
 

   

 
 

 

Záznam ze semináře 
 

„Plány povodí 

a jejich využití při hospodaření s vodou v krajině“ 

 
 

konaného dne 10. 12. 2014 od 09:00 hod. v zasedací místnosti Povodí Moravy, s. p., 

Dřevařská 11, Brno. 
 

 

Přítomni: dle presenční listiny 

 

Akce byla pořádána v rámci aktivit tematické pracovní skupiny Ministerstvem zemědělství 

CSV JMK, Agrární komorou ČR a Povodím Moravy, s. p. 

 

 

Seminář zahájil Ing. Richard Klement s informacemi o činnosti CSV JMK v roce 2014   

a informacemi o aktualitách PRV a prezentoval činnost odborné Tematické pracovní skupiny 

JMK. Seznámil přítomné s danou problematikou, programem semináře a představil 

přednášející. V závěru vystoupení přednesl návrh aktivit pro CSV JMK, jejich rozpočet pro 

rok 2015 a předpokládané změny v souvislosti se zrušením KAZV ke konci roku 2014. 

 

RNDr. Jan Hodovský, generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Na úvod přivítal účastníky, 

prezentoval činnost Povodí Moravy, s. p. a uvedl problematiku ve vztahu k aktuálním 

potřebám PM. 

 

Ing. Václav Hlaváček, CSc, viceprezident Agrární komory ČR a předseda představenstva 

RAK JMK. Své vystoupení zaměřil na vývoj klimatu se vztahem na agrární sektor převážně 

Jihomoravského kraje. Dále na přípravu podmínek pro dotační politiku v novém plánovacím 

období. Závěrem shrnul potřeby zemědělských subjektů ve vazbě na potřebu zadržení a 

využitelnost vody v krajině a podal základní informace o přípravě generelu vodního 

hospodářství. Dále se zaměřil na účelnou spolupráci subjektů v zemědělském sektoru ve 

vazbě na potravinovou soběstačnost. 

 

Ing. Richard Klement dále informoval přítomné o výstupech odborných studií k problematice 

sucha v Jihomoravském kraji. Studie „Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění 

změnou klimatu na příkladu aridních oblastí“ byla představena závěrečnou zprávou, 

dostupnou na webu MZe. Byla zdůrazněna specifičnost podmínek JMK ve vazbě na 

hodnocení výskytu sucha. Prezentace suchem způsobenou ekonomickou újmou obilovin a 

řepky byla vyčíslena v Kč na ha srovnáním výnosů na okrese Břeclav s Jihomoravským 

krajem a okresem Břeclav a ČR. Prezentace pokračovala závěrečnou zprávou z webu Mze 

„Studie projevů sucha ve vazbě na degradaci půd v extrémním roce 2013“. Představena  

 

 



 

   

 

 

byla vláhová bilance okresu Břeclav a okresu Kladno, srovnání srážkových poměrů na 

Břeclavsku a Kladensku. Dále ekonomické vyhodnocení dopadů sucha 2013 na zemědělství 

porovnáním průměrných výnosů pšenice a ječmene v letech 2007-2013 srovnáním Kladenska 

Břeclavska a ČR. Závěrem byla přednesena suchem způsobená ekonomická újma obilovin a 

řepky v Kč na ha, srovnáním okresu Břeclav a JMK a ČR. 

 

RNDr. Jan Hodovský, generální ředitel PM, Ing. Miroslav Foltýn, vedoucí útvaru 

vodohospodářského plánování PM a Ing. Marek Vyskot, vedoucí vodohospodářského 

dispečinku PM prezentovaly téma „Plánování v oblasti vod – plány povodí“ Zde byla 

představena specifičnost PM, jenž působí na území 7 krajů ČR. Zdůrazněna byla nutnost 

zadržování vody v krajině ve vazbě na zemědělství.  

 

Ing. František Pavlík, vedoucí oddělení na ústředí, Odbor metodiky a řízení pozemkových 

úprav, Státního pozemkového úřadu prezentoval činnost SPÚ, potřebu využití plánů povodí 

při projektování pozemkových úprav se zaměřením na zadržení a využití vody v krajině. 

Prezentoval řadu úspěšně realizovaných projektů SPÚ podpořených z PRV 2007-2013.  

 

 V rámci diskuze bylo projednáno a zodpovězeno množství dotazů na daná témata se 

zaměřením na zadržení a využití vody v krajině především ve vazbě na agrární sektor. 

Zdůrazněna byla nutnost pokračování práce na projednaných tématech se zaměřením na 

výměnu zkušeností a předávání informací. 

 

Po přestávce na oběd pokračoval seminář exkurzí zájemců do areálu vodního díla Brno – 

Brněnské přehrady. Odborný výklad hrázným přehrady byl zaměřen na historii a současnost 

vodního díla a bylo zodpovězeno množství dotazů. 

 

Závěr: účastníci semináře z řad přednášejících i účastníků se shodli na účelnosti semináře a 

vyjádřily nutnost v pokračování a rozvíjení projednávaných témat. 

 

 

Souhrn diskutované problematiky: 

- zadržení a vyžití vody v krajině 

- dopady změn klimatu na život na venkově 

- možnosti využití PRV a aktivit CSV při sdílení možností řešení v diskutované 

 oblasti 

- koordinace činností /příprava generelu vodního hospodářství 

- posílení výměny zkušeností a vzájemné komunikace, zvyšování efektivity a 

 účelnosti komunikační sítě 

- spolupráce na přípravě a realizaci novelizace Plánů povodí 

 

 

Zpracoval: Ing. Richard Klement 

 

             


