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Názor zadavatele
„Projekt obdržel pozitivní
reakce od místních občanů. Cenili si toho, že se
po mnoha letech z dřívější
‚stoky‘ stala opět řeka a že
se s ní mohou opět potkat.
Osmdesátiletý pan kronikář
zdůrazňoval, že je rád, že se
této pozitivní změny mohl
dožít.“

Umístění
Lokalita se nachází u obce Velká nad
Veličkou (okr. Hodonín) asi 10 km od Veselí nad Moravou. Jedná se o úsek říčky
v délce cca 3 km. Začátek řešeného
úseku je na hranicích obcí Louka a Velká nad Veličkou, konec řešeného úseku
je na severním okraji intravilánu obce
Velká nad Veličkou (silniční most).

Stupeň před revitalizací — Zdroj: Povodí Moravy
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Zdroj: ČÚZK

Stejná lokalita po vybudování balvanitého skluzu — Zdroj: Povodí Moravy
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Osamělé balvany v toku a pobřežní výsadby — Zdroj: Povodí Moravy
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Popis výchozího stavu
Tok Veličky je poznamenán výrazně
rozsáhlými technickými úpravami koryta.
V zájmovém úseku došlo k nejvýraznějším směrovým úpravám a estetickým závadám na toku, kde v korytě byla původně
řada umělých stupňů o celkové výšce
11,20 m. Stupně byly významnou překážkou migrace vodních živočichů. Řešený
úsek byl vybrán na základě výsledku
studie „Velička I. – koncepce revitalizace
povodí“, vypracované firmou Atelier Fontes, s. r. o. v roce 2002. Situace na tomto
úseku určovala nepříznivé hodnocení
celého toku.
Termín
Realizace nápravných opatření v úseku
dlouhém 3 km proběhla v roce 2009.

S02 Úpravy koryta toku
— Rozšíření toku bylo provedeno ve třech
částech lokality.
— Byly vytvořeny drobné příčné objekty
po celé délce upravovaného úseku: výhony, neúplné příčné hrázky, osamělé
kameny.
— Stavba kamenných výhonů (hrázek),
vybíhají z břehu max. do třetiny až
poloviny šířky toku.
— Instalace osamělých kamenů – cca
200 ks, shluky velkých kamenů
na 17 místech
— Provedena rekonstrukce brodu, zaústění náhonu a drenážní.
— Odstranění zeleně v místech rozšíření
toku
— Napouštění rybníku – rekonstrukce
dřívějšího, nevyhovujícího odběrného
objektu

— Obnovená tůně poskytuje útočiště pro
druhy bezobratlých i obratlovců.
S05 Ozelenění
— Dosadby břehových porostů v nově
upravených úsecích na cca 0,85 ha
— Druhové složení: tvrdý luh (dub, jasan,
lípa, javor mléč, jilm vaz, habr a další)
— Některé části plochy s výsadbou byly
velmi členité; dřeviny tam tudíž byly
chráněny individuálními chráničkami.

Náklady opatření
Celkové náklady 
23 135 453 Kč
z toho
—S
 O 01 Rybí přechody, úpravy stupňů
a stávajících skluzů
13 997 865 Kč
— SO 02 Úpravy toku
6 200 662 Kč
—S
 O 03 Osamocená tůň – lokalita I
1 073 862 Kč
—S
 O 04 Osamocená tůň – lokalita III
1 064 688 Kč
—S
 O 05 Ozelenění
798 376 Kč
Všechny ceny bez DPH.

Přínosy opatření

Stupeň po realizaci — Zdroj: Povodí Moravy

Popis technologie realizace
S01 Rybí přechody – úpravy stávajících
stupňů a skluzů
— Původní stupně byly přestavěny na balvanité skluzy. Jejich částí jsou nyní
i rybí přechody, zčásti komůrkové.
— Pod skluzem je umožněno žádoucí, přirozená tvorba výmolu, který umožňuje
napojení skluzu na část s hlubší vodou.
— Pro zlepšení prostupnosti toku pro
plže je do konstrukce balvanitého
skluzu vložen kmen stromu o průměru
cca 20 cm.
— V prostoru nad skluzem bylo provedeno lokální zúžení toku nad vstupem
do skluzu, aby došlo k vytvoření drobných nerovností a prohlubní ve dně.

S03 Osamocená tůň – lokalita I
— Plocha přes 1 800 m3
— Celkový objem je 1 150 m3, max. hloubka 2,3 m.
— Tvořena původním meandrem Veličky.
— Břehový porost z olše lepkavé a vrby
křehké
— V případě průchodu korytem Veličky
vody na úrovni dvouleté vody a vyšší
dojde k natékání vod z Veličky do prostoru tůně.
S04 Osamocená tůň – lokalita III
—C
 elkový objem je 1 130 m3, max. hloubka 1,70 m.
— Kdysi to byl zavezený meandr Veličky,
přeměněný na ovocný sad, ke konci
nevyužívaný.

Projekt č. EHP-CZ02-OV-1-039-2015 je financován z fondu EHP pro období 2009 – 2014.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Opatřením došlo ke zlepšení poměrů pro
život bioty vázané na tok. Jedná se o celou řadu opatření a technických úprav:
—B
 alvanité skluzy umožňují daleko lepší
prostupnost koryta pro faunu vázanou
na řeku, zejména ryby.
—V
 ložením drobných objektů do koryta
řeky byla umožněna diverzifikaci vodního prostředí (tvorba mělčin a hlubších partií vody), která má přínos nejen
pro drobné vodní organismy, ale také
lepší kvalitu vody.
—M
 ístní úpravou břehů a jejich sklonu
byla zvýšena pestrost mimo samotného dna koryta i řeky břehových partií.
—Ú
 pravy v nivě – osamocené tůně v místech původního koryta teď vytváří vhodné podmínky pro pestrá společenstva.

Jaká pozitiva záměr přinesl?
Úsek toku Veličky mezi Velkou nad Veličkou a Loukou byl oproti přirozenému stavu značně technicky upraven a postrádal
řadu ekologických nik, které jsou typické
pro přírodní toky podhorského pásma.
Revitalizace napomohla zlepšit tento stav.

Další informace na www.adaptan.net

