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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PŘEHLED 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01 PRŠTICE 

 

01-1 TOK 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerace toku (pročištění s pomístním prohloubením) ve stávající 
trase s instalací dřevěných stupňů a doprovodnými vegetačními úpravami. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Tok Šatavy je ve správě Povodí Moravy. 

Pozemky podél toku jsou ve vlastnictví fyzických osob. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
revitalizace říčních systémů MŽP s výší dotace 70-80% celkových finančních 
nákladů nebo Operačního programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% 

celkových finančních nákladů prostřednictvím obce Prštice (investor).  

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracování projektové dokumentace. 
Vodoprávní rozhodnutí - ?. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy za účelem doprovodných vegetač-
ních úprav (zatravnění s roztroušenými výsadbami dřevin) o výměře zhruba 

1,20 ha. 

POZNÁMKA 

V rámci přípravy projektové dokumentace posoudit vydatnost toku 
(zdá se mimořádně nevyrovnaná) ve výše položenému úseku ve vztahu k  
lesním rybníkům. 

 

01-2 VKP POD HORKOU 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerace mokřadu spočívající v plošných (0,50 ha) zemních úpra-
vách (různorodém prohloubení stávajícího terénu) s instalací dřevěného pra-
hu a doprovodnými vegetačními úpravami. Záměr nezasahuje do vodního 

díla, nemění odtokové poměry a nepředpokládá manipulaci s vodou.  

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Dotčená plocha je ve vlastnictví fyzických osob. 
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DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
péče o krajinu MŽP prostřednictvím obce Prštice (investor) na základě pově-

ření vlastníky pozemků s výší dotace 80-90% celkových finančních nákladů. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Záměr lze v zásadě realizovat dle přiložené specifikace opatření. 
Územní rozhodnutí - ?. 
Závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinné-

ho prvku Pod Horkou. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Dotčená aktuálně podmáčená a dřevinami spontánně zarostlá plocha 
je vedena jako orná půda. Záměr respektuje aktuální stav dotčené plochy. 

Vynětí ze zemědělského půdního fondu (zhruba 0,70 ha celé zájmové 

plochy) se změnou kultury - ? 

 

01-3 VKP PRŠTICKÁ BAŽINKA 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerace mokřadu spočívající v plošných (0,40 ha) zemních úpra-
vách (různorodém prohloubení stávajícího terénu) s doprovodnými vegetač-

ními úpravami. Záměr nezasahuje do vodního díla, nemění odtokové poměry 
a nepředpokládá manipulaci s vodou.  

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Dotčená plocha je ve vlastnictví fyzických osob. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
péče o krajinu MŽP prostřednictvím obce Prštice (investor) na základě pově-

ření vlastníky pozemků s výší dotace 80-90% celkových finančních nákladů. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Záměr lze v zásadě realizovat dle přiložené specifikace opatření. 
Územní rozhodnutí - ?. 
Závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinné-

ho prvku Prštická bažinka. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Dotčená plocha je vedena jako orná půda. Plocha bývalého mokřadu 
má zcela jiný charakter (periodicky podmáčená a porostlá náletem), zbývající 
plocha je aktuálně zemědělsky neobhospodařovaná. Záměr respektuje aktu-

ální stav dotčené plochy. 
Záměr předpokládá zábor orné půdy za účelem doprovodných vegetač-

ních úprav (zatravnění s roztroušenými výsadbami dřevin) o výměře zhruba 
1,60 ha. 

Vynětí ze zemědělského půdního fondu (zhruba 0,50 ha mokřadní plo-

chy) se změnou kultury - ? 
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01-4 RYBNÍK 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Vybudování nové průtočné nádrže na toku Šatavy. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Tok Šatavy je ve správě Povodí Moravy. 
Dotčená plocha je v zásadě v plném rozsahu ve vlastnictví obce Prštice.  

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 

revitalizace říčních systémů MŽP s výší dotace 70-80% celkových finančních 
nákladů nebo Operačního programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% 
celkových finančních nákladů prostřednictvím obce Prštice (investor).  

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracování projektové dokumentace. 

Vodoprávní rozhodnutí. 
Manipulační řád. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Dotčená aktuálně dlouhodobě zemědělsky nevyužívaná plocha je vede-
na jako orná půda. 

Vynětí ze zemědělského půdního fondu (zhruba 1,80 ha celé zájmové 
plochy) se změnou kultury. 

 

02 SILŮVKY – MĚLČANY 

 

02-1 TOK 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Revitalizace toku do nové trasy s celkovou terénní modelací dna nivy, 

instalací dřevěných stupňů a příčných objektů a s doprovodnými vegetační-
mi úpravami. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Tok Šatavy je ve správě Povodí Moravy. 
Pozemky podél vodoteče jsou ve vlastnictví fyzických osob. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 

revitalizace říčních systémů MŽP prostřednictvím Povodí Moravy s výší dota-
ce 100% celkových finančních nákladů. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracování projektové dokumentace. 
Vodoprávní rozhodnutí. 
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ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy za účelem doprovodných vegetač-
ních úprav (zatravnění s roztroušenými výsadbami dřevin) o výměře zhruba 

17,50 ha. 
Vynětí ze zemědělského půdního fondu nové trasy toku se změnou 

kultury a s vyřešením trasy stávající. 

POZNÁMKA 

Před zahájením projektových příprav je třeba provést hydrogeologický 

průzkum celé nivy za účelem zjištění, zda jde o reálné opatření. Po většině 
délky stávajícího koryta chybí celoročně povrchová voda. 

 

02-2 OKLUKY 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Revitalizace toku v nové trase s celkovou terénní modelací dna nivy, 

instalací dřevěných stupňů a s doprovodnými vegetačními úpravami. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Pozemky podél vodoteče jsou ve vlastnictví fyzických osob. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
revitalizace říčních systémů MŽP prostřednictvím Povodí Moravy s výší dota-
ce 100% celkových finančních nákladů. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracování projektové dokumentace. 

Vodoprávní rozhodnutí. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy za účelem doprovodných vegetač-
ních úprav (zatravnění s roztroušenými výsadbami dřevin) o výměře zhruba 
5,50 ha. 

Vynětí ze zemědělského půdního fondu nové trasy toku se změnou 
kultury a s vyřešením trasy stávající. 

 

03 MĚLČANY - BRATČICE 

 

03-1 TOK 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Revitalizace toku do nové trasy s celkovou terénní modelací dna nivy, 
instalací dřevěných stupňů a příčných objektů a s doprovodnými vegetační-
mi úpravami. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Tok Šatavy je ve správě Povodí Moravy. 
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Pozemky podél vodoteče jsou ve vlastnictví fyzických osob. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 

revitalizace říčních systémů MŽP prostřednictvím Povodí Moravy s výší dota-
ce 100% celkových finančních nákladů. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracování projektové dokumentace. 
Vodoprávní rozhodnutí. 

Závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinné-
ho prvku Šatava a Topoly. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy za účelem doprovodných vegetač-
ních úprav (zatravnění s roztroušenými výsadbami dřevin) o výměře zhruba 

12,50 ha. 
Vynětí ze zemědělského půdního fondu nové trasy toku se změnou 

kultury a s vyřešením trasy stávající. 

POZNÁMKA 

Před zahájením projektových příprav je třeba provést hydrogeologický 

průzkum celé nivy za účelem zjištění, zda jde o reálné opatření. Po celé délce 
stávajícího koryta chybí celoročně povrchová voda. 

 

04 BRATČICE 

 

04-1 TOK 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerace toku ve stávající trase v horní polovině úseku s pomístními 

úpravami profilu s instalací dřevěných stupňů s a doprovodnými vegetačními 
úpravami. 

