
 

DEŠŤOVKA 
 
 

Vlastníkům a stavebníkům rodinných a bytových domů se otevírá nová příležitost pro čerpání 
dotací. V rámci boje MŽP se suchem rezort spouští „Dešťovku“, program, jehož cílem je 
motivovat občany k efektivnímu a udržitelnému hospodaření s vodou v domácnostech. 
Pořídit zahradní nádrže na dešťovou vodu v suchem postižených oblastech nebo systém na 
splachování záchodu využívající již jednou použitou vodu z umyvadla či pračky budou moci 
domácnosti s dotací až 50 procent. Příjem žádostí začíná 29. května 2017, rozdělovat se 
bude 100 milionů korun. 

Dotace z programu mohou čerpat vlastníci i stavebníci všech obytných domů, s výjimkou 
domů rekreačních. Podporovány jsou tři typy projektů: zachytávání srážkové vody na 
zalévání zahrady, akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku a využití 
přečištěné odpadní vody jako vody užitkové. Jednotlivé podporované aktivity a jejich 
podmínky jsou uvedeny v kapitole 3.1 výzvy, zveřejněné na níže uvedených webových 
stránkách. 

Kontaktním a poradenským místem je Statní fond životního prostředí (SFŽP) - pro 
obecné dotazy je každý pracovní den od 7:30 do 16:00 k dispozici také bezplatná 
telefonní informační linka 800 260 500. Více o programu Dešťovka na 
www.dotacedestovka.cz 
 

Stav ve Žďáře a ve správním obvodu ORP: 

V aktivitě 1.5.B.1 – Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů – 
Systémy pouze pro zálivku v obcích ohrožených suchem, je možné žádat jedině v případě, 
kde platí alespoň jedno z níže uvedených kritérií: 

 V obci bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování 
pitnou vodou přistavením mobilního zdroje nebo dovozem pitné vody do vodojemu 
zásobujícího místní vodovod, a to z důvodu nedostatku vody v obvykle používaném 
zdroji. 

 V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody 
z místního vodovodu, a to minimálně ve dvou různých letech. 

 V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné 
vody z místního vodovodu, a to minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce. 

Na území města Žďár nad Sázavou nedošlo k takovým opatřením, jenž by splňovaly 
alespoň jedno z výše uvedených kritérií. Naopak se řešily například: v městysi Bohdalov a 
obcích Březí nad Oslavou, Kotlasy a Pokojov. Bližší informace o akutním nedostatku vody 
poskytnou příslušné obce. 

 

 
 

http://www.dotacedestovka.cz/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 


