
 
Účastnický poplatek: 900,- Kč, členové ČMKPÚ 700,- Kč  na osobu 

Zahrnuje náklady pořadatele na dopravu autobusy a organizační zajištění 
exkurze. Cena je stanovena dohodou mezi dodavatelem (ČMKPÚ) 
a odběratelem (účastník). 

Účastnický poplatek uhraďte na číslo účtu 109362865/0300 u ČSOB 
Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte 1109. Počet účastníků je 
limitován a přihlášky budou evidovány podle pořadí doručení. ČMKPÚ 
není plátcem DPH, IČ 41600321. 

Vyplněnou závaznou přihlášku na seminář zašlete nejpozději do 
17.05.2019 na adresu:   

ČMKPÚ pobočka 07 
tř. Kosmonautů 1143/8B 
779 00 Olomouc 

nebo na e-mail:  

administrativa@geocentrum.cz 
 
Odborný garant: Petr Machala, předseda oblastní    
   pobočky ČMKPÚ pro severní Moravu 
   mobil: 732425715 
   e-mail: petr.machala@volny.cz 
 
Organizační garant: Josef Škrabal 
   mobil: 602752314 
   e-mail: josef.skrabal@geocentrum.cz  
          

Organizační pokyny:      

Doprava účastníků bude zajištěna autobusy. V Olomouci budou 
autobusy přistaveny u parkoviště před budovou Krajského ředitelství 
Policie ČR (bývalým Okresním úřadem) na třídě Kosmonautů 
s odjezdem v 8.00 hod. Autobusy budou poté pokračovat do Prostějova 
na parkoviště na ulici Sladkovského, vedle místního vlakového nádraží.  
Odjezd z Prostějova do Skřípova v 8.30 hod.  

Exkurze proběhne formou pochůzky se zastaveními u jednotlivých 
zrealizovaných opatření s výkladem a diskusí. Přestože je zajištěno pěkné 
počasí, je třeba mít vhodnou obuv a oblečení do terénu. 

  
 

           
Českomoravská komora pro pozemkové úpravy 

Oblastní pobočka 07 Severomoravská 
ve spolupráci se 

Státním pozemkovým úřadem 
Krajským pozemkovým úřadem pro Olomoucký kraj 

Pobočkou Prostějov 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

dovolují si Vás pozvat na odbornou exkurzi 
na téma 

 
 
 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY A PROTIPOVODŇOVÁ 
OCHRANA OBCÍ  

 
ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ 

 
 

ve čtvrtek 30. května 2019 
 
 

Místo konání: katastry obcí Skřípov a Brodek u Konice 
okres Prostějov 

     
 
 



Cíl semináře: Účastníci semináře budou seznámeni s realizacemi 
polyfunkčních opatření zaměřených na zadržení a akumulaci vody 
v krajině, zpřístupnění pozemků a výsadbu krajinné zeleně. Realizace 
těchto opatření v rámci pozemkových úprav přispěly ke zvýšení retenční 
schopnosti území, zpomalení odtoku srážek v členitém terénu a posílily 
krajinný ráz a turistickou i rekreační atraktivitu zdejší krajiny. Účastníkům 
budou rovněž předány zkušenosti s více než 10letou s péčí a údržbou 
těchto opatření včetně nákladovosti a zdrojů financování.  
 
Program: 

7.45 – 8.00 sraz účastníků v Olomouci před budovou Krajského 
ředitelství Policie ČR a odjezd autobusu 

8.00 – 8,30 přejezd do Prostějova, nastoupení účastníků z okolí 
8.30 – 9.30 přejezd účastníků na místo exkurze 
9.30 – 9.45 zahájení exkurze 

 Petr Machala, ČMKPÚ, oblastní pobočka severní Morava 
 Mgr. Jiří Koudelka, Státní pozemkový úřad, Pobočka Prostějov 
 

9.45 – 11.30 dopolední část – katastr obce Skřípov 

1. Výstavba zpevněné polní cesty v k.ú. Skřípov – I. etapa (2004) 
Polní cesta s vodohospodářskými prvky a krajinnou zelení.  
 Hlavní polní cesta C5, včetně doprovodné zeleně a 2 mokřadů 
 Výsadba krajinné zeleně na ploše 14 ha 
 
