
Závlahy i Intersucho na tiskové 

konferenci Státního pozemkového úřadu  

Státní pozemkový úřad představil na tiskové konferenci 24. srpna nové činnosti, kterými rozšiřuje svoji 

agendu v souvislosti s novelou zákona o Státním pozemkovém úřadu. Nově bude úřad spravovat závlahové 

soustavy v majetku státu. Na tiskové konferenci byl ředitelkou Státního pozemkového úřadu Svatavou 

Maradovou a profesorem Zdeňkem Žaludem z Akademie věd představen také společný projekt Intersucho. 

Státní pozemkový úřad se partnerem projektu stane na podzim letošního roku a zajistí tak další rozvoj 

tohoto monitorovacího systému. 

Intersucho si klade za cíl sledovat meteorologické a zemědělské sucho a je určen především pro zemědělce, 

lesníky, sadaře a vinaře. Každé pondělí je zveřejňována aktuální mapa. K dispozici je i předpověď intenzity 

sucha, nasycení půdy a srážek na deset dní, která je aktualizována denně. Na webu si lze prohlédnout i 

animace, jak se sucho vyvíjelo v čase. Na monitorování se mohou podílet i samotní uživatelé, je možné se 

zaregistrovat a jednou týdně vyplnit příslušný dotazník. Přihlášeno už je 280 uživatelů. Zajímavostí je, že 

spolehlivostí předpovědí, nakolik odpovídají realitě, se bude věnovat disertační práce, jak uvedl profesor 

Zdeněk Žalud. 

http://www.intersucho.cz/


Na tiskové konferenci také zaznělo, že soustředění se na přírodě blízká opatření do budoucna nebude stačit, 

v nejsušších místech je tak velké sucho, že se bez závlah Česká republika neobejde. Přitom mnoho 

závlahových systémů, které byly před rokem 1989 dostupné na 150 tisících hektarech zemědělské půdy, už 

není v provozu. Nyní je zavlažováno pouze 18 tisíc hektarů pomocí pěti závlahových soustav v majetku 

státu. V důsledku narůstajícího sucha bude nutné řešit modernizaci závlah a zajištění dostatečného 

množství vody. Připravována je nová koncepce, zaměřující se právě na zvětšování ploch závlahových 

soustav a také na to, jaká bude role státu. Aktuálním úkolem je vyřešení sjednocení správy závlahových 

systémů, z Povodí Moravy budou na Státní pozemkový úřad tři tyto systémy převedeny. Jak podotkla 

Svatava Maradová, lze také očekávat v souvislosti s modernizacemi závlahových systémů provedení 

určitých legislativních změn.    
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