Beskydy a Jablunkovsko D3, nadm.
v˝öka 430 m.
Obvod (1999) 685cm, v˝öka 38 m, st·¯Ì 350 let.

P¯i vjezdu do Jablunkova smÏrem od T¯ince je t¯eba odbo-
Ëit vlevo na Bukovec, k†p¯echodu do Polska. Pam·tn˝ jilm
roste na severoz·pad konci obce Bukovec, u ËervenÈ znaËky
vedoucÌ k†chatÏ K»T. Za mostem p¯es Olöi odboËÌme vlevo za
restauracÌ u Sikor˘. Jilm se tyËÌ na levÈm b¯ehu Olöe, v†louce
u cesty 1 km od st·tnÌ hranice.

Jde o mohutn˝ solitÈr s†v˝razn˝mi ko¯enov˝mi n·bÏhy,
kterÈ p¯ech·zejÌ v†ûebernat˝ kmen. Ten se ve v˝öce asi 8 m
vÏtvÌ. Koruna m· öÌ¯ku 28,5 m. Dnes je nejvÏtöÌm jilmem v†»R.
Ko¯enov˝ prostor je symbolicky chr·nÏn  nÌzk˝m oplocenÌm
z†d¯evÏn˝ch sloupk˘ propojen˝ch ¯etÏzem.

OkolÌ. Vpravo od hraniËnÌho p¯echodu je p¯ÌrodnÌ re-
zervace Bukovec s raöeliniötnÌ kvÏtenou v·zanou na pod-
horsk· a horsk· luËnÌ spoleËenstva Beskyd.                          ■■■■■

❚❚❚❚❚ BAU 2009 Ve dnech 12.-17. ledna 2009 se
bude na tÈmÏ¯ 180 000 m2 plochy

v˝staviötÏ NovÈ veletrhy Mnichov, konat jeden z nejvÏtöÌch
stavebnÌch veletrh˘ v EvropÏ, veletrh BAU 2009. Veletrh se
nezamÏ¯uje pouze na stavebniny a stavebnÌ prvky, n˝brû na
celou öÌ¯i oboru, zahrnujÌcÌ pl·nov·nÌ, stavbu i jejÌ dokonËov·nÌ
ñ to potvrzuje i nov˝ ̇ st¯ednÌ motiv veletrhu ñ Architektura,
materi·ly, systÈmy.

Veletrh se zab˝v· jednotliv˝mi segmenty stavebnictvÌ.
Jsou to: stavebnÌ chemie; cihly; podlahovÈ krytiny; dlaûdice
a keramika; obkladaËky; p¯ÌrodnÌ k·men; ocel; uölechtil· ocel;
zinek a med; hlinÌk; sklo; d¯evo a umÏlÈ hmoty; dve¯e a okna;
z·mky a kov·nÌ; st¯eönÌ konstrukce; br·ny a parkovacÌ sys-
tÈmy; v˝tahy a eskal·tory; tvorba vnÏjöÌho prostoru; energie
a sol·rnÌ technika; automatizace a ̄ ÌzenÌ budov; software
a hardware ve stavebnictvÌ.

Veletrh oslovuje p¯edevöÌm architekty, stavebnÌ inûen˝ry,
bytovÈ architekty, designÈry, statiky i pracovnÌky stavebnÌch
˙¯ad˘, investory, pracovnÌky stavebnÌch ̄ emesel a studujÌcÌ.
P¯Ìkladem tÈmat, kter· se dynamicky rozvÌjejÌ, m˘ûe b˝t efektivnÌ
˙spora a zÌsk·v·nÌ energie, sol·rnÌ technologie alotovoltaika.

Problematikou sanacÌ, renovacÌ a modernizacÌ budov se
zab˝v· speci·lnÌ v˝stava v r·mci veletrhu. Zde jsou shrnuty
vöechny iniciativy a aktivity na n·rodnÌ i evropskÈ ̇ rovni. DalöÌ-
mi tÈmaty veletrhu jsou nap¯Ìklad diagnÛza budov, rozpoz-
n·nÌ nedostatk˘ a jejich odstranÏnÌ, energeticky ˙sporn·
v˝stavba, p¯edpisy a z·kony vztahujÌcÌ se k modernizaci bu-
dov, financov·nÌ a podpora stavÏnÌ. Zvl·ötnÌ p¯ehlÌdky jsou
organizov·ny na tÈma Eurovize okna a dve¯e, D¯evostavba
jako stavba budoucnosti, BezbariÈrovÈ stavby a Italsk˝ design.

Jako doplnÏk k prezentaci vystavovatel˘ nabÌzÌ veletrh BAU
2009 na dvou veletrûnÌch fÛrech tÈmata Budoucnost stavebnic-
tvÌ a Makroarchitektura. Na veletrhu budou po¯·d·ny Dny byto-
vÈho hospod·¯stvÌ a Dny ̄ emeslnÌk˘, bude udÏlena ̄ ada cen
v˝robk˘m a technologiÌm i ceny za architekturu. DalöÌ informace
na webov˝ch str·nk·ch veletrhu www.bau-muenchen.com.



Studium Pozemkov˝ch ˙prav na AgronomickÈ fakultÏ
Mendelovy zemÏdÏlskÈ a lesnickÈ univerzity v BrnÏ
Prof. Ing. Frantiöek Toman, CSc.,  AF MZLU v BrnÏ

Studium na vysokých školách, tedy i na Agronomické
fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, je
organizováno podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých ško-
lách ve smyslu dalších doplnění a úprav (zákon o vysokých
školách).

●●●●● Agronomická fakulta je historicky nejstarší fakultou Men-
delovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Svým vzni-
kem navázala na dlouholetou tradici hospodářského oboru,
který byl společně s oborem lesnickým prvním oborem na první
samostatné československé státní Vysoké škole zemědělské
v Brně založené již v roce 1919.

Agronomická fakulta nabízí v akademickém roce 2009/2010
studium v tzv. třístupňovém prostupném systému studia pře-
vážně v nově akreditovaných studijních programech:

■■■■■ bakalářských
■■■■■ magisterských
■■■■■ doktorských

Bakalářské studijní programy jsou tříleté, ukončené zá-
věrečnou bakalářskou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba
bakalářské práce. Absolventi obdrží osvědčení o závěrečné
zkoušce a získají titul bakalář (Bc.).

Magisterské studijní programy jsou dvouleté, ukončené
státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplo-
mové práce. Absolventi získávají titul inženýr (Ing.). Ke studiu
v magisterském studijním programu mohou být studenti přijati
na základě studijních výsledků v předchozím bakalářském studiu
nebo na základě přijímacích zkoušek.

Přehled  oborů studia akreditovaných na Agronomické fa-
kultě s možností studia Pozemkových úprav

■■■■■ Bakalářské studijní programy
Obor: Pozemkové úpravy, ochrana a využití půdního fondu
Obor: Agroekologie

■■■■■ Magisterské studijní programy
dvouleté-navazující na program bakalářský

Obor: Agroekologie
Obor: Rozvoj venkova

Bakalářské studium v programu Zemědělská specializace
– obor Pozemkové úpravy, ochrana a využití půdního fondu

Studium je zaměřeno na problematiku pozemkových úprav,
ochrany půdního fondu a celkové péče o venkovskou krajinu.
Absolventi získají základní teoretické a praktické znalosti pro
řešení problematiky půdní úrodnosti, posuzování bonity a ceny
půdy i základní znalosti a dovednosti z geodetických prací a bu-
dou schopni řešit problematiku zúrodňování půd a organizace
půdního fondu. Praktické uplatnění absolventů je zejména v pro-
fesích zabývajících se půdou a péčí o ni, a to na pozemkových
úřadech, v projekčních kancelářích, na katastrálních úřadech
a na příslušných orgánech státní správy.

