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Prioritní osa 1, specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu 

intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

• Aktivita 1.3.1 – Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých 

niv, zlepšení přirozených rozlivů

• Aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu

• Aktivita 1.3.3 – Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící 

povodňové ochraně

Oprávnění žadatelé (příjemci podpory) jsou veřejné subjekty s výjimkou či omezením:

• nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, 

spolky) – kromě opatření výstavby ochranných nádrží,

• fyzické osoby podnikající mohou žádat o podporu pouze v rámci aktivity 1.3.3, ale nikoliv 

na opatření – výstavba ochranných nádrží.

Podpora u výše uvedených aktivit je 85 % z celkových způsobilých výdajů s výjimkou výměny 

nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné povrchy a propustné povrchy, kde bude 

podpora poskytována ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Celková alokace na SC 1.3 – cca 5,2 mld. Kč
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Aktivita 1.3.1 – Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu

koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

Typy podporovaných projektů:

• realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách,

• zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé kynety pro běžné průtoky 

v intravilánu obcí, úpravy nevhodného opevnění,

• zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků, na některých místech s tvorbou 

mokřin a tůní,

• umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch (v intravilánu tzv. povodňové parky).
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Aktivita 1.3.1 – Příklady nepodporovaných opatření
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Aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu

Typy podporovaných projektů:

• povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, vsakovací nádrž),

• podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty,

• povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace 

(retenční nádrže suché a se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady),

• akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. 

na zálivku či splachování WC),

• výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy 

se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně,

• přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové atd.) 

na povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně.
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Aktivita 1.3.3 – Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně

modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Typy podporovaných projektů:

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

• vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů na stávajících vodních nádržích včetně 

technických objektů souvisejících s bezpečností vodního díla.
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Aktuální výzvy v OPŽP 2014 – 2020

• 74. výzva – specifický cíl 1.3

 Zahájení příjmu žádostí – 16.10.2017

 Ukončení příjmu žádostí – 15.01.2018

 Alokace výzvy – 400 mil. Kč (příspěvek EU)

• 95. výzva – specifický cíl 1.3

 Předpokládané datum zahájení příjmu žádostí – 02.05.2018

 Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí – 02.07.2018

 Alokace výzvy – 1 mld. Kč (příspěvek EU)
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Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

• Aktivita 4.3.1 – Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti 

živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

• Aktivita 4.3.2 – Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

• Aktivita 4.3.3 – Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova 

ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Výše podpory:

Podpora u výše uvedených aktivit je 85 % z celkových způsobilých výdajů s výjimkou:

• realizace a obnova malých vodních nádrží - podpora 60 %

• vytváření a obnova malých vodních nádrží v ZCHÚ nebo lokalitách soustavy Natura 2000 nebo 

ÚSES (biocentrum) nebo vyplývajících z plánů dílčích povodí – 90 %

• opatření „zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti 

živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury“ – vyplývající z Koncepce zprůchodnění 

říční sítě ČR – aktualizace 2014 nebo plánů dílčích povodí“, opatření „revitalizace a podpora 

samovolné renaturace vodních toků a niv“, opatření na tvorbu a obnovu mokřadů a tůní – 100 %

Alokace na specifický cíl 4.3 – cca 4 mld. Kč
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Aktivita 4.3.1 - Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a 

opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem 

technické infrastruktury

Typy podporovaných projektů:

• výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,

• zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,

• odstranění migračních překážek na vodních tocích,

• instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující 

jejich poproudovou migraci.
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Aktivita 4.3.2 – Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti 

krajinných prvků a struktur

Typy podporovaných projektů:

• vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních 

nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí 

ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů).
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Aktivita 4.3.3 - Revitalizace a podpora samovolné renaturace

vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na 

vodu vázaných ekosystémů

Typy podporovaných projektů:

• vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově 

a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění 

dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), 

• obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních 

funkcí,

• podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy bez 

nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav - terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně 

pomístních zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy
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Aktivita 4.3.5 - Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících 

z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku 

vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

• podpora opatření zamezujících vodní erozi:

 opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů

apod.),

 stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),

• preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),

• podpora opatření zamezujících větrné erozi:

 obnova či zakládání větrolamů.
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Aktuální výzvy v OPŽP 2014 – 2020

• 93. výzva – specifický cíl 4.3

 Předpokládané datum zahájení příjmu žádostí – 01.02.2018

 Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí – 04.04.2018

 Alokace výzvy – 300 mil. Kč (příspěvek EU)

• 108. výzva – specifický cíl 4.3

 Předpokládané datum zahájení příjmu žádostí – 16.06.2018

 Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí – 10.09.2018

 Alokace výzvy – 300 mil. Kč (příspěvek EU)
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Děkuji za pozornost.

Ing. Jan Matějka – ředitel odboru jan.matejka@sfzp.cz (tel. 267 994 327)

Odbor ochrany přírody dotazy@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR Zelená linka: 800 260 500

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz


