
Česká zemědělská univerzita Fakulta životního prostředí, Katedra biotechnických úprav krajiny 

L inda  Šv i ráková  

Studie plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Běchary 

Study of plan of colletive equiptment of complex landscape consolidation in k. ú. Běchary 

Typ práce : Bakalářská práce 
 
Abstrakt 

Tématem bakalářské práce jsou pozemkové úpravy. Jejich historie, účel, forma a praktická realizace. 
Text je členěn do dvou relativně samostatných částí: rešerše a studie. V řešeršní části je důraz kladen 
zejména na historii a vývoj pozemkových úprav od nejstarších počátků do současnosti, přičemž je 
pozornost zaměřena na historii českých zemí. V dalších kapitolách je popsáno řízení o pozemkových 
úpravách, jak je vymezuje legislativa. V popředí zájmu stojí popis a účel plánu společných zařízení s 
podrobným rozborem jeho jednotlivých složek. Druhá část se sestává ze studie, jejímž cílem je zhodnotit 
realizaci plánu společných zařízení v obci Běchary. Aktuální stav je porovnán s navrhovaným a 
výstupem je konfrontace naplánovaného řešení s jeho skutečnou realizací. Skutečný stav je porovnán s 
teoretickým ideálem, který je popisován v odborné literatuře a také s obdobnými úspěšnými aplikacemi 
společných zařízení v krajině. V kapitole Výsledky jsou využity výstupy ze sociologického průzkumu, 
který proběhl mezi obyvateli obce a který má podat informaci o tom, jak občané hodnotí zdařilost 
realizace plánu společných zařízení a jejich vliv na život v obci. 
 
Klíčová slova: pozemkové úpravy, plán společných zařízení, tvorba krajiny, půdní fond 

 
Abstract 

This bachelor thesis is about land consolidation, their purpose and form. Text is divided into two parts, 
the first is bibliographic search and the second is contain research about implementation of plan of 
collective equipment. In the bibliographic part is the empahsis put on history of land consolidations and 
it´s development from oldest beginning to nowadaysThere is also a brief description of such historical 
events in the Czech republic. In following chapters are analysis of proceeding which define legislation. 
Focus is put particularly on the plan of collective equipment. The second part is an exploration of 
realization of collective equipment in municipality Běchary. The main goal is appraise successfulness of 
implementation and compare the accepted plan with realization. In this section are also present 
outcomes of a sociological research, which was made with residents and shows their opinions on 
realization of collective equipment ant it´s influence on life in the village.. A final discussion makes an 
important part of the thesis, there is compare current state of implementation collective equipment with 
technical literature and with successful implementation in other places. 
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