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ŽÍT
KRAJINOU
ZPRAVODAJ SPÚ

Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,

představujeme vám letošní 
první vydání našeho občasníku 
ŽÍT KRAJINOU. Blíží se astro-
nomické jaro a není lepší doby 
na představení toho nejdůleži-
tějšího, co nás v  tomto roce 
čeká.

První březnový týden nás čekala 
příjemná povinnost. V Brně se konalo 
vyhlášení soutěže Zlatý rýč, kterou 
pořádá Nadace partnerství v rámci 
iniciativy Sázíme budoucnost. Potěši-
lo mě, že i letos jsme opakovaně obsa-
dili první místo v kategorii veřejných 
institucí s kumulativním počtem 110 
882 vysazených stromů za poslední 
čtyři roky. 

Na závěr bych rád připojil jedno 
pozvání. Na konci měsíce března 
budeme prezentovat činnost našeho 
úřadu na prvním ročníku veletrhu 
URBATECH v  Českých Budějovicích. 
Ten je určen zejména vedení obcí a 
měst a tematicky se zaměří jak na 
energetickou soběstačnost samo-
správ, tak hospodaření s  vodou v 
krajině. Obě témata jsou víc než 
aktuální. V rámci konference, která 
proběhne souběžně s  veletrhem, 
vystoupí se svým příspěvkem ředitel 
Sekce krajinotvorby Michal Gebhart. 
Po celou dobu Vám kolegové budou k 
dispozici také na našem stánku 
připraveni zodpovědět veškeré 
dotazy. 

Přeji Vám příjemný jarní čas a inspira-
tivní čtení. 

Ing. Martin Vrba 
Ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu 

V lednu jsme oslavili 10 let Státního pozemkového úřadu, který 
byl zřízen k 1. 1. 2013. Myslím, že můžeme být na co hrdí. Za 10 let 
se podařilo vybudovat moderní, svébytnou instituci, která slouží 
krajině i lidem. 

Dovolte mi při této příležitosti zmínit pár čísel. Jednou z nosných 
agend našeho úřadu jsou pozemkové úpravy. Určitě Vás bude 
zajímat, že do konce minulého roku se nám podařilo dokončit a 
zahájit pozemkové úpravy na víc než 53 % zemědělského půdní-
ho fondu. V celkovém součtu bylo ukončeno 2 955 komplexních 
pozemkových úprav a celkové investice do krajiny za posledních 
10 let činily 18 mld. Kč. 

I v  letošním roce plánujeme zahájit 150 komplexních pozemko-
vých úprav a do krajiny investovat cca 2,5 mld. Kč. Soustředit se 
budeme zejména na opatření modré a zelené infrastruktury jako 
jsou nádrže, tůně, poldry či větrolamy. Důležitým zdrojem finan-
cování bude také Národní plán obnovy. 

Rok 2023 bude náročným i pro oblast správy majetku. Naše 
krajská pracoviště se začínají totiž připravovat na převzetí vysoké-
ho počtu pozemků nedostatečně identifikovaných vlastníků od 
ÚZSVM. 

To, jaký dopad to bude mít na SPÚ i na uživatele nemovitostí 
bychom rádi představili veřejnosti v rámci plánované tiskové 
konference. Podrobně se zaměříme také na výsledky v  oblasti 
pozemkových úprav. 

Státní pozemkový úřad poprvé představí svou činnost na veletrhu Urbatech 2023, který se koná v prostorách 
Výstaviště České Budějovice v termínu 30. 3. – 1. 4. 2023. Jedná se o 1. ročník odborných konferencí a výstavy 
pro zástupce samosprávy, vedení měst a obcí. V rámci prvního dne konference, který se bude tematicky věno-
vat klimatickým změnám a hospodaření s vodou, vystoupí Mgr. Michal Gebhart, MBA, ředitel Sekce 
krajinotvorby. Ve svém příspěvku se zaměří na vliv klimatických změn na zpracování pozemkových úprav. 
Dotkne se také problematiky monitorování eroze zemědělské půdy, zemědělského sucha a seznámí účastníky 
s příklady dobré praxe.

ZVEME VÁS 
NA URBATECH 2023

celý článek...

