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Problém urbanizovaných území

• Vysoký podíl nepropustných ploch 

• Omezen vsak i výpar

• Zvýšení objemu a maxim povrchového odtoku + 

odkanalizování

• Dopad na podzemní vody, povrchové vody, mikroklima

• Změna klimatu – umocnění problémů (rostoucí 

hodnoty intenzit a periodicit výskytu dešťů X dlouhá 

období bez srážek)

• Důsledek – mj. snižování kvality života v sídlech



Jedno z řešení = využití srážkové vody

• Déšť získává na 

ceně

• Snížení objemu 

odebírané vody

• Úspora nákladů

• Akumulace -

dostupnost 

v suchých 

obdobích



Dešťovka pro obce a města

Operační program Životní prostředí 2014–2020

Řešení podporují dotační programy

Dešťovka pro občany

Národní program Životní prostředí



pro občany



Akumulace srážkové vody pro 

zálivku zahrady

• Dotace až 55 000 Kč 

(max. 50 %):
- 20 000 Kč na pořízení a 

instalaci systému,

- 3 500 Kč/m3

• Pro všechny stávající 

rodinné a bytové 

domy v ČR

Oblasti podpory



Akumulace srážkové vody pro 

splachování WC a zalévání 

zahrady
• Dotace až 65 000 Kč

(max. 50 %):

- 30 000 Kč na 

pořízení a instalaci 

systému,

- 3 500 Kč/m3 nádrže

• Pro všechny rodinné 

a bytové domy v ČR 

včetně novostaveb

Oblasti podpory



Využití přečištěné odpadní vody 

s možným využitím srážkové 

vody • Dotace až 105 000 Kč 
(max. 50 %):
- 45 000 Kč (bez srážkové 
vody) / 60 000 Kč (se 
srážkovou vodou) na 
pořízení a instalaci 
systému
- 3 500 Kč/m3 nádrže
- 10 000 Kč na zpracování 
projektu

• Pro všechny rodinné a 
bytové domy v ČR 
včetně novostaveb

Oblasti podpory



Jaký je zájem

• Přijato celkem        

5 737 žádostí 

s požadavkem na 

247 mil. Kč

Recyklace odpadní 

vody z domácnosti

2 %

Využití 

srážkové vody 

na zálivku a 

splachování

57 %

Využití 

srážkové 

vody na 

zálivku

41 %



Akumulace a využití srážkových 

vod u obytných domů

Hradec Králové

Projekty



Akumulace a využití srážkových 

vod u obytných domů Františkovy 

Lázně

Projekty



Akumulace a využití srážkových 

vod u obytných domů

Chomutovice

Projekty



Akumulace a využití srážkových 

vod u obytných domů Praha 4 

Projekty



Akumulace a využití srážkových 

vod u obytných domů  - Tisá

Projekty



Využití přečištěné odpadní vody 

a srážkové vody u obytných 

domů - Kostelec u Hermanova

Projekty



Dešťovka pro obce a města



Dotace na hospodaření se srážkovou 

vodou v intravilánu obcí
• Zdroj: Operační program Životní prostředí 2014–2020 

• Prioritní osa 1, specifický cíl 1.3

• Pro veřejný sektor (obce, školy, úřady, nemocnice, NNO ...)

• Vyhlášeno 7 dotačních výzev

• Celková alokace 5,9 mld. Kč financovaných z fondů EU

Aktuální 119. výzva
Start 4. února 2019

Vyhrazena 1 mld. Kč

Příjem žádostí do 13. 1. 2020



Akumulační podzemní nádrže na 

zachytávání srážkových vod

• Dotace 85 % 

způsobilých výdajů

• Pro území se zástavbou      

z převážné části 

nekomerčního 

charakteru

• K zalévání, případně 

jiným účelům

Podporované aktivity



Podzemní vsakovací zařízení

• Dotace 85 % 

způsobilých výdajů

• K vsakování 

zachycených 

srážkových vod

• S retenčním prostorem 

vyplněným štěrkem 

nebo prefabrikáty

• Pro území se zástavbou      

z převážné části 

nekomerčního 

charakteru
Obec Moravský Písek

Dotace: 1 067 907 Kč

Celkové výdaje:  1 256 361 Kč

Podporované aktivity



Povrchové vsakovací a retenční nádrže

• Dotace 85 % 

způsobilých výdajů

• Nádrže napájeny 

srážkovou vodou z 

intravilánu obce

Podporované aktivity

Retenční nádrž Břežany

Dotace: 713 482 Kč

Celkové výdaje:  1 426 964 Kč



Zasakovací pásy a průlehy

Podporované aktivity



Výměna nepropustných povrchů za 

propustné
• Dotace 85 % (30 %) 

způsobilých výdajů

• Na veřejných plochách 

a prostranstvích

• Podpora možná i v 

rámci projektů celkové 

úpravy řešeného 

prostranství

Podporované aktivity



ZŠ Jižní IV, Praha 4

Projekty



Vybudování zasakovacího průlehu

s rýhou u parkoviště multifunkčního 

zařízení Petrin v Bruntále

Projekty



ZŠ Krhová, Zlínský kraj

Projekty



Retenční nádrž v obci Kačice

Projekty



Lužice - náměstí

Lužice – ul. Dvorní - dešťová 

kanalizace

Projekty



Zelené střechy

• Dotace 85 % 

způsobilých výdajů

• Střechy s akumulační 

schopností (vegetační, 

retenční) 

• U stávajících/nových 

veřejných budov a 

objektů nevyužívaných 

ke komerčním účelům

• Pro fyzické osoby



Projekty



Altán ZŠ Heyrovského Brno RD Dům v úžině Praha 

RD Hostěnice

Fota: Pavel Dostál

Projekty



…ani kapku nazmar

www.dotacedestovka.cz          www.opzp.cz 



Další adaptační opatření/programy



Úpravna vody Zaječí –

intenzifikace a rekonstrukce

Pitná voda



Blovice – prodloužení 

vodovodu

Vsetín - Rozšíření vodovodu 

Hošťálková – Selcoch

Rakousy - Rozšíření 

akumulace vodního zdroje

Pitná voda



Libínské Sedlo - Posílení vodního 

zdroje 

Obecní vrtaná studna - Hluboká nad 

Vltavou/Poněšice

Ločenice - Průzkumný vrt 

Vilémovice – Posílení vodárenské 

soustavy

Pitná voda



Soběkury - Napojení vrtů 

na vodojem

Dolní Město - Průzkum 

a vyhledání posilujícího vodního 

zdroje podzemních vod

Kouty - Vodovodní přivaděč

Sloup - Hydrogeologický vrt

Pitná voda



Rekonstrukce a intenzifikace 

ČOV Prosiměřice

Čistota vod



Novostavba obecní ČOV 

Budětice – Vlkonice

Čistota vod



Paceřice - likvidace odpadních vod 

soustavou DČOV

Čistota vod



Čištění odpadních vod v obci 

Dvory nad Lužnicí

Čistota vod



Mokřadní prvky v k. ú. Petrovice 

u Moravského Krumlova

Zadržení vody



Citonice – rybník Skalka mokřady a 

revitalizace potoka

Zadržení vody



Semín - optimalizace vodního 

režimu v lokalitě Cháravka

Zadržení vody



Protipovodňová ochrana obce 

Žiželice

Protipovodňová ochrana



Protipovodňové opatření města 

Hlinska

Protipovodňová ochrana



Zkapacitnění toku Blanice přírodě 

blízkým způsobem v intravilánu

města Vlašimi

Protipovodňová ochrana
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