Zpráva z akce
„Pozemkové úpravy – zkušenosti s realizacemi vodních nádrží
a ovocných stromů v krajině v souvislostech řešení sucha“
6. 11. 2018
Dům přírody Moravského krasu
Seminář v kombinaci s exkurzí byl realizován ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové
úpravy, z. s., a Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v. v. i. V dopoledním bloku zazněly
prezentace jednotlivých přednášejících a odpoledne byla na programu exkurze v terénu.
V úvodu zazněla přednáška od Mgr. Veroniky Macíčkové, která uvedla např. aktuální informace
k stavu pozemkových úprav, financování pozemkových úprav od počátku provádění pozemkových
úprav či rozvržení finančních prostředků do jednotlivých opatření v letech 2013 - 2018. Dále pohovořila
o aktivitách Státního pozemkového úřadu v oblasti prezentace příkladů dobré praxe pozemkových
úprav a představila soutěž Žít krajinou.
Se zajímavými prezentacemi vystoupili zástupci
Krajských pozemkových úřadů pro Jihomoravský kraj
a pro Pardubický kraj, v kterých vždy krátce
představili své území, terén, zaměření pozemkových
úprav a byly představeny příklady dobré/špatné
praxe realizace pozemkových úprav doprovozené
fotografiemi.
Zkušenosti
s realizacemi
vodohospodářských staveb v rámci pozemkových
úprav sdílel s účastníky Ing. Jaroslav Tměj. Ve svém
příspěvku upozornil zejména na různé nešvary
a chyby při projektování; příklady z praxe; na co si
dát pozor; současně upozornil na to, že projektantů
ubylo a kvalita se zhoršila. Po krátké přestávce
započal druhý blok přednáškou Ing. Stanislava Bočka,
Ph. D., který prezentoval výsadbu ovocných
stromů v krajině. Kromě funkcí stromů v krajině
a některých příkladu dobré vs. špatné výsadby stromů, zmínil také např. ošetření stromků v různých
fázích; správnou hloubku výsadby; zálivku po výsadbě; vyvazování a ochranu mladých stromků aj.
Na tuto přednášku navazovala prezentace Ing. Michala Pochopa, který se zaměřil zejména na realizaci
ovocných stromů při pozemkových úpravách v kontextu sucha. Současně informoval účastníky
o aktualitách, novinkách a zejména výstupech z činnosti Tematické pracovní skupiny Ovocné
stromy v krajině s vazbou na krátké dodavatelské řetězce.
Po diskuzi a obědě vyjeli účastníci na komentovanou exkurzi k projektu Realizace malé vodní
nádrže a polní cesty C2 v k. ú. Sloup v Moravském krasu finančně podpořeného v rámci Programu
rozvoje venkova ČR 2007-2013. Tento projekt obdržel Cenu veřejnosti v kategorii Opatření k ochraně
a tvorbě životního prostředí, SPÚ, Pobočka Blansko. Po tomto projektu následoval přejezd na místo
výsadby ovocných sadů. Zde hovořil převážně pan Ing. Stanislav Boček, Ph. D., a v průběhu bylo
k této problematice značné množství dotazů. Připravenou měl i ochutnávku různých odrůd jablek.
Cílem akce bylo přispět k širší informovanosti o možnostech využití pozemkových úprav, lepší orientaci
při přípravě, následné realizaci a efektivnějšímu využití pozemkových úprav. Velice kladně byly
účastníky hodnoceny přednášky pana Ing. Stanislava Bočka, Ph.D., a Ing. Michala Pochopa.
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