
 

                                            
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Náklady obvyklých opatření v 35. výzvě OPŽP 
 

návod výpočtu délky řešených kilometrů toku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovali odborní garanti podpory: 
Oddělení ochrany před povodněmi MŽP 
Odbor ochrany přírody, SFŽP 
V Praze, únor 2016   



Pro studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření jsou náklady 

obvyklých opatření (NOO) odvozeny od délky řešeného vodního toku. V následující tabulce jsou 

uvedeny NOO pro tento typ projektů: 

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření 

   

Položka T. j. Cena za t. j. (bez DPH) 

   

Zpracování studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření 

Zpracování studie odtokových poměrů do 50 km 
řešeného toku 

Kč/km vodního 
toku 

200 000 

Zpracování studie odtokových poměrů nad 50 km 
řešeného toku 

Kč/km vodního 
toku 

100 000 

 

Délkou řešeného toku se předpokládá  

- na toku: skutečná délka, která bude řešena. Jedná se o tu část toku, na které se budou provádět 

všechny analýzy (např. HMF analýza) a v jejíž délce se bude řešit návrh opatření. Příkladem je 

revitalizace nad řešenou obcí a přírodě blízké zkapacitnění toku v obci. Pak se bude načítat 

délka toku od začátku úpravy až po závěrový profil na hranici obce. 

- mimo vodní tok: v tomto případě lze projektovat prakticky pouze suché nádrže. V jejich 

případě se do délky řešeného toku počítá až 0,5 km nad hranici maximální plochy zátopy a po 

závěrový profil řešené obce. 

Upozorňujeme, že v 35. výzvě budou podpořeny pouze projekty, které navrhují opatření 

financovatelné v rámci OPŽP. Již nelze žádat o studie navrhující opatření v ploše povodí (např. 

zatravnění). 

Studie musí řešit snížení rizika povodně pro konkrétní obec. Je tedy nutné studií prokázat zlepšení 

povodňové ochrany konkrétní obce. Např. snížení ohrožených nemovitostí v záplavovém území apod. 

Na www.povis.cz zároveň naleznete strukturu projektového záměru pro podání žádosti o dotaci a 

strukturu studie. Při závěrečném hodnocení akce bude mimo jiné kontrolováno odevzdání všech 

povinných příloh dle Požadavků na projektovou dokumentaci. 

 

http://www.povis.cz/

