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Sborník Voda pro Jihomoravský kraj 

• Usnesení PS ŽP RSK JMK: Vytvořit materiál pro strategii 
„VODA pro JMK“ 

• Sborník Voda pro JMK zahrnuje:

• Usnesení RSK od roku 2016

• Podklady a data pro usnesení 

• Projednán v klubech ZJMK, KŽP, PS ŽP RSK JMK, 
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• Všechny závěry vyplývají z faktů a čísel, odmítají „všeobecně se 
říká“

• Žádné téma není okamžitě použitelné, každé vyžaduje 
rozpracování detailů 

• Zpracování jednou osobou v přesčasech  

• Pracovní skupina pro životní prostředí doporučuje:

• RSK JMK souhlasí s použitím sborník „Voda pro JMK“ pro 
jednání s ministerstvem zemědělství, ministerstvem životního 
prostředí a dalšími organizacemi, které mohou ovlivnit 
hospodaření s vodou.

Sborník Voda pro Jihomoravský kraj 
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Program SUWAC 

• financování potřebných opatření ze závěrů RSK JMK aktivita 
založení Spolku SUWAC:

• NE majetek, na svou činnosti si musí vydělat z projektů

• velké projekty s dopadem do vodní bilance a zajištění vody pro 
obyvatelstvo.

• Žadatelem o dotaci bude nositel projektu 

• Peníze od donátora půjdou do ČMZB 

• Systém žádostí a distribuce peněz je ověřen na projektu tzv. 
Velká Dyje
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• Ing. Luboš Novák, CSc. Člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR

• Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc. dr. h. c., CzechGlobe (ředitel)

• Ing. Lubomír Gloc, Vodárenská akciová společnost (generální ředitel)

• Ing. Jindřich Dušek, Ph.D., Vírský oblastní vodovod (ředitel)

• Prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D., CzechGlobe (INTERSUCHO)

• Ing. Jakub Kožnárek, Brněnské vodárny a kanalizace (generální ředitel)

• Ing. Jan Kříž, MŽP (náměstek ministra pro řízení sekce fondů EU)

• Ing. Havíř František, Krajský úřad Jihomoravského kraje 

• RNDr. Jitka Novotná, Česká geologická služba (hydrogeoložka)

• Ing. Vojtěch Doležal, SEWACO (ředitel)

• Ing. Markéta Melicharová Gutová, Svaz VKMO (tajemnice)

• Ing. Miroslav Foltýn, Povodí Moravy (vedoucí útvaru vodohospodářského 
plánování)

Program SUWAC 
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Program SUWAC 
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• Slavnostní vyhlášení Programu SUWAC 24. června 2019 

• CzechGlobe, Asociace Krajů a Svaz VKMO – po 02.07.2019

• Pracovní skupina pro životní prostředí doporučuje RSK JMK 
podpořit zapojení Jihomoravského kraje do programu 
„SUWAC“

Program SUWAC 
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Odbor životního prostředí KrÚ Jihomoravského kraje - Vedoucí odboru 

Ing. František Havíř 

Telefon: + 420 725 111 490, + 420 541 651 571

E - mail: havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz

mailto:havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz


Právní analýza

• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí - je nutné chránit ovzduší,

vodu, ….

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

• Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

• Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF

• Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových

úřadech

• Zákon č.289/1995 Sb., o lesích

MNOHO ZÁKONŮ: proklamativní, chybí pravidla
9



1. Usnesení vlády č. 620 z 29. 7. 2015

2. „Strategie k realizaci opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a

nedostatku vody“, materiál MZe

3. Výsledky výzkumného projektu VÚV T.G.M. „Podpora dlouhodobého

plánování a návrhu adaptačních opatření v oblasti vodního

hospodářství“

4. Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (Adaptační

strategie – UV č. 861 z 26. 10. 2015)

5. Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (UV č. 34 z 2017)
10

Koncepční dokumenty



6. Plány povodí, zejména pak národní plány povodí

7. Generel vodního hospodářství krajiny

8. AdaptaN

9. UrbanAdapt

10.Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky (UV

č. 528 z 24. 7. 2017)

