Návrh řešení na zadržování vody
v krajině na území Kraje Vysočina

PREZENTUJÍCÍ

Kraj Vysočina
Rozloha Kraje Vysočina celkem
679 575 ha
Struktura: zemědělská půda – 408 361 ha
lesní půda – 207 441 ha
vodní plocha – 12 206 ha
ostatní pozemky – 51 567 ha
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Kraj Vysočina
Území Kraje Vysočina je nejen střechou České republiky,
rozkládá se na pomezí Čech a Moravy, je zde vyznačen
střed Evropy, ale nachází se zde i hlavní evropské rozvodí
- úmoří Severního moře do západní části kraje zasahuje
povodím Labe, ale Labe samo krajem neprotéká a vody do
něj odtékají řadou menších řek, z nichž k těm
významnějším patří Sázava, Doubrava a Želivka. Obdobně
východní polovina kraje patří k úmoří Černého moře a
povodí Dunaje a povrchovou vodu odvádějí řeky Svratka,
Oslava, Jihlava, Rokytná a Moravská Dyje.
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Kraj Vysočina
Vodní nádrže:
• Vodárenská nádrž Švihov na řece Želivce zásobuje
pitnou vodou hlavní město Prahu, část Středočeského
kraje a západní část Kraje Vysočina;
• Vodárenská nádrž Vír na řece Svratce zásobuje pitnou
vodou brněnskou aglomeraci a část Kraje Vysočina;
• Dalšími významnými nádržemi jsou Mostiště, Hubenov
a Nová Říše.
• Naopak značná část území okresu Třebíč je zásobována
vodou z vodní nádrže s vodárenským odběrem Vranov
v Jihomoravském kraji.
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Sucho
• V červenci 2017 schválila vláda ČR Koncepci ochrany před
následky sucha pro území ČR, protože pětina území ČR je
rizikem sucha ohrožena.
• Již počátkem roku 2016 inicioval hejtman Kraje Vysočina vznik
pracovní skupiny k řešení dopadů dlouhodobého sucha a
nedostatku vody. Zpracovány 2 materiály: Doporučení pro obce
a obecní úřady Kraje Vysočina k možnému postupu v případě
nedostatku vody a Návrh krátkodobých, střednědobých a
dlouhodobých opatření.
• Koncem listopadu 2017 zadal hejtman Kraje Vysočina OŽPZ
zpracování Návrhu řešení na zadržování vody v krajině na území
Kraje Vysočina.
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Podklady pro návrh řešení
• Benchmarking na všechny krajské úřady, OŽP (11 odpovědí)
• Dotazníková akce na všechny obce Kraje Vysočina (92
odpovědí)
• Projednání na Komisi ŽP dne 16.1.2018
• Projednání na Komisi zemědělství dne 4.12.2017
• Projednání se zástupci zemědělských subjektů dne 31.1.2018
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Titul prezentace

Zadržování vody v krajině a ochrana přírody
- průtočná kapacita koryt - nejen obnova nepřirozené hloubky
koryt a pročišťování upravených koryt
-oprava technických opevnění - jen v dílčích úsecích v
zastavěných územích, mimo intravilán
-nutnost zachování přirozeně zaplavitelných niv
-zachování a obnova mokřadů (mokřadem je třeba chápat
spíše přirozený výskyt vody v krajině, např. v terénních
depresích)
-budování tůní, malých vodních ploch
-problematika sucha - kvantita i kvalita vody v tocích i stojatých
vodách
17.4.2018
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Titul prezentace

Příklady schválených projektů Kraje Vysočina k
podpoře zadržování vody do r. 2020
PP Sochorov – udržovací práce na rybníce
PR (EVL) Havranka – vybudování mokřadů, obnova příkopů
PP (EVL) V Kopaninách - udržovací práce na rybníce
PR (EVL) V Lisovech - asanační a regulační opatření rašelinišť a
mokřadů
PP (EVL) Hajnice - obnova malé vodní nádrže

17.4.2018
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Titul prezentace

17.4.2018
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17.4.2018
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17.4.2018
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17.4.2018
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17.4.2018
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Titul prezentace