Revitalizace toku do nové rozvolněné trasy s instalací dřevěných stup-

ňů a s doprovodnými vegetačními úpravami. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Tok Šatavy je ve správě Povodí Moravy. 
Pozemky podél vodoteče jsou ve vlastnictví fyzických a právnických 

osob. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 

revitalizace říčních systémů MŽP s výší dotace 70-80% celkových finančních 
nákladů nebo Operačního programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% 

celkových finančních nákladů prostřednictvím obce Bratčice (investor).  

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracování projektové dokumentace. 
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Vodoprávní rozhodnutí. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy za účelem doprovodných vegetač-

ních úprav (zatravnění s roztroušenými výsadbami dřevin) o výměře zhruba 
3,20 ha. 

Vynětí ze zemědělského půdního fondu nových úseků tras toku se 

změnou kultury a s vyřešením zrušených úseků trasy stávající. 

 

04-2 DOPROVODNÉ MOKŘADY 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Vyhloubení soustavy izolovaných vodních tůní podél zrevitalizovaného 
toku. Záměr nezasahuje do vodního díla, nemění odtokové poměry a nepřed-

pokládá manipulaci s vodou.  

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Dotčené plochy podél vodoteče jsou ve vlastnictví fyzických osob, v  
dolních partiích úseku také ve vlastnictví právnických osob. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
revitalizace říčních systémů MŽP s výší dotace 70-80% celkových finančních 

nákladů nebo Operačního programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% 
celkových finančních nákladů prostřednictvím obce Bratčice (investor).  

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Záměr lze v zásadě realizovat dle přiložené specifikace opatření. 
Územní rozhodnutí - ?. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá realizaci v rámci ploch určených k vegetačním 

úpravám v rámci revitalizace toku. 
Vynětí ze zemědělského půdního fondu (zhruba 0,10 ha celých mok-

řadních ploch) se změnou kultury - ? 

 

04-3 MOKŘAD 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Revitalizace toku do nové trasy (s průtočným ramenem) s instalací 
příčného objektu, vyhloubením různorodých izolovaných vodních a mokřad-

ních biotopů s doprovodnými vegetačními úpravami. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Tok Šatavy je ve správě Povodí Moravy. 

Dotčená plocha je ve vlastnictví fyzických osob.  

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
péče o krajinu MŽP prostřednictvím obce Bratčice (investor) na základě pově-
ření vlastníky pozemků s výší dotace 80-90% celkových finančních nákladů. 
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PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracování projektové dokumentace. 
Vodoprávní rozhodnutí. 

Závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinné-
ho prvku U Šatavy. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy (pomístně podmáčené a nevyuží-
vané) za účelem zemních (revitalizace toku, hloubení vodních a mokřadních 

biotopů) a vegetačních úprav (zatravnění s různorodými výsadbami dřevin) o 
výměře zhruba 8,00 ha. 

Vynětí ze zemědělského půdního fondu celé zájmové plochy se změnou 
kultury a s vyřešením zrušené a nové trasy toku a s případným vyřešením 
doprovodných vodních a mokřadních ploch. 

 

04-4 RYBNÍK 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Vybudování nové průtočné nádrže na toku Šatavy s navazujícím prů-
točným mokřadem a s doprovodnými vegetačními úpravami. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Tok Šatavy je ve správě Povodí Moravy. 
Dotčená plocha je ve vlastnictví právnické osoby.  

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
revitalizace říčních systémů MŽP s výší dotace 70-80% celkových finančních 

nákladů nebo Operačního programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% 
celkových finančních nákladů prostřednictvím obce Bratčice (investor).  

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracování projektové dokumentace. 

Vodoprávní rozhodnutí. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy o výměře zhruba 3,60 ha. 

Vynětí ze zemědělského půdního fondu celé zájmové plochy se změnou 
kultury a s vyřešením nových vodních ploch. 

 

05 SOBOTOVICE 

 

05-1 TOK 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerace toku ve stávající trase (pročištění s pomístními úpravami 

profilu) s instalací příčného objektu. 
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VLASTNICKÉ VZTAHY 

Tok Šatavy je ve správě Povodí Moravy. 
Pozemky podél vodoteče jsou ve vlastnictví obce Sobotovice. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 

revitalizace říčních systémů MŽP prostřednictvím Povodí Moravy s výší dota-
ce 100% celkových finančních nákladů. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracování projektové dokumentace. 
Vodoprávní rozhodnutí. 

Závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinné-
ho prvku Nádavky a Na rybníkách. 

 

05-2 VKP SOBOTOVICKÁ NIVA 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerační vegetační a drobné zemní úpravy (hloubení tůní) stávají-

cího mokřadu. Záměr nezasahuje do vodního díla, nemění odtokové poměry 
a nepředpokládá manipulaci s vodou.  

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Dotčené plochy jsou ve vlastnictví obce Sobotovice. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
péče o krajinu MŽP prostřednictvím obce Sobotovice (investor) s výší dotace 

80-90% celkových finančních nákladů. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Záměr lze v zásadě realizovat dle přiložené specifikace opatření. 
Závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinné-

ho prvku Nádavky a Na rybníkách. 

 

06 LEDCE 

 

06-1 TOK 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerace toku ve stávající trase (pročištění) s instalací dřevěných 

stupňů a doprovodnými vegetačními úpravami. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Tok Šatavy je ve správě Povodí Moravy. 
Pozemky podél vodoteče jsou ve vlastnictví fyzických osob. 
 



REVITALIZACE ŠATAVY  Přehled 

 13 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
revitalizace říčních systémů MŽP prostřednictvím Povodí Moravy s výší dota-

ce 100% celkových finančních nákladů. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracování projektové dokumentace. 
Vodoprávní rozhodnutí - ?. 
Závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinné-

ho prvku Na Podhrázském. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy za účelem doprovodných vegetač-
ních úprav (zatravnění s roztroušenými výsadbami dřevin) o výměře zhruba 
1,30 ha. 

 

07 RYBNÍKY 

 

07-1 TOK 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerace toku ve stávající trase (pročištění) s instalací dřevěných 
stupňů s a doprovodnými vegetačními úpravami. 

Revitalizace toku Šatavy s pomístní zemní úpravou dna nivy do nové 

rozvolněné trasy s instalací dřevěných stupňů a příčných objektů a s  dopro-
vodnými vegetačními úpravami. 

Revitalizace nátoku do rybníka Šimlochy do nové trasy s  doprovod-

nými vegetačními úpravami. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Tok Šatavy je ve správě Povodí Moravy. 
Pozemky podél vodoteče jsou ve vlastnictví fyzických osob, v dolních 

partiích úseku také ve vlastnictví města Hrušovany. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 

revitalizace říčních systémů MŽP prostřednictvím Povodí Moravy s výší dota-
ce 100% celkových finančních nákladů. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracování projektové dokumentace. 
Vodoprávní rozhodnutí. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy za účelem doprovodných vegetač-

ních úprav (zatravnění s roztroušenými výsadbami dřevin) o výměře zhruba 
20,00 ha. 
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Vynětí ze zemědělského půdního fondu nových úseků tras toku se 

změnou kultury a s vyřešením zrušených úseků trasy stávající. 

 

07-2 DOPROVODNÉ MOKŘADY 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Vyhloubení soustavy izolovaných mokřadních ploch (vodních tůní, 
podmáčené plochy s tůněmi a rákosového mokřadu) podél zrevitalizovaného 

toku. Záměr nezasahuje do vodního díla, nemění odtokové poměry a nepřed-
pokládá manipulaci s vodou.  

