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ÚVOD 

 Převážně toky ve správě Povodí Ohře s.p. 
 Původní správce ZVHS 
 Příklady 3 revitalizovaných akcí 

 Otročínský potok (Mariánské Lázně) 
 Rájovský potok (zatrubněný) (Mariánské Lázně) 
 Lužní potok (perlorodka) (Ašský výběžek) 



OTROČÍNSKÝ POTOK 

 Nové koryto v nové trase (respektování vlastnických 
vztahů) 

 Tůně v místě přítoků, drenážních výústí, přechodu 
přes původní tok (projekt odvodnění) 

 V dolní části revitalizace v původním korytě 
 Řešení odvodu vody od pramenů 
 Zrušení stávajícího propustku – náhrada přejezdem 
 Napojení revitalizovaného koryta na původní koryto 

dnovou peřejí 
 





ZÁSADY ŘEŠENÍ 

 Celková délka revitalizace - 1 119 m 
 Počet tůní  

Sedimentační – 1 ks; 
Průtočné – 3 ks 
Boční – 9 ks 

 Koryto mísovitého tvaru  
Š = 0,8 m  1,0 m, h = 0,35 – 0,45 m 
Neopevněné 
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NÁKLADY STAVBY 

 Celkový náklad – 3,8 mil.Kč (bez DPH) 
 Délka revitalizace – 1 119 m 
 Náklad na 1 m – 3.400 Kč/m 



RÁJOVSKÝ POTOK 

 Převedení zatrubněného toku na otevřené 
koryto 

 Délka cca 1,0 km 
 8 tůní v údolní nivě (6 neprůtočných a 2 

průtočné sedimentační)  
 Návrh vegetačního doprovodu revitalizovaného 

toku a výsadba vegetace 
 









SEDIMENTAČNÍ TŮNĚ (2 KS) 

 Na začátku revitalizace toku je sedimentační 
tůň, která jednak zpomalí přítok vody do 
revitalizovaného úseku, jednak zachytí nesené 
sedimenty, jednak vyrovná rozdíl mezi úrovní 
dna původního a revitalizovaného koryta  

 Na konci trasy je navržena sedimentační tůň, 
která bude zachycovat sedimenty do doby, než 
bude prodloužena trasa revitalizovaného toku 
do bezejmenného toku 
 



TŮNĚ 

 6 neprůtočných tůní, které jsou zdola napojeny 
na revitalizované koryto odpadními koryty – 
účel vyústění svodných drénů a přerušení 
trubního vedení v kontrolních šachtách 
 

 Hladina vody v tůních je fixována kamenným 
prahem, tůně jsou nevypustitelné  
 











FINANČNÍ NÁKLADY 

 4,3 mil.Kč (bez DPH) 
 Délka revitalizace 989 m 
 Náklad na 1 m – 4.350 Kč/m 







LUŽNÍ POTOK 

 Obnova biotopu perlorodky říční v údolní nivě 
Lužního potoka 

 Investor AOPK ČR (pozemky) 
 Správce toku Povodí Ohře s.p. 
 Délka stávajícího toku– 720,0 m 
 Délka biotopu – 886,7 m 

 



CÍL AKCE 

 Původní koryto Lužního potoka ponecháno 
v původním stavu (povodňové koryto) 

 Dělení vody do původního koryta a do nového 
vodního díla je zajištěno rozdělovacím 
objektem přírodního charakteru, s možností 
regulace průtoku  

 Objekt je migračně prostupný, stejně jako 
objekt navrácení nového vodního díla do 
původního toku 
 





















NÁKLADY STAVBY 

 Celkový náklad – 2,15 mil.Kč (bez DPH) 
 Délka revitalizace – 887 m 
 Náklad na 1 m – 2.400 Kč/m 



DĚKUJI ZA POZORNOST 
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