K profilujícím předmětům patří: Základy projektování, Hyd-
raulika a hydrologie, Půdoznalství a geologie, Geodézie, Karto-
grafie, Základy pozemkových úprav, Odvodnění a závlahy, Terén-
ní úpravy, Protierozní ochrana půdy, Ochrana vodních zdrojů,
Krajinné a územní plánování, Projektování pozemkových úprav,
Klasifikace a ochrana půd apod.

Bakalářské studium v programu Zemědělská specializace
– obor  Agroekologie

Studium tvoří účelový celek disciplín technických, přírodo-
vědných, zemědělských, ekologických, ekonomických a spole-
čenských, které souvisí s ochranou a tvorbou zemědělské kraji-
ny a její ekologické stability. Absolventem je bakalář, jehož zájem
je zaměřen k ekologické optimalizaci zemědělské krajiny. Je

schopen realizovat např. krajinné plánování, rekultivace, proti-
erozní ochranu půdy, revitalizaci vodních systémů apod. s as-
pektem na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí jako
celku. Agroekologové nacházejí a budou nacházet uplatnění
v těchto institucích: katastrální  a pozemkové úřady,  zeměmě-
řičské a katastrální inspektoráty, zemědělské podniky a agro-
družstva, obecní a krajské úřady, hygienické stanice, firmy za-
bývající se zneškodňováním odpadů, projekční a stavební fir-
my apod. Dále se uplatní v podnikatelské sféře v oblasti ekolo-
gického zemědělství, agroturistiky, ekologického posuzování atd.
Stěžejními předměty jsou: Environmentalistika, Ekologie, Den-
drologie, Fytocenologie, Protierozní ochrana půd, Odpadové
hospodářství, Ochrana přírody a krajiny, Malé vodní toky, Mik-
robiologie prostředí, Hydrologie a hydraulika, Pozemkové
úpravy, Sociologie a psychologie apod.

Magisterský studijní obor Rozvoj venkova

Na bakalářský obor Pozemkové úpravy, ochrana a využití
půdního fondu navazuje magisterský studijní obor Rozvoj ven-
kova. Profilujícími předměty jsou v tomto oboru jsou předmě-
ty Demografie venkova, Komunální odpady a skládkování,
Obnova venkova, Krajinná ekologie, Lesnictví, Sanace a re-
kultivace, Agroturistika, Rurální sociologie,Tvorba a ochrana
krajiny, Malé vodní nádrže, Vodárenství a čistírny odpadních
vod, Zemědělská politika apod.

Magisterský studijní obor Agroekologie

Na bakalářský obor Agroekologie, navazuje magisterský stu-
dijní obor Agroekologie. Profilujícími předměty jsou v tomto
oboru jsou předměty Čistší produkce, Podnikový management,
Základy krajinného inženýrství, Krajinná ekologie, Lesnictví a funk-
ce lesa, Sanace a rekultivace, Agroturistika, Zakládání a údrž-
ba zeleně, Rybníky a účelové nádrže, Vodní hospodářství, Krajin-
né a územní plánování, Ekologické zemědělství, Právo apod.

Elektronické přihlášky uchazečů o bakalářské a magister-
ské studium přijímá děkanát Agronomické fakulty každoročně
do konce měsíce března (termíny jsou s patřičným časovým
předstihem zveřejňovány mimo jiné i na WWW stránkách fakulty
– http://www.af.mendelu.cz).

Podrobnější informace o studiu na Agronomické fakultě zís-
káte:

● Na studijním oddělení děkanátu Agronomické fakulty
v Brně
Telefon: 545 133 008, fax: 545 212 044

● na adrese:
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Agronomická fakulta
Zemědělská 1, 613 00 Brno

● na Internetu: http://www.af.mendelu.cz/
● elektronickou poštou: agro@mendelu.cz

Studenti budou přijati ke studiu na bakalářské obory na
základě prospěchu na střední škole.

Studenti na navazujících magisterské obory budou přijati ze-
jména na základě výsledků předcházejícího bakalářského studia.

Termíny související s přijímacím řízením pro akademic-
ký rok 2008/2009

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
9. ledna  2009  od 10 h., v místnosti Q 01
23. ledna 2009 od 10 h., v místnosti Q 01

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU:
31. březen 2009 (bakalářské obory)
31. březen 2009 (magisterské obory)

PozemkovÈ ̇ pravy
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Přehled postupu prací na úseku pozemkových úprav a jejich grafické znázornění

Druh činnosti Počet Počet k.ú. Upravené ha Počet
řeš.vlastníků

JPU s výměnou 32 30 10191 1671
vlastnictví ukončené

JPU s výměnou 9 9 7281 1 165
vlastnictví rozpracované

KPU ukončené 13 13 4158 1440

KPU rozpracované 16 16 12845 2 678
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»innost PozemkovÈho ̇ ¯adu Louny     Ing. Marie N˝drov·,  ̄ editelka P⁄ Louny

Pozemkov˝ ˙¯ad byl z¯Ìzen z·konem Ë. 284/1991 Sb., o pozemkov˝ch
˙prav·ch a pozemkov˝ch ˙¯adech v roce 1991. Od r. 1991 do r. 2002 byly
pozemkovÈ ˙¯ady samostatn˝mi refer·ty okresnÌch ˙¯ad˘. Od roku 2003,
po reformÏ st·tnÌ spr·vy, byly pozemkovÈ ̇ ¯ady zaËlenÏny do Ministerstva
zemÏdÏlstvÌ.

HlavnÌ n·plnÌ po vzniku pozemko-
v˝ch ˙¯ad˘ byla restituce zemÏdÏlskÈho
majetku dle z·kona Ë. 229/1991 Sb.,
z·kona o ˙pravÏ vlastnick˝ch vztah˘
k p˘dÏ a jinÈmu zemÏdÏlskÈmu majetku
ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘. Okres
Louny pat¯il mezi okresy s nejvÏtöÌm
poËtem restituËnÌch û·dostÌ, kter˝ch
bylo pod·no 4490. Celkem k 31.12. 2007
bylo vyd·no 16 581 spr·vnÌch restituË-
nÌch rozhodnutÌ. ProblÈmem bylo n·-
slednÈ zamÏ¯ov·nÌ Ë·stÌ pozemk˘.
VÏtöina p¯idÏlen˝ch finanËnÌch prost¯ed-
k˘ byla vÏnov·na geodetick˝m pracÌm.
V souËasnÈ dobÏ se do¯eöujÌ drobnÈ
nevydanÈ parcely a spisy ze soudnÌch
¯ÌzenÌ. Zhruba na v˝mÏ¯e cca 5000 ha je
uplatnÏn restituËnÌ n·rok R. Czernina,
o kterÈm nebylo dosud rozhodov·no, z d˘-
vod˘ nutnosti vyËkat na ukonËenÌ dÏ-
dickÈho ¯ÌzenÌ.

