
List opatření
Název opatření Revitalizační opatření v nivě Spáleného potoka II.

ID_RVT D_2122

ID_OP DY110034

Typ opatření Komplexní RVT (koryto, niva, VN, BP)

ID_Podtyp 4,10

ID_KO 27, 28

Tok Spálený potok

TOK_ID 10100284

UPOVR_ID 41984000

Lokalizace začátek asi 200m od zástavby obce Krumvíř, konec - 
hospodářský most na polní cestě přes potok

Ř. km správce 4.3 5.35

Ř. km ZMVH 4.3 5.35

Správce t. ZVHS

HMWB ano

Popis současného stavu:

Spálený potok protéká v blízkosti obce Krumvíř intenzivně 
obhospodařovanou krajinou s malým podílem zalesnění; podél potoka se 
v úseku nad obcí nachází poměrně široká, místy podmáčená niva; tok je 
napřímený a upravený, jsou zde periodicky podmíčené, ale využívané 
plochy a dále plochy trvaleji a silněji podmíčené, které nejsou dlouhodobě 
obhospodařovány a zarůstají zozsáhlými plochami rákosu a orobince.

Zakrytí ne
Příčné objekty ne
Opevnění břehu ne
Opevnění dna ne
Směrová úprava ano

Popis navrhovaného stavu:

Opatření zahrnuje vybudování vodní nádrže s mokřadní plochou, zřízení 
lučního mokřadu s tůněmi, vytvoření meandrujícího toku přes prostor 
lučního mokřadu, drobné úpravy na vlastním korytě, záchytný průleh 
podél nádrže a výsadbu zeleně. Cílem je stabilizace a rozšíření vhodných 
podmínek pro život mokřadních živočichů; vytvořením volné vodní plochy 
dojde k oživení v krajině a spolu s výsadbou zeleně zde bude vytvořeno 
biocentrum mokřadního charakteru; biocentrum bude sloužit i 
suchozemským druhům, které mají v krajině využívané dosavadním 
způsobem nedostatek možností úkrytu.

Délka  toku [km] 0,333
Délka RVT [km] 0.378
Plocha RVT [ha] 10
RVT koryta ano
RVT nádrže ano
RVT odst. ramen ne
RVT tůně ano

RVT niva ano

RVT překážky ne

Vypořádání pozemků
nesnadné

Střety v území
ne

Techn. realiz.
střední

Priorita
2b

KódNáklady
1027400

Jednotka
ha

Počet
10

Celkové náklady
11 600 000

CHKO
ne

NP
ne

MZCHÚ
ne

NATURA
ne

Rekreace
ne

Zemědělství
ano

Lesnictví
ne

Průmysl
ne

Parametry opatření

Realizovatelnost

Ekonom. kalkul.

Druh území

RZCHÚ ne

Oblast povodí Dyje



List opatření
IN/EX/K

ex
Lokal.  IN Lokal. EX

4,3 5.35
Zvláště chráněné druhy

ostřice ječmenovitá, kudlanka nábožná, střevlík Carabus scheidleri, majka Meloe 
proscarabeus, M.scabriusculus, skokan štíhlý, rosnička zelená

Tech. památka
ne

Kult. památka
ne

Archeol. lokalita
ne

Plavba
ne

PPO
ano

Rybářství
ne

Energie
ne

Studie
ano

Projekt
ano

UR
ano

SP
ano

Návaznost na OP
Mokřadní komplex v 

nivě Spáleného potoka 

x

x
x

x

x
x

x

x
x

Lokalita

Širší vztahy

Využití toku

Připravenost 

Přínos OP Popis Přínos Vliv na HMWB

Stav koryta

MP
Ovl. průtoku

Financování

Oblast povodí Dyje


