
RYBNÍKY POMOHOU PŘI SUCHU I 

POVODNÍCH 
Kvůli abnormálním klimatickým výkyvům z posledních let, které se projevily 
jak letošním suchem, tak povodněmi v předchozích letech, spustí 
Ministerstvo zemědělství počátkem roku 2016 dotační program na udržení 
vody v krajině.  

Především se zaměříme na výstavby a rekonstrukce rybníků a malých 
vodních nádrží. Chceme tak posílit hlavně zadržování vody v krajině. 
Rybníky by také měly napříště zafungovat jako významný prvek 
protipovodňové ochrany. Tento dotační program naváže na letos končící 
Podporu obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavbu vodních 
nádrží.  
Celý plán poběží v letech 2016–2021 a bude na něj vyčleněna jedna a čtvrt 
miliardy korun z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Zbytek uhradí investoři z 
vlastních zdrojů. Předpokládaná dotace u jednotlivých podprogramů se 
přitom pohybuje mezi 80–100 % celkových nákladů. Návrh jsme připravili a 
nyní čekáme na notifikaci a schválení ze strany Evropské komise.  

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ V PŘÍŠTÍCH PĚTI LETECH 
INVESTUJE DO OBNOVY, OPRAVY, VÝSTAVBY A 
REVITALIZACE RYBNÍKŮ JEDNU A ČTVRT MILIARDY 
KORUN.  

PROGRAM  
NA UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ  

SE ČLENÍ NA  
3 PODPROGRAMY: 

1 
Podpora výstavby, obnovy, rekonstrukce a odbahnění rybníků a 

vodních nádrží 

Nové i zaniklé a obnovené rybníky mohou sloužit k regulaci průtoků v období 

sucha a budou zapojeny v systému protipovodňové ochrany. Toto bude 

nosný podprogram celého programu zaměřený především na podporu 

investiční výstavby. 

2 
Odstranění havarijních situací na rybnících a vodních nádržích  

Zaměříme se také na rybníky, pod nimiž byl v minulosti vyhlášen druhý nebo 

třetí stupeň povodňové aktivity či jiné riziko a byly při tom poškozeny. 

Havarijní stavy odstraníme, aby rybníky pomáhaly při řešení lokálních 

krizových situací, které nepovedou ke spuštění podprogramu celostátního 

rozsahu. 

  

3 
Odstranění povodňových škod na rybnících a vodních nádržích 

Tento podprogram umožní neprodlenou nápravu povodňových škod na 

hrázích a objektech rybníků. Spustí se v případě zásadních povodňových 

událostí celostátního významu, kdy by byla živelní pohromou zasažena 

značná část území státu. 



  