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Dotčené plochy podél vodoteče jsou ve vlastnictví fyzických osob, ve 
středních úsecích také ve vlastnictví města Hrušovany. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako optimální variantu realizace je třeba doporučit využití Operačního 

programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-
kladů nebo Programu péče o krajinu MŽP (na základě pověření vlastníků do-

tčených pozemků) prostřednictvím města Hrušovany (investor) s výší dotace 
80-90% celkových finančních nákladů. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracování projektové dokumentace. 
Územní rozhodnutí - ?. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá realizaci v rámci ploch určených k vegetačním 
úpravám v rámci revitalizace toku. 

Vynětí ze zemědělského půdního fondu (zhruba 1,35 ha celých mok-
řadních ploch) se změnou kultury - ? 

 

07-4 ŠEJBA 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Oprava a odbahnění stávajícího rybníka. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Tok Šatavy je ve správě Povodí Moravy. 

Dotčená plocha je v zásadě ve vlastnictví obce Vojkovice. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití dotačních 
titulů Státního fondu životního prostředí s výší dotace 70-80% celkových fi-
nančních nákladů prostřednictvím obce Vojkovice (investor). 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracování projektové dokumentace. 

Vodoprávní rozhodnutí - ?. 
Závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinné-

ho prvku Šejba. 
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08 HRUŠOVANY 

 

08-1 TOK 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerace toku ve stávající trase (pročištění) s instalací dřevěných 

stupňů s a doprovodnými vegetačními úpravami. 
Regenerace toku ve stávající trase (pročištění s rozvolněním do bočních 

meandrů) s instalací dřevěných stupňů s a doprovodnými vegetačními úpra-
vami. 

Revitalizace toku Šatavy do nové trasy s doprovodnými sníženými plo-

chami s vodními tůněmi, instalací dřevěných stupňů a s  doprovodnými ve-
getačními úpravami. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Tok Šatavy je ve správě Povodí Moravy. 
Pozemky podél vodoteče jsou v horních partiích v nemalém rozsahu ve 

vlastnictví města Hrušovany, v dolních partiích ve vlastnictví fyzických osob. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
revitalizace říčních systémů MŽP prostřednictvím Povodí Moravy s výší dota-
ce 100% celkových finančních nákladů. 

Jako vhodnou variantu realizace (doprovodné vegetační a zemní úpra-
vy v rámci prostředního úseku) je třeba doporučit využití Programu péče o 

krajinu MŽP prostřednictvím města Hrušovany (investor) na základě pověře-
ní vlastníky dotčených pozemků) s výší dotace 50-70% celkových finančních 
nákladů. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracování projektové dokumentace. 

Vodoprávní rozhodnutí. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy za účelem doprovodných vegetač-
ních úprav (zatravnění s roztroušenými výsadbami dřevin) o výměře zhruba 
15,00 ha. 

Vynětí ze zemědělského půdního fondu nových úseků tras toku (včetně 
doprovodných ploch s tůněmi) se změnou kultury a s vyřešením zrušených 
úseků trasy stávající. 

 

08-2 VKP LOUKA POD ŠEJBOU 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerační vegetační a drobné zemní úpravy (hloubení tůní) stávají-
cího mokřadu. Záměr nezasahuje do vodního díla, nemění odtokové poměry 
a nepředpokládá manipulaci s vodou.  
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VLASTNICKÉ VZTAHY 

Dotčená plocha je ve vlastnictví města Hrušovany. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
péče o krajinu MŽP prostřednictvím města Hrušovany (investor) s výší dotace 

80-90% celkových finančních nákladů. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Záměr lze v zásadě realizovat dle přiložené specifikace opatření. 
Závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinné-

ho prvku Louka pod Šejbou. 

 

08-3 BIOCENTRUM 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerační vegetační a zemní úpravy (plošné úpravy terénu) stávají-
cího dřevinného porostu. Záměr nezasahuje do vodního díla, nemění odtoko-
vé poměry a nepředpokládá manipulaci s vodou.  

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Dotčená plocha je ve vlastnictví města Hrušovany. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
péče o krajinu MŽP prostřednictvím města Hrušovany (investor) s výší dotace 

50-70% celkových finančních nákladů. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Záměr lze v zásadě realizovat dle přiložené specifikace opatření. 

 

09 UNKOVICE 

 

09-1 TOK 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerace toku ve stávající trase (pročištění s pomístními úpravami 
profilu) s instalací příčných objektů s a doprovodnými vegetačními úpravami. 

Regenerace toku ve stávající trase (pročištění s vytvořením oboubřež-
ních navazujících podmáčených ploch). 

Vyhloubení nové trasy Šatavy s doprovodnými podmáčenými plochami 

s vodními tůněmi, instalací příčných objektů a s  doprovodnými vegetačními 
úpravami. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Tok Šatavy je ve správě Povodí Moravy. 
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Pozemky podél vodoteče jsou ve vlastnictví fyzických osob. Pozemky 

v ploše nové trasy jsou ve vlastnictví fyzických osob. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
revitalizace říčních systémů MŽP prostřednictvím Povodí Moravy s výší dota-
ce 100% celkových finančních nákladů. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracování projektové dokumentace. 

Vodoprávní rozhodnutí. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy za účelem doprovodných vegetač-
ních úprav (zatravnění s roztroušenými výsadbami dřevin podél levého bře-
hu) o výměře zhruba 1,70 ha. 

Vynětí ze zemědělského půdního fondu nové trasy toku včetně podmá-
čených ploch s vodními tůněmi se změnou kultury. 

 

09-2 RYBNÍK 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Vybudování nové zahloubené boční vodní nádrže s omezenou manipu-

lací s hladinou a s doprovodnými vegetačními úpravami. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Tok Šatavy je ve správě Povodí Moravy. 
Dotčená plocha je ve vlastnictví fyzických osob. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
revitalizace říčních systémů MŽP s výší dotace 70-80% celkových finančních 

nákladů nebo Operačního programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% 
celkových finančních nákladů prostřednictvím obce Unkovice (investor).  

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracovat projektovou dokumentaci. 
Vodoprávní rozhodnutí. 

Manipulační řád. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy o výměře zhruba 4,50 ha. 
Vynětí ze zemědělského půdního fondu celé zájmové plochy vodní ná-

drže (zhruba 2,80 ha) a nové trasy toku se změnou kultury. 

 

09-3 VKP KLÍNKY 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerační vegetační a drobné zemní úpravy (hloubení tůní) stávají-
cího mokřadu. Záměr nezasahuje do vodního díla, nemění odtokové poměry 
a nepředpokládá manipulaci s vodou.  
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VLASTNICKÉ VZTAHY 

Dotčená plocha je převážně ve vlastnictví obce Unkovice. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
péče o krajinu MŽP prostřednictvím obce Unkovice (investor) s výší dotace 

70-80% celkových finančních nákladů. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Záměr lze v zásadě realizovat dle přiložené specifikace opatření. 
Závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinné-

ho prvku Klínky. 

 

09-4 VKP UNKOVICKÉ LOUKY 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerační vegetační a drobné zemní úpravy (hloubení tůní) stávají-
cího mokřadu. Záměr nezasahuje do vodního díla, nemění odtokové poměry 
a nepředpokládá manipulaci s vodou.  

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Dotčená plocha je převážně ve vlastnictví fyzických osob. Prostor tůně 

v severním cípu je ve vlastnictví obce Žabčice. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 

péče o krajinu MŽP prostřednictvím obce Unkovice (investor) na základě po-
věření dotčenými vlastníky s výší dotace 50-70% celkových finančních ná-

kladů. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Záměr lze v zásadě realizovat dle přiložené specifikace opatření. 
Závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinné-

ho prvku Unkovické louky. 

