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Co řeší pozemkové úpravy? 

Pozemkové úpravy = jeden z klíčových faktorů pro rozvoj 
venkova. Řídí je Státní pozemkový úřad. Řeší:  

 

 Racionální prostorové uspořádání pozemků všech 
vlastníků půdy v řešeném území (slučování, dělení, 
zpřístupňování...) 

 Zajištění podmínek pro zlepšení životního prostředí 
 Ochrana a zúrodnění půdního fondu (protierozní opatření) 
 Zajištění funkčního vodního hospodářství 

(protipovodňová opatření, obnova toků a nádrží...) 
 Zvýšení ekologické stability krajiny 
 Obnova katastru nemovitostí 
 

Pozemkové úpravy se řídí zákonem č. 139/2002 Sb.  o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 
jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. 



Co jsou „společná zařízení“? 

Nedílnou součástí návrhu pozemkových úprav je i plán 
společných zařízení: 

 opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků jako polní nebo 
lesní cesty, mostky, propustky, brody, železniční přejezdy a 
podobně, 

 protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako 
protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, 
terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění a  podobně, 

 vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení 
povrchových vod a  ochraně území před záplavami jako nádrže, 
rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry a 
podobně, 

 opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení 
ekologické stability krajiny jako místní územní systémy 
ekologické stability, doplnění, popřípadě odstranění zeleně 
a  s  tím související terénní úpravy a podobně. 



Příklady společných zařízení 

 V uplynulých letech realizovaly Pozemkové úřady celou řadu 
tzv. společných zařízení.  

 MZe organizuje také soutěž, ve které má možnost veřejnost 
vybírat společné zařízení roku.  

 Příklady společných zařízení z oblasti protipovodňové 
ochrany, které byly realizovány v rámci komplexních 
pozemkových úprav: 



Poldr nad Ličnem bez vody 



Poldr nad Ličnem při povodni 



Poldr u Starého Města pod Landštejnem „v akci“ 



Záchytný příkop Miskovice 



Otevřená vodoteč Bolešiny 



Finanční zdroje pro pozemkové úpravy v roce 2013 
1 200 757 tis.Kč 



Klíč k pozemkovým úpravám 

 Pozemkový úřad zahájí řízení o pozemkových úpravách vždy, 
pokud se pro to vysloví vlastníci pozemků nadpoloviční výměry 
zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území 

 Pozemkový úřad posuzuje podané požadavky na zahájení 
pozemkových úprav. K těmto požadavkům se vyjádří v 
písemném sdělení do 30 dnů. Shledá-li důvody, naléhavost a 
účelnost provedení pozemkových úprav za opodstatněné, zahájí 
řízení o pozemkových úpravách. Pozemkový úřad může v 
odůvodněných případech zahájit řízení i bez podaných 
požadavků. 

 Peníze - priority státu se mění jako barva podzimního listí :-( 
 Personální kapacity SPÚ – výsledkem neuvážených 

personálních škrtů bylo nevyčerpání prostředků na společná 
opatření... 



Příklady řešení - Jesenicko 

 Biocentrum Střední díly v k. ú. Javorník – Ves nachází se 
severovýchodně od Javorníku a přiléhá k polské hranici. 
Tvoří jej vodní nádrž a dva mokřady. Vzniklo v letech 2008 
až 2009 a jeho vybudování stálo 26 milionů korun.  Celý 
prvek tvoří kontaktní biocentrum mezi lokálním a 
regionálním biokoridorem. Ústředním prvkem je rozsáhlá 
vodní plocha s rozlohou 17 ha. Dalším důležitým prvkem 
jsou dva samostatné mělké mokřady jako útočiště 
obojživelníků a stanovišti mokřadní vegetace. Nedílnou 
součástí celého komplexu jsou rozsáhlé výsadby a 
zatravnění v celé ploše biocentra o rozloze 30 ha. 
Koncepce stavby je podřízena snaze o maximální 
začlenění do krajiny, tj. maximální potlačení viditelnosti 
technických prvků s ohledem na jejich spolehlivou funkci. 

 



Biocentrum Střední díly (foto ČZU – fakulta ŽP) 



Příklady (ne)řešení 

Polosuchý poldr v k.ú. Buková - Bernartice se staly symbolem 
bleskové povodně, která se částí Jesenicka prohnala v létě 
roku 2009. Obec by měl před podobnou katastrofou do 
budoucna chránit nově vybudovaný polosuchý poldr na 
náhorní planině v katastru Bukové. Při povodni by měl 
pojmout šest set tisíc kubíků vody. Nyní však není jisté, kdy 
vznikne. Obci se na jeho stavbu nepodařilo získat potřebnou 
dotaci... 

 



Povodeň Bernartice 2009 



Příklad realizace opatření z roku 1907 



Poldr Jarnoltówek z roku 1907 

Poldr v Jarnoltówku byl postaven po katastrofální povodni 
z roku 1903, která zpustošila celou oblast Jeseníků. Leží 
na Zlatém potoku zhruba 800m za státní hranicí v Polsku 
(dříve Prusko). Jeho převážně sypaná hráz má délku 
téměř půl kilometru. Vlastní kamenná část s propustmi a 
bezpečnostním přelivem je 50 metrů široká a 15,4 metru 
vysoká.  Regulovatelnou propustí u paty hráze protéká 
potok. Poldr pojme přes 2,25 milionu kubíků vody. Hráz 
v roce 1997 zachránila mnohé….. Přehrada tehdy náporu 
stoleté vody odolala, i když k přelití hráze chybělo 
pouhých 30 cm! Tento poldr, stejně jako celou řadu 
regulací na Jesenicku stavěli italští dělníci, kteří byli v 
oblasti hrazení bystřin, ale i stavby tunelů vyhlášenými 
specialisty jak v Rakousku-Uhersku tak i v Prusku. 



Poldr Jarnoltówek letecky 



Závěr 

• Pozemkové úpravy – jedinečná šance, která se opakuje 
jedenkrát za padesát let... 

• Využijte tuto příležitost nejen pro zvýšení protipovodňové 
ochrany svých obcí... 

 
 
 
Děkuji Vám za pozornost. 
 
 
Pavel Stejskal 