Zhruba dvÏ t¯etiny okresu Louny se
nach·zÌ p˘vodnÌm ˙zemÌ Sudet. V roce
1945 bylo uzemÌ vysÌdleno v souvislosti
s konfiskacÌ p˘dy a odsunem nÏmeck˝ch
obyvatel a n·slednÏ osÌdlov·no. Bylo
prov·dÏno p¯ÌdÏlovÈ ¯ÌzenÌ. Toto ¯ÌzenÌ
p¯ev·ûnÏ zahrnovalo cel· katastr·lnÌ
˙zemÌ (k.˙.). P˘vodnÌ zemÏdÏlskÈ used-
losti byly rozdÏlov·ny do nÏkolika p¯Ì-
dÏl˘. P¯ÌdÏlovÈ ¯ÌzenÌ nerespektovalo
p˘vodnÌ parcely. Vznikala nov· mapov·
dokumentace naz˝v·na ÑgrafickÈ p¯ÌdÏ-
lovÈ pl·nyì (GPP), Ëasto i v jinÈm mÏ-
¯Ìtku. Toto p¯ÌdÏlovÈ ̄ ÌzenÌ nebylo nikdy
geodeticky urËeno. GrafickÈ p¯ÌdÏlovÈ
pl·ny byly zhotovov·ny pouze v l vyho-
tovenÌ, kresby byly prov·dÏny tuûkou,
pastelkami a Ëast˝m pouûÌv·nÌm doölo
k jejich poökozenÌ leckdy i ztr·tÏ. P¯Ì-
dÏlov˝m ¯ÌzenÌm bylo z 204 katastr·l-
nÌch ̇ zemÌ okresu dotËeno 184. V naöem
okrese se nedochovaly v 18ti katastr·l-
nÌch ˙zemÌch grafickÈ p¯ÌdÏlovÈ pl·ny
a v dalöÌch 40ñ50 byly znaËnÏ poökoze-
ny. V souËasnÈ dobÏ prov·dÌme rekon-
strukce tÏchto p¯ÌdÏl˘ formou jednodu-
ch˝ch pozemkov˝ch ˙prav (d·le JP⁄)
v rozsahu celÈho katastr·lnÌho ˙zemÌ.
V˝sledkem je digit·lnÌ katastr·lnÌ mapa
(DKM) , tyto JP⁄ financuje Pozemkov˝
fond »R.

NejvÏtöÌ rozvoj pozemkov˝ch ˙prav
byl zhruba od roku 2000. Nejprve byly
pozemkovÈ ˙pravy zahajov·ny v k.˙.,
kde byl pÏstov·n chmel, z d˘vod˘
umoûnit hospoda¯ÌcÌm subjekt˘m p¯e-
vzetÌ chmelnic. N·slednÏ byly pot¯eby
vyvol·ny poûadavky na rekonstrukce

p¯ÌdÏlov˝ch pl·n˘. Po celou dobu jsme
hledali moûnosti financov·nÌ z jin˝ch
zdroj˘, a tak pozdÏji doölo ke spolupr·ci
s ÿSD a ⁄steck˝m krajem v souvislosti
s budov·nÌm pr˘myslovÈ zÛny a v˝stav-
by rychlostnÌ komunikace R7 (Praha ñ
Chomutov), pozdÏji R 6 (Praha ñ K.
Vary).

Problematiku pozemkov˝ch ˙prav
naöeho okresu lze rozdÏlit do nÏkolika
okruh˘ z hlediska d˘vod˘, pot¯eb a zp˘-
sobu financov·nÌ:

● JednoduchÈ pozemkovÈ ˙pravy ñ
ÑRekonstrukce p¯ÌdÏlov˝ch pl·n˘ì

● JednoduchÈ pozemkovÈ ˙pravy (za-
tÌmnÌ uûÌv·nÌ, JP⁄ s v˝mÏnou vlast-
nick˝ch pr·v a technick· pomoc)

● KomplexnÌ pozemkovÈ ˙pravy
● Realizace spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ

(urËen˝ch v˝sledky pozemkov˝ch
˙prav)

● Problematika BPEJ

JP⁄ ñ Rekonstrukce p¯ÌdÏlov˝ch pl·n˘

Jak v˝öe uvedeno, okres Louny byl
dotËen p¯ÌdÏlov˝m ¯ÌzenÌm. Tyto rekon-
strukce prov·dÌme formou jednoduch˝ch
pozemkov˝ch ˙prav (JP⁄) a jsou finan-
cov·ny Pozemkov˝m fondem »R. Zpo-
Ë·tku byla vybÌr·na k.˙. s v˝mÏrou st·tnÌ
p˘dy nad 35 %, nynÌ jsou jiû zahajov·ny
i v ostatnÌch k.˙. K 30. 6. 2008 je roz-
pracov·no 9 k.˙. RekonstrukcÌ p¯ÌdÏl˘
se vyjasnÌ lokalizace pozemk˘, vlastnic-
kÈ vztahy, ale nejsou ¯eöeny smÏny po-
zemk˘, spoleËn· za¯ÌzenÌ apod., proto na
provedenÈ JP⁄ zpravidla navazujeme
komplexnÌmi pozemkov˝mi ˙pravami.

JP⁄ ñ zatÌmnÌ uûÌvanÌ, JP⁄ s v˝mÏnou
vlastnick˝ch vztah˘ a technick· pomoc

Okres Louny pat¯Ì mezi zemÏdÏlskÈ
okresy a po roce 1991 byl velk˝ z·jem
o soukromÈ hospoda¯enÌ. S cÌlem umoû-
nit zaËÌnajÌcÌm soukromnÌk˘m hospoda-
¯enÌ prov·dÏli jsme JP⁄ ñ formou za-
tÌmnÌho uûÌv·nÌ bez rozhodnutÌ a JP⁄
v ucelen˝ch p˘dnÌch blocÌch s v˝mÏnou
vlastnick˝ch vztah˘ ñ p¯ev·ûnÏ ve chmel-
nicÌch. ZatÌmnÌ uûÌv·nÌ jiû nezajiöùu-
jeme, bylo opodstatnÏnÈ pro urychlenÌ
hospoda¯enÌ. JP⁄ s v˝mÏnou vlastnic-
k˝ch pr·v prov·dÌme jiû sporadicky,
technickou pomoc s n·sledn˝m vyty-
ËenÌm pozemk˘ pomocÌ p¯Ìstrojem GPS
prov·dÌme dle pot¯eb vlastnÌk˘.

KP⁄ komplexnÌ pozemkovÈ ̇ pravy

z pohledu podnÏtu, zp˘sobu financo-
v·nÌ, jsou zahajov·ny v n·sledujÌcÌch
p¯Ìpadech:

● n·slednÏ po proveden˝ch rekonstruk-
cÌ p¯ÌdÏlov˝ch pl·n˘

● vyvolanÈ stavebnÌkem (ÿSD, ⁄stec-
k˝ kraj)

● ÑklasickÈì KP⁄ na z·kladÏ pot¯eb
vlastnÌk˘

V souËasnÈ dobÏ je ukonËeno 13 KP⁄
a v 16 k.˙. jsou KP⁄ rozpracovanÈ. P¯e-
v·ûnÏ se jedn· o KP⁄ zahajovanÈ n·-
slednÏ po rekonstrukcÌch p¯ÌdÏl˘ (10),
d·le vyvolanÈ ÿSD v souvislosti s v˝stav-
bou rychlostnÌch komunikacÌ (5) a na
z·kladÏ poûadavk˘ vlastnÌk˘ (1).

