
Název opatření Revitalizace Stříbrnického potoka

ID_RVT M_1003

ID_OP MO110001

Typ opatření Obnova přirozené členitosti a rybí prostupnosti

ID_Podtyp 1,2,9

ID_KO 22,26,27

Tok Stříbrnický potok

TOK_ID 10200963

UPOVR_ID 40123000

Lokalizace Intravilán obce Stříbrnice pod Kr. Sněžníkem po pravobřežní 
přítok

Ř. km správce 0 2

Ř. km ZMVH 0 2

Správce t. LČR

HMWB ne

Popis současného stavu:

Technická úprava vodního toku (TU) poškozená povodní v  exavilánu a v 
roztroušené zástavbě - v km 0,000 -  2,000,  jednoduchý lichoběžníkový 
profil koryta, břehové zpevnění - kamenné zdi, kamenná rovnanina, 
kamenný zához, kamenné stupně a dřevěné prahy (v = 0,3 m), značně 
poškozené.

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

Popis navrhovaného stavu:

Liniová revitalizace ve volné krajině i intravilánová revitalizace vodního 
toku (IR), obnova migrační prostupnosti vodního toku. Navrhované 
úpravy a objekty - změna profilu koryta toku (kyneta + berma), balavnitý 
skluz, kamenné pasy do dna,  kamenný zához a patka, prodložení délky 
toku, obnova BP, přispějí ke stabiltě koryta, zpomalení povodňové vlny, k 
prodloužení délky toku, ke zvýšení členitosti tvaru koryta v podélném i  
příčném směru, k iniciaci samovolného přirozeného vývoje koryta.

Délka  toku [km] 2
Délka RVT [km] 2
Plocha RVT [ha]
RVT koryta ano
RVT nádrže ne
RVT odst. ramen ne
RVT tůně ne

RVT niva ano

RVT překážky ano

List opatření

Oblast povodí Moravy



IN/EX/K
in

Vypořádání pozemků
není  známo

Střety v území
není  známo

Techn. realiz.
nelze určit

Priorita
2a

KódNáklady
2,500,000

Jednotka
km

Počet
2

Celkové náklady
5,200,000

CHKO
ne

NP
ne

MZCHÚ
ne

NATURA
ne

Rekreace
významná

Zemědělství
částečné

Lesnictví
částečné

Průmysl
žádné

Lokal.  IN Lokal. EX

Zvláště chráněné druhy

Tech. památka
ne

Kult. památka
ne

Archeol. lokalita
ne

Plavba
ne

PPO
ano

Rybářství
ano

Energie
ne

Studie
ne

Projekt
ne

UR
ne

SP
ne

Návaznost na OP

x

x

x

x

x

x

Parametry opatření

Realizovatelnost

Ekonom. kalkul.

Druh území

Lokalita

Širší vztahy

Využití toku

Připravenost 

Přínos OP Popis Přínos Vliv na HMWB

Stav koryta

MP
Ovl. průtoku

Financování

RZCHÚ ne

Oblast povodí Moravy