 

10 KNÍŽECÍ LES 

 

10-1 HORNÍ TOK 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerace toku ve stávající trase (pročištění s pomístními úpravami 

profilu) s instalací příčných objektů a doprovodnými vegetačními úpravami. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Tok Šatavy je ve správě Povodí Moravy. 
Pozemky podél levého břehu toku jsou ve vlastnictví ŠZP Žabčice. 
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DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
revitalizace říčních systémů MŽP prostřednictvím Povodí Moravy s výší dota-

ce 100% celkových finančních nákladů. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracování projektové dokumentace. 
Vodoprávní rozhodnutí. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy za účelem doprovodných vegetač-
ních úprav (zatravnění s roztroušenými výsadbami dřevin podél levého bře-

hu) o výměře zhruba 3,60 ha. 
Vynětí ze zemědělského půdního fondu rozšiřujících segmentů stávají-

cího toku se změnou kultury - ? 

POZNÁMKA 

Záměr předpokládá přemístění polní komunikace. 

 

10-2 ŽABČICE 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerační vegetační a drobné zemní úpravy (hloubení tůní) stávají-
cích mokřadů s doprovodnými vegetačními úpravami. Doprovodné vegetační 
úpravy podél stávajících vodotečí. Záměr nezasahuje do vodního díla, nemění 

odtokové poměry a nepředpokládá manipulaci s vodou.  

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Dotčené plochy jsou ve vlastnictví obcí Žabčice a Přísnotice a fyzických 
osob. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
péče o krajinu MŽP prostřednictvím obcí Žabčice nebo Přísnotice (investoři), 

podle situace na základě pověření jednotlivými vlastníky, s výší dotace 60-
90% celkových finančních nákladů. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Záměr lze v zásadě realizovat dle přiložené specifikace opatření. 
Závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinné-

ho prvku Klučiny, Dlouhé louky a U hřiště. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy za účelem doprovodných vegetač-
ních úprav (zatravnění s roztroušenými výsadbami dřevin podél stávajících 
vodotečí) o výměře zhruba 1,00 ha. 

POZNÁMKA 

Záměr předpokládá přemístění polní komunikace. 
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10-3 KREJTY 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Vytvoření nové trasy toku Šatavy (s rozšířenými segmenty) s instalací 

příčných objektů, vyhloubením různorodých izolovaných vodních (včetně no-
vé boční vodní nádrže s omezenou manipulací) a mokřadních biotopů s  do-
provodnými vegetačními úpravami. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Tok Šatavy je ve správě Povodí Moravy. 

Dotčená plocha je ve vlastnictví fyzických osob, PF České republiky, 
obce Žabčice a ŠZP Žabčice. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
revitalizace říčních systémů MŽP s výší dotace 70-80% celkových finančních 

nákladů nebo Operačního programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% 
celkových finančních nákladů prostřednictvím obce Žabčice (investor).  

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracovat projektovou dokumentaci. 
Vodoprávní rozhodnutí. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy za účelem zemních (revitalizace 

toku, hloubení vodních a mokřadních biotopů) a vegetačních úprav (zatrav-
nění s různorodými výsadbami dřevin) o výměře zhruba 17,00 ha. 

Vynětí ze zemědělského půdního fondu celé zájmové plochy se změnou 

kultury s vyřešením nové trasy toku a boční vodní nádrže (zhruba 3,00 ha) a 
s případným vyřešením dalších doprovodných vodních a mokřadních ploch. 

 

10-4 NIVA 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerace polních kanálů (pročištění s pomístními úpravami profilu) 

s vybudováním příčného objektu a s doprovodnými vegetačními úpravami. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Tok 031 je ve správě Vodohospodářské správy. 
Dotčené plochy jsou ve vlastnictví Školního zemědělského podniku 

Žabčice. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 

péče o krajinu MŽP prostřednictvím ŠZP Žabčice (investor) s výší dotace 80-
100% celkových finančních nákladů. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracovat projektovou dokumentaci. 
Vodoprávní rozhodnutí. 
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ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy za účelem zemních (pomístní roz-
šíření stávajícího profilu polních kanálů) a vegetačních úprav (zatravnění 

s různorodými výsadbami dřevin) o výměře zhruba 2,50 ha. 
Vynětí ze zemědělského půdního fondu celých rozšiřujících úseků ka-

nálů se změnou kultury - ? 

 

10-5 DOLNÍ TOK 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerace toku ve stávající trase (pročištění s pomístními příbřežními 
úpravami) s instalací dřevěných stupňů. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Tok Šatavy je ve správě Povodí Moravy. 
Pozemky podél vodoteče jsou ve vlastnictví LČR LZ Židlochovice. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Operačního 

programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-
kladů v rámci Revitalizace mokřadů na dolním toku Šatavy s investorem 
LČR LZ Židlochovice. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracování projektové dokumentace. 

Vodoprávní rozhodnutí - ?. 
Závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinné-

ho prvku Knížecí les. 

 

10-6 STARÁ ŠATAVA 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerace toku ve stávající trase (pročištění s pomístním rozšířením 
profilu) s instalací příčných objektů. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Tok Šatavy je ve správě LČR LZ Židlochovice. 
Pozemky podél vodoteče jsou ve vlastnictví LČR LZ Židlochovice (levý 

břeh) a fyzických osob (pravý břeh). 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Operačního 

programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-
kladů v rámci Revitalizace mokřadů na dolním toku Šatavy s investorem 

LČR LZ Židlochovice. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracování projektové dokumentace. 
Vodoprávní rozhodnutí. 
Manipulační řád. 
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Závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinné-

ho prvku Knížecí les. 
Vyjádření orgánu ochrany přírody z hlediska soustavy NATURA 2000. 

 

10-7 SEVERNÍ TŮNĚ 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerace stávajících tůní spočívající v drobných zemních úpravách 

(prohloubení a rozšíření) s doprovodnými vegetačními úpravami. Záměr ne-
zasahuje do vodního díla, nemění odtokové poměry a nepředpokládá mani-

pulaci s vodou.  

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Dotčené plochy jsou ve vlastnictví LČR LZ Židlochovice. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Operačního 

programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-
kladů v rámci Revitalizace mokřadů na dolním toku Šatavy s investorem 

LČR LZ Židlochovice. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Záměr lze v zásadě realizovat dle přiložené specifikace opatření. 

Závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinné-
ho prvku Knížecí les. 

Vyjádření orgánu ochrany přírody z hlediska soustavy NATURA 2000. 

 

10-8 NOSISLAVSKÝ MOKŘAD 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerace mokřadu spočívající v plošných (0,35 ha) zemních úpra-
vách (různorodém prohloubení stávajícího terénu) s instalací příčného objek-

tu a s doprovodnými vegetačními úpravami. Záměr nezasahuje do vodního 
díla, nemění odtokové poměry a nepředpokládá manipulaci s vodou.  

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Dotčená plocha je ve vlastnictví LČR LZ Židlochovice. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Operačního 
programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-

kladů v rámci Revitalizace mokřadů na dolním toku Šatavy s investorem 
LČR LZ Židlochovice. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Záměr lze v zásadě realizovat dle přiložené specifikace opatření. 
Vodoprávní rozhodnutí (příčný objekt) - ? 

Závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinné-
ho prvku Knížecí les. 

Vyjádření orgánu ochrany přírody z hlediska soustavy NATURA 2000. 
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11 ŽELÍZKA 

 

11-1 TOK 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerace toku ve stávající trase (pročištění s pomístním rozčleněním 

přímých břehových linií) s vytvořením rozšířených segmentů s instalací příč-
ných objektů a s doprovodnými vegetačními úpravami. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Tok Šatavy je ve správě Povodí Moravy. 

