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Tabulka průměrných týdenních průtoků v závěrových profilech hlavních 
povodí v polovině dubna v letech 2018, 2019 a 2020.

Tok Profil

Průtok

(m3.s-1)

% 
měsíčního 
průměru

Průtok

(m3.s-1)

% 
měsíčního 
průměru

Průtok

(m3.s-1)

% 
měsíčního 
průměru

2018 2019 2020

Vltava Praha (Chuchle) 61,9 28 117 54 48,1 22

Labe Ústí n. L. 228 49 250 54 129 28

Odra Bohumín 27,2 43 21,6 34 18,1 28

Morava Strážnice 52,8 53 36,6 37 22,8 23

Dyje Ladná 19,6 31 19,6 31 11,8 18
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483
zdrojů pitné vody 

46
projektů 
hospodaření 
s vodou v obcích

7 501
přírodě blízkých opatření 
+ projektů výsadby zeleně

2 000
domovních čistíren 
odpadních vod

200
zelených 
střech

6
protipovodňových 
úprav vodních toků

OD ROKU 2014 JSME PODPOŘILI VÍCE NEŽ 15 TISÍC 
PROJEKTŮ

206
vodovodů, přivaděčů, 
úpraven vody

7 110 
nádrží na dešťovou vodu
v domácnostech
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CELKEM JSME INVESTOVALI VÍCE JAK 12 MILIARD 
KORUN

Mapa konkrétních podpořených projektů s podrobnými informacemi je k 
dispozici na: https://tinyurl.com/y9fmahbn
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Podpořeno 4 606 projektů s náklady přes 2 mld. Kč.

359 km nových vodovodů

14 nových/rekonstruovaných úpraven vody

200 000 lidem se zlepšila dodávka pitné vody ve 120 obcích

81 000 lidí v 80 obcích získalo nově přístup k pitné vodě

19 km revitalizovaných toků

100 tůní, mokřadů, rybníků 

54 000 vysázených stromů 

150 000 m3 uspořené pitné vody

3 164 m2 zelených střech

814 projektů pro obnovu přirozené funkce krajiny

Každý den jsme podpořili nejméně 12 projektů.

PODPOŘENÉ PROJEKTY V ROCE 2019
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Čerstvě schváleno 67 projektů s podporou 870 mil. Kč

Vyhodnoceny v rekordně krátkém čase – 1,5 měsíce

Nově vznikne

– 208 km vodovodů

– 11 úpraven pitné vody

– 16 nových/intenzifikovaných zdrojů vody

Reálný přínos

– 7 768 lidí nově napojeno na vodovod

– 25 368 lidem se zlepší dodávka pitné vody (z hlediska 
kvality i množství)

– 21 561 lidí získá stabilní dodávku pitné vody

AKTUÁLNĚ SCHVÁLENÉ PROJEKTY
VODOVODY – ÚPRAVNY VODY – PŘIVADĚČE
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Příklady podpořených obcí 

– obec Kojátky (JMK) – 15,8 mil. Kč na nový vodovod

– obec Koněprusy (STC) – 7,8 mil. Kč na výstavbu přivaděče

– obec Pravčice (ZLK) – 16,2 mil. Kč na nový vodovod

– obec Zaječov (STC) – 7,6 mil. na výstavbu úpravny vody

AKTUÁLNĚ SCHVÁLENÉ PROJEKTY
VODOVODY – ÚPRAVNY VODY – PŘIVADĚČE
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Čerstvě schváleno dalších 33 projektů s podporou 42 mil. 
Kč

– výstavba a rekonstrukce zdrojů pitné vody, přivaděčů 
pitné vody a jejich napojení na stávající vodovod

– průzkumné vrty

Příklady podpořených obcí 

– obec Komárno (ZLK) – 3 mil. Kč na nový zdroj vody

– obec Škrdlovice (VYS) – 323 tis. Kč na průzkumný vrt 

– obec Zderaz (PAK) – 3 mil. na posílení vodárenské 
soustavy

– obec Býkovice (JHM) – 1,8 mil. Kč na napojení nového 
zdroje pitné vody na vodovodní síť

AKTUÁLNĚ SCHVÁLENÉ PROJEKTY 
ZDROJE  PITNÉ VODY
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Čerstvě schváleno dalších 217 projektů s podporou 908 
mil. Kč

– obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí 
(tůně, mokřady a malé vodní nádrže, lužní lesy)

– revitalizace sídelní zeleně vč. vodních prvků a ploch

Příklady podpořených projektů 

– město Podivín (JHM) – 3,7 mil. Kč na mokřad Bažina

– obec Číměř (JHČ) – 4,8 mil. Kč na obnovu rybníka v Sedle

– Biskupství ostravsko-opavské – 7,9 mil. Kč na tůně na 
území lesních hospodářských celků Ostravice a Hukvaldy

– obec Lužice (ÚLK) – 19,9 mil. Kč na revitalizaci Lužického 
potoka

AKTUÁLNĚ SCHVÁLENÉ PROJEKTY NA 
OBNOVU PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY
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Schváleny 2 projekty s dotací 39 mil. Kč

– retenční nádrže na vodním toku Židelná v k. ú.
Lechotice, Zlínský kraj

‒ vodohospodářská opatření v k. ú. Vítonice u Bystřice 
pod Hostýnem

Hodnoceny 3 projekty s požadavkem na dotaci 39 mil. Kč.

