
PRACOVNÍ SKUPINA VENKOV 

Termín jednání: 26.11.2018, od 13 hodin 

Přítomní:  

členové Pracovní skupiny VENKOV –Havel, Hroch, Iral, Kabátová, Kašpárek, Krejčíčková, Mencl, 

Novák, Valhoda (100% účast; dle čl. 4 Statutu PrSk je PrSk schopna přijímat za účasti alespoň 1/3 členů 

s hlasovacím právem, tedy 3 osob; seznam členů PrSk abecedně) 

pracovníci Sekretariátu RSK – Plucha, Valenta, Krajčová 

Program jednání: 

1) přivítání, rekapitulace výstupů z předchozího jednání 

2) téma SUCHO 

3) další diskuze, závěr 

Zápis z jednání:  

ad 1) přivítání, rekapitulace výstupů z předchozího jednání (Krejčíčková, předsedkyně PrSk 

VENKOV) 

Na základě přípravného jednání členů pracovní skupiny VENKOV dne 9.8.2018 proběhlo 

v rámci zasedání RSK oficiální ustanovení pracovní skupiny. 

K dispozici členům PrSk je odsouhlasený Statut a Jednací řád PrSk.  

Proběhla e-anketa mezi členy PrSk, s cílem identifikovat prioritní témata (účast 7 členů PrSk): 

ŽP- sucho, místní komunikace – vícezdrojové financování oprav, příprava systému 

dotací/grantů 2020+, přenos informací mezi organizacemi zapojenými do PrSk, lobbing „za 

venkov v Praze“. 

Konstatována usnášeníschopnost pracovní skupiny k dnešnímu jednání. 

 

ad 2) téma SUCHO – představení návrhu na systémové opatření na úrovni JčK (Novák) a 

společný diskuze. V rámci následné diskuze bylo mj. konstatováno: 

a) na národní úrovni existuje již dlouhodobě (od r. 2014) společná pracovní skupina MŽP a 

MZe na téma, zapojena i další ministerstva, od 07/2017 existuje vládou přijatá „Koncepce 

na ochranu před následky sucha pro území České republiky“, ale reálná situace sucha 

v regionu Jižních Čech je alarmující (projevy na vodních zdrojích, lesních kalamitách, 

nedostatek vody v krajině a další).  

Pouze omezeně se ale prezentují výsledky analytických šetření, reálná akční opatření 

„shora“ nejsou v regionu žádná, chybí reálný přínos k řešení změn situace v regionu.   



Členové PrSk navrhují vyzvat prostřednictvím RSK a vedení Jihočeského kraje 

kompetentní orgány na národní úrovni k urychlení konkrétních kroků pro řešení 

situace se suchem, konkrétně intenzivní progres činností MŽP a MZe, popř. dalších 

ministerstev a organizací, a urychlené zavádění konkrétních podpor financování 

řešení ochrany před následky sucha a dalších klimatických změn. 

b) na úrovni JčK konkrétní koncepce není, existuje pouze plán rozvoje vodovodů a kanalizací, 

dle sdělení Odboru ŽP primárně se týká zásobování vodou, otázka sucha je samozřejmě a 

priori také zajímá, zatím neřešeno. 

Opakovaně zmíněn při diskuzi nedostatek informací a jejich špatná dostupnost. 

Členové PrSk také nechtějí na místní úrovni suplovat práci odborných organizací, které se 

tématem zabývají. 

p. Novák prezentoval zájem zapojení se České zemědělské univerzity (ČZÚ) do lokálních 

řešení.  