Pozemky podél vodoteče jsou ve vlastnictví fyzických osob. S výjimkou 
levobřeží horní části horního úseku (LČR LZ Židlochovice) a levobřeží dolní 
rozšířené části dolního úseku (obec Přísnotice). 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 

revitalizace říčních systémů MŽP prostřednictvím Povodí Moravy s výší dota-
ce 100% celkových finančních nákladů. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracování projektové dokumentace. 
Vodoprávní rozhodnutí. 

Závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinné-
ho prvku V Oknech a Želízka. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy za účelem doprovodných vegetač-
ních úprav (zatravnění s roztroušenými výsadbami dřevin o výměře zhruba 

3,60 ha. 
Vynětí ze zemědělského půdního fondu rozšířených segmentů stávají-

cího toku se změnou kultury - ? 

 

11-2 MOKŘAD 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Vytvoření izolované souvislé mokřadní plochy spočívající v plošných 
(1,20 ha) zemních úpravách (různorodém prohloubení stávajícího terénu) a s 
doprovodnými vegetačními úpravami. Záměr nezasahuje do vodního díla, 

nemění odtokové poměry a nepředpokládá manipulaci s vodou.  

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Dotčená plocha je ve vlastnictví fyzických osob.  

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Operačního 
programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-
kladů prostřednictvím investora (?). Možná by byla i realizace v rámci Pro-

gramu péče o krajinu pouze na základě pověření dotčených vlastníků. 
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PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Záměr lze v zásadě realizovat dle přiložené specifikace opatření. 
Územní rozhodnutí. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy za účelem zemních a vegetačních 

úprav (zatravnění s různorodými výsadbami dřevin) o výměře zhruba 1,50 
ha. 

Vynětí ze zemědělského půdního fondu celé zájmové plochy se změnou 

kultury. 

 

11-3 DOPROVODNÉ MOKŘADY SEVER 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Vytvoření souvislé mokřadní plochy spočívající v plošných (1,00 ha) 
zemních úpravách (různorodém prohloubení stávajícího terénu) s  vyhloube-

ním průtočného ramene Šatavy a s doprovodnými vegetačními úpravami.  

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Tok Šatavy je ve správě Povodí Moravy. 

Dotčená plocha je ve vlastnictví fyzických osob.  

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Operačního 
programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-
kladů prostřednictvím investora (?). Možná by byla i realizace v rámci Pro-

gramu péče o krajinu pouze na základě pověření dotčených vlastníků. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Záměr lze v zásadě realizovat dle přiložené specifikace opatření. 
Územní rozhodnutí. 

Vodoprávní rozhodnutí - ? 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy za účelem zemních a vegetačních 

úprav (zatravnění s různorodými výsadbami dřevin) o výměře zhruba 1,40 
ha. 

Vynětí ze zemědělského půdního fondu celé zájmové plochy se změnou 
kultury s případným vyřešením koryta průtočného ramene.. 

 

11-4 V OKNECH 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Odbahnění stávajícího zpětného ramene Šatavy s izolací od toku a 
úpravami břehů. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Tok Šatavy je ve správě Povodí Moravy. 

Dotčené plochy jsou ve vlastnictví fyzických osob.  
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DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
péče o krajinu MŽP prostřednictvím LČR LZ Židlochovice (investor) na zákla-

dě pověření jednotlivými vlastníky s výší dotace 80-90% celkových finanč-
ních nákladů. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Záměr lze v zásadě realizovat dle přiložené specifikace opatření. 
Vodoprávní rozhodnutí - ? 

Závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinné-
ho prvku V Oknech. 

 

11-5 DOPROVODNÉ MOKŘADY JIH 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Vytvoření souvislé mokřadní plochy spočívající v plošných (0,70 ha) 

zemních úpravách (různorodém prohloubení stávajícího terénu) s  vyhloube-
ním zpětného ramene Šatavy a s doprovodnými vegetačními úpravami.  

Regenerační vegetační a drobné zemní úpravy (prohloubení stávajících 
terénních depresí) stávajících mokřadních biotopů. Záměr nezasahuje do 
vodního díla, nemění odtokové poměry a nepředpokládá manipulaci s vodou.  

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Tok Šatavy je ve správě Povodí Moravy. 

Dotčené plochy jsou ve vlastnictví fyzických osob.  

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace (regenerace pravobřežních mokřad-

ních biotopů) je třeba doporučit využití Programu péče o krajinu MŽP pro-
střednictvím LČR LZ Židlochovice (investor) na základě pověření jednotlivými 

vlastníky s výší dotace 80-90% celkových finančních nákladů. 
Jako vhodnou variantu realizace (levobřežní mokřad) je třeba doporu-

čit využití Operačního programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% 

celkových finančních nákladů prostřednictvím investora (?). Možná by byla i 
realizace v rámci Programu péče o krajinu pouze na základě pověření dotče-

ných vlastníků. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Záměr lze v zásadě realizovat dle přiložené specifikace opatření. 

Územní rozhodnutí. 
Vodoprávní rozhodnutí - ? 

Závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinné-
ho prvku V Oknech. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy za účelem zemních a vegetačních 
úprav (zatravnění s různorodými výsadbami dřevin) o výměře zhruba 1,00 

ha. 
Vynětí ze zemědělského půdního fondu celé zájmové plochy se změnou 

kultury s případným vyřešením koryta zpětného ramene.. 
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11-6 PERIODICKÝ MOKŘAD 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Vytvoření souvislé mokřadní plochy propojené zpětným vzdutím 

s tokem Šatavy spočívající v plošných (0,70 ha) zemních úpravách (různoro-
dém prohloubení stávajícího terénu) a s doprovodnými vegetačními úprava-
mi.  

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Tok Šatavy je ve správě Povodí Moravy. 

Dotčená plocha je ve vlastnictví fyzických osob.  

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace (levobřežní mokřad) je třeba doporu-

čit využití Operačního programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% 
celkových finančních nákladů prostřednictvím investora (?). Možná by byla i 

realizace v rámci Programu péče o krajinu pouze na základě pověření dotče-
ných vlastníků. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Záměr lze v zásadě realizovat dle přiložené specifikace opatření. 
Územní rozhodnutí. 

Vodoprávní rozhodnutí - ? 
Závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinné-

ho prvku Želízka. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy za účelem zemních a vegetačních 

úprav (zatravnění s různorodými výsadbami dřevin) o výměře zhruba 1,00 
ha. 

Vynětí ze zemědělského půdního fondu celé zájmové plochy se změnou 

kultury. 

POZNÁMKA 

Posouzení záměru z hlediska možného ovlivnění podzemních vod v  
souvislosti s vodním zdrojem Vranovice. 

 

11-7 U RUKY 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerační vegetační a drobné zemní úpravy (prohloubení stávajících 

a vyhloubení nových terénních depresí) stávajících mokřadních biotopů. Zá-
měr nezasahuje do vodního díla, nemění odtokové poměry a nepředpokládá 

manipulaci s vodou.  

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Dotčené plochy jsou ve vlastnictví LČR LZ Židlochovice a obce Přísno-

tice.  

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace (regenerace stávajících a vyhloubení 
nových tůní) je třeba doporučit využití Programu péče o krajinu MŽP pro-
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střednictvím obce Přísnotice (investor) s výší dotace 80-90% celkových fi-

nančních nákladů. 
Jako vhodnou variantu realizace (pomístní prohloubení stávajícího 

ramene) je třeba doporučit využití Operačního programu infrastruktura EU 
s výší dotace 80-90% celkových finančních nákladů v rámci Revitalizace 
mokřadů na dolním toku Šatavy s investorem LČR LZ Židlochovice. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Záměr lze v zásadě realizovat dle přiložené specifikace opatření. 

Územní rozhodnutí. 
Závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinné-

ho prvku Želízka. 

POZNÁMKA 

Posouzení záměru z hlediska možného ovlivnění podzemních vod v  

souvislosti s vodním zdrojem Vranovice. 