Vyhodnocení dotazníkové akce u obcí Kraje Vysočina na
téma opatření proti suchu
- prosinec 2017 – dopis DS jménem radního
- leden 2018 – připomenutí e-mailem
- co by vaší obci pomohlo v boji proti suchu nebo ke
zlepšení zadržení vody v krajině
- důvodem – nepříznivá hydrologická situace - nedostatečné
atmosférické srážky - nedostatek podzemní vody – náhradní
zásobování pitnou vodou

17.4.2018
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Titul prezentace
Roční úhrny srážek v Kraji Vysočina [mm]
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Titul prezentace

- odpovědi – 92 obcí (ze 704) a 1 DSO
- návratnost 13 %
13 %

17.4.2018
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Titul prezentace

OBLASTI:
1. vodní hospodářství
2. zemědělství
3. lesní hospodářství
4. ochrana přírody
5. společné – překryv
6. pozemkové úpravy

17.4.2018
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Titul prezentace

1. vodní hospodářství
- stávající dotační tituly kraje v oblasti VH (GP Čistá voda a zásady ZK
DIVAK)
- příprava a realizace opatření v krajině (souvisí s ochranou přírody)
- nákup nádrží na dešťovou vodu, zasakování dešťové vody, využívání
tzv. šedé vody
- vypracování HG průzkumu (studie) kraje, vytipování území postižených
suchem
- podpora zlepšení technických možností vodárenských společností a
obcí pro náhradní zásobování pitnou vodu, nákup cisteren
- vytvoření metodiky o významu vsaku dešťových vod ze staveb
- apel na stát - zjednodušení podmínek pro výstavbu vodních děl

17.4.2018
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Titul prezentace

2. zemědělství
- podpora zajištění dostatku organické hmoty v půdě
- nastavení dotačních pravidel pro zemědělské subjekty motivující
zemědělce k šetrnému hospodaření
- metodická činnost zemědělcům vedoucí k šetrnému hospodaření
- kontrola dodržování hospodaření na pozemcích v OP VZ
- podpora zelených pásů
- podpora zemědělcům za neudržování meliorací
- podpora zemědělcům za omezení velikosti půdních bloků

3. lesní hospodářství
- dotace na obnovu lesů po kalamitách
- podpora výkupní ceny dřeva

17.4.2018

19

PREZENTUJÍCÍ

Titul prezentace

4. ochrana přírody
- posílení dotací na výsadbu zeleně v intravilánu a v extravilánu

5. společné
- metodická činnost obcím týkající se sucha
- zákonodárná iniciativa kraje
- úprava právních předpisů vztahujících se k hospodaření v CHKO a OP
VZ
- v CHKO a OP VZ podpora zpracování kalů z ČOV kompostováním

6. pozemkové úpravy
- podpora a realizace KPÚ
- informace o prospěchu KPÚ

17.4.2018
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druh požadavku, námětu

Titul prezentace
obce

zachování dotačních titulů kraje v oblasti vodního hospodářství
(projektová příprava i realizace staveb), navýšení alokace v
krajských dotačních titulech, plánována žádost obce o finanční
1.
podporu z těchto titulů, dotovat nové vodní zdroje, úpravny vod
(dusičnany, těžké kovy), domovní ČOV, rekonstrukce stávajících
sítí

2.

podpora opatření v krajině (poldry, nové rybníky a odbahnění
stávajících, navýšení hladiny v toku, mokřady, revitalizace toků...)

Bystřice nad Pernštejnem, Polná, Svratka, Hojanovice, Hubenov,
Moraveč, Nevcehle, Osové, Rosička, Řečice, Mysletice, Račín,
Staré Bříště, Sobíňov, Radešínská Svratka, Plandry, Hurtova
Lhota, Sejřek, Zachotín, Hněvkovice, Herálec, Mysletín, Včelnička,
Černovice, Ubušínek, Unčín, Jasenice, Jiřice, Rybníček, Pikárec,
Babice, Strachujov, Kyjov, Zubří, DSO Mikroregion Novoměstsko,
Moravec, Bobrůvka, Štěpánov nad Svratkou, Mirošov
Ždírec nad Doubravou, Opatov, Bochovice, Hluboké, Řečice,
Mysletice, Vilémov, Žirovnice, Mysliboř, Chyšná, Leskovice, Horní
Libochová, Hurtova Lhota, Zachotín, Pelhřimov, Včelnička, Velké
Meziříčí, Staré Bříště, Babice, Pavlov, DSO Mikroregion
Novoměstsko, Vojslavice, Útěchovičky, Nové Město na Moravě,
Dolní Cerekev
Hluboké, Jámy,Okrouhlice, Mysletice, Vilémov, Horní Libochová,
Sejřek, Černovice, Strachujov, DSO Mikroregion Novoměstsko,
Voslavice

