
Název opatření VH uzel Nedakonice - revitalizace Dlouhé řeky 
(Morávky)

ID_RVT M_1167

ID_OP MO110027

Typ opatření Revitalizace a zavodnění toku

ID_Podtyp 1,4,9

ID_KO 22,26,29

Tok Dlouhá řeka

TOK_ID 10100226

UPOVR_ID 40924230

Lokalizace od ústí do odlehčovacího ramene Vnorovy-Uh. Brod po jez 
Nedakonice

Ř. km správce 0 6.5

Ř. km ZMVH

Správce t. PMo

HMWB ne

Popis současného stavu:

VH uzel Nedakonice je tvořen několika vodními toky a na nich ležícími 
objekty. Jedná se o řeku Moravu, její odlehčovací rameno Nová Morava, 
Dlouhou řeku a vodní tok Morávka. Regulací řeky Moravy byla odříznuta 
část říčních koryt. Charakterem a parametry koryta neodpovídají 
současným hydrologickým charakteristikám. Vlivem vodohospodářských 
úprav a také vlivem velkého množství nesených splavenin došlo k 
narušení stability celého systému řeky a údolní nivy a dochází k 
neúměrně rychlému zanášení odstavených říčních ramen.

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

Popis navrhovaného stavu:

Cílem revitalizačního řešení je zajistit dostatečné průtoky řekou Morávkou 
a zároveň omezit vstup splavenin z Dlouhé Řeky do systému, řešení také 
mělo příznivě ovlivni odtokové poměry v obci Nedakonice a migračně 
zprostupnit jez na řece Moravě.Dlouhá Řeka bude odvedena do podjezí 
Nedakonického jezu a voda pro tok Morávka bude naopak získávána z 
řeky Moravy v nadjezí. Řešení bude respektovat požadavky vodního 
režimu údolní nivy a lužního lesa stejně jako požadavky protipovodňové 
ochrany obcí. Řešení obnovuje stav podobný situaci před 
vodohospodářskými úpravami a eliminuje jejich negativní dopad.

Délka  toku [km] 6.5
Délka RVT [km] 6.5
Plocha RVT [ha] 15
RVT koryta ano
RVT nádrže ne
RVT odst. ramen ano
RVT tůně ano

RVT niva ano

RVT překážky ano

List opatření

Oblast povodí Moravy



IN/EX/K
ex

Vypořádání pozemků
snadné

Střety v území
střední

Techn. realiz.
střední

Priorita
1a

KódNáklady
15,000

Jednotka
m

Počet
6,500

Celkové náklady
100,000,000

CHKO
ne

NP
ne

MZCHÚ
ano

NATURA
ano

Rekreace
ne

Zemědělství
částečně

Lesnictví
částečně

Průmysl
ne

Lokal.  IN Lokal. EX
0 6,5

Zvláště chráněné druhy

Tech. památka
ne

Kult. památka
ne

Archeol. lokalita
ne

Plavba
ne

PPO
nevýznamná

Rybářství
ne

Energie
ne

Studie
ano

Projekt
ano

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 CZ0724107

Oblast povodí Moravy