Problematika BPEJ

VlastnÌ aktualizace BPEJ je prov·-
dÏna ve spolupr·ci s V⁄MOP v k.˙. Solo-
pysky u Loun a Stachov u Loun. »astou
ËinnostÌ je stanovenÌ BPEJ pro ˙Ëely
znaleck˝ch posudk˘ a urËov·nÌ BPEJ na
parcely dle stavu pozemkovÈ knihy.

SouhrnnÈ ̇ daje okresu Louny:
Celkov· v˝mÏra 111 763 ha poËet k.˙.:                204
V˝mÏra ornÈ p˘dy 67 098 ha poËet LV:                  52 418
V˝mÏra zemÏdÏlskÈ p˘dy 17 539 ha poËet obcÌ:                       70
VodnÌ plochy 1 458 ha poËet mÏst:                         5
PovodÌ:  Oh¯e
Pr˘mÏrn· cena pozemk˘:  7,34 KË/m2 / PoËet subjekt˘ evidovan˝ch v LPISu 365
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Souhrnné údaje o pozemkových úpravách v období 2004–2008
⁄P⁄ pr˘bÏûnÏ sleduje proces pozemkov˝ch ̇ prav a z·roveÚ zpracov·v· i statistickÈ ̇ daje, kterÈ dokumentujÌ pr˘bÏh

pozemkov˝ch ̇ prav. V letoönÌm roce se p¯edpokl·dalo vloûit do procesu pozemkov˝ch ̇ prav ze st·tnÌho rozpoËtu cca
800.000 tis. KË, z fond˘ EU cca 369.000 tis. KË a z ostatnÌch zdroj˘ (ÿSD, PF atd.) cca 332.000 tis KË. Rok 2008 nenÌ definitiv-
nÏ uzav¯en, podle informacÌ ⁄P⁄ nebudou pravdÏpodobnÏ vyËerp·ny prost¯edky EU. Lze konstatovat, ûe finanËnÌ prost¯edky
pro pozemkovÈ ̇ pravy se ve srovn·nÌ s p¯edch·zejÌcÌm obdobÌm zv˝öily. Ze zpracovan˝ch statistick˝ch ̇ daj˘ publikujeme
p¯ehled o struktu¯e a financov·nÌ pozemkov˝ch ̇ prav v n·zorn˝ch histogramech a d·le p¯ehledy o dokonËen˝ch a rozpra-
covan˝ch jednoduch˝ch pozemkov˝ch ̇ prav·ch (JP⁄) a komplexnÌch pozemkov˝ch ̇ prav·ch (KP⁄) v obdobÌ 2004ñ2008.

Financov·nÌ celkem (tis. KË)

st.                                              EU                                                                            OstatnÌ

rozpoËet; OP SAPARD; PRV SUMA PF »R MéP ÿSD ostatnÌ SUMA
P⁄ P⁄ SA; PPEO

2004 695 191 0 200 527 200 527 79 213 4 727 54 632 2 499 141 071

2005 451 981 430 641 22 559 453 200 100 986 2 257 64 944 5 623 173 810

2006 545 584 580 290 580 290 80 405 4 139 137 493 4 667 226 704

2007 699 342 277 142 64 033 341 175 153 174 611 76 622 1 586 231 993

2008 800 000 5 334 31 501 332 222 369 057 184 923 0 84 185 63 015 332 123
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Rozsah pozemkov˝ch ˙prav v obdobÌ 2004 ñ 2008*
UKON»EN›CH

Rok 2004 2005 2006 2007 2008

PoËet ̇ ËastnÌk˘ (poË. osob) 24 444 18 168 15 539 30 076 26 227

ÿeöenÈ ˙zemÌ (ha) 59 465 57 541 50 890 79 794 71 470

PoËet (ks) 225 217 197 255 218

ROZPRACOVAN›CH

Rok 2004 2005 2006 2007 2008

PoËet ̇ ËastnÌk˘ (poË. osob) 69 339 85 682 96 349 88 306 82 183

ÿeöenÈ ˙zemÌ (ha) 216 765 262 237 291 127 315 308 396 987

PoËet (ks) 566 657 692 711 901

Financov·nÌ pozemkov˝ch ̇ prav KP⁄ / JP⁄ ze st·tnÌho rozpoËtu
(v obdobÌ 2004 aû 2008)
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              STRUKTURA FINANCOV¡NÕ ZE ST¡TNÕHO ROZPO»TU

( tis. KË) 2004 2005 2006 2007 2008

neinvestiËnÌ v˝daje 524 397 384 249 401 199 455 471 486 871

investiËnÌ v˝daje 170 794 67 731 144 384 243 871 313 129

celkem 695 191 451 980 545 583 699 342 800 000
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V˝mÏra pozemk˘ ¯eöen˝ch pozemkov˝mi ˙pravami (JP⁄ i KP⁄)
(v obdobÌ 2004 aû 2008)

PoËet pozemkov˝ch ˙prav (JP⁄ i KP⁄) ñ (v obdobÌ 2004 aû 2008)

PomÏr zdroj˘ financov·nÌ pozemkov˝ch ˙prav
(v obdobÌ 2004 aû 2008)
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                                                                                           KomplexnÌ pozemkovÈ ˙pravy k 31. 12. 2008

                                                      ukonËenÈ v˝mÏry vlastnick˝ch pr·v                                             zah·jenÈ (rozpracovanÈ)

                                       v roce 2008        celkovÏ k      v roce 2008      celkovÏ k      v roce 2008       celkovÏ k        v roce 2008      celkovÏ k
                                                                  31. 12. 2008                             31. 12. 2008                             31. 12. 2008                              31. 12. 2008

⁄ÿAD                                  poËet               poËet                 ha                   ha               poËet               poËet                 ha                    ha

