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}
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národní přírodní památka

NPR
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národní přírodní rezervace
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ptačí oblast

PP
PR

}
}

přírodní park (přírodní památka)
přírodní rezervace

Strana: 5

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec

A.M. - Ekologické inženýrství

R+NR ÚSES

}

regionální a nadregionální územní systém ekologické stability

RB

}

regionální biokoridor

ŘVC ČR
SR

}
}

Ředitelství vodních cest ČR
Slovenská republika
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}

těžké nákladní automobily

ÚEV

}
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}
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}
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ÚTP

}

územně technické podklady
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}
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zvláště chráněné území

ZPF

}

zemědělský půdní fond

ZZŘ

}

závěr zjišťovacího řízení

ŽP

}

životní prostředí
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ÚVOD
Dokumentace o vlivech záměru na životní prostředí byla vypracována dle § 8 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění) v členění a rozsahu přílohy č. 4.
Posuzovaným záměrem je prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec vodním
tokem Radějovka až k ústí do řeky Moravy.
Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. zařazen do KATEGORIE II (záměry vyžadující
zjišťovací řízení), kde je uveden pod bodem č. 9.4:
Vodní cesty včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol pro nakládání a vykládání na
břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou vodní dopravu.
Cílem dokumentace je poskytnout základní údaje o záměru a dále provést zjištění, popis,
posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení
záměru na životní prostředí tak, jak je požadováno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
Zpracování dokumentace navazuje na zjišťovací řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění. Závěry zjišťovacího řízení (spolu s dříve zpracovaným oznámením) jsou jedním ze
základních podkladů a dokumentace na ně navazuje jak procedurálně, tak věcně. Příslušným
úřadem je u posuzovaného záměru Ministerstvo životního prostředí ČR.
Zjišťovací řízení
V září 2005 bylo zpracováno oznámení záměru dle § 6 zákona a předáno na MŽP k provedení
zjišťovacího řízení. Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 14.10.2005 a ukončeno dne 14.12.2005
vydáním závěru zjišťovacího řízení, č.j.: 8025/OPVI/05 (300541/710/05).
ZZŘ je v plném znění uváděn v příloze č. 3. dokumentace. V tomto závěru zjišťovacího řízení je
uvedeno (citace):
„Záměr „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec“ naplňuje dikci bodu 9.4, kategorie
II, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení,
jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona. Záměr je zároveň posuzován
podle hlavy II cit. zákona – Posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice ČR.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr
„Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec“
bude posuzován podle citovaného zákona.
Dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 k citovanému
zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:
-

Posouzení vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu „Strážnicko“ a ptačí oblast „Bzenecká
Doubrava – Strážnické Pomoraví“ a doplnění zmírňujících opatření.

-

Doplnění projektu o návrh náhradních kompenzačních opatření spočívajících v revitalizaci
dotčeného úseku říčky Radějovky, řeky Moravy a jejich okolí.

-

Zhodnocení vlivů na floru, faunu a ekosystémy na základě podrobného botanického a zoologického
průzkumu a následné návrhy konkrétních opatření k prevenci, vyloučení, snížení či kompenzaci
nepříznivých vlivů.

-

Hodnocení vlivů záměru z hlediska vyvolaných nepřímých a kumulativních vlivů v širším zájmovém
území.

-

Dopracování vlivu provozu vodní cesty na průtok v plavebním kanále a dopracování ovlivnění
protipovodňové ochrany jak na české, tak na slovenské straně.
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-

Nakládání s odpady, zejména uvedení míst a způsobů nakládání s odpady, a to především nakládání
s vytěženou zeminou a kaly z rozšiřování koryta toku a budování plavební komory.

-

Vyhodnocení variant technického řešení a technologického provedené záměru, neboť tyto varianty
mohou představovat rozdílné vlivy na životní prostředí.

-

Dále je potřeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky
na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních (viz přílohy).“

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr se nachází přímo na státní hranici mezi Česku republikou a
Slovenskou republikou, je záměr posuzován současně podle hlavy II. zákona č. 100/2001 Sb. –
Posuzování vlivů na životní prostředí přesahující hranice České republiky. Příslušnému úřadu SR
bylo zasláno oznámení s požadavkem na provedení procedury posuzování ve smyslu platné
legislativy. Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky vydalo rozhodnutí č.j.: 3879/051.6/ml dne 6.2.2006 s výrokem (citace):
„Navrhovaná činnosť „Predĺženie splavnosti vodnej cesty Otrokovice – Rohatec“, uvedená
v predloženom zámere
sa nebude posudzovať
podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov.“
V závěru citovaného rozhodnutí jsou uvedeny podmínky, které vyplývají z navazujících předpisů a
bude třeba je respektovat v následných správních řízeních o povolení záměru. Rozhodnutí je
v plném znění uvedeno v příloze č 3. dokumentace.
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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
Součástí dokumentace je souhrnné vypořádání připomínek uvedených v závěru ze zjišťovacího
řízení a jednotlivých obdržených vyjádřeních příslušných správních úřadů, dotčených územně
samosprávních celků a veřejnosti k oznámení.
Závěr zjišťovacího řízení v plném znění, včetně všech vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího
řízení, je součástí příloh dokumentace (viz příloha č. 3. Doklady).
Závěr zjišťovacího řízení, MŽP, č.j. 8025/OPVI/05 (300541/710/05)
1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí

- Upozorňuje se, že záměr je součástí vodní, resp. dílčí částí záměru „Napojení města Skalica na
vodní cestu Otrokovice – Rohatec“, který podléhá projednání v Česko – slovenské komisi pro
hraniční vody a Česko – slovenské hraniční komisi, přičemž bez stanoviska těchto komisí
nemůže být záměr schválen. V případě, že se očekává nezbytnost realizace tohoto záměru a
území České republiky, upozorňuje česká strana na nezbytnost hodnotit vliv předmětného
záměru na evropsky významnou lokalitu CZ0623797 „Strážnicko“ (vamezeno nařízením vlády
z 22.12.2004) a ptačí oblast „Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví“ (vymezeno
nařízením vlády z 15.12.2004).
Z hlediska zájmů sledovaných vodoprávním úřadem se konstatuje, že v rámci projektu
předloženému k vodoprávnímu řízení je třeba dopracovat vliv provozu vodní cesty na průtok
v plavením kanále, resp. na minimální zůstatkový průtok a odtok vodní cesty z Moravy,
zajištění minimálních průtoků jak ve stávající části plavebního kanálu, tak v jeho nové části, ve
vazbě na plavební hladinu doplnění hydrologických dat, výpočet ztrát průsakem a výparem ve
vztahu k předchozímu bodu,zajištění převedení velkých vod a ovlivnění stávající
protipovodňové ochrany jak na české, tak na slovenské straně, a to ve všech shora uvedených
souvislostech celkové zajištění potřeb vody pro provoz plavebního kanálu a další hydraulické
charakteristiky předmětného vodního díla. Tyto technické charakteristiky předložený záměr
neuvádí.
Posouzení vlivů na EVL a PO je provedeno v rámci odborné přílohy dokumentace (příloha č. 5 této
dokumentace). Závěry posouzení jsou prezentovány v textu dokumentace.
Vyhodnocení vlivů na hydrologické charakteristiky je doplněno v příslušných kapitolách
dokumentace, přičemž se vychází z údajů projektové dokumentace. Otázka provozu vodního díla
a podrobnější technické parametry budou doplňovány v navazujících fázích přípravy záměru.

- Z hlediska ochrany přírody a krajiny požadujeme doplnit:
a) zmírňující opatření – vzhledem k tomu, že z hodnocení autorizované osoby pro
problematiku ochrany Natury 2000 vyplývá potřeba realizace zmírňujících opatření, je
nezbytné upravit záměr takto:
- vyloučit stavební práce a pohyb mechanizace v období rozmnožování předmětu ochrany, se
stanovením období (od – do);
- omezení provozu a návštěvnosti v období rozmnožování předmětu ochrany, resp. chráněných
druhů živočichů, jejichž biotop bezprostředně souvisí s dotčeným územím;
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- omezení budou specifikována dle podrobného biologického hodnocení zpracovaného dle § 67
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Opatření vyplývající z posouzení vlivů na EVL a PO jsou uvedena v příslušné části dokumentace.
Biologické hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., bude zpracováno v rámci podkladů pro
územní řízení a související správní řízení dle složkových právních norem. Hodnocení bude
vycházet z návrhu náhradních a kompenzačních opatření, která budou stanovena v rámci procesu
posuzování vlivů na životní prostředí.

b) náhradní a kompenzační opatření – doplnit projekt o návrh náhradních a kompenzačních
opatření spočívajících v revitalizaci dotčeného úseku říčky Radějovky, řeky Moravy a jejich
okolí, ve smyslu závěru D.4.4. Flóra a, fauna, krajina.
Koncepční návrh těchto opatření je předmětem „Studie řešení ÚSES v prostoru zamýšleného
splavnění úseku toku Radějovky nad soutokem s Moravou“, která je součástí této dokumentace
(viz příloha č. 6).

- Biologické hodnocení s uvedením výskytu konkrétních druhů zvláště chráněných rostlin a
živočichů bude sloužit jako podklad pro případné udělení vyjímky podle § 56 zákona o ochraně
přírody.
Biologické hodnocení bude zpracováno v rámci podkladů pro navazující správní řízení a bude
vycházet z návrhu opatření stanovených v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
2. Městský úřad Hodonín, Odbor životního prostředí

Z hlediska ochrany přírody a krajiny sdělujeme:
-

je nutné požádat o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného
prvku; vydaní závazného stanoviska bude podmíněno kompenzačním opatřením ve formě
náhradní výsadby v téže lokalitě za případně pokácené dřeviny;

-

požádat o vydání povolení ke kácení dřevin;

-

požádat o výjimku z ochranných podmínek kriticky nebo silně ohrožených ruhů rostlin a
živočichů;

-

požádat o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Uvedené podmínky budou respektovány v navazujících fázích přípravy záměru. Koncepční návrh
kompenzačních opatření uvedený v příloze č. 6 této dokumentace bude v další projektové přípravě
rozpracován podle požadavků dotčených úřadů.

Z hlediska odpadového hospodářství:
-

V předloženém záměru nejsou uvedena místa a způsoby nakládání s odpady (v období
výstavby i při následném provozu). Jedná se především o nakládání s vytěženou zeminou a
kaly z rozšiřování koryta toku a budování plavební komory.

Problematika nakládání s odpady v textu dokumentace doplněna. Další konkrétní údaje budou
součástí dokumentace pro územní řízení a stavební povolení podle požadavků dotčených
správních úřadů.
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3. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc

Bez závažnějších připomínek.
Nevyžaduje další komentář.
4. Správa ochrany přírody, Správa CHKO Bílé Karpaty

- Je nutné upozornit, že jedinečnost přírodního prostředí předmětné lokality je zachována právě
proto, že se jedná o území bez obydlí, rekreačních, sportovních a turistických aktivit a jediným
zásahem je částečné zemědělské využití. Dle stanoviska KÚ JmK, OŽP, nelze vyloučit
významný vliv záměru na toto území. Nařízení vlády, které vymezuje ptačí oblast, stanovuje
činnosti, k nimž je nutný předchozí souhlas. Ten může orgán ochrany přírody, v tomto případě
Správa CHKO Bílé Karpaty, udělit pouze v případě, že bude vyloučeno závažné nebo nevratné
poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je ptačí oblast určena.
Součástí dokumentace je biologický průzkum zájmového území (příloha č. 4) a posouzení vlivů na
EVL a PO (příloha č. 5). Závěry jsou zohledněny v příslušných částech dokumentace.
5. Ministerstvo životního prostředí, Odbor zvláště chráněných částí přírody

- Vzhledem k uvedeným skutečnostem požadujeme v rámci dokumentace EIA tohoto záměru
zhodnocení vlivů na floru, faunu a ekosystémy na základě podrobného botanického a
zoologického průzkumu (s důrazem na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, příp. rostlin
a možného ovlivnění jejich biotopů) a na základě provedených průzkumů a hodnocení je pak
nutné navrhnout konkrétní opatření k prevenci, vyloučení, snížení či kompenzaci nepříznivých
vlivů.
Součástí dokumentace je podrobný biologický průzkum (příloha č. 4) a posouzení vlivů na EVL a
PO (příloha č. 5). Vlivy na živé složky přírody jako celek s důrazem na zvláště chráněné druhy
rostlin a živočichů jsou dále hodnoceny v příslušné části dokumentace. Koncepční návrh opatření
je uváděn v části C.IV. dokumentace.

- Považujeme za vhodné, aby bylo požádáno o stanovisko podle § 45i příslušný orgán ochrany
přírody a krajiny.
V předchozí etapě posuzování (zjišťovací řízení) bylo vydáno stanovisko podle § 45i (viz příloha
3.2. této dokumentace). S ohledem na konstatování v tomto stanovisku je součástí dokumentace
posouzení vlivů na EVL a PO autorizovanou osobou (příloha č. 5).

- Kromě standardních požadavků na obsah dokumentace EIA je nutné věnovat pozornost i
hodnocení vlivu záměru z hlediska vyvolaných nepřímých a kumulativních vlivů v širším
zájmovém území.
Problematika možných nepřímých a kumulativních vlivů je komentována jak v posouzení vlivů na
EVL a PO, tak i příslušné části dokumentace.

- V další fázi procesu posuzování požadujeme provést podrobnější vyhodnocení variant
technického řešení a technologického provedení záměru, neboť tyto varianty mohou
představovat rozdílné vlivy na životní prostředí.
V průběhu zpracování projektové dokumentace pro územní řízení byla na základě konzultací a
projednání s dotčenými správními úřady a odbornými institucemi zvolena pouze jedna varianta
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technického řešení záměru. Výběr této varianty a zdůvodnění zamítnutí jiných zvažovaných variant
je komentován v příslušných částech dokumentace.
6. Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod

- Daný záměr je možno realizovat za předpokladu respektování stanovených podmínek na
ochranu vod a usnesení Česko-slovenské komise pro hraniční vody a Stálé česko-slovenské
hraniční komise.
Nevyžaduje další komentář.
7. Jihomoravský kraj, usnesení ze 41. schůze Rady Jihomoravského kraje

- Bez připomínek.
Nevyžaduje další komentář.
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PRODLOUŽENÍ SPLAVNOSTI VODNÍ CESTY
OTROKOVICE – ROHATEC
dokumentace dle § 8 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
zpracováno ve smyslu přílohy č. 4 k zákonu

Část A.
ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1. Název
Ředitelství vodních cest ČR

název:

A.2. IČO
IČO:

6798 1801
A.3. Sídlo (adresa)

sídlo:

Vinohradská 184, 130 52 Praha 3
A.4. Zástupce oznamovatele
Ing. Miroslav Šefara - ředitel
tel: 267 132 801
Ing. Jan Bukovský – vedoucí oddělení rozvoje
tel: 267 132 806, e-mail: bukovsky@rvccr.cz
A.5. Projektant
Aquatis, a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
Ing. Michael Trnka
tel: 244 062 352, e-mail: trnka@aquatis.cz
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Část B.
ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a zařazení podle přílohy č. 1
název záměru:

PRODLOUŽENÍ SPLAVNOSTI VODNÍ CESTY OTROKOVICE – ROHATEC

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., je následující:
kategorie: II
bod:

9.4

název:

Vodní cesty včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol pro nakládání a
vykládání na břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou vodní dopravu.

sloupec:

A

Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem procesu posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, je prodloužení vodní cesty Otrokovice –
Rohatec vodním tokem Radějovka až k ústí do řeky Moravy.
Vodní cesta Otrokovice - Rohatec byla postupně rekonstruována a modernizována až po poslední
plavební komoru Petrov. Zbývá uvést do původního stavu poslední kanálový úsek pod plavební
komorou Petrov k původnímu obratišti v Rohatci u tabulového jezu a zajistit výstavbu nové vodní
cesty, která spojí kanál s vodním tokem Moravy ve vzdutí jezu Hodonín.
Od výklopníku v Rohatci po směru toku byla původní vodní cesta vedena vodním tokem
Radějovka k jejímu soutoku se Sudoměřickým potokem a dále jako hraniční tok až k obratišti nad
stávajícím tabulovým jezem. Obnovu tohoto úseku vodní cesty bude zabezpečovat jiný investor.
Pod jezem Rohatec se již nejedná o obnovu původní vodní cesty, ale o její prodloužení
nesplavným hraničním vodním tokem Radějovka do vodního toku Morava. Hladina Moravy je
zde vzdouvána jezem Hodonín a je v úseku od ústí Radějovky až k jezu Hodonín pro
požadovanou plavební hloubku 1,5 m splavná. Předmětem záměru je právě nesplavný úsek od
jezu Rohatec po zaústění do Moravy.
V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr
charakterizován následujícími údaji:
Vodní cesta

délka řešeného úseku

900 m

plavební hloubka

1,5 m

šířka ve dně

6m

nová plavební komora Rohatec

spád

2,25 m

rozměr

38,5 x 5,3 x 1,5 m

výtlak

220 tun

(teoretická hodnota podle třídy vodní cesty a rozměrů plavebních komor)
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B.I.3. Umístění záměru
(kraj, obec, katastrální území)

Záměr je umístěn na území České republiky (pravý břeh říčky Radějovky) a na území Slovenské
republiky (levý břeh říčky Radějovky). Tok Radějovky je v řešeném úseku hraničním tokem a
hranice mezi ČR a SR prochází středem vodního toku.
Na území České republiky je záměr je situován na území obcí Sudoměřice a Rohatec, které náleží
k Jihomoravskému kraji.
Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Jihomoravský

obec:

Rohatec, Sudoměřice

katastrální území:

Rohatec, Sudoměřice

Na území Slovenské republiky je záměr situován na území města Skalica, které patří do
Trnavského kraje.
Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Trnavský

obec:

Skalica

katastrální území:

