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Generel

• Generel území chráněných pro akumulaci povrchových 
vod a základní zásady využití těchto území

• zpracován v roce 2011 Ministerstvem zemědělství v dohodě 
s Ministerstvem životního prostředí 

• obsahuje 65 lokalit v rozdělení na kategorii A a B s ohledem 
na jejich vodohospodářský význam

• podklad pro politiku územního rozvoje, v níž je zakotven pod 
bodem (167) a územně plánovací dokumentace

• vymezeny úkoly pro územní plánování pro kraje – vymezit v 
ZÚR jako územní rezervy plochy pro vodní nádrže uvedené 
v Generelu



Generel



Usnesení vlády

• Usnesením vlády č. 620 ze dne 29. července 2015 uložila 
vláda mimo jiné ministru zemědělství realizovat opatření k 
naplnění cílů ochrany před negativními dopady sucha 
uvedená v materiálu „Příprava realizace opatření pro 
zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“ 
(na základě činnosti Meziresortní komise VODA-SUCHO)



Národní program reforem

• 29.4. 2015 schválila vláda Národní program reforem České 
republiky 2015 - koncepční dokument národní hospodářské 
politiky, ve kterém jsou uvedena hlavní opatření, jejichž 
cílem je podpořit hospodářský růst a zaměstnanost 
(každoročně aktualizován a předkládán Evropské komisi v 
rámci koordinace hospodářských politik všech členských 
států EU).

• opatření Snižování dopadu sucha s cílem: „Připravit a 
provést revizi a rozšířit stávající seznam lokalit v generelu a 
vytipovat další plochy lokalit vhodných pro budování vodních 
nádrží ve smyslu posouzení zabezpečenosti funkce 
uvažovaných vodních nádrží v podmínkách klimatické 
změny a předpokládaných nároků na vodu (především k 
pokrytí potřeb obyvatelstva a energetiky)“.



Aktivita MZe

• při pořízení Generelu se předpokládalo, že první aktualizace 
proběhne v termínu do 22.12.2015, zvláště u lokalit v 
kategorii B.

• jsou připraveny návrhy na rozšíření Generelu o dalších 27 
lokalit

• Zajišťují MZe, MŽP, MPO při součinnosti krajských úřadů, 
podniků Povodí a AOPK ČR (Úkol E/1)???



Aktivita MZe

• v říjnu 2015 oslovil náměstek A. Kendík dopisem hejtmana 
Královehradeckého kraje L. France (lokality Šárovcova
Lhota, Hořice, Lata, Židovka a Skuhrov) – „nutné projednat 
za účelem předejít následným zdlouhavým jednáním a 
námitkám při meziresortním připomínkovém řízení“ za účasti 
zástupců vodoprávního úřadu, orgánu územního plánování a 
státních podniků Povodí

• dříve (1.10.) jednání „v kulturním domě ve Vlachovicích“ za 
účasti MŽP (lokalita Vlachovice)

• i později (19.10.) za účasti MŽP „v salonku kanceláře pana 
hejtmana“ (lokality Senomaty a Šanov)
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Znovu generel



Znovu generel

• Generel se přezkoumává a aktualizuje v rámci 
národních plánů povodí

• Není plánem výstavby vodních nádrží, ale podkladem, 
podle kterého se prostřednictvím územního plánování 
zajistí využívání stanovených oblastí tak, že nedojde k 
znemožnění nebo podstatnému ztížení možné 
realizace konkrétní vodní nádrže v budoucnu za 
předpokladu, že budou vyčerpány možnosti 
ostatních adaptačních opatření k zajištění 
vodohospodářských služeb a kdy dopady klimatické 
změny nebudou řešitelné jinými prostředky pro jejich 
neproveditelnost nebo pro jejich neúměrné náklady.



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

jan.dusek@beleco.cz



Návrh usnesení
Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu

Při revizi Generelu území chráněných pro akumulaci 
povrchových vod (dále jen „Generel“) plně respektovat 
Usnesení vlády ke Strategii přizpůsobení se změně klimatu v 
podmínkách České republiky z října 2015 a zachovat platnost 
znění Protokolu o pořízení Generelu ze září 2011.

Jako součást návrhu revize Generelu zpracovat hodnocení 
ovlivnění přírodního a kulturního dědictví v dotčených lokalitách 
včetně kvantifikace bilance ekosystémových služeb.
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