Beneöov 0 4 0 2 180 4 11 1 928 5 306
Beroun 1 3 595 1 243 5 11 1 300 3 195
Blansko 2 14 210 3 718 18 33 7 492 13 368
Brno mÏsto 0 6 0 1 983 3 7 640 1 335
Brno venkov 1 24 273 11 060 17 34 4 687 10 245
Brunt·l 2 5 1 154 4 806 5 10 5 409 9 259
B¯eclav 4 25 6 399 23 709 22 44 24 224 45 861
»esk· LÌpa 0 4 0 1 629 4 6 1 910 2 862
»eskÈ BudÏjovice 2 25 808 10 494 29 57 11 103 21 946
»esk˝ Krumlov 2 15 602 4 555 26 48 11 723 19 567
DÏËÌn 0 0 0 0 2 3 1 214 1 214
Domaûlice 0 16 0 5 500 31 56 13 159 24 579
Fr˝dek MÌstek 1 1 327 327 5 11 4 999 8 904
HavlÌËk˘v Brod 4 16 1 177 5 410 19 32 5 499 7 771
HodonÌn 4 20 1 621 12 034 14 25 15 322 27 797
Hradec Kr·lovÈ 4 19 1 390 8 732 17 31 5 600 9 522
Cheb 3 16 610 5 154 17 28 5 852 9 485
Chomutov 0 0 0 0 7 14 3 282 6 531
Chrudim 0 11 0 3 490 7 13 2 530 5 523
Jablonec n.N. 0 4 0 911 7 11 2 676 3 899
JesenÌk 0 4 0 2 846 12 23 6 296 12 191
JiËÌn 1 11 342 3 451 8 12 2 537 3 812
Jihlava 1 17 471 8 336 19 27 6 364 11 769
Jind¯ich˘v Hradec 1 7 590 3 216 6 13 1 969 3 700
Karlovy Vary 3 6 1 126 2 438 12 27 4 102 9 390
Karvin· 0 1 0 82 1 1 120 120
Kladno 0 21 0 7 780 11 19 4 502 7 123
Klatovy 2 16 396 4 524 49 77 22 355 33 405
KolÌn 4 16 1 485 5 623 5 12 1 313 3 388
KromÏ¯Ìû 3 21 1 802 8 068 11 19 5 726 10 617
Kutn· Hora 4 22 2 093 10 275 38 75 13 997 29 237
Liberec 0 1 0 87 15 24 5 760 9 846
LitomÏ¯ice 1 9 667 3 443 12 24 5 916 7 061
Louny 7 20 3 313 7 471 14 27 11 321 22 535
MÏlnÌk 2 15 993 5 431 14 26 7 527 12 729
Mlad· Boleslav 2 13 1 682 5 455 9 16 3 107 6 459
Most 0 1 0 1 624 2 3 2 054 2 850
N·chod 1 14 325 4 246 10 17 4 703 7 169
Nov˝ JiËÌn 2 2 1 431 1 431 14 27 13 119 25 670
Nymburk 0 7 0 2 983 2 6 1 793 3 875
Olomouc 1 11 551 5 935 10 20 5 043 9 616
Opava 0 4 0 860 22 32 14 366 22 323
Ostrava 0 0 0 0 3 5 1 856 3 348
Pardubice 2 11 998 4 408 14 27 5 862 10 812
Pelh¯imov 3 16 1 106 6 079 20 32 8 353 11 516
PÌsek 0 17 0 6 921 10 17 2 500 5 278
PlzeÚ-jih 2 21 918 7 066 20 33 6 254 10 732
PlzeÚ-mÏsto 0 2 0 565 3 4 1 166 1 726
PlzeÚ-sever 5 10 1 695 3 193 23 46 10 135 19 147

PozemkovÈ ̇ pravy

P¯ehledy o ukonËen˝ch a zah·jen˝ch (rozpracovan˝ch) komplexnÌch pozemkov˝ch ̇ prav·ch
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PozemkovÈ ̇ pravy

Praha-mÏsto 0 0 0 0 5 15 1 180 2 180
Praha-v˝chod 2 14 1 036 5 212 9 22 1 409 3 634
Praha-z·pad 2 7 690 2 205 9 22 3 391 8 479
Prachatice 2 21 833 6 177 26 39 7 890 11 535
ProstÏjov 1 19 326 8 734 17 27 8 120 12 987
P¯erov 7 22 1 155 8 065 13 30 5 668 11 060
P¯Ìbram 4 22 1 847 8 522 22 34 11 658 18 317
RakovnÌk 4 20 2 333 9 313 9 16 5 730 10 391
Rokycany 1 6 610 2 438 8 17 3 200 5 566
Rychnov n.Kn. 4 22 1 747 7 329 19 37 10 789 19 855
Semily 1 4 793 1 757 8 13 2 256 3 926
Sokolov 1 18 501 4 631 6 9 2 185 3 762
Strakonice 0 20 0 7 483 28 48 9 970 17 346
Svitavy 1 7 614 3 131 13 18 12 260 16 935
äumperk 1 6 181 4 301 10 17 6 022 7 263
T·bor 4 23 2 359 9 719 31 61 5 763 10 592
Tachov 1 7 252 1 419 17 33 6 238 11 832
Teplice 2 12 860 4 214 10 22 249 2 465
Trutnov 1 8 12 2 748 5 9 4 376 7 774
T̄ ebÌË 2 23 1 684 12 786 10 16 4 096 7 035
UherskÈ HradiötÏ 2 2 1 326 1 326 16 27 11 955 19 907
⁄stÌ nad Labem 0 3 0 806 9 16 656 1 626
⁄stÌ nad OrlicÌ 3 27 490 13 939 23 36 13 289 21 034
VsetÌn 0 0 0 0 5 10 8 373 9 908
Vyökov 1 24 780 10 833 12 21 5 506 11 191
ZlÌn 0 1 0 848 8 14 3 162 5 478
Znojmo 0 15 0 10 764 15 25 13 049 20 273

éÔ·r nad S·zavou 2 17 1 059 7 299 8 13 4 641 7 182

»R celkem 126 914 58 636 386 770 1 019 1 843 483 744 845 146

ÑP¯·telsk·ì zmÏna ûivnostenskÈho z·kona

Dne 17. dubna 2008 vyöel ve SbÌrce z·kon˘ z·kon Ë. 130/
2008 Sb., kter˝m se mÏnÌ dosavadnÌ ûivnostensk˝ z·kon.
⁄Ëinnost tÈto novely je od 1. 7. 2008. Protoûe kr·tce p¯ed
tÌmto dnem dostanete do ruky toto vyd·nÌ éZ, zeptali jsme
se za V·s vedoucÌho ûivnostenskÈho odboru KrajskÈho
˙¯adu JihoËeskÈho kraje v »esk˝ch BudÏjovicÌch Ing. Rad-
ka Urb·nka, co novÈho tento z·kon p¯in·öÌ a jakÈ dalöÌ
povinnosti n·m ukl·d·. Zde jsou jeho odpovÏdi:

● Pr˘kazy ûivnostenskÈho opr·vnÏnÌ nahradÌ jedin˝ doku-
ment, v˝pis z ûivnostenskÈho rejst¯Ìku, a podnikatel tak
bude moci prokazovat opr·vnÏnÌ k provozov·nÌ vÌce ûiv-
nostÌ jedin˝m dokladem. V souvislosti s tÌm se snÌûÌ
poplatky souvisejÌcÌ se vstupem do podnik·nÌ a s ohlaöo-
van˝mi zmÏnami.

● V souËasnÈ dobÏ existuje 125 voln˝ch ûivnostÌ s 622 p¯ed-
mÏty Ëinnosti. NovÏ se zav·dÌ jedin· voln· ûivnost s 80
obory s tÌm, ûe podnikatel pouze ozn·mÌ obor Ëinnosti,
kter˝ bude v r·mci tÈto ûivnosti vykon·vat. K podnik·nÌ
v r·mci volnÈ ûivnosti jiû nebude pot¯ebovat nÏkolik ûiv-
nostensk˝ch opr·vnÏnÌ a nebude muset platit poplatek
za kaûd˝ obor svÈ Ëinnosti. DosavadnÌ ûivnosti z˘st·vajÌ
v platnosti, p¯i zmÏnÏ nÏkter˝ch n·leûitostÌ bude vysta-
ven nov˝ v˝pis z ûivnostenskÈho rejst¯Ìku dle nov˝ch
p¯edpis˘.