11. HAMR (varovný a předpovědní systém)

STUDIE, PROJEKTY, VÝZKUM – BEZ VÝSLEDKU
11

Koncepční dokumenty



Bilance vody

Dyje - Teoretická bilance vody pro úroveň všech odběrů vody pro roky 2015 – 2018

v mil. m3/rok
průměrný rok MZP 2015 2016 2017 2018

LMG Ladná - proteklá 

voda
1 315 902 748 468 408

voda potřebná pro 

zabezpečení MZP
239 239 239 239 239 239

odběry skutečné Dyje 

celkem 
88,18 88,18 81,81 84,97 86,2

"disponibilní voda" 988 575 427 144 83

odběry povolené celkem 200 200 200 200 200

"disponibilní voda" 876 463 308 28 -3112
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Plocha JMK

Jihomoravský kraj

Kultura Výměra ha %  JMK

ZPF 424 021 59,00    

Lesní půdy 201 514 28,00 JMK=87,00%

Vodní plochy 15 626 2,20 ČR=87,35%

Zast.pl., nádvoří 14 429 2,00

ost. 63 193 8,80

Celkem  718 783 100,00
14



Vodní eroze
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Větrná eroze



Technologická opatření 

I. Vhodné plodiny a odrůdy:

Vojtěška, jetel - ideální

Řepka

• zanechává nejvíce organické hmoty po sklizni (8 t), silné kořeny –

prokypření půdy

• nejlepší předplodina pro ozimou pšenici - nechává půdu ve velmi dobré

struktuře (půdní agregáty),

• Ozim – kryt přes zimu, na nepotravinářské využití v roce 2016 POUZE

28 %.

Kukuřice - jediný kryt po žních, organická hmota,

Trvalé kultury, Vinohrady, Stálezelená pestrá krajina – směsky, ozimy,
17



18

II. Inovované postupy při zpracování půdy

• podrývání,

• omezení orby

• bezorebné setí,

• pásové zpracování půdy (strip till)

• pásové setí po vrstevnici

• obdělávání po vrstevnici

Technologická opatření 
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Technologická opatření 



Technická opatření

Komplexní pozemkové úpravy

• 38 % ploch zpracované, nemají zásadní vliv na bilanci vody.

• Větší pravomoci pro SPÚ ČR při prosazování dostatečně účinných

opatření v krajině (požadavky na projektanta, podmínky při

projednávání).

• Závazek státu a obce k realizaci PÚ před zahájením PÚ.

• Pro JMK odhad 15 mld. Kč, nyní ročně 150 mil. Kč = 100 let.

Modernizace stávajících 5hlavních závlahových zařízení.

Výstavba nových vodních děl

• VD Borovnice, VD Kuřimské Jestřebí, VD Terezín
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981 m

904 m

Pozemkové úpravy 
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Pozemkové úpravy 
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Pozemkové úpravy 



KoPÚ

Novelou zákona o PÚ:

• zvýšit odpovědnost projektanta a SPÚ za protierozní ochranu,

• umožnit SPÚ nezahájit nebo přerušit projektování PÚ v případě, že

nebude vůle k přijetí zásadních návrhů z pohledu eroze půdy,

• podmínit projektování KPÚ realizací,

• před projektováním KoPÚ bude podepsán finanční závazek státu a

obce,

• Do textu zákona o PÚ doplnit a předsadit význam vody a půdy:

„zabezpečuje se jimi zadržení vody, omezení vodní a větrné eroze a

přístupnost a využití pozemků a ………………..



• Výměra větrolamů na jižní Moravě 1 200 ha

• Správa LČR 320 ha

• Cíl: 35 000 ha = 5 %

• OBNOVA:

- úprava pravidel OPŽP, pokud ne,

- návrh DT pod PRV – Mze – asi do 50 mil. Kč/rok

25

Větrolamy



Větrolamy

• Poloprodouvavý

větrolam
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• 213 200 ha lesů, = 29,6 % výměry JMK (dle ČSÚ 201 514 ha = 28,04 %)

• 34,4 % jehličnaté dřeviny a 65,6 % listnaté dřeviny.

• smrk ztepilý – 19,7 %, dub zimní 17,9 %, buk lesní 10,4%, borovice lesní

7,9 %, ostatní duby (letní, cer, červený) společně 6,9 %,

• Půdní organická hmota tzv. humus je soubor všech odumřelých OL

• Retence humusu - za čtyřicet hodin trojnásobek své hmotnosti

27

Organická hmota v lesní půdě



Organická hmota v lese
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• zásoba půdního oxidovatelného uhlíku (dále jen „Cox“) v půdách je 

94,38 t/ha,  + mrtvé dříví 4,59 t/ha, celkem je 98,97 t Cox /ha.  

