
Název opatření Revitalizační a protipovodňová opatření v povodí 
Bařického potoka

ID_RVT M_1136

ID_OP MO110021

Typ opatření Revitalizace retenční schopnosti krajiny

ID_Podtyp 7,4

ID_KO 28

Tok Bařický potok

TOK_ID 10104290

UPOVR_ID 40794000

Lokalizace jižně od obce Bařice - nad fotbalovým hřištěm

Ř. km správce 3.013 3.5

Ř. km ZMVH 3.013 3.5

Správce t. ZVHS

HMWB ano

Popis současného stavu:

Povodí Bařického potoka se vyznačuje malou retenční schopností, 
dochází zde k velké rozkolísanosti průtoků; v horní části má tok stržovitý 
charakter; pozemky, kde jsou navrženy mokřadní plochy, jsou částečně 
podmáčené.

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

Popis navrhovaného stavu:

Dojde k vybudování ochranné průtočné nádrže (poldru) se stálou zvodní, 
který přispěje k protipovodňové ochraně obce Bařice; stálá vodní hladina 
a na ni navazující litorální pásmo umožní rozvoj vodních a na vodu 
vázaných organismů; rovněž mokřadní plochy vytvořené v horní části 
toku budou představovat vhodný biotop zejména pro obojživelníky; 
součástí opatření je také výsadba skupinové doprovodné zeleně.

Délka  toku [km] 0.487
Délka RVT [km] 0.487
Plocha RVT [ha] 2
RVT koryta ano
RVT nádrže ano
RVT odst. ramen ne
RVT tůně ano

RVT niva ano

RVT překážky ano

List opatření

Oblast povodí Moravy



IN/EX/K
ex

Vypořádání pozemků
snadné

Střety v území
ne

Techn. realiz.
střední

Priorita
2a

KódNáklady
2,808,000

Jednotka
ha

Počet
2

Celkové náklady
6,185,000

CHKO
ne

NP
ne

MZCHÚ
ne

NATURA
ne

Rekreace
nevýznamná

Zemědělství
ano

Lesnictví
ne

Průmysl
ne

Lokal.  IN Lokal. EX
3,013 3,5

Zvláště chráněné druhy

Tech. památka
ne

Kult. památka
ne

Archeol. lokalita
ne

Plavba
ne

PPO
ano

Rybářství
ne

Energie
žádné

Studie
ano

Projekt
ne

UR
ne

SP
ne

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