2. Polní cesty, vodohospodářská opatření a výsadba zeleně 

v k.ú. Skřípov – VI. etapa (2018) 
Rozsáhlý polyfunkční projekt zaměřený na dlouhodobou akumulaci 
vody v krajině, omezení dopadu dlouhodobého zemědělského sucha, 
zajištění neškodného odvodu vod při přívalových srážkách a zpřístupnění 
pozemků vlastníků. 
 Vodohospodářská opatření: 3 vodní nádrže, 9 kopaných zemních 

tůní, 12 záchytných příčných přehrážek, revitalizace toku 
 Výsadba krajinné zeleně na ploše 10 ha 
 Polní cesty hlavní a vedlejší 

 
3. Výstavba vodních nádrží a prvků ÚSES v k.ú. Skřípov – 

II. etapa (2007) 
Soubor staveb s vodohospodářskými objekty a opatřeními k ochraně 
a tvorbě venkovské krajiny.  
 Vodní nádrže N1, N2 a N3 
 Revitalizace odpadů a toku 
 Výsadba krajinné zeleně na ploše 18 ha 

 
4. Cesty a ÚSES v k.ú. Skřípov – IV. etapa (2009) 
Soubor staveb vzájemně provázaných protierozních, protipovodňových 
a revitalizačních opatření v krajině.  
 Zpevněná polní cesta C4, nezpevněné polní cesty 
 Revitalizace toku Olšana 
 Výsadba krajinné zeleně na ploše 15 ha 

 

11.30 – 12.30 drobné občerstvení s přesunem do Brodku u Konice 

 

12.45 – 14.30 odpolední část – katastr obce Brodek u Konice 

5. Cesty a ÚSES v k.ú. Brodek u Konice a Dešná (2007) 
Komplexní řešení protipovodňové ochrany obce.  
 Hlavní polní cesta C5, včetně záchytného příkopu a větrolamu 
 Svodné průlehy s liniovou výsadbou zeleně 
 Revitalizace odpadu  

 
6. Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Brodek u Konice  

(2007) 
Soubor opatření zajišťující zpomalení odtoku srážek, dlouhodobou 
akumulaci vod a ochranu a tvorbu venkovské krajiny. 
 Vodní nádrž N1 
 Revitalizace údolnice s kamennými přehrážkami 
 Výsadba krajinné zeleně na ploše 6 ha 

 
 

14.30 – 16.30 občerstvení, závěrečná diskuse s posezením účastníků 
a ukončení semináře proběhne v kulturním domě 
v Brodku u Konice 

 
16.30 – odjezd přes Prostějov do Olomouce 

 
 
Většina prezentovaných staveb byla v minulosti oceněna v celostátní 
soutěži „O nejlepší realizované společné zařízení v pozemkových 
úpravách“, včetně udělení Ceny ministra zemědělství za realizaci stavby 
„Cesty a ÚSES v k.ú. Skřípov – IV. etapa“. 
 
Změna programu vyhrazena. 
 



ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

NA SEMINÁŘ 30.05.2019 

 
 
Jméno a příjmení: ………………………………………………..……………………… 
 
 
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………….… 
 
 
Název a adresa vysílající organizace : ……………………………………………….… 
 
 
……………………….…………………………………………………………………... 
 
 
Tel.…………………………e-mail……………………………………………………… 
 

  
Mám – nemám* zájem o dopravu autobusem s odjezdem z Olomouce - ráno 30.05.2019, 
počet míst v autobuse: ….. 
 
Mám – nemám* zájem o dopravu autobusem s odjezdem z Prostějova - ráno 30.05.2019, 
počet míst v autobuse: ….. 
         
 
Potvrzení o úhradě účastnického poplatku: 
 
Potvrzujeme, že jsme dne ………….poukázali z účtu č. ………………………… 
 
vedeného u ………………………………………. částku celkem ………….,-Kč 
 
IČ objednavatele : …..………………DIČ objednavatele ………………….….. 
 
 
 
 
……………………………………  ………………………………….. 
    razítko objednavatele               podpis  
 
V ………………………dne…………….. 
 
Přihlášku zašlete na adresu ČMKPÚ pobočka 07, tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc 
nebo e-mail: administrativa@geocentrum.cz do 17.05.2019. 
* nehodící se škrtněte  
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