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Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny 
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ANOTACE, POPIS:  
SO-01 Suchá nádrž RN001, revitalizace toku REV1 nad nádrží: Suchá nádrž RN001 je navržena tak, aby došlo 

k zachycení povodňové vlny s kulminačním průtokem Q20 = 6,8 m3/s. Tato účinnost je dána požadavkem maximální výšky 

hráze, která byla stanovena na 3 m. Hráz bude sypána ze zemin těžených ze zemníku, který je umístěn v prostoru občasné 

zátopy. Korunový bezpečnostní přeliv bude opevněn lomovým kamenem do betonového lože. Na něj navazující zdrsněný 

skluz proměnné šířky bude vytvořen hrubými balvany do betonového lože. Balvany budou uloženy na výšku a vzájemně 

zaklíněny. Toto uspořádání zajistí stabilitu skluzu při průchodu povodňového průtoku. Výpustný objekt nádrže se škrtící 

tratí je navržen tak, aby v zátopě nádrže byla držena stálá hladina. Maximální hloubka vody při stálé hladině je 0,8 m, 

plocha stálé hladiny 0,11 ha. Zachování hladiny stálého nadržení zajistí dlužová stěna, která je součástí vtokové části 

výpustného objektu. Dluže jsou upraveny tak, aby v korytě pod nádrží zůstal zachován minimální zůstatkový průtok. 

Vtoková část je opatřena vtokovou mříží, která zabrání vstupu hrubých splavenin a plovoucích předmětů do výpustného 

objektu. 

SO-02 Revitalizace toku REV1 pod nádrží: Revitalizovaný úsek má délku 425 m. Bude provedeno meandrovité 

rozvolnění stávajícího koryta toku v ploše občasné zátopy nádrže. Stávající koryto v úseku občasné zátopy zůstane 

zachováno. Nátok vody do meandrující části vyústěné do výpustného objektu bude zajištěn zasypáním části původního 

koryta pod odchýlením meandrující v délce cca 22 m hutněným násypem. Zbývající úsek bude plnit funkci slepého ramene. 

Po délce úseku budou provedeny průtočné tůně a rozlivy. Rozliv je navržen jako rozšíření koryta ve výškové úrovni 0,3 m 

nad dnem revitalizovaného úseku.  Podstatná část svahu rozlivu bude provedena v mírném sklonu 1 : 10. K plnění prostoru 

rozlivu tedy dojde při průtocích s hloubkou proudění vody větší než 0,3 m. 

SO-03 Revitalizace toku REV1 nad obcí: Revitalizovaný úsek má délku 480 m. V tomto úseku nebude provedeno 

meandrovité rozvolnění stávajícího koryta toku ani jeho pročištění. Po délce úseku budou pomístně provedeny průtočné 

tůně a rozlivy. Rozliv je navržen jako rozšíření koryta ve výškové úrovni 0,3 m nad dnem stávajícího koryta. Podstatná část 

svahu rozlivu bude vzhledem k morfologii provedena ve sklonu 1 : 3. K plnění prostoru rozlivu tedy dojde při průtocích 

s hloubkou proudění vody větší než 0,3 m. 

SO-04 Revitalizace toku REV1 pod obcí: Revitalizovaný úsek má délku 708 m. Bude provedeno meandrovité rozvolnění 

stávajícího koryta toku. Po délce úseku budou provedeny průtočné tůně a rozlivy. Rozliv je navržen jako rozšíření koryta 

ve výškové úrovni 0,3 m nad dnem revitalizovaného úseku.  Podstatná část svahu rozlivu bude provedena v mírném sklonu 

1 : 10. K plnění prostoru rozlivu tedy dojde až při průtocích s hloubkou proudění vody větší než 0,3 m. 



F O T O D O K U M E N T A C E 

STAV PŘED REALIZACÍ: 

 