Skalica, Seče

Obrázek č. 1: Situace širších vztahů (1:50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem posuzovaným v procesu EIA je prodloužení vodní cesty Otrokovice – Rohatec v úseku
Rohatec – Hodonín.
Posuzovaný úsek vodní cesty je ve smyslu §3 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve
znění pozdějších předpisů, zařazen mezi využívané vodní cesty. Dle přílohy §3 uvedeného
zákona, odst. (4) písm. c) je zařazen následovně:
Ø vodní tok Moravy od ústí vodního toku Bečvy po soutok s vodním tokem Dyje, včetně průplavu
Otrokovice - Rohatec.
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Ve smyslu §2 odst. (4) vyhlášky č. 222/1992 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v
přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, je
posuzovaný úsek vodní cesty zařazen následovně:
Ø dopravně významná využívaná vodní cesta uvedená v §3 odst. (4) písm. c) zákona v úseku od
říčního km 207,0 po soutok s vodním tokem Dyje je vodní cestou 0. třídy.
Příloha 1 (Klasifikace vnitrozemských vodních cest) vyhlášky č. 222/1992 Sb., o vodních cestách,
plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění
pozdějších předpisů, potom uvádí parametry vodní cesty 0. třídy 1 následovně:
druh cesty: místního významu
třída cesty: 0
rozměry plavební komory: užitná délka 38,5 m
užitná šířka 5,3 m
minimální hloubka vody nad záporníkem 1,5 m
minimální podjezdná výška nad maximální hladinou 3,5 m
charakteristika návrhového plavidla:
délka: 20 m
šířka: 5 m
ponor: 1,20 m
Posuzovaný úsek je tedy zařazen mezi dopravně významné vodní cesty, spolu s tokem Moravy. Je
zde uvažováno prakticky výhradně s plavbou rekreační a vodní dopravou místního významu.
Vodní cesta Otrokovice - Rohatec vznikla v letech 1934 - 1938 v rámci výstavby zavlažovacích
kanálů pro lodě nosnosti 150 tun a s ponorem 1,2 m. V roce 1961 zde byla nákladní doprava
zastavena a jako vodní cesta již dále nebyla udržována.
Zájem o využití této vodní cesty pro rekreační účely byl znovu probuzen v průběhu 90. let minulého
století a vodní cesta byla postupně obnovována a prodlužována.
Pro turistické využití vodní cesty by bylo účelné ji na jihu ukončit v atraktivním místě, které může
být cílem pro další aktivní rekreaci. Tím může být jak město Hodonín, tak meandrující úsek
vodního toku Moravy. To by bylo realizováno prodloužením vodní cesty Otrokovice - Rohatec do
zdrže jezu Hodonín, tj. do úseku, kde je řeka Morava hraničním tokem.
Prodloužení vodní cesty bude zahrnovat výstavbu plavební komory Rohatec vedle stávajícího jezu
na vodním toku Radějovka a rozšíření koryta tohoto nesplavného toku pod jezem v délce cca 900
m. Součástí záměru je zvýšení jednoho hospodářského mostu a odstranění jednoho mostu.
Úsek vodní cesty mezi plavební komorou Petrov a stávajícím jezem na Radějovce byl v minulosti
vybudován jako součást vodní cesty a jeho obnova bude zabezpečována jiným investorem.
Záměr na prodloužení splavnosti plavebního kanálu je vázán na stávající polohu kanálu, resp. toku
Radějovky, a je situován mezi katastry Rohatce a Sudoměřic na území ČR a Skalice na území SR.
Vlastní dotčené území je omezeno na bezprostřední okolí kanálu a plochu pro vybudování nové
plavební komory.
Platné územní plány respektují stávající polohu plavebního kanálu, která zůstane zachována.
Navrženým záměrem nedochází k podstatným změnám ve využití vlastního dotčeného území ani
širšího okolí plavebního kanálu.

1

Určená třída vodní cesty stanoví, pro jaké největší plavidlo ("návrhové plavidlo") jsou na vodní cestě podmínky k jeho
bezpečnému a plynulému provozu.
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Využití plavebního kanálu včetně posuzovaného úseku a vlivy vyvolané jeho provozem budou
kumulovány s využitím vodní cesty na řece Moravě. Tato vodní cesta v současné době
představuje zejména významný turistický a rekreační potenciál, který ve spojení s dalšími
volnočasovými aktivitami může vyvolat zvýšený zájem o využití celé vodní cesty.
Úpravu celého úseku je nutno projednat v Česko-slovenské komisi pro hraniční vody, neboť
Radějovka je zde hraničním vodním tokem, a rovněž ve Stálé česko-slovenské hraniční komisi.
V této souvislosti je třeba zmínit i uvažované napojení města Skalica na Slovensku na Baťův
kanál, o které toto město projevuje od roku 1996 zájem. Tento záměr je však samozřejmě
podmíněn obnovou stávající vodní cesty. Dále je možno využít koryta Sudoměřického a
Skalického potoka.
Na území Slovenské republiky je připravována realizace stavby „Městské přístaviště Skalica na
Baťově kanále“. Celé přístaviště je navrženo na území Slovenské republiky na levém břehu říčky
Radějovky nad stávajícím tabulovým jezem a připravovanou plavební komorou Rohatec.
V současné době nemá Slovenská republika žádný přístup k turisticky atraktivnímu Baťovu kanálu.
Přístaviště je navrženo v rámci oživení dolní části Baťova kanálu jako první přístupové místo, které
umožní výstup turistů na Slovenské území a naopak přístup ke kanálu ze Slovenské strany.
Prostor přístaviště bude poměrně rozsáhlý a využívá prakticky celý prostor levobřežní inundace
nad tabulovým jezem mezi dnešním korytem a levou ochranou hrází, který bude tímto záměrem
revitalizován. Umístění přístaviště je patrné z následujícího obrázku.
Obrázek č. 2: Umístění přístaviště Skalica (1:100 000)

V areálu přístaviště jsou navržena tři mola pro kotvení a přistávání plavidel. V hlavní budově bude
umístěno sociální zařízení pro návštěvníky, občerstvení a půjčovna lodí. Před budovou je
navrženo parkoviště. Provozní objekt i celé přístaviště budou využívány pouze v turistické sezóně.
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Stavba zahrnuje aquatoriální část na území SR (mimo rozsah původní hladiny říčky Radějovky),
která umožní nástup a výstup k plavidlům. Teritoriální část je navržena rovněž na území SR a
zahrnuje vybudování dvou ostrovů, jednoho poloostrova, parkoviště, komunikace a provozního
objektu.
Na část stavby přístaviště bylo vydáno územní rozhodnutí (08/2004) a stavební povolení
(03/2005). Proběhlo rovněž vodoprávní řízení s vydáním povolení (05/2005). Všechna vydaná
rozhodnutí a povolení se týkají vybudování přístavu v obratišti na slovenské straně. Kumulace se
stávajícími aktivitami je hodnocena v části D dokumentace, o jiných výhledových záměrech nejsou
oznamovateli ani zpracovateli dokumentace známy podrobnější informace.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Vodní turistika se svými specifickými stavbami i objekty, zvláštní atmosférou, historickými
reminiscencemi a spojením s přírodou tvoří velmi zvláštní kolorit v každé oblasti, který je často
využit jako typický prvek regionu zejména pro rozvoj turistického ruchu.
Novým posláním vodní cesty Otrokovice - Rohatec s historickým názvem “Baťův kanál “ je vytvořit
páteř pro turisticky hojně využívanou oblast Moravské Slovácko, na které bude možno rozvinout
síť turistických a rekreačních služeb, jako :
® vyjížďky osobními loděmi (individuální a skupinové plavby),
® pronájem motorových člunů, kajutových lodí pro vícedenní výlety, veslic a kanoí
® zřízení pláží, koupališť, hřišť a tenisových dvorců,
® provozování zábavních a kulturních center, škol jízdy na koních, půjčoven jízdních kol,
občerstvení, restaurací,
® ubytování (kempy, penzióny, hotely),
® vybudování sítě značených turistických a cyklistických stezek.
V zásadě jde o posílení možnosti individuální turistiky po celé atraktivní oblasti. Podobné využití
malých vodních cest je možné vidět v USA, Anglii, Irsku, Francii a v Německu.
Využívání vodních cest pro aktivní rekreaci přispěje k seznámení veřejnosti nejen s historickými
vodními cestami, ale může i vzbudit zájem veřejnosti o vodní cesty a plavbu v komplexním
pohledu.
V minulosti byl tento úsek splavný k obratišti u tabulového jezu, což je cca 1 km od zaústění do
řeky Moravy. Zprovoznění posledního neobnoveného úseku a výstavba nové vodní cesty až po
zaústění do řeky Moravy, obě akce v úhrnné délce cca 5,8 km, umožní prodloužit turisticky velmi
atraktivní cestu až do města Hodonín. Celková splavná délka uceleného úseku se tak prodlouží z
dnešních cca 48 km na přibližně 60 km. Tímto prodloužením bude v budoucnu umožněna plavba
lodí bez nutnosti vysedání z města Hodonín až po jez Bělov. Je zřejmé, že toto prodloužení a
scelení dílčích úseků (Hodonín – ústí Radějovky do Moravy, ústí Radějovky – PK Petrov, PK
Petrov – jez Bělov), přiláká další množství turistů, prodlouží délku jejich pobytu a přinese
přilehlému regionu vyšší výnosy z turistického ruchu. Přitom se výrazně posílí turistický potenciál
současného konce splavného úseku v Petrově, neboť sem budou přivedeny nové relace
z opačného směru, tj. od Hodonína. Hodonín jako větší město je pro cestovní ruch dobře
identifikovatelný a průběžná vodní cesta do méně známých lokalit umožní jejich „objevení“ pro
rekreaci.
Vodní cesta byla obnovena na původní parametry a v současnosti je užívána pro rekreační a
turistické účely. I přes stále rostoucí počet návštěvníků je však ekonomický efekt z turistického
ruchu nedostatečný (nízké tržby, krátká doba sezóny, nerovnoměrné využití kapacit v průběhu
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roku, apod.). Mimo vodní cestu BK existuje v nejbližším okolí větší množství kulturních památek a
jiných atraktivit, které mají své různě veliké, ale vyhraněné skupiny návštěvníků. Všechny tyto
atraktivity v oblasti Baťova kanálu však dohromady nejsou dostatečně propojeny, nevytváří
potřebný synergický efekt, chybí zde tzv. destinační management.
Účelem projektu je využít celkový ekonomický potenciál oblasti Baťova kanálu. Proto je
navrženo propojit všechny místní atraktivity do jednoho funkčního celku - a to nejen na
vodní cestě, ale i v jejím souvisejícím okolí, prostřednictvím zpevněných cyklostezek,
vedenými po březích v jedinečném přírodním prostředí.
Záměr je vázán na stávající průběh vodního toku Radějovka bez zásahu do zastavěných území
dotčených obcí. Záměr je situován do prostoru bez obytné zástavby. Nejbližší obytné objekty se
nacházejí v obci Rohatec cca 1 km západně od řešeného území. Zástavba obce Sudoměřice je
vzdálena 2,5 km v. a města Skalica 2 km jv. od řešeného území.
Přehled zvažovaných variant
Umístění záměru: Umístění záměru je vázáno na vodní tok Radějovky, který předurčuje vedení
vodní cesty v zájmovém území. Z hlediska umístění nebyla jiná varianta zvažována ani
hodnocena.
Rozsah a kapacita záměru: Rozsah a kapacitu záměru jsou definovány parametry vodní cesty,
nové plavební komory a výtlakem plavidel (viz kapitola B.I.2. Rozsah a kapacita záměru).
V uvedených parametrech nebyla zvažována ani posuzována jiná varianta.
Podle výše definovaného rozsahu se jedná o velmi malý úsek vodní cesty s omezeným využitím.
Technologické řešení záměru: Při přípravě projektové dokumentace byly sledovány dvě varianty
technického řešení úpravy koryta Radějovky:
1) úprava břehu ponořenými štětovými stěnami
2) vysvahování břehu ode dna koryta Radějovky
Obě varianty byly projednávány v rámci zpracování projektové dokumentace s tím, že varianta se
štětovými stěnami nebyla do projektové dokumentace doporučena. Podrobněji je problematika
variant diskutována v části E. dokumentace.
Varianty koncepčního řešení návrhu ÚSES: V průběhu zpracování projektových podkladů byly
navrženy a vyhodnoceny 3 varianty koncepčního řešení územního systému ekologické stability
v zájmovém území záměru:
Varianta A - vedení biokoridoru paralelně s tokem Radějovky uvnitř ochranných hrází
Varianta B - realizace nového biokoridoru v prostorech zazemněných ramen Morávky
Varianta C - vytvoření paralelního biokoridoru vně podél pravobřežní ochranné hráze Radějovky
Všechny uvedené varianty byly posouzeny na úrovni koncepčních podkladů a pro podrobnější
zpracování a posouzení byla vybrána varianta C. Další údaje k uvedeným varianám jsou
předmětem části E a přílohy č. 6 této dokumentace.
Nulová varianta: Znamená zachování vodního toku v současné podobě s ukončením splavného
úseku nad stávajícím jezem Rohatec. Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v
případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad únosnou mez (překračování povolených limitů
znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných ekosystémů, produkce značného
objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.).
Lokalizace záměru nevyvolává zásadní střety zájmů z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými
dopady výstavby i provozu posuzovaného záměru, z hlediska ochrany životního prostředí ani
z hlediska územního plánování (umístění je v souladu s územně plánovacími podklady). Střety z
hlediska ochrany přírody a krajiny budou řešeny v dalších fázích přípravy záměru v rámci souboru
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opatření k vyloučení či minimalizaci, nebo kompenzaci možných negativních důsledků na životní
prostředí.
Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku (podrobněji viz přílohy).
Obrázek č. 3: Situace zájmové lokality – rozsah záměru

