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Opatření 1.3.3 - Realizace 
protipovodňových opatření

Typy podporovaných projektů

 realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách,

 realizace přírodě blízkých opatření (např. zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků na některých místech

s tvorbou mokřin a tůní, včetně zvýšení kapacity koryta složeným profilem; vložení meandrující kynety pro běžné průtoky

v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění apod.)

 uvolňování území ohrožených povodněmi – zakládání povodňových parků, včetně výkupu potřebných pozemků k realizaci,

 obnova, výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží (suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů),

 vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů na stávajících vodních nádržích včetně opravy hráze, rekonstrukce

technických objektů související s bezpečností vodního díla,

 eliminace vodních děl, která ztratila svůj účel, příčných staveb v korytech, působících jako nevhodné povodňové překážky.

Vyhlášené výzvy

19. výzva – Alokace 1,0 mld. Kč, příjem žádostí do 31.10.2023
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Opatření 1.3.4 - Realizace opatření ke zpomalení odtoku, 
pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody; realizace 
zelených střech; opatření na využití šedé vody

Typy podporovaných projektů

• zpomalení odtoku, podpora vsakování, retence a akumulace srážkové vody a jejího dalšího využití, řízená 

dotace podzemních vod,

• využití šedé vody v budovách,

• výstavba zelených střech.

Vyhlášené výzvy

19. Výzva – alokace 1,5 mld. Kč, příjem žádostí do 31.10.2023, všechny typy podporovaných opatření s

výjimkou technologií na využití srážkové a šedé vody v budovách

Připravované výzvy

36. výzva - alokace 200 mil. Kč, příjem žádostí od 1.2.2023 do 31.10.2023, technologie na využití srážkové a 

šedé vody v budovách  
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Opatření 1.3.4 - Realizace opatření ke zpomalení odtoku, 
pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody; realizace 
zelených střech; opatření na využití šedé vody

Nejdůležitější změny v Pravidlech pro žadatele a příjemce

• výměna nepropustných povrchů za propustné a budovaní propustných povrchů podporováno pouze ve

sklonech do 5 %,

• technologie na využití šedých a srážkových vod v budovách musí být navrženy v souladu se zpracovanou

metodikou a povinnou přílohou žádosti je odborný posudek zpracovaný osobou s příslušnou autorizací

podle uveřejněného vzoru,

• V případě zelených střech na novostavbách jsou způsobilým výdajem pouze hydroizolace a konstrukce

nacházející se nad ní.
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