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Networking bol zameraný na bilaterálnu výmenu skúseností pri revitalizačných opatreniach 
na rieke Morava. V súčasnosti tu prebieha Life+ projekt Lower Morava Floodplains, ktorý 
vychádza z predchádzajúcich projektov revitalizácie bočných ramien, meandrov a brehových 
opevnení. Partnermi projektu sú via donau, Umweltverband WWF Österreich a 
Niederösterreichischer Landesfischereiverband s podporou EÚ, Amt der NÖ-Landesregierung 
a Ministerstva životného prostredia. V rámci výmeny skúseností sme navštívili 3 lokality 
v území medzi Angernom a Markthofom. 
 
Vysoká pri Morave 
 
Pod obcou bol v rokoch 1996-1997 sprietočnený Meander VII na rieke Morave v rámci 
slovenského projektu.  Cieľom bolo zvýšenie dynamiky a komunikácie s riekou. Na vtoku bola 
vybudovaná kamenná prehrádzka na stredný prietok a vtok bol otvorený na šírku koryta. Na 
výtoku bol sprietočnený úzkym pôvodným kanálom.  
Až neskôr bolo zistené, že v Morave vďaka nízkemu sklonu a pomalému toku dochádza 
k rýchlemu ukladaniu sedimentov. V súčasnosti je výtok vo forme úzkeho, hlbokého kanála 
a meander funguje ako sedimentačná nádrž – vtok je úplne zanesený sedimentami. Pri 
všetkých modelových meandroch sa vtok zaniesol a dokonca výška sedimentov stúpala 
i v uzatvorenom meandri. Z toho vyplýva, že akýkoľvek spôsob prepojenia meandrov s riekou 
spôsobí zanášanie meandra, pričom rýchlosť zanášania závisí od polohy a trasy vtoku a tvaru 
meandra. Jediným riešením by pravdepodobne bolo všetok prietok presunúť do meandra, čo 
ale nie je možné z hľadiska lodnej dopravy. 

 



 
 
 
Naturschutzgebiet Untere March-Auen  
 
V rokoch 2000-2003 tu prebiehal Life projekt zameraný na odstraňovanie brehového 
opevnenia. Rieka Morava bola v minulosti silne regulovaná, skoro všetky ramená boli v 70. 
rokoch 20. storočia odrezané v dôsledku generálnej úpravy toku.  
Na začiatku odborníci zo všetkých oblastí študovali stavby, ktoré by bolo možné odstrániť. 
Brehové opevnenie bolo následne na viacerých úsekoch odbagrované a materiál bol uložený 
v stavbách popri Morave resp. vo výhonoch, z iných častí materiál odviezli a v niektorých 
úsekoch vyrovnali brehy. Cieľom vybudovania výhonov bolo zvýšiť heterogenitu morfológie 
brehov a vytvoriť miesta bez prúdu. Keďže išlo o pilotný projekt, z dnešného pohľadu mohli 
byť výhony ďalej od seba.  
Z biologického pohľadu ešte nie sú zmeny v biote významné, bolo by však potrebné robiť 
pravidelný monitoring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Markthof 
 
V roku 2011 začal v území projekt Life s trvaním do roku 2017, ktorého cieľom je obnova 
dynamiky rieky Morava so záplavami a ramenami prostredníctvom viacerých opatrení: 
- odstránenie priečnych stavieb, otvorenie pozdĺžnych stavieb 
- ukončenie poľnohospodárstva a využívania lúk 
- opatrenia na zachovanie pravidelných záplav (obyvatelia budú odškodnení) 
- WWF plánuje založiť pastviny pre kone 
- zlepšenie podmienok pre hniezdenie orliaka morského, bocianov. 
Hĺbka dna toku je 5-6 m a v pláne je prehĺbenie ešte o 1 m, pričom výkopový materiál bude 
uložený na určených miestach. Pozemky sú vo vlastníctve obcí, ktoré chcú zachovať brod, 
preto bude potrebné s nimi ešte rokovať.  
V rámci projektu je naplánovaný výkup 15 ha lúk, ktoré nebudú kosené, ale budú sa spásať 
prostredníctvom koní. Momentálne majú podané žiadosti o povolenia, ktoré sú už pred 
schválením. 
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