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Historie vodní cesty Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál)
"Vybudování velké plavební cesty je konečným cílem v naší vodní dopravě. Nežli ho bude
dosaženo, je naléhavě nutno při stavbách regulačních a melioračních současně vybudovati malou
plavbu." Tolik citace z knihy J.A.Bati "Budujme stát pro 40 000 000 lidí", která byla vydána v roce
1937 a v níž J.A.Baťa představil svoji vizi rozvoje moderního československého státu.
Výše uvedené řádky psal v době, kdy byla dokončována plavební cesta z Otrokovic do Rohatce
dlouhá 53,5 km, která vznikla z jeho popudu a na jejíž výstavbě se finančně podílel. 28,3 km této
vodní cesty bylo vedeno řekou Moravou, zbytek v délce 25,2 km plavebními kanály, které byly
budovány zároveň jako závlahové. Plavební komory měly být 39,5 m dlouhé a 5,3 m široké a
schopné pojmout čluny o rozměrech 38 x 5,05 m a nosnosti 150 tun při ponoru 1,20 m. Čluny měly
být vlečeny koňskými potahy, což byl v té době nejlevnější způsob vleku. Brzy po zahájení provozu
začaly být využívány také traktory. V říčních úsecích s delšími plavebními komorami vlekly čluny
remorkéry.
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Stavba vodní cesty byla zahájena 16. října 1934 a dokončena na podzim 1938. U Otrokovic byl
vybudován přístav, dílny na opravu lodí a překladiště. Odtud byla trasa vedena řekou Dřevnicí,
dále korytem Moravy do Spytihněvi, plavebním kanálem do Starého Města u Uherského Hradiště,
vodním tokem Morava až do Veselí nad Moravou, dále plavebním kanálem, který u Vnorov křižuje
řeku Moravu, u Strážnice Veličku a končí v Rohatci.
Na trase bylo vybudováno 14 plavebních komor (dnes již neexistující Otrokovice, dále Spytihněv,
Babice, Huštěnovice, Staré Město, Kunovský les, Nedakonice, Uherský Ostroh, Veselí, Vnorovy I,
Vnorovy II, Strážnice I, Strážnice II, Petrov), z toho 9 na kanálu a 5 bylo součástí zdymadel na řece
Moravě.
Náklady na výstavbu nesla z 75 % země Moravskoslezská, která financovala výstavbu kanálu
sloužícího zároveň pro zajištění závlah. Firma Baťa investovala výstavbu plavebních komor, což
činilo zbylých 25 % nákladů.
Hlavním po vodě dopravovaným materiálem byl lignit z Ratíškovických dolů, které vlastnila firma
Baťa. Lignit se dopravoval do Otrokovic, kde byl spalován pod kotli tepelné elektrárny, která
zásobovala kožedělný závod teplem a elektřinou.
Vodní cesta byla provozována i po válce, kdy se po ní dopravovalo uhlí, štěrk, písek i jiné
materiály. Ještě v roce 1960 bylo přepraveno 127 000 tun substrátu. Roku 1961 však byla plavba
zastavena.
Obnova vodní cesty
V roce 1989 Povodí Moravy vyčistilo a opravilo plavební komory Spytihněv, Babice, Huštěnovice a
Staré Město a vyčistilo jejich rejdy, čímž byla obnovena možnost plavby z Bělova do Nedakonic.
V roce 1994 byla zahájena iniciativa obcí (koordinátor město Veselí nad Moravou) směřující
k obnově historické vodní cesty pro účely rozvoje turistického ruchu. Obce podél BK začaly
spolupracovat s regiony v Holandsku, Anglii a Irsku, kde byly historické vodní cesty po útlumu
nákladní plavby využity pro rozvoj úspěšných turistických aktivit, a které v 80. a 90. letech pomohly
oživit i turisticky ne příliš atraktivní regiony s vysokou nezaměstnaností (Liverpool Canal v Anglii,
severoholandské kanály v provincii Groningen).
V roce 1995 byla připraven Plán ekonomické a ekologické obnovy území podél Baťova kanálu,
který definoval základní strategii (formulace základních principů projektu – především provázanost
základních programů – podpory malého a středního podnikání, dostavby infrastruktury, podpora
propagace atraktivit na březích a revitalizace lužní oblasti).
Dále byl připraven Projekt obnovy turistické vodní cesty, který navrhoval rozpočet a časové
termíny obnovy v jednotlivých sekcích a potřebné investiční náklady včetně předpokládaných
finančních zdrojů. Jako počáteční impuls byla navrženo založení koordinačního subjektu projektu
ve formě nadace, kterou mělo podporovat 22 obcí částkou 3 mil Kč v období let 1996 – 2005.
K projektu se přihlásilo jen 7 obcí s ročním příspěvkem 600 tis. Kč. Přesto se projekt začal účinně
rozvíjet tak, že jeho realizace v podstatě ve velké míře sleduje původní projekt z r. 1995.
V květnu 1995 byla pro plavební a sportovně rekreační veřejnost za účasti Tomáše Bati slavnostně
znovuotevřena vodní cesta, přičemž plavba byla možná v úseku Bělov - Kunovský les.
V roce 1998 byla vypracována První aktualizace projektu, která na základě zkušeností navrhla
budoucí provozní využití Baťova kanálu a stanovila parametry ekonomického přínosu celého
projektu. Základním poznatkem byla skutečnost, že vzhledem k neobvykle vysokým provozním
nákladům (ve srovnání s obdobnými vodními cestami ve Holandsku, Anglii, Francii), je nutné
zajistit podstatně intenzivnější využití, které musí přinášet prokazatelný ekonomický efekt. Proto
byly definovány základní turistické segmenty:
Ø krátkodobí návštěvníci regionu (hlavní cílová skupina)
Ø střednědobí návštěvníci regionu.

Strana: 21

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec

A.M. - Ekologické inženýrství

V rámci strategie - programu informací byla zdůrazněna část týkající se podpory atraktivit na
březích (v okolí vodní cesty) a provázanosti kanálu s cestovním ruchem v regionu.
V roce 2000 byla vypracována Prognóza rozvoje Baťova kanálu na území Okresů Uherské
Hradiště, Zlín a Kroměříž – tedy na území dnešního Zlínského kraje do r. 2035. Tato prognóza
detailně specifikovala možnosti rozvoje jednotlivých lokalit na tomto území, jejich potřeby a
potenciál a dále rozpracovala již dříve připravenou strategii.
V letech 1998 až 1999 zajišťovalo ŘVC ČR komplexní rekonstrukci a modernizaci plavebních
komor ve Vnorovech, včetně vybudování otočného mostu na přemostění PK Vnorovy II.
Modernizováno bylo ovládání vrat plavební komory v Uherském Ostrohu.
Během let 2000 a 2001 ŘVC ČR zajistilo rekonstrukci a modernizaci uzlu Strážnice, spočívající ve
stavebních úpravách obou komor a instalaci nových vrat včetně protipovodňových a přestavbě
nefunkčního vakového jezu na Veličce na jez klapkový. Na plavební komoře Staré Město bylo
instalováno elektro-mechanické dálkové ovládání vrat včetně plnění a prázdnění plavební komory,
při zachování možnosti ručního ovládání.
Rekonstrukce a modernizace plavební komory Petrov a úprava rejd na plavební hloubku 1,5 m
byla realizována v r. 2001. V roce 2002 byla vodní cesta slavnostně přejmenována na „Baťův
kanál“.
S cílem propojit všechny místní atraktivity do jednoho funkčního celku a to nejen na vodní cestě,
ale i v jejím souvisejícím okolí, jsou v současné době realizována vývaziště a přístaviště
městského typu na území Zlínského kraje. Jako první bylo v květnu letošního roku zprovozněno
přístaviště v Babicích.
V zájmu kontinuálního a bezpečného provozu plavebních komor na celém Baťově kanále je od
roku 2003 realizována automatizace a elektrifikace plavebních komor a nápustných objektů.
V rámci dalšího rozvoje a prodloužení Baťova kanálu do Kroměříže se připravuje realizace
plavební komory u stávajícího jezu Bělov a vybudování dalších přístavišť a vývazišť.
Splavnění posledního úseku původního Baťova kanálu od PK Petrov k výklopníku v Rohatci je
vázáno na manipulaci se stavidlovým jezem na hraniční řece Radějovce, který je ovládán na
základě dohody slovenskou stranou. Současný manipulační řád umožňuje, aby jez byl zahražen a
bylo tak zajištěno vzdutí hladiny potřebné pro plavbu. Tento úsek vyžaduje rovněž pročištění,
prohrábky a břehové úpravy, související s uvedením koryta od PK Petrov po jez v Rohatci do
původního stavu.
Stávající stav vodní cesty a její parametry
Dle stávajícího provozního a manipulačního řádu vodní cesta začíná km 0,00 na vyústění kanálu
(regulovaného koryta Radějovky) do Moravy, staničení končí km 50,00 na vyústění Dřevnice do
Moravy. K plavbě je možno využít i navazující úseky řeky Moravy a to : Hodonín – Vnorovský jez,
Vnorovský jez – Veselí n.M., Uherské Hradiště - Spytihněv, ústí Dřevnice – Bělovský jez. Tyto
navazující říční úseky nejsou pro plavbu zvláštně udržovány. Na jednotlivých úsecích jsou
manipulačním řádem uváděny plavení hladiny. Po zkušenostech se ukázalo, že vzhledem ke
kolísání moravních průtoků je možno udržet řadu plavebních hladin na umělých kanálových
úsecích jen s pomocí automatizovaného systému dopouštění.
Vodní cesta byla navržena pro plavidla o velikosti 5,2 x 38 m, s ponorem 1,4 m, a požadovanou
hloubkou v plavební dráze 1,8 m, šířka 6 m. V současnosti je udržována pro plavidla o ponoru
max. 0,8 m, šířce mimořádně 4,2 m a výškou pevné nástavby nad hladinou 2,2 m (asi 9 mostů,
jeden památkově chráněn).
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Následující obrázek znázorňuje celkový rozsah vodní cesty a související infrastruktury.
Obrázek č. 4: Celková mapa vodní cesty
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Parametry vodní cesty 0. třídy2 jsou dle platné legislativy definovány takto:
druh cesty: místního významu
třída cesty: 0
rozměry plavební komory: užitná délka 38,5 m
užitná šířka 5,3 m
minimální hloubka vody nad záporníkem 1,5 m
minimální podjezdná výška nad maximální hladinou 3,5 m
charakteristika návrhového plavidla:

délka: 20 m
šířka: 5 m
ponor: 1,20 m

Říční úseky - Přibližně 50 % délky vodní cesty vede po říčních kanalizovaných úsecích. Součástí
jezů jsou plavební komory s rejdami. Do provozních nákladů se započítávají náklady na čištění
zaústění rejd, údržbu a provoz plavebních komor. Náklady na čištění sedimentů tvoří cca 60 %
každoročních provozních nákladů.
Kanálové úseky – přibližně 50 % délky vodní cesty je vedeno umělými úseky s plavebními
komorami. Do nákladů vodní cesty jsou započítány náklady na čištění, údržbu zeleně, údržbu a
provoz plavebních komor.
Plavební komory - Plavební komory v počtu 13 jsou navrženy na šířku 5,2 m, délky 42 a 38 m,
kratší plavební komory jsou navrženy na kanálových úsecích, kde byla plavidla vlečena ze břehu,
delší jsou v říčních úsecích – aby se s plavidlem do komory vešel i vlečný remorkér. Rozdíly
plavebních hladin se pohybují mezi 1,6 – 2,4 m, výjimečně 2,8 m. Většina plavebních komor byla
automatizována. Proplouvání plavebními komorami není zpoplatněno. V současnosti se komoruje
pro veřejnost jen od května do září v sobotu a neděli, o prázdninách pět dnů v týdnu. Vzhledem
k úsporám provozních nákladů se předpokládá rozšíření komorování na celé prázdniny.
Rozsah a principy řešení záměru
Plavební kanál
Trasa vodní cesty vede od nadjezí tabulového jezu až po zaústění do Moravy korytem vodního
toku Radějovky. V km 0,900 je tabulový jez o 2 polích šířky 5,3 m, který slouží pro stabilizaci
hladiny v plavebním úseku mezi překladištěm Rohatec a plavební komorou Petrov na původní kótě
165,44 m n. m. Pod jezem v km 0,449 je pevný práh ve dně, který stabilizuje hladinu pod jezem.
Pro cílové parametry vodní cesty je počítáno s hloubkou vody 1,5 m (od hydrostatické hladiny jezu
Hodonín a tabulového jezu na Radějovce) a šířkou ve dně 6,0 m. Sklony svahů jsou navrženy
v hodnotě 1:1,5. Úprava koryta bude zahrnovat jeho vyčištění od přerostlé a náletové vegetace,
prohloubení a rozšíření na požadované parametry. S ohledem na vedení státní hranice osou toku
se počítá s rozšířením na obě strany.
Plavební komora
Plavební komora Rohatec bude sloužit k překonání spádu 2,5 m mezi hydrostatickými hladinami
tabulového jezu na Radějovce v km 0,900 (165,44 m n. m.) a jezu Hodonín na Moravě (162,94 m
n. m.).
Plavební komora je navržena na pravém břehu, t.j. na české straně, vedle stávajícího jezu na
Radějovce v km 0,900. Objekt plavební komory se nachází v tělese stávající protipovodňové
hráze, která bude v daném upravena tak, aby byla zachována její funkce.
2

Určená třída vodní cesty stanoví, pro jaké největší plavidlo ("návrhové plavidlo") jsou na vodní cestě podmínky k jeho
bezpečnému a plynulému provozu.
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Rejdy plavební komory
Horní rejda je vytvořena ve zdrži jezu na Radějovce u pravého břehu, který bude pro potřeby rejdy
upraven. Hloubka vody bude 1,5 m, sklony svahu 1 : 1,5.
Na prostor horní rejdy navazuje bývalé obratiště, které bude třeba pouze odbahnit, případně
prohloubit na úroveň horní rejdy, tedy 163,94 m n. m. Obratiště má průměr 55 m.
Dolní rejda je vytvořena v pravém břehu pod plavební komorou. Rejda bude mít hloubku 1,5 m,
šikmý břeh ve sklonu 1 : 1,5. Rejda je vybavena čekacím stáním s možností výstupu na břeh,
neboť pro širší plavidla bude následující úsek splavný pouze jednosměrně. Vjezd do komory bude
opět vybaven šikmými svodidly.
Mosty
V rámci úprav Radějovky pro plavební provoz bude nutné zvýšit podjezdnou výšku mostů na 3,5
m. Na upravovaném úseku se nacházejí dva hospodářské mosty v km 0,650 a 0,075.
Hospodářský most v km 0,075 bude rekostruován na potřebné parametry, most v km 0,650 bude
odstraněn. Dále bude postavena lávka pro pěší a cyklisty v km 0,805 u dolního konce plavební
komory.
Technické řešení záměru
Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
· SO 01 – horní rejda
· SO 02 – plavební komora
· SO 03 – dolní rejda
· SO 04 – úprava Radějovky Česká republika
· SO 05 - úprava Radějovky Slovenská republika
· SO 06 – balvanitý skluz
· SO 07 – provozní objekt
· SO 08 – přípojka el. energie
· SO 09 – úprava mostu ř.km 0,075
· SO 10 – odstranění mostu ř.km 0,650
· SO 11 – lávka pro pěší a cyklisty ř.km 0,805
· SO 12 – úprava značení státní hranice
· SO 13 – vegetační doprovod a náhradní opatření
Dalším obsahem stavby jsou provozní soubory zajišťující technologickou část projektu. Jedná se o
tyto provozní soubory:
·

PS 01 – plavební komora

·

PS 02 – systém řízení technologických procesů plavební komor

·

PS 03 - systém ovládání uzávěrů odpadu 01 a přeložky biokoridoru

SO 01 – Horní rejda
Horní rejda se nachází v úseku km 0,8845 - 0,955. Rejda je vybavena jedním čekacím stáním o užitných
rozměrech 38,5 x 5,5 m, které je umístěné u pravého břehu. Dno rejdy je v úrovni 163,94 m n. m., což
zajišťuje hloubku při min. plavebním stavu 1,5 m. Rejda je široká 12,5 m. Pravý břeh je tvořen novou hrází
se sklonem návodního líce 1:1,5, šířkou koruny 3,4 m v úrovni 167,50 m n. m. Vzdušní líc je upraven ve
sklonu 1:2 a spadá až do obnoveného odvodňovacího korýtka. Na koruně hráze je obnovena obslužná
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komunikace. Návodní svah je opevněn kamenným pohozem do úrovně 165,94 m n.m., tedy 30 cm nad
maximální plavební hladinu. Pohoz se ve dně opírá o záhozovou patku z lomového kamene tloušťky 70 cm.
Čekací stání je opatřeno třemi dalbami, tvořenými dvojicí ocelových trub, které jsou propojeny vodorovnými
podélníky s pacholaty. Prostřední dalba je vybavena ocelovou lávkou vedoucí na břeh.
Na prostor horní rejdy navazuje bývalé obratiště, které bude třeba pouze odbahnit, případně prohloubit na
úroveň horní rejdy, tedy 163,94 m n. m. Obratiště má průměr 55 m.
Pravobřežní povodňová hráz bude v celé délce rejdy posunuta směrem od Radějovky tak, aby byl vytvořen
dostatečný prostor pro vybudování horní rejdy. Hráz bude vytvořena opět jako sypaná homogenní
s ohumusováním povrchu. Sklony svahů budou zachovány. Na vzdušné patě hráze bude obnoven
odvodňovací příkop pro odvedení prosáklé vody.