● NovÏ se ruöÌ mÌstnÌ p¯Ìsluönost ûivnostensk˝ch ̇ ¯ad˘.
V souladu s moûnostmi, kterÈ poskytuje informaËnÌ sys-
tÈm ûivnostenskÈho rejst¯Ìku, budou podnikatelÈ moci
ohlaöovat ûivnosti, pod·vat û·dosti o koncesi a plnit svÈ
ohlaöovacÌ a oznamovacÌ povinnosti na kterÈmkoli obec-
nÌm ûivnostenskÈm ̇ ¯adÏ na celÈm ̇ zemÌ »eskÈ republi-
ky. Podnikatel si tak bude moci vybrat konkrÈtnÌ ˙¯ad

podobnÏ jako t¯eba svÈho lÈka¯e. V˝hodou bude snÌûenÌ
n·klad˘ a ve st¯ednÏdobÈm horizontu takÈ vnesenÌ kon-
kurence mezi ûivnostenskÈ ̇ ¯ady. PoËet klient˘ ûivnos-
tensk˝ch ̇ ¯ad˘ bude z·viset na kvalitÏ jejich pr·ce, nikoli
na poËtu podnikatel˘ ve sp·dovÈm regionu.

● OznamovacÌ povinnost podnikatele v˘Ëi ûivnostensk˝m
˙¯ad˘m se bude t˝kat jen zmÏn takov˝ch ˙daj˘, kterÈ
nejsou ûivnostenskÈ ˙¯ady schopny zÌskat z datab·zÌ,
kterÈ m· ve¯ejn· a st·tnÌspr·va k dispozici. Takovou data-
b·zÌ je v souËasnÈ dobÏ obchodnÌ rejst¯Ìk a po vy¯eöenÌ
legislativnÌch ot·zek p¯ipad· v ̇ vahu i informaËnÌ systÈm
evidence obyvatel.

● Pro zaËÌnajÌcÌ podnikatele se v˝raznÏ sniûujÌ n·roky na
dÈlku povinnÈ praxe.

● V kategorii v·zan˝ch ûivnostÌ, kterÈ se t˝kajÌ autorizo-
van˝ch osob, z˘st·vajÌ z p˘vodnÌch 4 ûivnostÌ jen 2: Pro-
jektov· Ëinnost ve v˝stavbÏ a Prov·dÏnÌ staveb, jejich
zmÏn a odstraÚov·nÌ. Pro nÏ je poûadov·na jako odborn·
zp˘sobilost buÔ autorizace v p¯ÌsluönÈm oboru, anebo
Vä + 3 roky nebo Sä, VOS, bakal·¯ + 5 let praxe, tedy
stejnÈ podmÌnky jako pro zÌsk·nÌ autorizace Ñautorizo-
van˝ technikì.

● éivnostÌ jiû nenÌ pron·jem nemovitostÌ.
● OdpovÏdn˝ z·stupce m˘ûe pracovat pro 4 podnikatele.

Novela ûivnostenskÈho z·kona je vÌtanou zmÏnou, pro-
toûe zjednoduöuje cel˝ proces a ukl·d· jen dvÏ novÈ povin-
nosti. DrûitelÈ ûivnostÌ pr˘myslov˝ch musÌ, na v˝zvu ûivnos-
tenskÈho ̇ ¯adu, doloûit odbornou kvalifikaci pro jednotlivÈ
ûivnosti. Projektanti pozemkov˝ch ̇ prav musÌ svou Ëinnost
ohl·sit jako ûivnost. MyslÌm, ûe nejen za tuto odpovÏÔ, ale
i za obsah novely m˘ûeme podÏkovat, protoûe neb˝v· ob-
vyklÈ, aby zmÏny z·kon˘ byly k n·m tak p¯·telskÈ a ulevo-
valy od mnoh˝ch povinnostÌ.

Ing. Ji¯ÌSchandl, p¯ednosta oblasti »eskÈ BudÏjovice
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V˝stavba polnÌch cest k.˙. LubnÌk (P⁄ ⁄stÌ n/OrlicÌ)
ñ ocenÏno 1. mÌstem v kategorii Zp¯ÌstupnÏnÌ pozemk˘

INFORMACEINFORMACEINFORMACEINFORMACEINFORMACE

»MKP⁄ St¯edoËesk· poboËka spolu s JihoËeskou poboËkou vydala v prosinci 2007
p¯ÌruËku ÑPostupy a Ëinnosti p¯i projektov·nÌ pozemkov˝ch ̇ pravì. Tato p¯ÌruËka je k dis-
pozici a lze si ji objednat u Ing. Ji¯Ìho Vondr·Ëka, JV Projekt P¯Ìbram, tel.: 318 633 017, mobil: 777 327 304,
e-mail JVPROJEKT@volny.cz.  Cena p¯ÌruËky je 200,ñ KË pro Ëleny »MKP⁄ a 300,ñ KË pro ostatnÌ.        ■■■■■
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  Obsah                                 ročník 2008                         březen č. 63
Str.
1. Úvodní slovo – Ing. Kamil Kaulich, MZe–ÚPÚ
2. Vzpomínka na nedávno zesnulého bývalého ministra životního prostředí Ing. Ivana Dejmala

Ing. V. A. Mazín

3. Řešení projektů NAZV a institucionální uspořádání pozemkových úřadů
Doc. Ing. Jiří Němec, CSc.

5. Evropské charty a úmluvy se vztahem k přírodě a krajině
Ing. Jan Penk, Praha

9. Iniciativní program ILUP Pomoraví jako inspirace nebo plán pro venkovský prostor
Ing. Marie Trantinová, VUZE Praha, pracoviště Opava

13. Dokumentace staveb
Ing. Jiří Blažek, poradenství Brno

15. Památné a významné stromy
Ing. Pavel Kyzlík, předseda pobočky DD ČLS

17. Studium  pozemkových úprav na Agronomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně
Prof. Ing. František Toman, CSc.

18. Informace o opatřeních k urychlení digitalizace katastrálních map
19. Zamyšlení, diskuze

Ing. Pavel Gallo, místopředseda ČMKPÚ

20. POZEM v roce 2008
Ing. Jan Vorlíček, HSI spol. s r.o.

22. Informace o vydání knihy o pozemkových úpravách
23. Informace o zasedání představenstva ČMKPÚ

25. Polní cesta C3 v k.ú. Valchov, okres Blansko
28. KPÚ 8.0 xT - nadstavba programu TopoL xT pro projektování pozemkových úprav

Ing. Vácha, Ing. Pivnička

  Obsah                                                                              červen č. 64
Str.
1. Krátce k dalšímu směřování pozemkových úřadů

Ing. Jaroslav Vítek, MBA, ředitel ÚPÚ

2. Připravované změny v předpisech, jimiž se řídí státní správa zeměměřictví a katastru
Ing. Bohumil Janeček, ČÚZK

5. Protipovodňová opatření a pozemkové úpravy
Doc. Ing. Jiří Němec, CSc.

8. Informační systém LPIS a jeho využití na Pozemkových úřadech
Beno Slávik, Bc., Ing. Richard Filip, PÚ Písek

11. Procházka českými katastry
Ing.  Jan Bumba, Praha

15. Vodohospodářská opatření realizovaná v roce 2007 v rámci pozemkových úprav na Pozemkovém úřadu
v Nymburce
Ing. Zdeněk Jahn, CSc., a Ing. Jan Kusovský

16. Suchá retenční nádrž Hustopeče-Starovice reg. č. III/2 – soutěž 2006
Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Břeclav

18. Volby představenstva a dozorčí rady ČMKPÚ na období let 2008–2011
Ing. Mojmír Procházka, předseda představenstva ČMKPÚ

19. Protierozní opatření v k.ú. Močovice reg. č. II/2 – soutěž 2006
Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad  Břeclav

22. Veřejná celostátní soutěž „O nejlepší realizované společné zařízení v pozemkových úpravách v roce 2007”
Opatření nominovaná do soutěže

23. Novela stavebního zákona
Ing. Jiří Blažek, Brno

25. Udržitelný rozvoj – CSD 16, New York 2008
Milan Cikánek, Libor Číhal, Hana Rychlíková, Marjana Sprátková

❑  ❑  ❑

❑  ❑  ❑
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  Obsah                                                                                   září č. 65
Str.

