
Stanovisko Svazu vodního hospodářství ČR ke  Generelu území chráněných 

pro akumulaci povrchových vod 

Svaz vodního hospodářství ČR podporuje legislativní a další navazující kroky Ministerstva 
zemědělství, které v dohodě s Ministerstvem životního prostředí sleduje přípravu takových 
adaptačních opatření, která pro příští generace ochrání omezené využitelné vodní bohatství 
na území České republiky. Dosavadní zkušenosti vodohospodářů z řešení lokálních 
problémů s nedostatky vodních zdrojů, umocněné výzkumem a studiemi dopadů možných 
klimatických změn na vodní hospodářství, zejména na bezporuchové zásobování pitnou 
vodou, vede SVH ČR k podpoře veškerých aktivit podporujících příslušná adaptační 
opatření. 

S odkazem na princip předběžné opatrnosti SVH ČR považuje za zcela zásadní, aby 
v zájmu dalšího rozvoje funkčního vodního hospodářství byly s dlouhodobým výhledem 
vymezeny a chráněny plochy morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci 
povrchových vod pro snížení nepříznivých účinků sucha.  

Nedostatek vody, sucho a přizpůsobení se změně klimatu jsou témata, jimiž se Rada 
Evropské Unie dlouhodobě zabývá. V červnu 2010 přijala Rada pro životní prostředí 
dokument „Nedostatek vody, sucho a přizpůsobení se změně klimatu, který podporuje 
aktivity členských států pro snížení zranitelnosti Evropské Unie vůči dopadům změny klimatu 
ve všech souvislostech. Vyzývá proto členské státy k vypracování plánů pro zvládání 
nedostatku vody a sucha a k prosazování udržitelného užívání vody. Zároveň připomíná, že 
nedostatek vody a sucho, ačkoliv jsou nezávislými jevy, spolu úzce souvisejí. Nedostatek 
vody souvisí s dlouhodobou nerovnováhou mezi zásobami vody (vodními zdroji), poptávkou 
po ní a potřebami ekosystémů, zatímco sucho ve svých rozličných podobách je spojeno 
s výrazným dočasným poklesem přirozené dostupnosti vody oproti dlouhodobé průměrné 
úrovni do té míry, že dostupná voda dočasně nepostačuje k pokrytí potřeb ekosystémů 
a udržitelné činnosti člověka.  

Vítáme proto aktivitu Mze, které spolu s MŽP reaguje na tento zásadní dokument EU a 
v návaznosti na novelu vodního zákona připravilo „Generel území chráněných pro akumulaci 
povrchových vod a základních zásad využití těchto území“. Generel byl zpracován jako 
odborně-technický podklad vyjadřující dlouhodobé zájmy vodního hospodářství pro 
zapracování do Politiky územního rozvoje České republiky a územně plánovací 
dokumentace krajů. Zdůrazňujeme, že tento Generel není plánem na výstavbu přehrad, jak 
se někdy mylně uvádí ve sdělovacích prostředcích, ale podkladem pro vymezení území 
lokalit pro akumulaci povrchových vod v politice územního rozvoje a územně plánovacích 
dokumentacích, které zajistí využívání stanovených území tak, že nedojde k znemožnění 
nebo podstatnému ztížení možné realizace konkrétní vodní nádrže v budoucnu.  

SVH ČR vyzývá všechny dotčené obce a kraje i další zainteresované instituce, aby se 
podrobně seznámily s touto problematikou a přijaly argumentace, které jsou např. uvedeny 
na webových stránkách Mze, kde byl návrh Generelu zveřejněn. 

 

 