SO 02 – Plavební komora
Plavební komora slouží k překonání spádu tabulového jezu. Tento spád je 2,5 m mezi hydrostatickými
hladinami jezů Hodonín 162,94 m n. m. (163,04 - 0,2 m) a tabulovým jezem 165,44 m n. m. Praktický spád
bude vždy nižší v závislosti na průtoku v Moravě a z toho plynoucího hydrodynamického vzdutí hladiny nad
jezem Hodonín a rovněž hydrodynamickému vzdutí v Radějovce. Při maximálním plavebním průtoku se
spád sníží na 1,6 m. Dolní ohlaví komory je umístěno v km 0,827. Komora je umístěna tak, aby horní ohlaví
bylo zarovnáno s návodní betonovou stěnou tabulového jezu.
Plavební komora má užitné rozměry 38,5 x 5,3 x 1,5 m. Celková délka komory je 59,0 m, šířka komory 5,5
m. V horním ohlaví jsou osazena vzpěrná vrata a u pravé zdi umístěn krátký obtok pro plnění komory. V
dolním ohlaví je osazena dvojice vzpěrných vrat za sebou na celou výšku komory. První vrata slouží pro
běžný provoz plavební komory a jsou vybavena otvory pro přímé prázdnění hrazenými stavítky. Druhá vrata
slouží jako povodňová, která zabraňují šíření zpětného vzdutí od Moravy dále nad tabulový jez. Dno komory
je na kótě 161,44 m n. m. a plato v úrovni 167,50 m n. m., tedy ve stejné úrovni jako ochranné hráze.
Mimo horní ohlaví je dno komory založeno na kótě 160,44 m n. m. a jeho tloušťka je 1,0 m. Pravá stěna
plavební komory je silná 1,1 m a levá 1,0 m. Stěny jsou tvořeny jednak štětovou stěnou, která slouží jako
jímka a poté jako ztracené bednění. Na vnitřních stěnách komory jsou umístěné oděrky z dřevěných trámců,
které zmenšují šířku komory na 5,3 m. Důvodem je vyrovnání nerovností kyklopského zdiva a zvýšení
bezpečnosti proplavování plavidel, která by se o tyto nerovnosti mohla zachytávat.
Plavební komora bude vybavena pacholaty, pevnými vázacími trny, žebříky, drážkami provizorního hrazení a
pancéřováním hran. Hrany komory v místě pacholat v přechodu ze svislých stěn na plato a všechny hrany
drážek žebříků, vrátňových výklenků a vjezdových a výjezdových svislých hran stěn komory jsou
opancéřovány ocelovými zaoblenými prvky.
Plavební komora bude postavena v zajímkované stavební jámě. Jelikož není možné štětovnice zaberanit až
na nepropustné podloží, bude nutné z otevřené stavební jámy čerpat průsakovou vodu. Na štěrkopískovém
loži pak bude založena a po jednotlivých sekcích, oddělených dilatačními spárami, vybetonována plavební
komora. Stěny komory budou pevně spojeny se štětovnicemi, které tak vytvoří ztracené bednění. Z pravé
strany bude komora obsypána do úrovně nového plata. Na násyp bude vrácena vrstva ornice a mimo
zpevněné plochy budou plata zatravněna. Levá strana komory, bude částečně zapuštěna ve svahu dnešního
koryta, které bude v místě balvanitého skluzu opevněno kamennou rovnaninou. Zbytek komory bude
obložen výše zmíněnými filigránovými prefabrikáty.
Při výstavbě plavební komory, horní a dolní rejdy musí být zachována ochrana území za hrázemi na pravém
břehu až do úrovně Q100 v řece Moravě. Úroveň ochranných hrází je 167,50 m n. m.

SO 03 – Dolní rejda
Dolní rejda se nachází v úseku 0,650 - 0,827. Rejda je vybavena jedním čekacím stáním o rozměrech 38,5 x
5,5 m, které je umístěné u pravého břehu. Dno rejdy je v úrovni 161,44 m n. m., což zajišťuje hloubku při
min. plavebním průtoku 1,5 m. Rejda je široká 12,5 m. Pravý břeh je tvořen novou hrází se sklonem
návodního líce 1:1,5, šířkou koruny 3,4 m v úrovni 167,50 m n. m. Vzdušní líc je upraven ve sklonu 1:2 a
spadá až do obnoveného odvodňovacího korýtka. Na koruně hráze je obnovena obslužná komunikace. Levý
břeh je upraven pouze prohloubením ve sklonu 1:1,5 a opatřen opevněním. Návodní svahy jsou opevněny
kamenným pohozem do úrovně 164,34 m n. m., tedy 30 cm nad maximální plavební hladinu. Pohoz se ve
dně opírá o záhozovou patku z lomového kamene tloušťky 70 cm.
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Pravobřežní povodňová hráz bude, v celé délce rejdy, posunuta směrem od Radějovky tak, aby byl vytvořen
dostatečný prostor pro vybudování dolní rejdy. Hráz bude vytvořena opět jako sypaná homogenní
s ohumusováním povrchu. Sklony svahů budou zachovány. Na vzdušné patě hráze bude obnoven
odvodňovací příkop pro odvedení prosáklé vody.

SO 04 – Úprava Radějovky Česká republika
SO 05 – Úprava Radějovky Slovenská republika
Úprava koryta hraniční říčky Radějovky spočívá v jeho prohloubení na jednotnou úroveň 161,44 m n. m, což
při minimální plavební hladině 162,94 m n. m. (minimální provozní hladina jezu Hodonín včetně povoleného
záporného kolísání) vytváří hloubku vody 1,5 m. Začátek úpravy s km 0,000 je v místě soutoku s řekou
Moravou. Konec úpravy je v km 0,650, dále na tento úsek navazuje dolní rejda plavební komory viz SO 01.
Příčný profil, který je použit v úseku 0,050 - 0,650, je tvořen lichoběžníkovým tvarem se šířkou ve dně 6,0 m
a sklonem obou svahů 1:1,5. Koryto je rozšiřováno symetricky podél osy, která je tvořena státní hranicí mezi
ČR a SR.
V úseku 0,000 - 0,030 je ústí říčky symetricky rozšířeno na šířku ve dně 16 m (5 + 6 + 5). Svahy jsou opět ve
sklonu 1:1,5. Tímto rozšířením vzniká 20 m dlouhý přímý úsek s rozšířeným dnem pro bezpečné míjení
plavidel, který lze využít i jako dočasné vyčkávací místo.
Úsek 0,030 - 0,050 je přechodovým úsekem mezi šířkou dna 16 a 6 m. Půdorysně je toto zúžení tvořeno
sklonem 1:4.
Koryto je v celé délce úpravy opevněno na březích kamenným pohozem tl. 30 cm, který je vytažen 30 cm
nad maximální plavení hladinu, tedy do úrovně164,34 m n. m. Ve dně se pohoz opírá o záhozovou patku tl.
70 cm. Opevnění chrání svahy koryta zejména proti vlnám od projíždějících plavidel. Nad úrovní kamenného
pohozu až do průniku svahu s dnešním terénem je svah ohumusován a oset travou.
V km 0,075 prochází koryto pod hospodářským mostem, který bude zvýšen, viz SO 09. V okolí tohoto mostu,
je trasa vedena v nesymetrickém profilu šíře ve dně 6 m, jehož stěny jsou tvořeny štětovou stěnou na levém
břehu a svahem a štětovou stěnou na břehu pravém. Délka tohoto úseku je cca 6,4 m a bude upřesněna na
základě průzkumu mostu. Před a za tímto profilem tvoří štětové stěny boční křídla ve sklonu 1:1. Vrchol
štětové stěny je vytažen do úrovně 164,50 m n. m., aby byl dobře viditelný i při maximální plavební hladině
164,04 m n. m.
V km 0,400 je do Radějovky z pravé strany zaústěn meliorační kanál 01. Toto zaústění je tvořeno vtokovým
objektem sestávajícím se na pravé straně z mostku a dvou stavidel a na pravém břehu svislou betonovou
stěnou, sloužící jako opevnění břehu Radějovky proti proudící vodě z přítoku. Veškeré stavební objekty
napravo od osy toku nebudou prohlubováním a rozšiřováním koryta nijak dotčeny. V km 0,405 je v korytě
umístěn spádový stupeň, který je tvořen betonovou příčnou stěnou, která je spojena se stěnou na levém
břehu. Tento betonový stupeň a betonová stěna u levého břehu budou v rámci prohlubování koryta
odstraněny. Levý břeh a dno budou opevněny těžkým kamenným záhozem.
Na konci úseku v km 0,650 koryto kříží hospodářský most, který bude bez náhrady odstraněn.

SO 06 – Balvanitý skluz
Výškový rozdíl mezi prohrábkami prohloubeným a neupraveným dnem Radějovky, který činí cca 1,26 m, je
vyrovnán balvanitým skluzem. Tento skluz začíná v km 0,827 a končí v km 0,8445. Skluz je tvořen štětově
ukládanými balvany vyrovnanými do podélného sklonu 1:10. Kameny jsou ukládány do lože ze štěrkodrti,
která je oddělena od rostlého terénu geotextilií. Délka takto upravené části skluzu je 16,6 m. Horní hrana
skluzu je mírně navýšena nad dnešní dno a je opatřena těsnící stěnou z dřevěných fošen, která zabraňuje
podtékání přelivné hrany skluzu při nízkých průtocích v Radějovce. Šířka balvanitého skluzu se plynule
rozšiřuje ve směru po proudu z šířky 3 m (šíře neupraveného koryta nad skluzem) až do šíře 7,8 m.
Před a za skluzem je umístěn zához z lomového kamene, délky 4 a 5 m. Svahy koryta v místě skluzu jsou
opevněny kamennou rovnaninou a upraveny ve sklonu 1:2.

