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Česká asociace pro krajinářskou architekturu, 

sekce Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. 

Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře 

 

ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA – PROSTOR PRO ŽIVOT  

Workshop 8. 2. 2023, FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 

 
Garant: Klára Salzmann, Ústav krajinářské architektury FA ČVUT; Zuzana Skřivanová, 
Českomoravská komora pro pozemkové úpravy 
 
Organizátor: Česká asociace pro krajinářskou architekturu, sekce Společnosti pro zahradní a 
krajinářskou tvorbu, Ústav krajinářské architektury ČVUT 
 
Partner: Českomoravská komora pro pozemkové úpravy  
 

 

Téma: 
Zemědělská krajina představuje 54 % rozlohy České republiky. Kvalita tohoto prostředí 
ovlivňuje život každého z nás.  Mezi zásadní nástroje, jak zemědělskou krajinu ovlivnit, patří 
zemědělská politika, pozemkové úpravy a územní plán. Pozemkové úpravy, tak jak je známe 
dnes, vznikly v roce 1991 s cílem napravit škody ve vlastnických vztazích. Postupem času se 
z pozemkových úprav stal klíčový nástroj pro komplexní tvorbu krajiny. Jedním z důležitých 
podkladů pro návrh tzv. Plánu společných zařízení je územní plán. V rámci workshopu 
budeme hledat odpovědi na následující otázky: 

 Zlepšuje se stav zemědělské krajiny, hospodaření s dešťovou vodou, stav biodiverzity a 
celková prostupnost krajiny? 

 Je zemědělská krajina prostorem pro život? 

 Naplňují územní plán a komplexní pozemkové úpravy zásady krajinného plánování? 

 Je územní plán v dnešní podobě dostatečným podkladem pro pozemkové úpravy? 

 Jaké jsou možnosti a úskalí komplexních pozemkových úprav ve vztahu k revitalizaci 
krajiny? 

 Jakým způsobem naplňují krajinářští architekti a projektanti pozemkových úprav své 
poslání krajinu plánovat a hledat její optimální uspořádání a funkci?  

 
 
Moderuje: Klára Salzmann, Zuzana Skřivanová 
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Program: 
 
8.45 – 9.30  prezence 
9.30 – 10.00  přivítání hostů 

Jana Pyšková – předsedkyně Rady ČAKA 
Jarmila Smotlachová – Senát Parlamentu ČR 
Tomáš Dubský – Poslanecká sněmovna ČR 

 

I. BLOK: Otázky, na které chceme hledat odpovědi 

 
10.00 – 10.05 Úvod – Definování otázek, na které chceme hledat odpovědi (Zuzana 

Skřivanová, Klára Salzmann) 
10.05 – 10.25 Biodiverzita zemědělské krajiny (Jiří Sádlo, BÚ AV ČR) 

10.25 – 10.45 Nature restoration Law (Eva Volfová, MŽP) 

10.45 – 11.05 Společná zemědělská politika jako nástroj revitalizace zemědělské krajiny 

(Jaroslav Šebek ASZ) 

11.05 – 11.25 Jak proces plánování krajiny probíhá v Německu? (Eva Němcová, FA 

ČVUT) 

 

PŘESTÁVKA A OBČERSTVENÍ 

11.30 – 12.00 
 

II. BLOK: Komplexní pozemkové úpravy: příklady dobré praxe a diskuse 
nad možnostmi a úskalími současného pojetí pozemkových úprav 

 
12.00 – 13.20 Zuzana Skřivanová, ČMKPÚ 
13.20 – 13.40 Michal Pochop, ČMKPÚ 
13.40 – 14.00 Jaroslava Kosejková, SPÚ 
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OBĚD 

13.00 – 14.00 
 

III. BLOK: Představení způsobů plánování krajiny různých škol v České 
republice 

14.00 – 14.20 Plánování krajiny – (Alena Salašová, MENDELU) 

14.20 – 14.40 Plánování krajiny – (Eva Jeníková, FA ČVUT) 

14.40 – 15.00 Jaké jsou rezervy a možnosti nástrojů územního plánování směrem 

k revitalizaci krajiny (Vladimír Mackovič, Alena Smrčková) 

 

IV. BLOK: Kulatý stůl a doporučení 

15.00 – 16.00 Jiří Sádlo, ASZ, SPÚ, Eva Němcová, Alena Salašová, Eva Jeníková, 
Alena Smrčková, Tomáš Dubský, Jarmila Smotlachová) 

 
Spolupráce projektantů územních plánů, projektantů pozemkových úprav a krajinářských 
architektů. Zapojení krajinářských architektů do projektů krajinného inženýrství.  
Podpora krajinných plánů pro obce. 
Diskuse určena pro starosty, úředníky státní a místní správy, zemědělce, projektanty KoPÚ, 
krajinářské architekty, projektanty ÚP. 
 
 

SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME 

 

 


