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Generel vodního hospodářství krajiny ČR je projekt 
zaměřený na koncepční úpravy hospodaření 
v krajině s ohledem na dopady související se změnou 
klimatu a směřovaný na zemědělskou praxi. 

CÍL TOHOTO PROJEKTU
•  definování nejzranitelnějších oblastí České republiky 
•  vypracování návrhu ochranných opatření 

ke zmírnění negativních účinků, zejména povodní 
a sucha, akceptovatelného zemědělskými subjekty 

•  vytvoření legislativního rámce a finančního zajištění 
pro realizaci adaptačních opatření na vybraných 
územích s důrazem na primární roli zemědělce jako 
aktivního subjektu

•  realizování opatření na pilotních farmách 
a průběžné vyhodnocování jejich účinnosti

•  podpoření rozvoje efektivně využitelných závlah
•  navrhování a podpora výstavby vodních nádrží 

s protierozní a protipovodňovou funkcí a současně 
jako zdroj vody pro období sucha

•  zabezpečení zásobování vodou pro území ČR

GENEREL VODNÍHO 
HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY 
ČESKÉ REPUBLIKY

GARANT REALIZACE 
KRAJINNÝCH OPATŘENÍ

Generel vodního hospodářství krajiny ČR je 
projektem Státního pozemkového úřadu, který je 
za podpory Agrární komory České republiky řešen 
řadou výzkumných institucí a vysokých škol.

www.spucr.cz



Státní pozemkový úřad byl zřízen ke dni 1. ledna 2013. 
Jednou z jeho hlavních činností je řízení 
o pozemkových úpravách, které jsou důležitým 
nástrojem pro zmírňování dopadů povodní a sucha. 

Do jeho působnosti patří:
•  správa státních zemědělských nemovitostí

•  řízení pozemkových úprav

•  tvorba rezervy státní půdy

•  rozvoj systému pro sledování sucha

•  správa státních závlahových systémů

•  spolupráce na Monitoringu eroze zemědělské půdy

•  kooperace na souhrnu opatření pro zmírnění nega-
tivních dopadů sucha a nedostatku vody v nadchá-
zejících desetiletích (Generel vodního hospodářství 
krajiny ČR)

•  restituce a privatizace

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD POZEMKOVÉ ÚPRAVY
ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ

PROTIEROZNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ

OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pozemkové úpravy patří ke klíčovým faktorům 
vedoucím k rozvoji venkova. Jejich prostřednictvím 
se snažíme obnovit vztah, který byl v minulosti 
samozřejmostí, a to vztah člověka k půdě a krajině.

Význam pozemkových úprav pro vlastníky pozemků 
a jejich uživatele-nájemce:
•  upřesnění vlastnictví pozemků 

•  možnost scelení pozemků, jejich vytyčení nebo 
úprava tvaru 

•  možnost reálného rozdělení spoluvlastnictví 

•  zpřístupnění pozemků polními cestami

•  uzavření nových nájemních smluv na zcela přesnou 
výměru parcel

•  vytyčení lesních pozemků (v případě jejich řešení 
v pozemkových úpravách)

Význam pozemkových úprav pro obce: 
•  dohledání dosud nezapsaného obecního majetku

•  převedení většiny pozemků pod navrženými 
společnými zařízeními do vlastnictví obce

•   realizace prvků ze státních prostředků nebo 
zdrojů EU 

•  snížení pohybu zemědělské techniky uvnitř obce 

•   další využití vybudovaných polních cest, např. jako 
cyklotras 

•  ochrana území před záplavami pomocí protierozních 
a vodohospodářských opatření 

•  zvýšení pestrosti okolní krajiny

•  nové uspořádání pozemků tak, aby byly přístupné 
a zemědělsky využitelné i pro realizaci výstavby 
obchvatů obcí, silničních a železničních koridorů


