
Název opatření Revitalizační a protipovodňová opatření v lokalitě 
Baraňák

ID_RVT M_1126

ID_OP MO110019

Typ opatření Zásah do koryta a údolní nivy

ID_Podtyp 1, 4,7

ID_KO 27,28

Tok Šišemka

TOK_ID 10100563

UPOVR_ID 40755000

Lokalizace severně nad obcí Domaželice ve směru na Hradčany v nivě 
toku Šišemka (okres Přerov)

Ř. km správce 0.562 1.1865

Ř. km ZMVH 0.562 1.1865

Správce t. ZVHS

HMWB ne

Popis současného stavu:

Tok je v současné době značně zahlouben v důsledku vodní eroze 
způsobené vlivem nevhodné úpravy (napřímení toku) provedené v 
minulosti; z obou stran se nachází zemědělská půda.

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

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizační úprava toku - vytvoření meandrů, zmenšení hloubky a 
sklonu dna koryta, výstavba sedmi mělkých mokřadních tůní a poldru k 
zachycení přívalových vod, výsadba dřevin; opatřením bude iniciován 
další samostatný vývoj koryta a obnova přirozeného vodního biotopu, 
dojde k pozitivní úpravě odtokových poměrů, krajinotvorný prvek.

Délka  toku [km] 0.615
Délka RVT [km] 0.445
Plocha RVT [ha] 5,45
RVT koryta ano
RVT nádrže ano
RVT odst. ramen ne
RVT tůně ano

RVT niva ano

RVT překážky ne

List opatření

Oblast povodí Moravy



IN/EX/K
ex

Vypořádání pozemků
vyřešeno

Střety v území
žádné

Techn. realiz.
střední

Priorita
2a

KódNáklady
2,140,000

Jednotka
ha

Počet
5

Celkové náklady
12,381,000

CHKO
ne

NP
ne

MZCHÚ
ne

NATURA
ne

Rekreace
ne

Zemědělství
ano

Lesnictví
ne

Průmysl
ne

Lokal.  IN Lokal. EX
0,5621,1865

Zvláště chráněné druhy

Tech. památka
ne

Kult. památka
ne

Archeol. lokalita
ne

Plavba
ne

PPO
ano

Rybářství
není známo

Energie
žádné

Studie
ano

Projekt
ano

UR
ano

SP
ano

Návaznost na OP

x

x
x

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