Mj. při České zemědělské univerzitě v Praze vzniklo od 09/2018 Centrum pro vodu, půdu a 

krajinu (CVPK). Jeho cílem je vytvořit účinné řešení pro adaptaci krajiny na klimatickou 

změnu, aktuálně CVPK začíná pracovat na projektech Chytrá krajina I až III ((pozn.: Finanční 

zdroje na tento aplikovaný výzkum a následnou realizaci byly dosud poskytnuty z Operačního programu VVV a z Technologické 

agentury ČR, o úzké spolupráci se jedná s MZe, MŽP a Lesy ČR. Jde o pilotní projekty tří základních krajinných typů 

(zemědělské, lesní a urbanizované) řešené na pozemcích, které patří ČZU a tudíž je předpoklad nejen rychlého návrhu opatření, 

ale i jejich realizace a následného monitoringu CVKPK aktuálně dokáže navrhovat maximálně jednotlivá opatření nebo dílčí část i 

systému, projekty by měly pomoci vyprojektovat ucelený systém, který bude sloužit během sucha i povodní, bude zahrnovat 

protierozní ochranu půd, protipovodňovou ochranu území i jeho ochranu proti suchu. Pilotní projekty Chytrá krajina I až III 

ukážou, jak by mohla účinná řešení vypadat, ale odpoví i na otázku, kolik bude efektivní adaptace krajiny stát. Zdroj informace:  

https://www.czu.cz/en/r-7228-aktualne/na-univerzite-vzniklo-centrum-pro-vodu-pudu-a-krajinu.html )).  

Diskutovaný návrh pro region Jižní Čechy: zajistit zpracování lokálních strategií ochrany 

před následky sucha a dalších klimatických změn na úrovni menších územních celků, 

ucelených regionů o velikosti např. dobrovolných svazků obcí, včetně konkrétních akčních 

plánů (AP) s návrhy projektů a jejich následného financování. Regiony DSO jsou navrženy 

jako lokální úroveň vhodná pro dosažení rychlých operativních řešení, v rámci AP by měly 

být u návrhů projektů současně řešeny majetkoprávní vztahy (předpoklad, že půjde o 

liniové akce, nutnost sdružených investic více obcí apod.) a předběžná souhlasná 

stanoviska orgánů ŽP (navrženo zapojení odborníků Odb. ŽP JčK). Analytická data by byla 

primárně použita z dostupných expertních zdrojů (není potřeba zpracovávat rozsáhlé 

teoretické stati, spíše vybrat potřebné odborné podklady pro konkrétní území), kompletace 

dat a jejich interpretace a zpracování nutné odborníky. Místní analytická šetření by 

probíhala se zapojením obcí DSO (využití místních znalostí, schopnost domluvit se 

v menším regionu/ v místě), stejně tak zpracování AP. Území DSO se proto jeví jako 

vhodná velikost územní jednotky pro tento typ realizační strategie, strategie a AP by měly 

být v rámci zpracování projednány a odsouhlaseny zastupitelstvy všech zapojených obcí 

https://www.czu.cz/en/r-7228-aktualne/na-univerzite-vzniklo-centrum-pro-vodu-pudu-a-krajinu.html


v rámci DSO, což zajistí „váhu“ tohoto koncepčního materiálu, s možností následně čerpat 

dotace na realizaci konkrétních projektů obsažených v AP. 

Diskutován potenciální zájem DSO o takovýto grantový program a otázka spolufinancování, 

vzhledem k přínosům výsledných strategií a AP pro řešení situace na úrovni kraje by bylo 

optimální 100% ze zdrojů grantu. 

Projekty na zpracování strategie by měly být na delší období než 1 kalendářní rok. 

Šlo by o modelové řešení na úrovni JčK pro celostátní řešení. 

Okamžitá realizace zpracování těchto strategií vč. AP by umožnilo jejich konkrétní 

implementaci a realizaci projektů nebo podávání žádostí o dotace již od roku 2020. 