1. Pozemkové úpravy a ochrana půdy
Ing. V. A. Mazín, MZe ČR, ředitel PÚ Plzeň

3. Pozemkové úpravy a digitalizace katastrálních map
Ing. Bohumil Janeček, ČÚZK

5. Ke vztahům mezi pozemkovým úřadem a zhotovitelem návrhu
Ing. J. Macháček, ředitel PÚ Ústí n. Orlicí

8. Komplexní pozemkové úpravy pro Těšetice – nejlepší zemědělská obec roku 2007
Ing. Zdeněk Burian, 1. místopředseda ČMKPÚ

9. Zazipovaná krajina
Ing.  Vladimír Mackovič, U-24 s.r.o.

12. Veřejná celostátní soutěž „O nejlepší realizované společné zařízení v pozemkových úpravách v roce 2007
Ing. Pavel Gallo, 2. místopředseda ČMKPÚ

18. Optimalizace protierozních a protipovodňových opat-ření s ohledem na mimoprodukční funkce krajiny
v k.ú. Zátor
Ing. Mira Koukalová, Ing. Jana Uhlířová,
AGERIS s.r.o., VÚMOP Brno

21. Procházka českými katastry – dokončení
Ing. Jan Bumba, Praha

25. K aktualizaci výměr bonitovaných dílů parcel při rebonitaci
Ing. Michal Votoček, Ph.D., GEPRO spol. s r.o.

26. XII. celostátní odborný seminář KPÚ – Strážnice 2008
Ing. Zdeněk Burian, 1. místopředseda ČMKPÚ

28. Natura 2000 – ptačí oblasti
❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑

  Obsah                                                                          prosinec č. 66
Str.

1. Informace ČMKPÚ
2. Informace o zhodnocení dosavadního průběhu soutěže „O nejlepší realizované společné zařízení v pozem-

kových úpravách v r. 2007“

4. Plán společných zařízení a limity dané obvodem pozemkové úpravy a nedostatečná formální závaznost
plánu jako úředního dokumentu
Ing. Hana Jeníčková, Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí

5. Čerpání finančních prostředků z Evropské unie na stavbu polních cest na sokolovsku pokračuje
Ing. Marie Gregorová, Ing. Dagmar Horychová, Pozemkový úřad Sokolov

6. Polský venkov a společná zemědělská politika v EU
Dr. Ing. Wojciech Przegon, Kraków

9. Ekonomické údaje v dokumentaci staveb
Ing. Jiří Blažek, Brno

12. Polní cesty – Optimalizace technického stavu polních cest cestou nových technologických postupů
Ing. Petr Málek, PhD., Ing. Ivo Celjak, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Zemědělská fakulta

15. Hraniční stromy
Ing. Pavel Kyzlík, Dobřichovice

17. Studium Pozemkových úprav na Agronomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Prof. Ing. František Toman, CSc., AF MZLU v Brně

18. Činnost Pozemkového úřadu Louny
Ing. Marie Nýdrová

19. Souhrnné údaje o pozemkových úpravách v období 2004–2008
Podle podkladů MZe–ÚPÚ

24. Obsah celého ročníku 2008
26. Vyhlášení 3. ročníku celostátní soutěže „O nejlepší realizované společné zařízení v PÚ v roce 2008“
27. Přihláška

❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑
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Ministerstvo zemÏdÏlstvÌ »R, ⁄st¯ednÌ pozemkov˝ ̇ ¯ad
ve spolupr·ci s

»eskomoravskou komorou pro pozemkovÈ ̇ pravy (»MKP⁄)
vyhlaöuje

3. roËnÌk ve¯ejnÈ celost·tnÌ soutÏûe
O nejlepöÌ realizovanÈ spoleËnÈ za¯ÌzenÌ v†pozemkov˝ch ˙prav·ch

v†roce 2008

1. CÌl soutÏûe

CÌlem soutÏûe je sezn·mit nejöiröÌ odbornou i laickou ve¯ejnost
s rozsahem a ̇ rovnÌ realizace spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ navrhovan˝ch
v pozemkov˝ch ̇ prav·ch. SoutÏû je vyps·na na podporu kvalit-
nÌ a komplexnÌ realizace n·vrhu pozemkov˝ch ̇ prav. Je urËena
pro dÌla realizovan· na ˙zemÌ »eskÈ republiky bez ohledu na st·t-
nÌ p¯Ìsluönost projektanta a mÌsto registrace realizaËnÌch firem.

2. PodmÌnky soutÏûe

Do soutÏûe mohou b˝t p¯ihl·öena dÌla dokonËen· a uve-
den· do provozu do 31. 12. 2008, t.zn. i dÌla realizovan· od
doby platnosti z·kona Ë. 284/1991 Sb., o pozemkov˝ch
˙prav·ch a pozemkov˝ch ˙¯adech.

Do soutÏûe nelze p¯ihl·sit dÌla, kter· byla p¯ihl·öena v p¯ed-
chozÌch roËnÌcÌch soutÏûe.

V soutÏûi budou hodnocena realizovan· spoleËn· za¯ÌzenÌ
v tÏchto kategoriÌch:
a) zp¯ÌstupnÏnÌ pozemk˘
b) protieroznÌ opat¯enÌ
c) vodohospod·¯sk· opat¯enÌ
d) opat¯enÌ k ochranÏ a tvorbÏ krajinnÈho prost¯edÌ

3. ⁄ËastnÌci soutÏûe a p¯ihl·öky do soutÏûe

Do soutÏûe p¯ihlaöuje dokonËenÈ spoleËnÈ za¯ÌzenÌ mÌstnÏ
p¯Ìsluön˝ Pozemkov˝ ˙¯ad se souhlasem projektanta n·vrhu
pozemkovÈ ˙pravy, autora realizaËnÌho projektu a dodavatele
stavby. P¯ihl·öenÌ do soutÏûe mohou podat i jinÈ subjekty nap .̄
obec, vlastnÌk nebo uûivatel pozemk˘, projektant realizaËnÌho
projektu nebo firma, kter· realizaci prov·dÏla.

P¯ihl·öeno m˘ûe b˝t pouze konkrÈtnÌ spoleËnÈ za¯ÌzenÌ,
kterÈ lze jednoznaËnÏ za¯adit do jednÈ z uveden˝ch kategoriÌ.
Nelze v jednÈ kategorii p¯ihlaöovat soubor r˘zn˝ch spoleËn˝ch
za¯ÌzenÌ, i kdyû jsou souË·stÌ stejnÈ dokumentace.

