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I. Definice plánu společných zařízení (PSZ) 

 

• Krajinný plán – řeší veřejné zájmy, investiční záměr pro 

realizaci pozemkových úprav 

• Regulační plán nezastavěné části obce 

• Soubor polyfunkčních opatření trvalého charakteru     
(nikoli změn v technologii obhospodařování půdy) 

• Koordinační výkres – vzájemný průnik všech 

subsystémů krajiny a souborů opatření do komplexní 

podoby 
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II. Soubory SZ podle subsystémů  krajiny § 9 zákona 

č. 139/2002 Sb. 

Nedílné celky trvalého rázu   –    mění způsoby využívání krajiny 

 

– Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (síť polních cest) 

– Protierozní opatření na ochranu půdy 

– Vodohospodářská opatření cílená na retenci vody v krajině 

– Opatření k ochraně a tvorbě krajiny (ÚSES) 

http://spucr.cz/
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III. Legislativní vývoj a metodologie tvorby PSZ 
• 1994–2009  

– Schematické zpracování návrhu PSZ,  

– zadání projektové dokumentace pro stavbu těsně po schválení,  

– realizace stavby (opatření) před zápisem KoPÚ do KN 

(problémy při dodržení schematického pozemku po projekci  a stavbě) 

• 2009–2011  

– Potřeba synchronizace zákonů č. 139/2002 Sb. a č. 183/2006 Sb., 

–  KoPÚ se provádějí ve veřejném zájmu (veřejně prospěšné stavby), SZ 

jsou novostavby, rekonstrukce nebo modernizace,  

– rozhodnutí o schválení návrhu PSZ = územní rozhodnutí o umístění 

těchto staveb 

• 2011–2015 

– Technické standardy – úprava náležitostí PSZ  

– Regionální dokumentační komise (interní kontrola) 

• Metodologický problém 

– Absence metody a kritérií navrhování staveb a opatření v PSZ → vůle a 

tvůrčí schopnost zpracovatele i úředníka SPÚ (subjektivizmus) 

http://spucr.cz/
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IV. Zákonné podmínky pro navrhování PSZ 
 

• Klíčový metodický krok navrhování PSZ – zabezpečení 

proveditelnosti staveb a opatření (§ 12zák.139/2002 )  

• PSZ zapsaný do KN = dokumentace pro vydání 

rozhodnutí o umístění stavby 

• Proveditelnost mohou garantovat podle § 158(1) 

stavebního zákona jedině úředně oprávněné, 

autorizované osoby v oborech: 

 dopravní stavby,  

 vodohospodářské stavby, 

  ÚSES,   

http://spucr.cz/
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V. Obecně platná pravidla navrhování souborů SZ 

 

• Širší územní vazby (povodí IV. řádu, biochora, erozní jednotka, obec) 

 

• Polyfunkčnost opatření a souborů 

 

• Zachování hlavní funkce opatření v rámci souborů SZ 

 

• Přiměřenost návrhových parametrů (poddimenzování, předimenzování) 

 

• Synergický efekt komplexu souborů SZ 

 

• Reálný rozsah návrhu, priority postupu realizace opatření 
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VI. Hlavní metodické kroky při navrhování SZ  
1)Posouzení stávajícího subsystému krajiny v obvodu KoPÚ 

 (průzkumy a rozbory): 

– Dostatečný (funkční);  

– nedostatečný s potřebou doplnění (návrh) 

2)Volba nejvhodnější varianty návrhu podle: 

– Zásad navrhování; 

–  metod a kritérií; 

–  katalogů opatření 

3)Zpracování Dokumentace technického řešení (IGP, příčné řezy, 

      podélné profily) 

Výsledek 

Pozemek zaručující proveditelnost projektové dokumentace pro 

vydání stavebního povolení (majetkově i technicky)  
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VII.Povinnosti zadavatele a zpracovatele PSZ "ze 

zákona" 
• Stav dílčích krajinných subsystémů v rozporu s požadavky 

speciálních právních předpisů – musí být sjednána náprava 

• Veškeré návrhy změn v krajině musí být: 