 

12 DOLNÍ ŠATAVA 

 

12-1 TOK 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerace toku ve stávající trase (pročištění s pomístním rozčleněním 
přímých břehových linií nebo úpravami profilu) s instalací příčných objektů 

(včetně rekonstrukce zaústění do řeky Svratky) a s doprovodnými vegetační-
mi úpravami. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Tok Šatavy je ve správě Povodí Moravy. 
Pozemky podél vodoteče jsou především ve vlastnictví LČR LZ Židlo-

chovice. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Operačního 

programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-
kladů v rámci Revitalizace mokřadů na dolním toku Šatavy s investorem 

LČR LZ Židlochovice. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracování projektové dokumentace. 
Vodoprávní rozhodnutí. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy za účelem doprovodných vegetač-
ních úprav (zatravnění s roztroušenými výsadbami dřevin o výměře zhruba 

1,50 ha. 
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POZNÁMKA 

Posouzení záměru z hlediska možného ovlivnění podzemních vod v  
souvislosti s vodním zdrojem Vranovice. 

 

12-2 HORNÍ TŮŇ 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerační vegetační a drobné zemní úpravy (prohloubení) stávající 
tůně. Záměr nezasahuje do vodního díla, nemění odtokové poměry a nepřed-
pokládá manipulaci s vodou.  

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Dotčená plocha je ve vlastnictví LČR LZ Židlochovice. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Operačního 

programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-
kladů v rámci Revitalizace mokřadů na dolním toku Šatavy s investorem 
LČR LZ Židlochovice. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Záměr lze v zásadě realizovat dle přiložené specifikace opatření. 

POZNÁMKA 

Posouzení záměru z hlediska možného ovlivnění podzemních vod v  
souvislosti s vodním zdrojem Vranovice. 

 

12-3 MOKŘAD 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Vytvoření izolované souvislé mokřadní plochy spočívající v plošných 
(0,20 ha) zemních úpravách (různorodém prohloubení stávajícího terénu) a s 
doprovodnými vegetačními úpravami. Záměr nezasahuje do vodního díla, 

nemění odtokové poměry a nepředpokládá manipulaci s vodou.  

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Dotčená plocha je ve vlastnictví LČR LZ Židlochovice. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Operačního 
programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-
kladů v rámci Revitalizace mokřadů na dolním toku Šatavy s investorem 

LČR LZ Židlochovice. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Záměr lze v zásadě realizovat dle přiložené specifikace opatření. 

POZNÁMKA 

Posouzení záměru z hlediska možného ovlivnění podzemních vod v  
souvislosti s vodním zdrojem Vranovice. 
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12-4 DOLNÍ TŮŇ 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerace stávající tůně spočívající v zemních úpravách (prohloube-

ní). Záměr nezasahuje do vodního díla, nemění odtokové poměry a nepřed-
pokládá manipulaci s vodou.  

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Dotčená plocha je ve vlastnictví LČR LZ Židlochovice. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Operačního 
programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-
kladů v rámci Revitalizace mokřadů na dolním toku Šatavy s investorem 

LČR LZ Židlochovice. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Záměr lze v zásadě realizovat dle přiložené specifikace opatření. 

POZNÁMKA 

Posouzení záměru z hlediska možného ovlivnění podzemních vod v  
souvislosti s vodním zdrojem Vranovice. 

 

12-5 RAMENO 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerace stávajícího ramene spočívající v zemních úpravách (pro-

hloubení) s doprovodnými vegetačními úpravami. Záměr nezasahuje do vod-
ního díla, nemění odtokové poměry a nepředpokládá manipulaci s vodou.  

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Dotčená plocha je ve vlastnictví fyzických osob. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
péče o krajinu MŽP prostřednictvím obce Uherčice (investor) na základě po-

věření jednotlivými vlastníky s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-
kladů. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Záměr lze v zásadě realizovat dle přiložené specifikace opatření. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy za účelem doprovodných vegetač-
ních úprav (zatravnění s roztr. výsadbami dřevin o výměře zhruba 2,00 ha. 

 

12-6 VELKÉ LOUKY 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerace stávajícího mokřadu spočívající v mozaikovitých zemních 

bodových až plošných (celkem zhruba 4,60 ha) úpravách (prohloubení vy-
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braných ploch) s doprovodnými vegetačními úpravami. Záměr nezasahuje do 

vodního díla, nemění odtokové poměry a nepředpokládá manipulaci s vodou.  

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Dotčená plocha je ve vlastnictví LČR LZ Židlochovice. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Operačního 
programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-
kladů v rámci Revitalizace mokřadů na dolním toku Šatavy s investorem 

LČR LZ Židlochovice. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracování projektové dokumentace. 
Územní rozhodnutí. 

POZNÁMKA 

Záměr předpokládá zábor orné půdy za účelem doprovodných vegetač-
ních úprav (zatravnění s roztr. výsadbami dřevin o výměře zhruba 2,00 ha. 

 

13 LEJTNA 

 

13-1 TOK 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Revitalizace toku do nové trasy s celkovou terénní modelací dna nivy, 

instalací dřevěných stupňů a příčných objektů a s doprovodnými vegetační-
mi úpravami. 

Regenerace toku ve stávající trase (pročištění) s instalací dřevěných 
stupňů a s doprovodnými vegetačními úpravami. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Lejtna je ve správě Vodohospodářské správy. 
Pozemky podél vodoteče jsou ve vlastnictví fyzických osob. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
revitalizace říčních systémů MŽP prostřednictvím Vodohospodářské správy 

s výší dotace 100% celkových finančních nákladů. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracování projektové dokumentace. 
Vodoprávní rozhodnutí. 

Závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinné-
ho prvku Na Lejtně. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy za účelem doprovodných vegetač-
ních úprav (zatravnění s roztroušenými výsadbami dřevin o výměře zhruba 

17,60 ha. 
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13-2 VKP V RYBNÍČKÁCH 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Vytvoření průtočného mokřadu pod pramenem Lejtny (zhruba 0,60 ha) 

s doprovodnými vegetačními úpravami celé pramenné oblasti toku. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Dotčená plocha je ve vlastnictví fyzických osob. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 

péče o krajinu MŽP prostřednictvím obce Ořechov (investor) na základě pově-
ření jednotlivými vlastníky s výší dotace 70-80% celkových finančních ná-
kladů. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Záměr lze v zásadě realizovat dle přiložené specifikace opatření. 

Vodoprávní rozhodnutí - ? 
Závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinné-

ho prvku V rybníčkách. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy za účelem doprovodných vegetač-

ních úprav (zatravnění s roztroušenými výsadbami dřevin o výměře zhruba 
18,00 ha. 

Vynětí ze zemědělského půdního fondu celé mokřadní plochy (0,60 ha) 
se změnou kultury - ? 

 

14 SYRŮVKA 

 

14-1 TOK 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Regenerace toku ve stávající trase s instalací dřevěných stupňů a s 
doprovodnými vegetačními úpravami. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Pozemky podél vodoteče jsou ve vlastnictví fyzických osob. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 

revitalizace říčních systémů MŽP prostřednictvím Vodohospodářské správy 
s výší dotace 100% celkových finančních nákladů. 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracování projektové dokumentace. 
Vodoprávní rozhodnutí - ?. 

 



REVITALIZACE ŠATAVY  Přehled 

 32 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Záměr předpokládá zábor orné půdy za účelem doprovodných vegetač-
ních úprav (zatravnění s roztroušenými výsadbami dřevin o výměře zhruba 

4,50 ha. 

