
Název opatření Odstavená ramena M61, M62, M63 a M64, Staré 
Město

ID_RVT M_1156

ID_OP MO110023

Typ opatření Obnovení vazeb OR na koryto Moravy

ID_Podtyp 3,4

ID_KO 28,29

Tok Morava a odstavená ramena

TOK_ID 10100003

UPOVR_ID 40875000

Lokalizace odstavená ramena na levém břehu Moravy v oblasti Starého 
Města

Ř. km správce 155.57 158.73

Ř. km ZMVH 155.88 158.3

Správce t. PMo

HMWB ano

Popis současného stavu:

Dotčená odstavená ramena leží na právem břehu řeky Moravy, s rameny 
bezprostředně sousedí jak obytná zástavba Starého města, tak 
průmyslový areál bývalého cukrovaru. Celková délka řešených 
odstavených ramen je 4 850 m, z toho 2 600 m tvoří ramena se stálou 
vodní hladinou, 750 m je zavodňováno pouze při zvýšených vodních 
stavech, 450 m bylo zasypáno a 1050 m bylo přeměněno na vyústní tratě 
pravostranných přítoků Moravy (Zlechovský potok a Salaška). Ramena 
jsou odříznuta od vodního toku. V sousedství ramen na upraveném 
korytu Moravy leží  jez Kunovský les jež tvoří významnou překážku v 
migraci ryb.

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

Popis navrhovaného stavu:

Je nutné řešit problematiku starých zátěži, tedy odstranění odpadů a 
uvolnění původních říčních koryt. Revitalizační opatření se musí dále 
zaměřit na  zapojení odstavených ramen do říčního sytému a údolní nivy 
a obnovení dynamického průtokového režimu  kopírujícího přirozenou 
hydrologii řeky Moravy. Je možné využít odstavených ramen při 
překonání migrační bariéry jezu Kunovský les.

Délka  toku [km] 3.16
Délka RVT [km] 8.01
Plocha RVT [ha] 50
RVT koryta ne
RVT nádrže ne
RVT odst. ramen ano
RVT tůně ano

RVT niva ano

RVT překážky ano

List opatření

Oblast povodí Moravy



IN/EX/K
k

Vypořádání pozemků
není známo

Střety v území
není známo

Techn. realiz.
nelze určit

Priorita
1a

KódNáklady
12,000

Jednotka
m

Počet
8,010

Celkové náklady
100,000,000

CHKO
ne

NP
ne

MZCHÚ
ne

NATURA
ano

Rekreace
ne

Zemědělství
ano

Lesnictví
částečně

Průmysl
ne

Lokal.  IN Lokal. EX
155,88158,3

Zvláště chráněné druhy

Tech. památka
ne

Kult. památka
ne

Archeol. lokalita
ne

Plavba
ano

PPO
nevýznamná

Rybářství
sportovní

Energie
žádné

Studie Projekt UR SP 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 CZ0723007, CZ0724107

Oblast povodí Moravy


