
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

do svých e-mailových schránek jste právě obdrželi čtvrté 
vydání elektronického Zpravodaje Státního pozemkového úřadu. 
Tentokrát vysvětlíme, jaké druhy polních cest se realizují v rámci 
pozemkových úprav a proč, a ukážeme Vám jejich provedení 
ve třech okresech. Prezentované nymburské a chrudimské 
cesty získaly ocenění v soutěži Společné zařízení roku, která se 
zaměřuje na nejlepší realizace pozemkových úprav v naší krajině. 
Cenu v této soutěži získal i biokoridor v Běcharech na Jičínsku, 
o kterém si přečtete v dalším článku. 

O pozemkových úpravách, jejich místních zvláštnostech 
a prezentaci našeho jihočeského pracoviště na letošní výstavě 
Země živitelka se dočtete v rozhovoru s jeho ředitelkou Evou 
Schmidtmajerovou.

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

S úctou 
Ing. Svatava Maradová, MBA 
Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu

 www.spucr.cz  |  kontakt 
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PROČ A JAK STAVĚT  
POLNÍ CESTY
Polní cesty zajišťují dostupnost pozemků pro jejich majitele. 
Ale to není zdaleka jejich jediný úkol. Zvyšují prostupnost 
krajiny, odvádějí provoz zemědělských strojů z obcí,  
propojují vesnice a jejich výstavba umožňuje vybudování 
protierozních prvků nebo vznik alejí. 

„KRAJINA S BIOKORIDORY 
VYPADÁ LÉPE,“ ŘÍKÁ  
STAROSTA BĚCHAR
Biokoridory jsou mimo jiné přechodovou a klidovou zónou 
pro zvěř. Jsou zázemím pro různé dravce, kteří loví na polích 
myši. Nahrazují meze, které byly rozorány za dob minulého 
režimu. Fungují také částečně jako větrolamy a mají i funkci 
důležitého protierozního opatření. Jeden takový byl oceně-
ný v soutěži Společné zařízení roku. Najdete ho  
v Běcharech. 
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KOLEJOVÉ CESTY  
V SOVENICÍCH
Na prvním místě v kategorii Opatření ke zpřístupnění po-
zemků v soutěži Společné zařízení roku se letos umístily 
kolejové cesty v Sovenicích na Nymbursku. Cest je celkem 
šest kilometrů, propojují Pojedy s přístupem do Sovenic,  
jsou souběžné a asfaltové. 

O CO SE ZAJÍMALI  
ZEMĚDĚLCI NA VÝSTAVĚ 
ZEMĚ ŽIVITELKA?
Na to jsme se mimo jiné zeptali ředitelky Krajského pozem-
kového úřadu pro Jihočeský kraj Ing. Evy Schmidtmaje-
rové, CSc. Záleží zejména na tom, o jaké zemědělce jde. 
Velké podniky se zajímají spíše obecně o to, co jim působí 
problémy, kdežto drobní zemědělci řeší konkrétní příklady 
ve větších podrobnostech. Veřejnost, a to i ta odborná, se 
také ptá na výstavbu různých vodních nádrží, komunikací 
a protierozních opatření. Lidem navíc často popisujeme, jak 
probíhají pozemkové úpravy krok za krokem. 

VÝSLEDKEM POZEMKO-
VÝCH ÚPRAV V POTŠTÁTU  
JSOU POLNÍ CESTY
„Pro nás pozemkové úpravy ani nebyly tak složité.  
Poté, co se do věci zapojili lidé ze SPÚ, se už o všechno  
starali oni. Spolupráce to pro nás byla opravdu dobrá,“  
říká René Passinger, starosta Potštátu. Podle něj jsou  
nejlepším výsledkem této spolupráce polní cesty oceněné  
v soutěži Společné zařízení roku. 

NOVÁ CESTA V KROUNĚ 
SLOUŽÍ ZEMĚDĚLCŮM,  
CYKLISTŮM I DĚTEM
K polní cestě v Krouně patří i 55 nových jabloní a hrušní. 
Komunikace brání zaplavení některých pozemků a kromě 
zemědělců a majitelů pozemků slouží i cyklistům a také 
školákům, kterým usnadňuje cestu do školy. Vznikly v rámci 
pozemkových úprav, během kterých se měnily hranice po-
zemků tak, aby to lépe vyhovovalo jejich majitelům. 

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

Pro odhlášení z odběru Zpravodaje pošlete e-mail na komunikace@spucr.cz a do předmětu napište „Nechci zpravodaj“.
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