– V souladu s územním plánem (nesoulad = dohoda s úřadem 

územního plánování) 

– Odsouhlaseny dotčenými správními úřady 

– Projednány se sborem zástupců vlastníků 

– Odsouhlaseny zastupitelstvem obce 

– Oznámeny dotčeným vlastníkům pozemků 

• Povinnosti vlastníka „ze zákona“ (ústava, zákon o ochraně ZPF, vodní zákon) 

• Řádně se starat o půdu, předcházet eroznímu ohrožení 

• Strpět omezení ve prospěch veřejného zájmu 

http://spucr.cz/


10 

VIII. Metody a kritéria navrhování souborů SZ 

 
A. Hustota cestní sítě a velikost půdních bloků 

• Typ cestní sítě v souvislosti s geomorfologií místa – paralelní 

typ (vzdálenost vedlejších cest 700–1000 m), radiální typ 

(vedlejší polní cesty po vrstevnici, spojnice HPC) 

• Svozná plocha HPC min. 50–100 ha zem. půdy (okopaniny i 

pod 50 ha) 

• Min. výměra půdních bloků vytvořených sítí polních cest 3 ha 

• Návrhová kapacita cestních příkopů Q10  

• Trasování cesty – vždy jedna kategorie v celé délce, max. 

podélný spád do 12 % 

• Rozhledové poměry = podmínka pro návrh polní cesty  

 

http://spucr.cz/
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VIII.Metody a kritéria navrhování souborů SZ 
 

B. Protierozní opatření na půdních blocích (PB) 
• Identifikace rizikové situace a nebezpečného způsobu využívání PB 

– Kritická délka PB s potřebou agrotechnických a technických 

opatření 

– Výrazná geomorfologie terénu (soustředěný odtok) 

– Nevhodná velikost a tvar PB 

• Volba kombinace opatření v rámci PB 

– Organizační opatření trvalého charakteru (změna polohového 

uspořádání PB, delimitace kultur – druh pozemku – na TTP v 

ploše, vložení záchytných zasakovacích pásů TTP) 

– Technická opatření zkracující délku nepřerušeného PB 

(návrhová kapacita Q5–Q20, průlehy se zasakovacími pásy TTP, 

meze, příkopy, hrázky) 

http://spucr.cz/
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VII.Metody a kritéria navrhování  

souborů SZ 
C. Vodohospodářská opatření pro zadržení a 

zpomalení odtoku srážkové vody 
• Identifikace rizikové situace 

– Opakované povodňové situace a škody (monitoring eroze – VÚMOP), 

proudová eroze ve stržích,  

– neuspokojivý stav vodního režimu v mikropovodí 

• Volba optimálního opatření na ZPF 

– Záchytný průleh se zatravněním uprostřed PB (Q20), vhodný 

regulační objekt, inundační plochy v nivách a údolnicích 

– Malé neprůtočné retenční nádrže (Q50–100), retenční nádržky 

napájené drenážní vodou, polosuché poldry (Q50–100), ochrana 

intravilánu, přehrážky ve strži, zavlažovací nádrže a příkopy 

– Ochranné hráze na drobných tocích, zkapacitnění koryta 

– Rekonstrukce narušených hlavních odvodňovacích zařízení  

http://spucr.cz/
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VII.Metody a kritéria navrhování  

souborů SZ 

D. Opatření k ochraně a tvorbě krajiny 
• Závazný podklad pro KoPÚ – oborový dokument ÚSES nebo ÚPD 

– Neřeší zpracovatel KoPÚ, ale autorizovaná osoba (problémy při 

tvorbě reálných pozemků) 

– Problémy při masivním návrhu BC a BK suchých řad na ZPF 

– Oborová bariéra pro spolupráci (rigidní přístup k upřesnění 

skladebných částí ÚSES 

• Implementace podkladů do PSZ 

– Individuální situace dle úrovně spolupráce s orgány ochrany 

přírody a krajiny na obcích 

– Priority realizace ÚSES v rámci PSZ? 

– Nerespektování zásad metodiky MŽP ČR 1995? 

http://spucr.cz/
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Děkuji za pozornost 
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