
Název opatření Napojení odstavených ramen M26 a M28

ID_RVT M_1174

ID_OP MO110030

Typ opatření Obnovení vazeb OR na koryto Moravy

ID_Podtyp 2,9

ID_KO 29

Tok Morava

TOK_ID 10100003 

UPOVR_ID 41049000

Lokalizace napojení pravobřežních OR Tichá a Stará Tichá pod 
bývalým vojenským prostorem

Ř. km správce 115.75 118.4

Ř. km ZMVH

Správce t. PMo

HMWB ano

Popis současného stavu:

Řešený úsek řeky Moravy leží ve vzdutí pohyblivého jezu Hodonín. Na 
pravém břehu se mezi řekou a odsunutou protipovodňovou hrází 
zachovala dvě odstavená ramena .V současné době nejsou ramena 
napojena na koryto řeky . Regulací toku byl složitý systém ramen a tůní 
zúžen na izolované hlavní koryto, které postrádá stupňovité břehy, mělké 
břehové partie, submersní vegetaci nebo štěrko-písčité pláže a štěrkové 
lavice. Rybí obsádka (zejména typické fitofilní druhy) zde nenachází 
dostatečné úkrytové a reprodukční podmínky, neuspokojivá je i diverzita 
vodního prostředí.

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

Popis navrhovaného stavu:

Ramena budou napojeny na obou koncích, odtěžením nánosů bude 
provedeno prohloubení ramen u konvexního břehu, bude posíleno 
propojení ramen a biotopů údolní nivy, bude zvážena možnost 
manipulace na jezu Hodonín ve prospěch dynamického průběhu hladin 
na odstavených ramenech. Revitalizačním opatřením dojde k napojení 
více než dvou kilometru původního říčního koryta zpět do říčního 
systému. Stávající koryto bude doplněno o chybějící biotopy. Propojená 
odstavená ramena budou vytvářet hodnotné stanoviště pro původní druhy 
ryb včetně podmínek pro jejich přirozenou reprodukci.

Délka  toku [km] 2.65
Délka RVT [km] 3.2
Plocha RVT [ha] 45
RVT koryta ne
RVT nádrže ne
RVT odst. ramen ano
RVT tůně ne

RVT niva ano

RVT překážky ne

List opatření

Oblast povodí Moravy



IN/EX/K
ex

Vypořádání pozemků Střety v území Techn. realiz.

Priorita
1a

KódNáklady
1,000,000

Jednotka
ha

Počet
45

Celkové náklady
45,000,000

CHKO
ne

NP
ne

MZCHÚ
ne

NATURA
ano

Rekreace
ne

Zemědělství
částečně

Lesnictví
částečně

Průmysl
ne

Lokal.  IN Lokal. EX
115,75118,4

Zvláště chráněné druhy

Tech. památka
ne

Kult. památka
ne

Archeol. lokalita
ne

Plavba
ano

PPO
ano

Rybářství
sportovní

Energie
ne
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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 CZ0624071

Oblast povodí Moravy


