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Projekt TD 020241 - Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje 

venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných 
politik EU 

 
 



Identifikační údaje projektu 

Program OMEGA - 2. veřejná soutěž 
• TD020241-Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské 

krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU 
 
• Zadavatel : 

– Technologická agentura ČR 
 

• Příjemce: 
– Agroprojekt PSO, s.r.o.  

 
• Další uchazeči: 

– Mendelova univerzita v Brně 
– Vysoké učení technické v Brně 
– Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 
     
 
 



Pracovní tým projektu  
 Hlavní řešitelé : 

– Doc. Dr. Ing. Petr Doležal    Agroprojekt PSO, s.r.o. 

– Ing. Jaroslav Martének   Agroprojekt PSO, s.r.o. 

– Prof.Ing. František Toman, CSc.  Mendelova univerzita v Brně - Agronomická fakulta  

– Doc.RNDr. Antonín Vaishar, CSc.  Mendelova univerzita v Brně - Agronomická fakulta  

– Prof.Ing Miroslav Dumbrovský, CSc.  VUT FAST Brno 

– Ing. Jiří Hladík, Ph.D.   VÚMOP v.v.i. 

– Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.  VÚMOP v.v.i. 

– Ing. Michal Pochop   VÚMOP v.v.i. 

– Ing. Jana Konečná   VÚMOP v.v.i. 

 

a další spolupracovníci v rámci každého řešitelského pracoviště 



Obsah projektu 
• Projekt se zabývá tvorbou metodických postupů a nástrojů sloužících k rozvoji venkovské krajiny opatřeními 

pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU. Je situován do období výrazných legislativních změn, 
na které je nutné reagovat. Směřuje k provázání s ostatními obory. Pomůže zrychlení a zefektivnění procesu 
pozemkových úprav. Vytvoří podklady pro efektivní 
a objektivní rozhodování z hlediska časového a finančního pro kontrolu a řízení procesu pozemkových 
úprav. 

 
• Doba řešení projektu - 01/2014 - 12/2015 
 
• Cíl projektu: Utvoření systému informací o legislativních a odborných aspektech pozemkových úprav, jejich významu a prioritách v 

kontextu s politikami ČR i EU. Těmito materiály bude umožněno zkvalitnění, urychlení 
a zefektivnění procesu pozemkových úprav jako nástroje rozvoje venkovské krajiny. 

 
– Certifikovaná metodika provádění pozemkových úprav a souvisejících informací.  
– Soubor regulativů nelegislativní povahy, které podrobněji rozvedou dílčí odborné oblasti procesu pozemkových úprav (např. 

vodohospodářskou problematiku, erozi, životní prostředí, geodetické činnosti apod.). 
– Vymezení preferenčních oblastí k zahájení pozemkových úprav bude řešeno vytvořením souboru specializovaných map s 

odborným obsahem. 
– Série workshopů a seminářů určených odborné i neodborné veřejnosti s tématem vazby rozvoje venkova 

a pozemkových úprav. 
 

 
POZOR NEJEDNÁ SE O DUBLOVÁNÍ NEBO AKTUALIZACI JIŽ ZPRACOVANÉHO 
METODICKÉHO NÁVODU K PROVÁDĚNÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV  
– BYLO ZDŮVODNĚNO V RÁMCI SCHVALOVÁNÍ PROJEKTU  

 
 





















PID:TA04020886 
. 

VaV Servis - TA ČR 
Nové technologie pro řešení ochrany před povodněmi z přívalových srážek 

 
Program: TA - Podpora aplikovaného výzkumu  
a experimentálního vývoje „ALFA“ 
Doba řešení: 07/2014 - 12/2017 
. 

Hlavní příjemce: Vysoké učení technické v Brně 
. 

Další uchazeč projektu: GEPRO spol. s r.o. 
. 

Další uchazeč projektu: KOEXPRO OSTRAVA, akciová společnost 
. 

Další uchazeč projektu: Mendelova univerzita v Brně 
. 
. 

Další uchazeč projektu: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i. 
 









http://knihovna.vumop.cz/documents/1006 
 

http://knihovna.vumop.cz/documents/1006


 
Pozemkové úpravy jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů  

pro rozvoj venkova.  
 

Jejich prostřednictvím se obnovuje osobní vztah lidí k půdě a krajině, podílejí se také na 
obnově katastru nemovitostí.  



Děkuji za pozornost 

Ing. Michal Pochop 
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