SO 07 – Provozní objekt
Manipulační objekt bude sloužit jako zázemí obsluhy plavební komory. Objekt bude půdorysných rozměrů
3,5 x 3,5 m s jedním nadzemním podlažím. Objekt bude zděný a pohledově bude zdivo spárované jako u
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obdobných manipulačních objektů na ostatních komorách na Baťově kanále. Objekt bude zastřešen
stanovou střechou. Manipulační objekt je umístěn v blízkosti dolního ohlaví, aby byla zaručena dobrá
viditelnost do dolní a horní rejdy. Uvnitř bude objekt vybaven WC. Tekoucí voda bude pouze užitková,
odebíraná z dolní rejdy. Odpadní vody budou zaústěny do vodotěsné jímky, odkud budou vyváženy na
nejbližší ČOV.

SO 08 – Přípojka elektrické energie
Areál plavební komory bude připojen na distribuční síť společnosti E-ON. Připojení se předpokládá z
trafostanice, která je umístěna na pravém břehu cca 120 m od koryta Radějovky. Délka přípojky NN od
trafostanice až k manipulačnímu objektu bude cca 140 m.

SO 09 – Úprava mostu ř.km 0,075
Hospodářský most v km 0,075 je tvořen jedním polem se dvěma břehovými pilíři a mostovkou sestávající se
z válcovaných I profilů, na nichž je nabetonována železobetonová deska. Most dnes není opatřen zábradlím.
Na most vedou z obou břehů nájezdové rampy bez zpevněného povrchu.
Tento most bude zvýšen o 1,23 m s tím, že spodní hrana mostovky bude v úrovni 167,54 m n. m. Zvýšení
bude provedeno sejmutím mostovky, nabetonováním břehových pilířů a opětovným vytvořením mostovky.
Konstrukce mostovky zůstane nezměněna, pouze dojde k opatření mostu zábradlím. Nájezdové rampy
budou upraveny ve sklonu 1:8 a opatřeny mlatovým povrchem. Přechodové oblouky budou takového
poloměru, aby umožnily bezpečný provoz zemědělské techniky. Ke změně směrových ani šířkových poměrů
nájezdových ramp nedojde.
Úprava výškových oblouků a statické posouzení mostovky bude řešeno v dalším stupni dle požadavků
provozovatele a majitele mostu. Aby při prohloubení koryta Radějovky nedošlo k ohrožení stability pilířů,
bude jejich okolí na slovenské straně ohrazeno štětovou stěnou zaberaněnou do hloubky 154.30 m n. m.
Vrchol štětové stěny bude v úrovni 164,50 m n. m. (viz SO 04, 05). Na české straně bylo použití štětové
stěny na základě statického posouzení vyloučeno.

SO 10 – Odstranění mostu ř.km 0,650
Most v km 0,650 je tvořen monolitickou konstrukcí o třech polích. Po dohodě s vlastníkem a uživatelem
mostu je tento objekt navržen k demolici. Předpokládá se odstranění mostovky a obou pilířů zasahujících do
toku. Břehové pilíře zapuštěné v terénu budou sníženy tak, aby nezasahovaly do průtočného profilu. Zbytky
ponechané konstrukce budou přesypány hlínou s osetím.

SO 11 – Lávka pro pěší a cyklisty ř.km 0,805
Lávka pro pěší a cyklisty je překlenuta přes dolní ohlaví plavební komory. Spodní hrana mostovky je s
ohledem na nutnou podjezdnou výšku umístěna v úrovni 167,54 m n. m., tedy 3,5 m nad maximální plavební
hladinou. Tato úroveň splňuje i požadavek umístění mostovky nad hladinou Q100. Lávka bude tvořena
ocelovou příhradovou konstrukcí, která bude na levém břehu uložena na novém betonovém pilíři. Prostřední
pilíř lávky je tvořen levou zdí plavební komory, pravý pilíř lávky tvoří pravá zeď komory. Lávka bude šířky 1,5
m. Maximální volné rozpětí lávky je 17,10 m, což je mezi levou zdí plavební komory a levým břehem. Na
slovenském (levém) břehu bude lávka zakončena levým pilířem a schodištěm, které umožní provozovat
lávku do doby, než bude na slovenském území vybudována nájezdová rampa cyklostezky, které se na lávku
napojí.

SO 12 – Úprava značení státní hranice
Vlivem výstavby plavební komory, jejích rejd a čekacích stání, které zasahují do dnešní pravé ochranné
hráze dojde na území ČR k vyjmutí 5-ti hraničních kamenů (31/14, 32, 32/2, 32/4, 32/14), které budou
nahrazeny stejným počtem nových kamenů umístěných na posunuté pravobřežní hrázi Radějovky. Vlivem
úprav koryta Radějovky budou na levém břehu na území SR vyjmuty 3 hraniční kameny (IX/1, 32/7 a 32/9).
Rovněž tyto kameny budou obnoveny. Nové osazení a zaměření hraničních kamenů bude provedeno na
náklady investora. Ostatní kameny v obvodu staveniště budou ochráněny skruží.
Součástí značení státní hranice bude i osazení výstražných tabulí s nápisem "Pozor! hranice probíhají
hraničním vodním tokem", které byly během stavby poškozeny či zničeny.
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SO 13 – Vegetační doprovod a náhradní opatření
V rámci dosavadní projektové přípravy byla vypracována „Studie řešení ÚSES v prostoru zamýšleného
splavnění úseku toku Radějovky nad soutokem s Moravou“ (viz příloha č. 6 této dokumentace). V rámci této
studie jsou definovány základní koncepční podmínky pro vegetační úpravy související s realizací záměru.
Technická opatření v rámci biokoridoru budou zahrnovat výstavbu přírodě blízkého toku lichoběžníkového
příčného profilu. Šířka koryta ve dně bude 0,4 m, sklon svahů bude 1:2. Do výšky 0,4 m budou svahy
opevněny záhozem tl. 0,2 m, nad touto úrovní budou svahy ohumusovány a osety. Minimální hloubka koryta
toku bude 0,6 m. V místech, kde nebude možno této hloubky dosáhnout bude terén upraven a dosypán.
V místech, kde bude tok veden nad úrovní spodní vody bude koryto těsněno pro zabránění průsaku vody do
okolního terénu. Délka toku je 2.848,3 m, průměrný podélný sklon je 0,081%.
Vtokový objekt do toku je umístěn na pravém břehu
Radějovky. Objekt je betonový se šířkou vtoku 2 m.
v drážkách na návodní straně a provizorně do drážek
drážek na vzdušné straně lze též regulovat průtok tokem

Baťova kanálu v místě soutoku Baťova kanálu a
Hrazení objektu je jednak stavidlovým uzávěrem
na straně vzdušné. Osazením hradicích prvků do
biokoridoru.

Vyústění toku je do odvodňovacího kanálu v těsné blízkosti od jeho vyústění do Radějovky. Výškové
uspořádání vyústění je provedeno tak, že dno toku je napojeno do dna odvodňovacího kanálu.
Tok je trasován tak, že od místa křížení toku se stávajícími odvodňovacími kanály v prostoru biokoridoru
bude možno tyto kanály zrušit. Křížení se současnou zpevněnou polní cestou bude řešeno propustkem
světlé šířky 2 m a délky 4 m.
Uvedené technické řešení bude v dalších fázích projektové přípravy záměru dále upřesňováno na základě
podmínek a požadavků dotčených správních úřadů.

PS 01 – Plavební komora
Technologické vybavení plavební komory se sestává z horních vzpěrných vrat, dolních vzpěrných vrat se
systémem přímého prázdnění, dolních protipovodňových vrat, stavítka obtoku a provizorního hrazení.
Horní vzpěrná vrata slouží pouze k uzavření plavební komory od horní vody. Vrata jsou klasické koncepce,
která je využívána dlouhou dobu i na ostatních plavebních komorách Baťova kanálu. Dvě vrátně samostatně
ovládané jsou ocelové konstrukce s podélně uloženými hlavními nosníky, obvodovým rámem a soustavou
příčníků. Hradicí plech je umístěn na straně směrem proti vodě. Výška vrátně je 3,75 m. Ovládání vrátní je
pomocí přímočarého mechanického pohonu, tvořeného elektromotorem, převodovkou a šroubovou tyčí s
trapézovým závitem. Elektromotory s nasazenou převodovkou jsou umístěny ve výklencích pod platem
komory nad hladinou vody.
Dolní vzpěrná vrata slouží jednak k uzavření komory a rovněž k jejímu prázdnění. Vrata jsou stejné
konstrukce jako horní vzpěrná vrata. Hradicí plech je umístěn na straně směrem proti vodě. Výška vrátně je
6,35 m. Ovládání vrátní je obdobné jako u horních vrat.
Dolní protipovodňová vrata slouží pouze k uzavření plavební komory proti vzduté vodě z Moravy. Konstrukce
a ovládání je obdobné jako u vzpěrných vrat.
V horním ohlaví je pro plnění komory zřízen krátký obtok, který je hrazen ocelovým stavítkem, umístěným v
šachtě horního ohlaví.
Provizorní hrazení je dvou typů, jednak hrazení plavební komory a jednak hrazení obtoku horních vrat.
Provizorní hrazení je navrženo pro osazování do klidné vody, instalace do proudící vody je vyloučená.
Provizorní hrazení plavební komory je navrženo jako hradidla z ocelových trubek s pryžovým těsněním nebo
jako dřevěná hradidla. Hradidla se osazují do drážek provizorního hrazení. Drážky jsou pancéřované.
Provizorní hrazení obtoku je situováno v šachtě v horním ohlaví. Jedná se o dřevěná nebo ocelová hradidla
osazovaná do drážek.
Cyklus proplavení z horní vody do dolní vody:
® naplní se plavební komora
® otevřou se horní vzpěrná vrata
® do komory vjede loď popřípadě lodě
® uzavřou se horní vzpěrná vrata
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® otevřou se stavítka v dolních vzpěrných vratech
® komora se vypustí a vyrovnají se hladiny s dolní vodou
® otevřou se dolní vrata
® loď či lodě vyjedou z komory
Cyklus proplavení z dolní vody do horní vody:
® vyprázdní se plavební komora
® otevřou se dolní vrata
® do komory vjede loď popřípadě lodě
® uzavřou se dolní vrata
® otevře se stavítko krátkého obtoku v horním ohlaví
® komora se napustí a vyrovnají se hladiny s horní vodou
® vzpěrná vrata horního ohlaví se otevřou
® loď či lodě vyjedou z komory