• vytvoření sítě lesních porostů v krajině, které by nesly hodnoty 

mrtvého dřeva dosahující 50 m3/ha

• Oproti dubu se smrk v evropských lesích rozkládá 1,4 krát, borovice 1,6 

krát a buk 1,8 krát rychleji 

29

Organická hmota v lese



Organická hmota v půdě
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Množství oxidovatelného uhlíku (Cox)

• Problematická - definice, zjišťování množství 

a kvality půdní organické hmoty. 

• Jediný ukazatel pro hodnocení množství 

organické hmoty je tzv. Cox

• Medián na orné půdě 1,55 % Cox, ostatní 

kultury 1,49 - 1,68 % Cox, TTP 2,17 

• nižší obsah je v mírně teplé oblasti, vyšší 

obsah v chladnějších oblastech

• 24letý pokus ÚKZÚZ: 

- ani hnojení mrvou spolu s NPK nemá 

výrazný vliv (rozdíl do 0,1 %) na nárůst 

organické hmoty v půdě.
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Kaly

• 200 000 t sušiny

• Kaly ČOV 0,5 až 7 % sušiny, která se skládá z

• 65 % organických látek a 

• 35 % anorganických látek (2% mikroplasty).

• = 130 000 t sušiny OL     : 3 500 000 ha ZPF (4,2 mil. Ha)

• = 37 kg/ha.     X      5 000 kg/ha (Čvančara) = 0,74 %

X   15 000 kg/ha (diplomové práce) 

Kaly



32

Polutanty                v kalech z ČOV

• Hormony

• Farmaka a prostředky osobní péče

• Mikroorganismy – bakterie

• Mikroplasty

• Nanomateriály

Kaly z ČOV

OŽP KrÚ  JMK
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Posklizňové zbytky

Čvančara



Likvidace kalů v Evropě
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1. Část plochy zemědělských půd, na základě údajů VÚMOP a 
letecké přebonitace zařadit do ploch nevhodných pro zemědělskou  
produkci 

2. Povinnost projektanta a SPÚ při pozemkových úpravách dbát 
zásad protierozní ochrany s podmínkou výkupu půdy a realizace, 
pravomoci SPÚ

3. Dotace na půdoochranné technologie

4. Dotace na pěstování sóji a vojtěšky

5. Protierozní vyhláška s přísnějšími limity  

6. Prohlášení vody za veřejný zájem

Cíle: 

OŽP KrÚ  JMK
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7. Zrušení všech dotačních titulů nebo pobídek ke spalování štěpky 

z lesa, zákaz odvozu slámy z pole, LČR budou vyhlašovat soutěže pro 

lesní těžbu s podmínkou ponechání podrcené štěpky v lese

8. Aktualizovat Studii Větrná eroze v Jihomoravském kraji s cílem rozšířit 

spektrum listnatých dřevin

9.Vytvořit dotační titul pro na výsadbu a obnovu větrolamů (včetně LČR)

10. Zařazení vodních nádrží na PUPFL do opatření, která jsou určena k 
podpoře funkcí lesa

Cíle: 
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Cíle 

11.Výstavba nových vodních děl – Borovnice, Kuřimské Jestřebí,
Terezín   

12.Povinnost měření odběrů povrchových vod a přenosu měřených dat 
správci povodí v reálném čase

13. Vytvoření marketinkového fondu pro minimálně 10 zemědělských 
komodit

14. Navýšení hladiny střední nádrže NMN o 35 cm 

15. Rychlerostoucí dřeviny i na I. a II.

16. Používání glyfosátu na jaře 

17. Zvýšení ploch vinic v JMK o 10 000 ha
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Cíle

18.NE kaly z ČOV na ZPF – při produkci max. 200 tis t sušiny a 4 mil.

ha ZPF = průměrně 50 kg/ha.

19.OP VZ Metodika výpočtu újmy, sladit zákon o ZPF, katastrální a o 
zemědělství.

20. Propojování soustav – problém ochoty vlastníků infrastruktury, 
problém najít spolehlivý zdroj, problém „tahání se o vodu“ mezi 
soustavami v případě nedostatku vody v celém JMK.

21. Dotace ČOV pod podmínkou odstraňování P, potřeby JMK a zdroje 
(SFŽP, MZe). Dříve SFŽP z OPŽP každoročně dotoval asi 4 mld. 
Kč vodohospodářské stavby, nyní to bude asi 1,7 mld.
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Odbor životního prostředí KrÚ Jihomoravského kraje - Vedoucí odboru 

Ing. František Havíř 
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E - mail: havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz

mailto:havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz

