
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

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

Po celý měsíc březen jste měli možnost účastnit se hlasování 
v soutěži Žít krajinou, která se zaměřuje na nejlepší realizace 
pozemkových úprav v naší krajině. V tomto Zpravodaji Vám 
představíme letošní vítěze, kteří byli vyhlášeni na začátku 
května v Senátu PČR. Dozvíte se, jak kapková závlaha může 
zemědělcům ušetřit náklady na vodu. V dalších článcích se dočtete 
o pozemkových úpravách, kterými Státní pozemkový úřad pomáhá 
obcím před negativními dopady klimatických změn, tentokrát 
v Dubenci na Trutnovsku a v Jenišovicích v okrese Jablonec nad 
Nisou. Zjistíte podrobnosti o 3 vodních nádržích, které jsme obnovili 
v obci Bublava na Krušnohorsku.

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

Ing. Svatava Maradová, MBA 
Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu
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DÍKY POZEMKOVÝM 
ÚPRAVÁM SE LIDÉ 
CHOVAJÍ KE KRAJINĚ LÉPE
Jedním z cílů pozemkových úprav je zajištění podmínek 
ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a ob-
novení vztahu lidí k půdě a krajině. „A věřte, že v obcích, 
kde se již pozemkové úpravy dokončily, to tak opravdu 
je. Stává se, že vlastníci nevědí, kde své pozemky mají, 
a dozví se to až díky pozemkovým úpravám. K pozemkům 
i okolní krajině se pak chovají mnohem lépe. V místech, 
kde už pozemkové úpravy proběhly, je rozdíl patrný na 
první pohled,“ řekla v rámci své přednášky na 4. ročníku 
Děčínského dialogu o vodě vedoucí teplické pobočky Stát-
ního pozemkového úřadu Soňa Balcárková. 

PANSKÉ RYBNÍKY 
JAKO OZDOBA BUBLAVY
V severní části obce Bublava na Krušnohorsku ve svazích 
naproti Bleibergu byly obnoveny tři malé vodní nádrže 
a k nim vedou nové cesty. Rybníky jsou průtočné a slouží 
jako rezervoár vody. Regulací je tak možné korigovat prů-
tok v Bublavském potoku. Obec instalovala po dokončení 
stavby u rybníků lavičky a stoly, které slouží k posezení 
turistům v malebném cípu Krušných hor. 

DUBENEC BOJUJE 
S EROZÍ A POVODNĚMI
Dubenec je obec na Trutnovsku s necelými 700 oby-
vateli. Vesnice má na délku 5,5 kilometru a je umístěna 
v protáhlém údolí. Proto je zde zvýšené riziko vodní eroze 
půdy a povodní. Bojují s ním výstavbou společných zaří-
zení. Ta potrvá ještě několik let, ale první projekty jsou již 
hotové. 

KAPKOVÁ ZÁVLAHA UŠETŘÍ 
ZEMĚDĚLCŮM AŽ DVĚ TŘE-
TINY NÁKLADŮ NA VODU
Kapková závlaha je systém, díky kterému zemědělec 
dávkuje vodu přímo k jednotlivým rostlinám. Tím výrazně 
snižuje její ztrátu a šetří náklady spojené s jejím čerpáním. 
Je to vůbec nejefektivnější typ zavlažování a budeme jej 
nejspíš potřebovat stále častěji. 

V SENÁTU BYLY UDĚLENY 
CENY ŽÍT KRAJINOU
Výstavba polních cest, víceúčelové nádrže a lokálního 
biocentra LBC 7 v Čelčicích na Prostějovsku získala Cenu 
Státního pozemkového úřadu v soutěži Žít krajinou (dříve 
Společné zařízení roku). Cenu veřejnosti si odneslo biocen-
trum s vodní plochou a biokoridor v Choťovicích na Kolín-
sku. Ceny již 11. ročníku soutěže byly předány ve čtvrtek 
3. května v Hlavním sále Senátu PČR. Jejím úkolem je 
vybírat nejlepší mokřady, nádrže, polní cesty, biokoridory, 
biocentra a další takzvaná společná zařízení, která vznikají 
v rámci pozemkových úprav.  

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

V JENIŠOVICÍCH POMÁHÁ 
CHRÁNIT MAJETEK 
NOVÝ POLDR
V roce 2013 byly Jenišovice vyplaveny, a pomineme-li 
škody na soukromém majetku, obec tehdy musela vyna-
ložit více než 700 tisíc korun jen na opravu místních ko-
munikací a obnovu poničených příkopů. Škody v takovém 
rozsahu by se dnes už opakovat neměly. Jenišovice se 
v návaznosti na pozemkové úpravy dočkaly výstavby spo-
lečného zařízení v podobě retenční nádrže.   

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-mail adresa bude vymazána z naší databáze, která je určena výhradně pro plnění této služby.