Státní pozemkový úřad, Pobočka Olomouc přihlásila realizaci Biocentrum Veklice do soutěže Stavba roku 
2022 Olomouckého kraje. Aktuálně až do 31. 3. 2023 do 24:00 probíhá veřejné hlasování o Cenu veřejnosti. 
Jedná se o 10. ročník soutěže, který pořádá Olomoucký kraj společně s Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví. Záměrem soutěže je vybrat a 
ocenit nejlepší nové stavby nebo rekonstrukce, které v Olomouckém kraji vznikly v letech 2021 – 2022.

STAVBA ROKU OLOMOUCKÉHO 
KRAJE – PODPOŘME VEKLICE

celý článek...

Světový den mokřadů si na celém světě připomínáme 2. února. Státní pozemkový úřad za rok 2022 zrealizo-
val celkem 35 stavebních objektů vodohospodářského typu na celkové rozloze 17,25 ha plochy v hodnotě 352 
mil. Kč. V letošním roce je připraven zrealizovat opatření do krajiny za zhruba 2 mld. Kč. Mokřady zadrží v 
krajině více vody než umělé nádrže. Jsou přirozenou zásobárnou vody a specifickým prostředím pro různé 
druhy rostlin a živočichů. Podívejte se s námi na příklady dobré praxe.

MOKŘADY TÁHNOU

celý článek...

Státní pozemkový úřad se opět účastní putovní výstavy Má vlast cestami proměn – příběhy domova. Do 14. 
ročníku jsme přihlásili 2 realizace, a to Lokální biocentrum Kroužek v Jihomoravském kraji a Vodní nádrž a 
biocentrum Tlustý, Mohelno a Kladeruby nad Oslavou na Vysočině. Na webu Má vlast – Cestami proměn 
probíhá hlasování veřejnosti o nejlepší proměnu roku 2022/2023 14. ročníku soutěže Má vlast cestami 
proměn - příběhy domova, a to do 30. 4. 2023. 

MÁ VLAST – CESTAMI 
PROMĚN HLASOVÁNÍ 
VEŘEJNOSTI

celý článek...

Přinášíme vám rozhovor s panem Martinem Dvořákem, emeritním starostou obce Kolešovice, která leží 60 km 
severozápadně od Prahy, na území Rakovnické pahorkatiny a do jejího územního plánu patří obce Zderaz a 
Heřmanov. Povídali jsme si o 32 letech ve vedení města, 28 letech starostování, ekologii, pozemkových 
úpravách a realizaci malé vodní nádrže Zderaz. Financování z velké části pokryl program Národní plán obnovy.

ROZHOVOR S EMERITNÍM 
STAROSTOU KOLEŠOVIC 
MARTINEM DVOŘÁKEM

celý článek...

Státní pozemkový úřad se zařadil mezi nejlepší sazeče roku 2022 z řad veřejných institucí s kumulativním 
počtem 110 882 vysázených stromů. Po třetí v řadě obsadil první místo a do sbírky získal další Zlatý rýč. 
Řediteli Sekce krajinotvorby, Michalovi Gebhartovi, ho během slavnostního setkání předal ministr životního 
prostředí Petr Hladík. Snažíme se vysazovat stromy a keře všude tam, kde je to vhodné a možné. Realizovaná 
opatření tak přirozeně více reflektují trend posledních let a tzv. zelená a vodohospodářská opatření dostávají 
vzhledem ke klimatické změně prioritu.

VYSADILI JSME VÍCE 
JAK 110 000 STROMŮ 
MIMO LES

celý článek...

Dne 28. 2. 2023 bylo ukončeno přihlašování projektů do 16. ročníku soutěže "Žít krajinou". Do soutěže se 
přihlásilo celkem 35 projektů, z toho 15 projektů v kategorii Tvorba a ochrana krajiny a 20 projektů v kategorii 
Zelená a dopravní infrastruktura. Nyní probíhá formální kontrola projektů, tj. zda projekt je v souladu s Pravidly 
soutěže. Následně budou finálně vybrané projekty hodnoceny odbornými komisemi pro jednotlivé kategorie, 
a to do 30. 4. 2023. Hlasování veřejnosti proběhne od 31. 3. 2023 do 30. 4. 2023. Soutěž zaměřenou na 
komplexní pozemkové úpravy pořádá SPÚ ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy 
již od roku 2006.