PodmÌnkou pro ̇ Ëast v soutÏûi je zdokumentov·nÌ  realizo-
vanÈho dÌla nÌûe uveden˝m zp˘sobem a zaplacenÌ presentaË-
nÌho poplatku ve v˝öi 500,- KË + 19% DPH na ̇ Ëet »MKP⁄.
PresentaËnÌ poplatek hradÌ obvykle dodavatelsk· firma
(tento poplatek je n·kladovou poloûkou).

Poplatek za p¯ihl·öenÌ jednoho stavebnÌho dÌla musÌ b˝t
uhrazen ke dni uz·vÏrky p¯ihl·öek soutÏûe na ˙Ëet »KP⁄ Ë.˙.:
573442033 /0300, variabilnÌ symbol: I» dodavatele, speci-
fick˝ symbol: 2008ñ3.

4. P¯ihl·öenÈ opat¯enÌ bude dokumentov·no n·sledujÌcÌm
zp˘sobem:

I. R·dnÏ vyplnÏn· p¯ihl·öka  se  struËnou  anotacÌ  charakteris-
tiky stavby (opat¯enÌ), kter· se p¯edstavÌ ve¯ejnosti se zd˘raz-
nÏnÌm v˝znamu z hlediska uûivatele, ve¯ejnÈ prospÏönosti,
öiröÌch ˙zemnÌch vztah˘, v˝sledk˘ pozemkov˝ch ˙prav,
apod., v rozsahu cca pÏti ̄ ·dek. SouË·stÌ p¯ihl·öky je struËnÈ
zhodnocenÌ spoleËnÈho za¯ÌzenÌ pozemkov˝m ˙¯adem.

II. Dokumentace p¯ihlaöovanÈ akce pro ̇ Ëely soutÏûe

II. 1. Textov· Ë·st (v rozsahu max. do 5 stran textu) obsahuje
z·kladnÌ ̇ daje o realizovanÈm spoleËnÈm za¯ÌzenÌ a struËnÈ
˙daje o realizaËnÌm t˝mu:

a) ˙daje o spoleËnÈm za¯ÌzenÌ
P¯ehledn· informace, obsahujÌcÌ popis stavebnÌho ¯eöenÌ,

pouûitÈ technologie a materi·ly, objekty, detaily, dobu v˝stav-
by ( zah·jenÌ,ukonËenÌ), investiËnÌ n·klady stavby, p¯ÌpadnÏ
dalöÌ podstatnÈ ˙daje se zd˘raznÏnÌm, proË je toto spoleËnÈ
za¯ÌzenÌ k soutÏûi p¯ihlaöov·no.
b) ˙daje o realizaËnÌm t˝mu:

StruËnÈ ˙daje o projektantovi pozemkovÈ ˙pravy, projek-
tantovi realizaËnÌho projektu a ˙daje o dodavatelskÈ firmÏ.

II.2. V˝kresov· dokumentace
V˝kresov· dokumentace musÌ obsahovat: p¯ehlednou

situaci, situaci stavby (opat¯enÌ), vzorov˝ p¯ÌËn˝ ̄ ez, rozhodu-
jÌcÌ p˘dorysy a ̄ ezy, v˝znamnÈ objekty, pop¯ÌpadÏ konstrukËnÌ
¯eöenÌ detail˘.

II.3. Fotografick· dokumentace
Fotografick· dokumentace bude obsahovat stav p¯ed v˝-

stavbou, stav po realizaci stavby (opat¯enÌ) a to ve t¯ech aû
pÏti charakteristick˝ch mÌstech, v mÌstech napojenÌ na sys-
tÈmy vyööÌho stupnÏ (nap .̄ silnice, recipient, region·lnÌ USES),
v˝znamnÈ objety a detaily ve form·tu do A5.

III. HodnocenÌ pozemkovÈho ̇ ¯adu podle n·sledujÌcÌch kritÈriÌ
Bude zpracov·no pro jednotliv· opat¯enÌ s ohledem na:
- v˝znam z hlediska uûivatele a obce, ve¯ejn· prospÏönost,
- respektov·nÌ krajinnÈho r·zu,
- splnÏnÌ poûadavk˘ pozemkov˝ch ˙prav,
- dodrûenÌ norem a p¯edpis˘, technick· n·roËnost stavby
- navrûenÈ konstrukce a pouûitÈ technologie,
- efektivita stavby (opat¯enÌ).

Textov· a v˝kresov· Ë·st vËetnÏ fotografiÌ budou zpraco-
v·ny v elektronickÈ  podobÏ. Dokumentaci je nutno p¯edat ve
3 vyhotovenÌch.

V˝öe uveden· dokumentace vöech p¯ihl·öen˝ch opat¯enÌ
z˘st·v· majetkem vypisovatele. JejÌ dalöÌ vyuûitÌ nap .̄ v jin˝ch
Ëasopisech, tisku nebo jako vzor nap .̄ pro v˝uku apod. je moûnÈ
jen se souhlasem vypisovatele soutÏûe a autora realizaËnÌho
projektu ocenÏnÈho opat¯enÌ.

Uz·vÏrka p¯ihl·öek 3. roËnÌku soutÏûe je 31. 3. 2009
s tÌm, ûe dokumentaci je nutno doruËit osobnÏ nebo poötou
na adresu tajemnÌka »MKP⁄ Ing. AntonÌna Svobody, NovotnÈ-
ho l·vka 5, Praha l, 116 68, do 30. 6. 2009.

Pr˘bÏh a organizace soutÏûe bude up¯esnÏna v informacÌch
MZeñ⁄P⁄ a v dalöÌm ËÌsle tohoto bulletinu. SouËasnÏ bude
zve¯ejnÏno i sloûenÌ pracovnÌ a centr·lnÌ komise a odborn˝ch
komisÌ pro 3. roËnÌk soutÏûe.                                                       ■



PŘIHLÁŠKA
do 3. ročníku veřejné celostátní soutěže

O nejlepší realizované společné zařízení v pozemkových úpravách
v roce 2008

Přihlašovatel společného zařízení:

Název a adresa pozemkového úřadu:

Kategorie společného zařízení:

Realizované zařízení (název, lokalita):

Stručná anotace stavby(zařízení):

Projektant pozemkových úprav:
(Souhlas, razítko a podpis)

Projektant zařízení (autor realizačního projektu):
(Souhlas, razítko a podpis)

✂



Stručné hodnocení pozemkového úřadu:

Kontaktní jméno pracovníka pozemkového úřadu:

Datum:

Potvrzení úhrady prezentačního poplatku:

                                                                                                                     Razítko, podpis

Dodavatelská firma/název:                                                                                 IČ:
(Souhlas, razítko a podpis)



Ukázky nominovaných opatření do soutěže za rok 2007

Zah·jenÌ v˝stavby ̇ seku Ñp¯emostÏnÌ strûeì v k.˙. »ernÌkovice (P⁄ PlzeÚ-sever)

Celkov˝ pohled na dokonËenÈ Ñp¯emostÏnÌ strûeì



PolnÌ cesta C2 v k.˙. St¯ednice
(Pozemkov˝ ̇ ¯ad MÏlnÌk)

PolnÌ cesta C2 v k.˙. St¯ednice
(Pozemkov˝ ̇ ¯ad MÏlnÌk)


