
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

do svých e-mailových schránek jste právě obdrželi třetí vydání 
elektronického Zpravodaje Státního pozemkového úřadu. Českou 
republiku trápí extrémní sucho, proto se tentokrát zaměříme 
zejména na tuto oblast.

Představíme Vám Generel vodního hospodářství, který řeší 
problematiku dopadů klimatických změn. Ukážeme Vám, jak 
konkrétně jsme výstavbou dvou vodních nádrží pomohli lepšímu 
vodnímu hospodářství v Mohelně na Třebíčsku. Revitalizace 
rybníka v Hněvnicích v Plzeňském kraji také pomohla v boji 
s klimatickými změnami, tady především s přívalovými srážkami. 

O pozemkových úpravách realizovaných na jižní Moravě, tedy 
zejména v oblastech vinic, se dočtete v rozhovoru s ředitelem 
Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj Janem 
Ševčíkem.

Přeji Vám příjemné letní čtení a těším se na Vaše podněty či 
dotazy.

S úctou 
Ing. Svatava Maradová, MBA 
Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu
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SPÚ PŘEDSTAVIL GENEREL 
VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Ústřední ředitelka SPÚ Ing. Svatava Maradová, MBA, 
představila na veletrhu Natur Expo v Brně Generel vodního 
hospodářství. Jde o projekt řešící závažné otázky adaptace 
české i moravské krajiny a zemědělství na globální klimatic-
ké změny. Jedním z jeho důležitých výstupů je mapa České 
republiky, na které je vidět, že suchem je ohroženo padesát 
procent půdního fondu. 

V MOHELNĚ SE 
INSPIROVALI HISTORIÍ
Dvě vodní nádrže, které v Mohelně vznikly díky komplexním 
pozemkovým úpravám, byly oceněny v soutěži Společné 
zařízení roku. „V rámci realizace pozemkových úprav jsme 
Státnímu pozemkovému úřadu předali návrh, jaká společná 
zařízení bychom si přáli. I na základě historických údajů 
bylo zřejmé, že by pro nás bylo nejlepší postavit vodní nádrž 
v místě bývalých mokřadů. A byli jsme velice mile překva-
peni vstřícností,“ říká starosta Mohelna Jiří Kostelník. 
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DÍKY PRECIZNÍMU 
ZEMĚDĚLSTVÍ ZNÁME 
LÉPE SVOU PŮDU
Dřív znal každý zemědělec důvěrně svá pole a půdu. Věděl, 
kde jsou úrodnější, kde naopak nesou méně a kde se pře-
množuje plevel. Jenže s rozvojem techniky se péče o pole 
stala méně osobní, člověka nahradily stroje ulehčující práci 
a sedláci už o své půdě vědí daleko méně. A jsou to nakonec 
opět technologie, které tento problém řeší a které pomáhají 
hospodářům znovu důvěrně znát pozemek a krajinu, ve kte-
ré hospodaří. Říká se tomu precizní zemědělství. 

HNĚVNICE 
UŽ POVODNĚ NETRÁPÍ
Revitalizace rybníka v Hněvnicích v Plzeňském kraji, který 
slouží jako protipovodňové opatření, bodovala v soutěži 
Společné zařízení roku. Slouží jako poldr a navazuje na něj 
systém přehrážek v úvozu. O tom, že protipovodňová opat-
ření splnila svůj účel, v Hněvnicích nepochybují. Za poslední 
tři roky, kdy je obec proti velké vodě chráněná, se žádné 
problémy neopakovaly. 

MEZIPLODINY CHRÁNÍ 
POLE A VYLEPŠUJÍ PŮDU
Půda je bohatství nás všech. Pro zemědělce je prostředkem 
k úspěchu, tedy k velké a kvalitní sklizni, a z té se nakonec 
těšíme i my ostatní. Zásoby živin v půdě však nejsou nevy-
čerpatelné, a proto se o ni musíme dobře starat. Použití me-
ziplodin je jedním z opatření, která pomáhají zachovat, nebo 
i vylepšit kvalitu půdy. 

SPÚ NA JIHU MORAVY ŘEŠÍ 
HLAVNĚ SUCHO A VINICE
„Řada starostů ještě o výhodách pozemkových úprav neví 
a například na protipovodňová opatření složitě vykupují 
půdu třeba i od dvaceti až třiceti vlastníků. Přitom se dá vše 
řešit daleko jednodušším způsobem s využitím pozemků 
státu a spoluprací s SPÚ,“ říká mimo jiné v našem rozhovoru 
Jan Ševčík, ředitel Krajského pracoviště Státního pozemko-
vého úřadu pro Jihomoravský kraj v Brně. 
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Pro odhlášení z odběru Zpravodaje pošlete e-mail na komunikace@spucr.cz a do předmětu napište „Nechci zpravodaj“.
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