nákup nádrží na dešťovou vodu, zasakování dešťové vody,
3. využívání šedé vody (splaškové odpadní vody především z
koupelen)
propojení vodovodů se sousedními obcemi, napojování na
Řečice, Bystřice nad Pernštejnem, Černovice, Jámy, Radešínská
4. skupinové vodovody, vypracování plánu na vybudování velké
Svratka
vodovodní soustavy, propojování vodovodních soustav
provádění pozemkových úprav (směny pozemků, výkupy pozemků,
5.
Kámen, Sobíňov, Hurtova Lhota, Pelhřimov, Černovice, Bobrůvka
remízky, průlehy)
opatření na zemědělských pozemcích (dostatek organické hmoty),
dotace pro zemědělce, šetrné hospodaření na zemědělské půdě v
Horní Smrčné, Obrataň, Chyšná, Hurtova Lhota, Pelhřimov,
blízkostech ochranných pásem vodních zdrojů, zelené pásy,
6.
Včelnička, DSO Mikroregion Novoměstsko, Číchov, Útěchovičky,
udržení kvality půdy, rozbít zelení velké lány orné půdy, nový
Bobrůvka, Pucov, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou
dotační titul kraje na 1 t kompostu vpraveného do půdy, dotace na
remízky
metodická pomoc kraje obcím týkající se sucha, informovanost
občanů o prospěchu komplexních pozemkových úprav, metodická
Ubušínek, Pelhřimov, Opatov, Mysletice, Řečice, Havlíčkův Brod,
7. činnost zemědělců k šetrnému zacházení s půdou, motivace
Žďár nad Sázavou
zemědělců k šetrnému hospodaření, metodika o významu vsaku
dešťových vod ze staveb
zlepšení technických možností vodárenských společností pro
8.
Bystřice nad Pernštejnem, Okrouhlice
náhradní zásobování vodou, nákup cisteren na pitnou vodu
hydrogeologický průzkum stávajících zdrojů pitné vody, vytipování
9.
Hojanovice, Osové, Odunec
území postižených suchem
kontrola vypouštění odpadních vod do toku, kontrola hospodaření v
10.
Žirovnice
ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně
dotace na obnovu lesů po kalamitách a podpora výkupní ceny
11.
Lomy
dřeva
využití odpadní vody z obecní ČOV k zalévání a k doplňování vody
12.
Valeč
ve vodních nádržích
13. šetření s pitnou vodou
Nimpšov, Stříbrné Hory
lobování za změnu podmínek ve státě, zákonodárná iniciativa kraje
- nový zákon o půdě, apelovat z pozice kraje na stát ke
14.
Černovice, Havlíčkův Brod, Petrovice, Žďár nad Sázavou
zjednodušení podmínek pro výstavbu vodních děl, zjednodušení
podmínek stávajících dotačních titulů
15. realizace vodovodu pro zásobování užitkovou vodu
Velké Meziříčí
úprava stávající složité legislativy v CHKO (ukládání kalu z ČOV
16.
DSO Mikroregion Novoměstsko
mimo území CHKO)

17.4.2018
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Lesní hospodářství
x
Změna klimatu

???
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SM 72%
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Opatření v oblasti lesního hospodářství
Meliorace a hrazení bystřin v lesích
Projekt – determinace stromů napadených kůrovci pomocí
spektrozonálních snímků

Dotace do oblasti lesního hospodářství
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Meliorace a hrazení bystřin v lesích
Zákon o lesích - § 35
Ze státního rozpočtu
Opatření v lesích – ve veřejném zájmu