 

14-2 SYROVICKÝ RYBNÍK 

 

CHARAKTER OPATŘENÍ 

Oprava a odbahnění stávajícího rybníka. 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Dotčená plocha je ve vlastnictví obce Syrovice. 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití dotačních 
titulů Státního fondu životního prostředí s výší dotace 70-80% celkových fi-

nančních nákladů prostřednictvím obce Syrovice (investor). 

PROVÁDĚCÍ A ORGANIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zpracování projektové dokumentace. 

Vodoprávní rozhodnutí - ?. 
Závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinné-

ho prvku Syrovický rybník. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REKAPITULACE PRACÍ 

A ODHAD FINANČNÍCH NÁKLADŮ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Následující rekapitulaci prací a odhad finančních nákladů 
(poue na vlastní realizace jednotlivých opatření) je třeba považovat 
za orientační. K upřesnění může dojít až v  souvislosti se zpraco-
váváním podrobných projektových dokumentací, upřesněním roz-
sahu nebo jinými podklady pro realizaci. 
 Následující kalkulace vychází z uvedených jednotkových sa-
zeb pro jednotlivé typy prací. 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 

Probírky stávajících  

dřevinných porostů  
(včetně kácení a ošetření vzrostlých stromů)         5 Kč/m2 
Nové vegetační plochy  

(zatravňování a výsadby dřevin)       10 Kč/m2 

ZEMNÍ ÚPRAVY 

Zemní práce s uložením do 50 m    100 Kč/m3 
Zemní práce s uložením do 500 m    140 Kč/m3 
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ODBAHŇOVÁNÍ RYBNÍKŮ 

        2.000.000 Kč/ha 

BUDOVÁNÍ PRŮTOČNÝCH NÁDRŽÍ 

       2.000.000 Kč/ha 

BUDOVÁNÍ BOČNÍCH NÁDRŽÍ 

       2.500.000 Kč/ha 

ÚPRAVY VODOTEČÍ 

Regenerace koryta (3 m3/m)                360 Kč/m 
Revitalizace koryta (5 m3/m)            600 Kč/m    
Revitalizace koryta s úpravou nivy (8 m3/m)              960 Kč/m   

Nová trasa (4 m3/m)             480 Kč/m 
Příčný objekt       120.000 Kč/ks 

Dřevěný stupeň         10.000 Kč/ks 

 

01 PRŠTICE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01-1 TOK 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka      5.200 m2                 26.000 
Nové vegetační plochy  12.000 m2          120.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Regenerace koryta     1.300 m        468.000  
OBJEKTY 
Dřevěný stupeň          10 ks   100.000    
CELKEM                  714.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01-2 VKP POD HORKOU 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka      5.000 m2                 25.000 
Nové vegetační plochy    3.000 m2            30.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Zemní práce 
s uložením do 50 m     5.000 m3             500.000 
OBJEKTY        
Dřevěný práh            1 ks     10.000 
CELKEM                  565.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01-3 VKP PRŠTICKÁ BAŽINKA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka      3.000 m2                 15.000 
Nové vegetační plochy  16.000 m2          160.000 
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ZEMNÍ ÚPRAVY 
Zemní práce 
s uložením do 50 m     4.800 m3             480.000 
CELKEM                  655.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01-4 RYBNÍK 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Průtočná nádrž        1,80 ha              3.600.000 
CELKEM               3.600.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02 SILŮVKY – MĚLČANY 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02-1 TOK 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka      7.000 m2                 35.000 
Nové vegetační plochy          175.000 m2                 1.750.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Revitalizace koryta  
s úpravou nivy     3.500 m          3.360.000 
OBJEKTY        
Dřevěný stupeň          20 ks   200.000    
Příčný objekt             4 ks   480.000    
CELKEM               5.825.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02-2 OKLUKY 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Nové vegetační plochy  55.000 m2          550.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Revitalizace koryta  
s úpravou nivy     1.100 m          1.056.000 
OBJEKTY        
Dřevěný stupeň            5 ks     50.000    
CELKEM               1.656.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03 MĚLČANY - BRATČICE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03-1 TOK 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka    10.000 m2                 50.000 
Nové vegetační plochy          125.000 m2                1.250.000 
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ZEMNÍ ÚPRAVY 
Revitalizace koryta  
s úpravou nivy      2.500 m          2.400.000 
OBJEKTY        
Dřevěný stupeň          12 ks   120.000    
Příčný objekt             4 ks   480.000    
CELKEM               4.300.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04 BRATČICE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04-1 TOK 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka      2.400 m2                 12.000 
Nové vegetační plochy           32.000 m2                    320.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Revitalizace koryta          400 m   240.000 
Regenerace koryta         400 m   144.000 
OBJEKTY        
Dřevěný stupeň            4 ks     40.000    
CELKEM                  756.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04-2 DOPROVODNÉ MOKŘADY 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZEMNÍ ÚPRAVY 
Zemní práce 
s uložením do 50 m     1.500 m3             150.000 
CELKEM                  150.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04-3 MOKŘAD 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka      5.000 m2                 25.000 
Nové vegetační plochy           60.000 m2                    600.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Revitalizace koryta          300 m   180.000 
Nová trasa koryta         300 m   144.000 
Zemní práce 
s uložením do 500 m  30.000 m3          4.200.000 
OBJEKTY        
Příčný objekt             1 ks   120.000    
CELKEM               5.269.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04-4 RYBNÍK 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Průtočná nádrž      2,50 ha          5.000.000 
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Průtočný mokřad      0,60 ha          1.200.000 
CELKEM                6.200.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05 SOBOTOVICE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05-1 TOK 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZEMNÍ ÚPRAVY 
Regenerace koryta      1.100 m   396.000 
OBJEKTY        
Dřevěný stupeň            3 ks     30.000    
Příčný objekt             1 ks   120.000 
CELKEM                  546.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05-2 VKP SOBOTOVICKÁ NIVA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka    16.000 m2                 80.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Zemní práce 
s uložením do 50 m     1.500 m3             150.000 
CELKEM                  230.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06 LEDCE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06-1 TOK 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka      6.800 m2                 34.000 
Nové vegetační plochy            13.000 m2                    130.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Regenerace koryta        850 m        306.000  
OBJEKTY 
Dřevěný stupeň            4 ks     40.000    
CELKEM                  510.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07 RYBNÍKY 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07-1 TOK 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka      5.000 m2                 25.000 
Nové vegetační plochy          200.000 m2                 2.000.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Regenerace koryta        700 m        252.000  
Revitalizace koryta     1.800 m               1.080.000  
OBJEKTY 
Příčný objekt             4 ks   480.000 
Dřevěný stupeň          10 ks   100.000    
CELKEM               3.937.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07-2 DOPROVODNÉ MOKŘADY 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZEMNÍ ÚPRAVY 
Zemní práce 
s uložením do 500 m  20.250 m3          2.835.000 
CELKEM               2.835.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07-4 ŠEJBA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Odbahnění rybníka       8,50 ha        17.000.000 
CELKEM             17.000.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08 HRUŠOVANY 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08-1 TOK 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka      5.000 m2                 25.000 
Nové vegetační plochy          150.000 m2                 1.500.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Regenerace koryta        750 m        270.000  
Revitalizace koryta     1.850 m               1.110.000  
Zemní práce 
s uložením do 50 m     8.000 m3             800.000 
OBJEKTY 
Dřevěný stupeň          12 ks   120.000    
CELKEM               3.825.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08-2 VKP LOUKA POD ŠEJBOU 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka    10.000 m2                 30.000 
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ZEMNÍ ÚPRAVY 
Zemní práce 
s uložením do 50 m        450 m3              45.000 
CELKEM                   75.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08-3 BIOCENTRUM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka    10.000 m2                 50.000 
Nové vegetační plochy             5.000 m2                      50.000 
Zemní práce 
s uložením do 500 m   2.000 m3             280.000 
CELKEM                  380.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09 UNKOVICE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09-1 TOK 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka      8.000 m2                 40.000 
Nové vegetační plochy            17.000 m2                    170.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Regenerace koryta        800 m        288.000  
Revitalizace koryta        400 m                  240.000  
Nová trasa koryta        550 m   264.000 
Zemní práce 
s uložením do 50 m     2.500 m3             250.000 
OBJEKTY 
Příčný objekt             2 ks   240.000 
Dřevěný stupeň            2 ks     20.000    
CELKEM               1.512.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09-2 RYBNÍK 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Boční nádrž        2,80 ha          7.000.000 
CELKEM               7.000.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09-3 VKP KLÍNKY 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka    30.000 m2                90.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Zemní práce 
s uložením do 50 m        250 m3              25.000 
CELKEM                 115.000 Kč 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09-4 VKP UNKOVICKÉ LOUKY 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka    30.000 m2                90.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Zemní práce 
s uložením do 50 m        600 m3              60.000 
CELKEM                 150.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 KNÍŽECÍ LES 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10-1 HORNÍ TOK 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka    10.000 m2                 50.000 
Nové vegetační plochy            36.000 m2                    360.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Revitalizace koryta     1.800 m               1.080.000  
OBJEKTY 
Příčný objekt             3 ks   360.000 
CELKEM               1.850.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10-2 ŽABČICE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka    20.000 m2                 60.000 
Nové vegetační plochy            10.000 m2                    100.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Zemní práce 
s uložením do 50 m     4.000 m3             400.000 
CELKEM                  560.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10-3 KREJTY 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Nové vegetační plochy          117.000 m2                 1.170.000 
BOČNÍ NÁDRŽ 
Boční nádrž        3,00 ha          7.500.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Zemní práce 
s uložením do 500 m  23.000 m3          3.220.000 
Nová trasa koryta     1.700 m   816.000 
Rozšíření nové trasy    1.500 m3   210.000 
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OBJEKTY 
Dřevěný stupeň            4 ks     40.000    
CELKEM             12.956.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10-4 NIVA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Nové vegetační plochy            20.000 m2                    200.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Revitalizace polních toků    2.050 m          1.230.000 
OBJEKTY 
Příčný objekt             1 ks   120.000 
CELKEM               1.550.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10-5 DOLNÍ TOK 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZEMNÍ ÚPRAVY 
Regenerace koryta      1.400 m        672.000  
CELKEM                  672.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10-6 STARÁ ŠATAVA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZEMNÍ ÚPRAVY 
Regenerace koryta         750 m        270.000  
OBJEKTY 
Příčný objekt             3 ks   360.000 
CELKEM                  630.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10-7 SEVERNÍ TŮNĚ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZEMNÍ ÚPRAVY 
Zemní práce 
s uložením do 50 m     3.500 m3            350.000 
CELKEM                 350.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10-8 NOSISLAVSKÝ MOKŘAD 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka      5.000 m2                 25.000 
Nové vegetační plochy             1.000 m2                     10.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Zemní práce 
s uložením do 50 m     4.500 m3             450.000 
OBJEKTY 
Příčný objekt             1 ks   120.000 
CELKEM                  605.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



