
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

do svých e-mailových schránek jste právě obdrželi další vydání 
elektronického Zpravodaje Státního pozemkového úřadu.

Dočtete se o obnově a novém využití starého zavlažovacího 
systému, jehož výsledkem je Ptačí park Josefovské louky v nivě 
řeky Metuje. Díky tomu se v této rezervaci za deset let jejího 
fungování zdvojnásobil počet zástupců ohrožených druhů. Dále se 
dozvíte podrobnosti o zmapování umístění a stavu odvodňovacích 
systémů. Podle naší evidence jenom páteřní kanály měří přibližně 
9 tisíc kilometrů. Bohužel dnes nemáme přehled o tom, kde přesně 
se tyto systémy nachází. Půda je omezený a nenahraditelný 
přírodní zdroj, který v posledních letech stále více ohrožuje vodní 
eroze. O té se mluvilo v rámci cyklu přednášek „Voda a půda jako 
společenské dilema“, který pořádalo Národní zemědělské muzeum 
se Státním pozemkovým  úřadem. V dalších článcích se dočtete 
o realizovaných pozemkových úpravách v Čelčicích na Prostějovsku 
a v Krokočíně v okrese Třebíč. O významu pozemkových úprav 
přednášel nejen pro studenty Střední zemědělské školy a Střední 
odborné školy v Poděbradech vedoucí pobočky SPÚ v Nymburce 
Zdeněk Jahn. 

Přeji Vám příjemné čtení a těším se na Vaše podněty či dotazy.

Ing. Martin Vrba 
zástupce ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu
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SPÚ BUDE IDENTIFIKOVAT 
REÁLNÝ STAV UMÍSTĚNÍ 
ODVODNĚNÍ V TERÉNU
Odvodňovací systémy se začaly na našem území stavět 
již za první republiky, ale největší boom nastal během 
70. a 80. let minulého století. Podle evidence SPÚ jenom 
páteřní kanály měří cca 9 tisíc kilometrů. Bohužel dnes 
nemáme přehled o tom, kde přesně se tyto systémy 
(zejména plošné odvodnění) nachází. To se nyní rozhodl 
Státní pozemkový úřad řešit. 

STARÝ ZAVLAŽOVACÍ 
SYSTÉM POMOHL PTAČÍ 
REZERVACI
Na začátku byl nápad částečně obnovit léta nepoužívaný 
zavlažovací systém z minulého století a využít ho 
k zamokření luk, která by se znovu stala domovem 
desítek ohrožených druhů ptáků a živočichů. Výsledkem 
je Ptačí park Josefovské louky, který za deset let 
fungování zdvojnásobil počet zástupců ohrožených 
druhů v krajině. 

POZEMKOVÁ ÚPRAVA JE 
VLASTNĚ ÚZEMNÍ PLÁN 
ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY
V rámci pozemkových úprav se prostorově a funkčně 
uspořádávají pozemky a zabezpečuje se jejich přístupnost 
a využití. K jejich cílům patří i obnovení vztahu lidí k půdě 
a krajině s důrazem na zvýšení kvality života na venkově, 
důsledná ochrana zemědělské půdy, kvality vody, 
zvýšení její retence v krajině a minimalizace povodňových 
škod, obnovení struktury krajiny, zvýšení její biodiverzity 
a celkové ekologické stability. O tom všem mluvil na své 
přednášce vedoucí pobočky SPÚ v Nymburce Ing. Zdeněk 
Jahn, CSc. 

KROKOČÍN USPĚL 
S NÁDRŽEMI 
Krokočín je obec na Vysočině v okrese Třebíč. První 
zmínka o něm pochází z roku 1350, i když je vesnice 
pravděpodobně o několik desítek let starší. Starostou je 
Jan Strašák, který se díky spolupráci s SPÚ nyní může 
pyšnit druhým místem v soutěži Žít krajinou v kategorii 
tvorba a ochrana krajiny. 

ČELČICE MAJÍ 
BIOCENTRUM, NÁDRŽ, 
CESTY A DVĚ MEDAILE 
Polní cesty, víceúčelová nádrž a lokální biocentrum 
v Čelčicích na Prostějovsku, to jsou společná zařízení 
vybudovaná v rámci pozemkových úprav, která si odnesla 
hned dvě ceny ze soutěže Žít krajinou, kterou pořádá 
Státní pozemkový úřad. Promluvili jsme si o tom se 
starostou Karlem Černým.  

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

e-mail: epodatelna@spucr.cz, www.spucr.cz, www.zitkrajinou.cz

tel.: 729 922 111, fax: 729 922 139

EROZE SMÝVÁ PŮDU Z POLÍ. 
JEJÍ CENTIMETR VŠAK 
VZNIKÁ STOVKY I TISÍCE LET
Půda je omezený a nenahraditelný přírodní zdroj. 
V poslední době je však stále více ohrožena erozí, kterou 
posiluje špatné zacházení člověka s půdou. Největším 
problémem je eroze vodní, ta se v ČR projevuje na více než 
polovině zemědělské půdy.  

Pro odhlášení z odběru Zpravodaje pošlete e-mail na: komunikace@spucr.cz a do předmětu napište „Nechci zpravodaj“.
Odběr Zpravodaje bude následně ukončen a Vaše e-mailová adresa bude vymazána z naší databáze, která je určena výhradně pro plnění této služby.