Biologická a technická opatření zaměřená na ochranu půdy a péči o
vodohospodářské poměry
Retenční nádrže a úprava podélného sklonu toků
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Pilotní projekt
Determinace stromů napadených kůrovci pomocí
spektrozonálních snímků
Barevné snímkování pomocí dronů
Analýza barevných změn jehličí
Včasné vyhledávání kůrovcových stromů a ohnisek
Metodika bezplatně pro vlastníky lesů
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Dotace do oblasti lesního hospodářství
2017
drobná lesní technika

2018
pestřejší druhové skladby
(oplocenky, vylepšování MZD, smrk z nižších poloh za podmínky vyššího % MZD)

výchova porostů ve věku do 40 let
2019 ....?
Zadržení vody v lesích – protierozní opatření
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Zemědělství

druhý nejvyšší podíl zemědělské půdy na celkové rozloze
kraje v rámci republiky
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Zemědělství
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Zemědělství

Zemědělství tradičním odvětvím na Vysočině
Kompetence v oblasti zemědělství
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Zemědělství

Půdoochranné technologie v praxi Humpolec 2012
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Zemědělství

Pozemek kde nebyly
uplatněny půdoochranné
technologie

Porost kukuřice
založený do
ozimé směsky

technologie
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Zemědělství

Zajištění praktického pokusu způsobu hnojení na
pozemcích Školního statku
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Zemědělství

Organická hmota v půdě

Kompostárny

Ochrana vod - Pilotní ověření - management využití
kompostu vyrobeného z odpadu na zemědělských
plochách v oblastech ochrany vod
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Zemědělství

VENKOV =
SPOLUPRÁCE +
TOLERANCE
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Grantový program „Čistá voda“ v rámci Fondu Vysočiny
-

předmět podpory: zpracování studií nebo PD v oblasti
zásobování pitnou vodou (podprogram A)
opatření na výstavbu nebo zkapacitnění vodovodů včetně souvisejících objektů,
výstavba nebo intenzifikaci úpraven vod, čerpacích stanic, zdrojů
odvádění a čištění odpadních vod (podprogram B)
opatření na výstavbu nebo zkapacitnění kanalizací včetně souvisejících objektů,
výstavba nebo intenzifikaci čistíren odpadních vod
ochrana před povodněmi nebo suchem (podprogram C)
opatření na ochranu před povodněmi zastavěného území žadatele nebo řešící
zadržení vody v krajině (výstavba nebo úprava VD sloužící povodňové ochraně,
výstavba vodních nádrží, opatření ke zvýšení bezpečnosti VD)
opatření na ochranu před suchem spočívající v provedení studií hydrogeologických poměrů, hydrogeologických průzkumů nebo průzkumných vrtů za
účelem vyhledání zdrojů podzemních vod pro zásobování obyvatel
42
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Grantový program „Čistá voda“ v rámci Fondu Vysočiny
- možno žádat o podporu na jakýkoli stupeň projektové dokumentace (studie,
DUR, DSP, DPS)
- rekonstrukce jsou uznatelné, pouze pokud se jedná o zvýšení kapacity
vodovodních nebo kanalizačních řadů nebo jedná-li se o zvýšení kapacity
nebo zvýšení účinnosti stávajících staveb VD tj. ČOV, úpraven vody,
vodojemů, čerpacích stanic, jímacích objektů či jiných souvisejících objektů
- výstavba nebo intenzifikace ČOV o kapacitě 500 EO a vyšší je uznatelná
pouze v případě, dojde-li k zajištění odstraňování fosforu v odpadní vodě
- vždy je nutný soulad navrženého řešení s Plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací Kraje Vysočina (PRVKUK)
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Grantový program „Čistá voda“ v rámci Fondu Vysočiny
-

-

příjem žádostí: 12. – 26. 3. 2018 (výzva k předkládání žádostí vyhlášena 6. 2.
2018 ZK, schvalování dotací pravděpodobně 15. 5. 2018 v ZK)
finanční alokace: 7,0 mil. Kč
žadatel: obec (max. 1 žádost v každém podprogramu), svazek obcí a právnická
osoba vlastněná z více než 75 % majetku obcemi, které jsou vlastníkem VHI
min. výše podpory: 20 000 Kč, max. výše podpory: 300 000 Kč
max. podíl podpory: 60 %
povinný doklad k žádosti: mj. cenová nabídka od dodavatele na zpracování PD
zahájení projektu (podpis smlouvy s dodavatelem prací) po podpisu smlouvy o
poskytnutí podpory – cca červen 2018
ukončení projektu do 30. 9. 2019
poskytnutí dotace: po uhrazení projektu a předložení závěrečného vyúčtování
(včetně faktur, dokladů o zaplacení, smlouvy o dílo, 1 paré PD)
podáno 73 žádostí o podporu v celkové výši 8,8 mil. Kč
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Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací (DIVAK)