REVITALIZACE ŠATAVY  Přehled 

 41 

11 ŽELÍZKA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11-1 TOK 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka    40.000 m2               200.000 
Nové vegetační plochy            36.000 m2                    360.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Regenerace koryta      1.450 m        870.000  
Stávající rozšířené úseky   15.000 m3          2.100.000  
Nové rozšířené úseky     6.000 m3             840.000 
OBJEKTY 
Příčný objekt             5 ks   600.000 
CELKEM               4.970.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11-2 MOKŘAD 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Nové vegetační plochy              5.000 m2                      50.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Zemní práce 
s uložením do 500 m  18.000 m3          2.520.000 
CELKEM               2.570.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11-3 DOPROVODNÉ MOKŘADY SEVER 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Nové vegetační plochy              5.000 m2                      50.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Zemní práce 
s uložením do 500 m  15.000 m3          2.100.000 
CELKEM               2.150.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11-4 V OKNECH 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka      2.000 m2                 10.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Zemní práce 
s uložením do 50 m     1.500 m3             150.000 
CELKEM                  160.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11-5 DOPROVODNÉ MOKŘADY JIH 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Nové vegetační plochy              4.000 m2                      40.000 



REVITALIZACE ŠATAVY  Přehled 

 42 

ZEMNÍ ÚPRAVY 
Zemní práce 
s uložením do 500 m  10.500 m3          1.470.000 
Zemní práce 
s uložením do 50 m     2.000 m3             200.000 
CELKEM               1.710.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11-6 PERIODICKÝ MOKŘAD 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Nové vegetační plochy              4.000 m2                      40.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Zemní práce 
s uložením do 500 m  10.500 m3          1.470.000 
CELKEM               1.510.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11-7 U RUKY 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZEMNÍ ÚPRAVY 
Zemní práce 
s uložením do 50 m     2.500 m3             250.000 
CELKEM                  250.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 DOLNÍ ŠATAVA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12-1 TOK 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka    20.000 m2               100.000 
Nové vegetační plochy            15.000 m2                    150.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Regenerace koryta      2.600 m        936.000  
OBJEKTY 
Příčný objekt             1 ks   120.000 
Zaústění        400.000 
CELKEM               1.706.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12-2 HORNÍ TŮŇ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZEMNÍ ÚPRAVY 
Zemní práce 
s uložením do 50 m        200 m3               20.000 
CELKEM                    20.000 Kč 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12-3 MOKŘAD 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka      4.000 m2                 20.000 
Nové vegetační plochy              3.000 m2                      30.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Zemní práce 
s uložením do 500 m    4.000 m3             560.000 
CELKEM                  610.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12-4 DOLNÍ TŮŇ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZEMNÍ ÚPRAVY 
Zemní práce 
s uložením do 50 m        600 m3               60.000 
CELKEM                    60.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12-5 RAMENO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka      2.000 m2                 10.000 
Nové vegetační plochy           20.000 m2                    200.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Zemní práce 
s uložením do 500 m    2.000 m3             280.000 
CELKEM                  490.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12-6 VELKÉ LOUKY 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Nové vegetační plochy           20.000 m2                    200.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Zemní práce 
s uložením do 500 m           25.000 m3           3.500.000 
CELKEM                3.700.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 LEJTNA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13-1 TOK 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka      6.000 m2                 30.000 
Nové vegetační plochy          176.000 m2                 1.760.000 
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ZEMNÍ ÚPRAVY 
Revitalizace koryta  
s úpravou nivy     3.800 m          3.648.000 
Regenerace koryta     1.600 m        576.000  
OBJEKTY        
Dřevěný stupeň          12 ks   120.000    
CELKEM               6.134.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13-2 VKP V RYBNÍČKÁCH 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka    10.000 m2                 50.000 
Nové vegetační plochy          180.000 m2                 1.800.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Zemní práce 
s uložením do 500 m             6.000 m3             840.000 
OBJEKTY        
Dřevěný stupeň            2 ks     20.000    
CELKEM               2.710.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 SYRŮVKA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14-1 TOK 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Probírka      2.000 m2                 10.000 
Nové vegetační plochy            45.000 m2                    450.000 
ZEMNÍ ÚPRAVY 
Regenerace koryta     3.500 m               1.260.000  
OBJEKTY        
Dřevěný stupeň          20 ks   200.000    
CELKEM               1.920.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14-2 SYROVICKÝ RYBNÍK 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Odbahnění rybníka       1,10 ha          2.200.000 
CELKEM               2.200.000 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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