35 PROJEKTŮ SE 
PŘIHLÁSILO DO SOUTĚŽE 
ŽÍT KRAJINOU 2022

celý článek...

Národní zemědělské muzeum připravilo pro návštěvníky v jarním období poutavý program v podobě zajíma-
vých výstav a víkendových akcí. Kromě hlavní výstavní budovy v Praze na Letné má muzeum dalších pět 
poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a muzeum v Ostravě.  Jednotlivé pobočky jsou 
zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho 
obory v celé šíři. Muzeum každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost. Vyberte si tu svou 
a vyrazte za zábavou i poznáním! Tisková mluvčí muzea Mgr. Jitka Taussiková doporučuje: “Všechny naše 
pobočky nabízí zajímavé výstavy a akce. Stačí se přesvědčit. Ať si každý vybere podle svého gusta.“

ZÁMEK KAČINA OTEVŘE 
BRÁNY NÁVŠTĚVNÍKŮM 
UŽ 25. BŘEZNA 

celý článek...

SEZNAM KONTAKTŮ 
NA KRAJSKÉ POZEMKOVÉ 
ÚŘADY:

KPÚ PRO JIHOČESKÝ KRAJ

KPÚ PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ

KPÚ PRO KARLOVARSKÝ KRAJ

KPÚ PRO KRAJ VYSOČINA

KPÚ PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KPÚ PRO LIBERECKÝ KRAJ

KPÚ PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

KPÚ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ

KPÚ PRO PARDUBICKÝ KRAJ

KPÚ PRO PLZEŇSKÝ KRAJ

KPÚ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ A HL. M. PRAHA

KPÚ PRO ÚSTECKÝ KRAJ

KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ

Pro odhlášení 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.

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
e-mail: epodatelna@spucr.cz, www.spucr.cz, www.zitkrajinou.spucr.cz
tel.: 729 922 111, fax: 729 922 139

POMOZTE NÁM ROZŠÍŘIT POVĚDOMÍ 
O POMOCI NAŠÍ KRAJINĚ!

Sledujte nás na:

Objednat knihu 30 let pozemkových úřadů

https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/505100
https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/523100
https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/529100
https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/520100
https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/514100
https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/541100
https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/571100
https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/521100
https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/544100
https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/504100
https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/537100
https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/508100
https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/525100
https://cs-cz.facebook.com/spucr/
https://www.instagram.com/statnipozemkovyurad/?hl=cs
https://www.youtube.com/channel/UCoRUPcbTGcRuZJm1QezVU5g/videos
https://cz.linkedin.com/company/spucr?trk=similar-pages
https://twitter.com/SPUvCR?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
mailto:komunikace@spucr.cz
https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/2023/statni-pozemkovy-urad-zve-na-veletrh-urbatech-2023.html
https://www.nzm.cz/aktuality/pripravujeme-pro-vas-pestry-program-na-rok-2023-otevirame-25-brezna
https://zitkrajinou.spucr.cz/aktuality/16-rocniku-souteze-zit-krajinou-se-prihlasilo-35-projektu/
https://zitkrajinou.spucr.cz/aktuality/hlasovani-verejnosti-ma-vlast-cestami-promen-20222023/
https://zitkrajinou.spucr.cz/aktuality/statni-pozemkovy-urad-investuje-vzniku-obnovy-mokradu-tuni-dalsich-opatreni-ochranu-zivotniho-prostredi/
https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/2023/statni-pozemkovy-urad-vysadil-100-000-stromu-mimo-les-jiz-potreti-ziskal-oceneni-zlaty-ryc.html
mailto:epodatelna@spucr.cz
www.spucr.cz
www.zitkrajinou.spucr.cz
mailto:komunikace@spucr.cz
https://zitkrajinou.spucr.cz/aktuality/rozhovor-emeritnim-starostou-obce-kolesovice-martinem-dvorakem/
https://zitkrajinou.spucr.cz/aktuality/stavba-roku-olomouckeho-kraje-hlasujte-veklice/