- poskytování dotací podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
- účel poskytování dotací:
- zajištění zásobování obyvatel kraje kvalitní pitnou vodou (oblast A)
- zajištění odvádění a potřebné úrovně čištění městských odp. vod (oblast B
- předmět poskytování dotací:
oblast A – výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu včetně příslušných
objektů (jímací objekty, vodojemy, úpravny vody, čerpací stanice)
oblast B – výstavba nebo intenzifikace ČOV pro veřejnou potřebu nebo
zajištění přiměřeného čištění odpadních vod, včetně odstraňování
dusíku a fosforu nebo vhodného řešení kalového hospodářství
- výstavba stokových (kanalizačních) systémů pro veřejnou potřebu
odvádějících odpadní vody
45
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Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací (DIVAK)
- uznatelné pouze investiční náklady (vycházející z nákladů dle smlouvy o
dílo s dodavatelem prací stavební a technologické části stavby)
- neuznatelné náklady: kanalizace neukončené ČOV, dešťové kanalizace,
nezastavěné pozemky, přípojky (vyjma odboček), domovní ČOV, TDI apod.
- rekonstrukce jsou uznatelné, pouze pokud se jedná o zvýšení kapacity
vodovodních nebo kanalizačních řadů nebo jedná-li se o zvýšení kapacity
nebo zvýšení účinnosti stávajících ČOV, úpraven vody, vodojemů, ČS ...

- výstavba nebo intenzifikace ČOV o kapacitě 500 EO a vyšší bude uznatelná
pouze v případě, dojde-li k zajištění odstraňování fosforu v odpadní vodě
- vždy je nutný soulad navrženého řešení s Plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací Kraje Vysočina (PRVKUK)
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Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací (DIVAK)

- žadatel: obec, svazek obcí, právnická osoba vlastněná z více než 75 %
majetku obcemi, které jsou vlastníkem vodohospodářské infrastruktury
- termín příjmu žádostí: 15. – 31. 1. 2018
- finanční alokace v r. 2018: 60 mil. Kč
- max. výše poskytnuté dotace (i v souběhu s jinými dotacemi): 75 %
- max. výše požadované dotace je v oblasti A 5 mil. Kč a v oblasti B
10 mil. Kč
- předmět žádosti musí řešit:
- v oblasti A min. 25 trvale bydlících obyvatel v obci o velikosti do 5000
obyvatel nebo místní části o velikosti do 1000 obyvatel
- v oblasti B min. 50 EO v obci o velikosti do 10 000 EO nebo místní části do
1000 EO
na zasedání ZK 27. 3. 2018 rozhodnuto o poskytnutí dotací v celkové výš
59,8 mil. Kč 21 žadatelům
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Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací (DIVAK)

- v oblasti B je u obcí nebo jejich místních částí do 200 EO podmínkou, že se
jedná o akci, která je v mimořádném zájmu ochrany vod nebo ochrany
přírody (ochranná pásma vodních zdrojů, povodí vodárenských nádrží,
CHOPAV, CHKO, lokality soustavy Natura 2000, povodí řeky Jihlavy nad VD
Dalešice)
- max. uznatelné náklady v oblasti A nesmí překročit na 1 řešeného obyvatele
80 000 Kč bez DPH, v oblasti B na 1 EO 100 000 Kč bez DPH
- povinné přílohy žádosti: PD pro SP, pravomocné stavební povolení,
výsledky veřejné soutěže včetně smlouvy o dílo s dodavatelem prací,
smlouva na TDI, aj.

V rámci změny dotační politiky Kraje Vysočina se připravuje sloučen
všech dotačních titulů do Fondu Vysočiny od r. 2019

48

PREZENTUJÍCÍ