Připravováno dalších 5 projektů za 25 mil. Kč k podání 
žádosti o dotaci v OPŽP.

PROJEKTY PŘIPRAVOVANÉ STÁTNÍM 
POZEMKOVÝM ÚŘADEM
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Akumulační nádrž na dešťovou 
vodu u Základní školy Jižní IV v 
Praze 4

Moravský Písek – náměstí, 
zasakování dešťové vody 

Zasakovací průleh
s rýhou u parkoviště multifunkčního 
zařízení Petrin v Bruntále
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Mokřadní prvky v k. ú. Petrovice 
u Moravského Krumlova

Semín - optimalizace vodního 
režimu v lokalitě Cháravka
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Zajištění zásobování pitnou vodou 
obce Prostřední Bečva

Novostavba vegetační čistírny 
odpadních vod Budětice – Vlkonice

Prodloužení vodovodu pro oblast 
Blovic – Hájek

Vodojem a vodovodní síť v 
Ohrazenicích na Turnovsku

Foto: Radek Petrášek

Foto: Antonín Kapraň
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Likvidace odpadních vod pomocí 
DČOV v obci Paceřice

Čištění odpadních vod v obci 
Dvory nad Lužnicí

Dům s mokřadní střechou  a 
kořenovou DČOV v Praze

Zateplený rodinný dům v 
Praze se zelenou střechou
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- probíhá 2. čtení

- účinnost od 1. 1. 2021

- MŽP navrhuje:

- zohlednění hospodaření se srážkovou vodou v 
územním plánování

- měření odběrů povrchových a podzemních vod nově 
od 1000 m3 za rok (původně 6 000 m3) – cílem je 
větší přehled státu o množství odebrané vody 

- možnost měnit vodoprávní povolení, kvůli nimž jsou 
vodní toky na suchu a nedostává se vody ostatním 
oprávněným uživatelům (§ 12 - možnost měnit 
povolení)

NOVELA VODNÍHO ZÁKONA
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- Prostředí pro život – výzkumný program MŽP, který 
administruje TAČR; aktuálně schváleny první výzkumné 
projekty na sucho za 150 mil. Kč

- Projekt umělé infiltrace Meziboří, pilotní projekt pro malé 
obce, potenciální zdroj vody do 80 m3/den, probíhá výběr 
zhotovitele stavby, která by měla být zahájena na podzim

- Systém HAMR – komplexní informační zdroj o suchu a 
nástroj pro vodoprávní úřady bude spuštěn do poloviny 
letošního roku (informace o nakládání s vodami, 
vodohospodářská bilance)

- S cílem zjednodušit využívání tzv. šedé vody v domácnostech 
připravujeme se SZÚ stanovení hygienických parametrů šedé 
vody do legislativy

- Zpřísňujeme požadavky na výkon činnosti hydrogeologů a 
dohled nad ní při zpracování posudků pro vrty na pitnou vodu

DALŠÍ AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ
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Otevřené výzvy za 2,5 mld. Kč = cca 3 000 dalších projektů

Velká Dešťovka a úprava koryt vodních toků – 1 mld. Kč = 250 projektů

Posílení přirozených funkcí krajiny – 300 mil. Kč = 100 projektů

Revitalizace sídelní zeleně – 100 mil. Kč = 100 projektů 

Zdroje pitné vody – 300 mil. Kč = 300 projektů, pitná voda pro 140 tis. obyvatel

Malá Dešťovka – 75 mil. Kč = 1800 projektů (přidáváme peníze!)

Domovní čistírny odpadních vod – 200 mil. Kč = 95 projektů pro 11 150 EO

Výsadba stromů – 11 mil. Kč = 70 projektů a 3200 stromů (přidáváme peníze!)

Projektová příprava vodohosp. projektů – 500 mil. Kč = 250 projektů

Jsme připraveni finance navýšit tam, kde bude potřeba.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA DOTACÍ PRO LETOŠNÍ ROK
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Navýšení alokace pro Dešťovku o 100 mil. Kč

Navýšení alokace pro výsadbu stromů o 100 mil. Kč

Navýšení podpory na zelené střechy v NZÚ

- z 500 Kč/m2 navyšujeme na 800 Kč/m2

Jednáme s MF o navýšení prostředků pro MŽP na 
investice do oblasti sucha o 3,5 mld. Kč na letošní rok

PŘIDÁVÁME
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Spuštění nové dotační výzvy

Projektová příprava vodohospodářských projektů

– jde o projekty, které budou financovány z OPŽP 2021+

– předpokládané vyhlášení v květnu

– pokryje požadavky 250 obcí

– alokace 0,5 mld. Kč

Navýšení alokace podpory přírodě blízkých opatření v 
OPŽP

- projednáváme s EK možnosti navýšení podpory

Svolání Národní koalice boje proti suchu na 12. 5. 2020

PŘIPRAVUJEME


