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Budeme si povídat o řešeních pro RD

……dotazy možno písemně nebo i osobně 
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Jak proběhne webinář?   
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PowerPointová prezentace plus odkazy na www

Máme cca 40 minut 



Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v 

obcích („velká a malá dešťovka)…MŽP přes SFŽP 

……není to podnikatelský záměr, ale spíše životní 

postoj
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Základní rámec   
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……v ČR máme legislativní pozadí pro nakládání s….

Podpora pro „obytné domy“ (RD a BD)



- úvahy o návratnosti

- Poradit se s odborníky…
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Základní „dobré rady“   

- máte PD ke svému RD ?
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- technická proveditelnost (svody, dostupnost…)

- princip 1.vsak/2.retence vs. akumulace
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Varianty řešení/podpory:   
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(Obrázky použity z www.dotace dešťovka.cz)
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1) Akumulace srážkové vody pro 

zálivku zahrady: pouze pro stávající OD

Cyklus webinářů 2020                                                                                                                         Dešťovka………….

- umístění nádrže

- polohy okapových svodů

- současné řešení kanalizace

- obecní kanalizace – regulace přetoku 

- „kalkulačka“ (min.2m3)…i jiné střechy

- 20K+3,5Kxm3…max.50% uznatelných

- Uznatelné…za lapačem střešních splav

- PD buď dodavatel nebo !!! Autorizovaný

- …další společná data dále v textu 

„Kalkulačka“
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2) Akumulace srážkové vody jako 

užitkové (např.WC) a zálivku zahrady:
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- 30K+3,5Kxm3…max.50%

- oddělit dešťovou od pitné!

- WC v obytné části domu

- min. 1WC v existujícím domě

- …v novostavbě všechny WC

- ?půjde wc dešťovka do stočného 
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3) Využití přečištěné odpadní s 

možností využít srážkovou vodu:

- tzv. „šedá voda“ – né fekálie a moč

- 60K (nebo 45K)+3,5Kxm3…max.50%

- plus 10K na PD

- oddělit dešťovou od pitné!

- místo nádrže i zrušený septik

- zajistit „ochranu“ vody v akumulaci…vždy

(max. 16st.C…)



Podání žádosti   

- vytiskneme žádost + odborný posudek (PD+vzor textu)  

- elektronicky podáme žádost + registrace žadatele

- drobné formality („rekreační“     trvalý pobyt, ...na www) 
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- před, v průběhu i po realizaci

Cyklus webinářů 2020                                                                                                                         Dešťovka………….

„www“- do 30 dnů na krajské pracoviště SFŽP



Doložení realizace   

- kdy dostanu peníze? 
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- doložit ukončení (24 novostavba nebo 12 měsíců existující RD) 
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- faktura (+soupis prací)…max. 1 rok staré

- potvrzení o zaplacení

- doklad o vlastnictví bankovního účtu

- platná povolení – vypouštění atd….

- možnost realizovat svépomocí
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Jak najít další informace:   

www.dotacedestovka.cz 
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www.eccb.cz 

www.sfzp.cz 



Dešťovka - aktuality a zkušenosti 
Přednášel: Mgr. Bohuslav Čtveráček (602 352 434)
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