Členové PrSk navrhují vedení Jihočeského kraje projednání možnosti zpracování 

návrhu grantového schématu na zpracování lokálních realizačních strategií ochrany 

před následky sucha a dalších klimatických změn na lokální úrovni regionů typu 

DSO, včetně zpracování jednoduché a konkrétní závazné osnovy této strategie i 

formátu AP, které by se následně staly základem celokrajské strategie. Současně 

navrhují zapojení Odb. ŽP JčK do zpracování těchto strategií na úrovni odborných 

garantů (supervize zpracování) a zajištění spolupráce při sdílení analytických dat pro 

tyto strategie.  

c) V rámci diskuze členové PrSk upozorňují na dlouhodobé neřešení plošné kůrovcové 

kalamity v regionu, chybí jednoduchý dotační titul či jiná forma přímé podpory drobných 

vlastníků lesů na odstranění škod vyvolaných kůrovcovou kalamitou, což vede k tomu, že 

se problém stále rozšiřuje i v dříve bezproblémových oblastech, vliv na kalamitu má 

dlouhodobé sucho, které oslabuje lesní porosty. Nejedná se jen o medializovaný problém 

NP Šumava, ale rizikový problém celých Jižních Čech. Obce mají problém nejen s 

finančními dopady této kalamity (finanční ztráty při prodeji dřeva popř. jeho neprodejnost, 

nutné nepředvídané náklady na zpracování dřeva mimo dlouhodobé těžební plány), ale 

chybí i účinný nástroj na ovlivnění chování dalších vlastníků, především těch, kteří nebydlí 

v místě a o lesní porosty se nestarají. 

Členové PrSk navrhují vyzvat prostřednictvím RSK a vedení Jihočeského kraje 

kompetentní orgány na národní úrovni k urychlení konkrétních kroků pro řešení 

situace kůrovcové kalamity ve smyslu přímé finanční podpory drobných vlastníků 

lesů při řešení odstraňování kalamitních stavů v lesích. 

 

Usnesení: 

Usnesení č. 20181126/Venkov/01: Členové Pracovní skupiny VENKOV vyzývají prostřednictvím 

RSK Jihočeského kraje a vedení Jihočeského kraje kompetentní orgány na národní úrovni 

k urychlení konkrétních kroků pro řešení situace se suchem, konkrétně intenzivní progres činností 



MŽP a MZe a urychlené zavádění konkrétních podpor financování řešení ochrany před následky 

sucha a dalších klimatických změn. 

Usnesení č. 20181126/Venkov/02: Členové Pracovní skupiny VENKOV vyzývají prostřednictvím 

RSK Jihočeského kraje a vedení Jihočeského kraje kompetentní orgány na národní úrovni 

k urychlení konkrétních kroků pro řešení situace kůrovcové kalamity ve smyslu finanční podpory 

drobných vlastníků lesů při řešení odstraňování kalamitních stavů v lesích. 

Usnesení č. 20181126/Venkov/03: Členové Pracovní skupiny VENKOV předkládají vedení 

Jihočeského kraje k projednání návrh na realizaci nového grantového schématu na zpracování 

lokálních realizačních strategií ochrany před následky sucha a dalších klimatických změn na 

úrovni regionů DSO, a zapojení Odboru ŽP JčK do zpracování těchto strategií a podpory zajištění 

analytických dat pro tyto strategie.  

Další organizační opatření: předsedkyně Pracovní skupiny VENKOV navrhuje Odb.ŽP KÚ JčK 

jako základní organizační opatření na webovém portále ve správě odboru (Životní prostředí 

Jihočeského kraje) vyčlenit samostatnou sekci pro téma SUCHO, která zde doposud chybí, a 

systematicky zde soustřeďovat informace k tématu (koncepce, analytická data na úrovni obcí JčK, 

odkazy na hlavní zdrojové portály, které se tématem zabývají, a konkrétní výsledky relevantní pro 

JčK apod., i reálné příklady dobré praxe řešení problémů se suchem (nejen v JčK). 

Další témata nebyla projednávána. 

Jednání ukončeno 26.11.2018 ve 14,30 hod.  

Připomínkování zápisu a hlasování o jednotlivých usneseních bylo provedeno per rollam. 

Všechna usnesení byla přijata nadpoloviční většinou hlasů členů pracovní skupiny. 

Zápis z jednání zpracovala předsedkyně Pracovní skupiny VENKOV ing. Marta Krejčíčková. 