PS 02 – Systém řízení technologických procesů plavební komory
Systém řízení technologických procesů plavební komory zahrnuje řízení proplavování komorou.
Proplavovací cyklus pro proplavení lodí z horní a dolní vody bude umožněn třemi způsoby:
a) obsluhou (z manipulačního objektu, ručně)
b) místně posádkou
c) dálkově posádkou lodi
Ad a) Proplavovací cyklus bude plně automatický. V případě potřeby bude možné též ruční ovládání cyklu a
to jednak z manipulačního objektu a jednak přímo z míst jednotlivých technologických zařízení. Ruční
ovládání z objektu bude využito zejména při provozních zkouškách a při poruše řídícího systému.
Ruční ovládání jednotlivých technologických prvků přímo z místa pak bude využito při opravách a
revizích.
Obsluha bude sledovat provoz v rejdách a bezpečnost při proplavování. V případě jakékoli poruchy či
havárie může obsluha proplavovací cyklus přerušit, případně ukončit plnění či prázdnění komory,
otevírání a uzavírání vrat apod.
Ad b) Plavební komoru bude možné ovládat přímo z rozvaděče, na kterém bude umístěno tlačítko nebo
páčka pro spuštění cyklu komory. Toto ovládání bude možné pouze v případě, že na tento režim bude
systém ovládání komory přepnut, zajištěn klíčem a pod.
Ad c) Spuštění cyklu plavební komory bude možné i pomocí bezdrátového dálkového ovladače na principu
RF vysílačů, který umožní spustit automatický proces proplavení z dolní nebo horní rejdy.
Pro zajištění správného chodu plavební komory v bezobslužném provozu bude systém vybaven
automatickou signalizací mimořádných stavů pomocí zabezpečovací signalizační jednotky, která bude
neustále sledovat stavy vybraných veličin a informovat správce plavební komory o změně těchto stavů
pomocí SMS zprávy.
Součástí ovládání plavební komory je signalizační zařízení (semafor), které bude umístěné na každém
ohlaví plavební komory tak, aby byla zajištěna jeho dobrá viditelnost z obou rejd. Zařízení bude indikovat
připravenost plavební komory k proplavení z horní a dolní rejdy.
Systém bude analogický a plně kompatibilní se současným ovládáním - systém na BK.

Z následujících obrázků je patrný rozsah a řešení záměru. Podrobnější situace záměru jsou
prezentovány v příloze č. 2 této dokumentace.
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Obrázek č. 5: Celková situace záměru a rozsah řešení
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Obrázek č. 6: Půdorys plavební komory
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Obrázek č. 7: Vzorový příčný řez korytem plavebního kanálu
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Vodohospodářsky významné objekty včetně břehových v toku Radějovky v zájmovém území
záměru, tj. pod jezem Sudoměřice a bezprostředně nad ním v jeho jezové zdrži jsou následující:
km

0,000

zaústění Radějovky do řeky Moravy (v jejím km 107,930)

0,085

betonový hospodářský most

0,360

navázání inundační hráze na p. b.

0,431

zaústění závlahového odpadu „01“ zprava

0,436

betonový stupeň ve dně výšky 1,28 m

0,672

hospodářský most železobetonový

0,900

tabulový jez Sudoměřice

0,960

obratiště lodí v pravém břehu

Údaje o provozu
Základní informace o provozu vyplývají z manipulačního řádu pro jez Sudoměřice na hraničním
toku Radějovka v km 0,900. Uváděné údaje současně navazují na Prozatímní manipulační a
provozní řád pro plavební cestu Otrokovice-Rohatec z dubna 1997:
požadovaná plavební hladina ve zdrži jezu Sudoměřice

165,44 m n.m. + 40 cm

období provozu plavby (každoročně)

cca 1.5. – 31.10.

minimální plavební hloubka
- současná, do výstavby plavební komory Rohatec

cca 0,50 m

- projektovaná

1,50 m

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby: 07/2008.
Předpokládaný termín dokončení stavby: 12/2009.
Předpokládaný termín zahájení provozu: 2010.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Na území ČR je záměr situován na území následujících územně samosprávných celků:
vyšší územně správní celky:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

obce:

Obec Rohatec
Květná 1, 696 01 Rohatec
Obec Sudoměřice
č.p. 322, 696 66 Sudoměřice

Obě dotčené obce patří do správního obvodu města Hodonín, který je pověřeným obecním
úřadem a současně úřadem s rozšířenou působností.
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 1, 696 35 Hodonín
Obec Rohatec spadá do správního obvodu stavebního úřadu při MÚ Hodonín.
Obec Sudoměřice spadá do správního obvodu stavebního úřadu MÚ Strážnice.
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Na území SR je záměr situován na území následujících územně samosprávných celků:
vyšší územně správní celky:

Kraj Trnava
Kolárova 8, 917 77 Trnava

obce:

Mesto Skalica
Námestie slobody č. 10, 909 01 Skalica
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat

Rozhodnutí

Příslušný správní úřad

Územní rozhodnutí, stavební povolení

Městský úřad Hodonín, Stavební úřad

Rozhodnutí, popřípadě stanoviska orgánů a organizací, jimž
přísluší ochrana zákonem chráněných zájmů podle zvláštních
právních předpisů k navrhovanému záměru

Dotčené orgány a organizace

B.II. Údaje o vstupech
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Celkový rozsah vlastního záměru činí cca 24.318 m2 na území ČR a 9.142 m2 na území SR.
Změna využití se týká plavební komory; na vlastním kanále není změna využití pozemků
navrhována; je navrženo pouze rozšíření dna kanálu a úprava břehů. Hranice břehu a tedy i
pozemků zůstanou zachovány v převážné míře v současné poloze.
Náhradní a kompenzační opatření spočívající v novém trasování regionálního biokoridoru a
související výsadby představují celkově 203.771 m2, přičemž zemědělská půda se na této rozloze
podílí cca 4,25 ha. Uvažované zábory a změny využití v rámci náhradních a kompenzačních
opatření se týkají pouze pozemků na území ČR.
Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Tabulka č. 1: Přehled dotčených pozemků
k.ú. Sudoměřice - ČR

číslo k.ú.: 758817

LV

celková výměra
2
pozemku v m

p.č.

dotčeno v m

2

pro stavbu

pro biokoridor

881

1833/1

14 473

0

176

10001

1868

971

0

971

2361

2895

5 899

0

5 899

1614

2902

14 126

0

6 660

10001

2924

2 884

0

561

1752

3030

19 516

0

19 516

1029

3031

2 303

0

2 303

10001

3034

210

3

107

718

3035

1 559

0

1 559

1752

3036

4 036

0

4 036

10001

3039

659

0

659

1752

3042

6 277

0

6 277

1752

3045

20 216

3 705

16 511

Strana: 35

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec

A.M. - Ekologické inženýrství

10001

3048

165

165

0

10001

3049

314

66

248

1752

3050

18 401

0

18 401

10002

3054

1 461

0

1 461

1752

3058

18 564

0

18 564

1094

3059

4 396

0

4 396

1752

3060

6 714

0

6 714

1053

3061

398

0

398

1752

3062

187

0

187

10001

3064

125

0

125

1

3065

736

0

736

1752

3066

16 881

0

16 881

1752

3071

4 171

0

4 171

1209

3073

1 359

0

1 359

1752

3074

6 845

0

6 845

502

3077

1 075

0

1 075

967

3078

8 022

0

4 581

783

3079

7 890

0

3 676

2361

3080

7 139

0

4 153

10002

3082

27

0

27

10002

3083

1 428

0

1 428

10002

3084

3 390

0

970

2303

5268

19

19

0

2303

5269

2 420

1 679

0

2303

5270

1 102

903

199

2303

5271

416

309

107

2304

5272

1 821

654

1 167

2304

5273

160

160

0

2304

5274

455

0

455

1752

1851/32

789

0

453

10002

1851/34

15

15

15

1752

1852/29

962

0

573

10002

1852/34

25

25

25

10001

1854/3

299

299

0

1752

1854/4

2 262

32

2 230

1752

1856/1

32

0

32

10001

1856/2

25

0

25

1752

1856/3

34

0

34

10002

1861/2

1 303

1 303

0

881

1866/1

9 135

9 135

0

10001

3070/1

902

0

902

18 472

167 848

0

460

Výměra celkem
k.ú. Rohatec - ČR

číslo k.ú.: 740381

3121

460

2920
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10001

PK 2081/1

0

0

24 327

3121

PK 2081/59

3 296

3 296

0

1

PK 2081/60

2 550

2 550

0

1425

PK 2090/15

2 201

0

2 201

1426

PK 2090/16

2 406

0

2 406

1427

PK 2090/17

1 646

0

1 646

1423

PK 2090/27

1 050

0

1 050

1428

PK 2090/30

1 421

0

1 222

435

PK 2090/32

325

0

325

3121

PK 2236/2

2 924

0

2 286

5 846

35 923

Výměra celkem
k.ú. Seče - SR
1

1867

567

567

0

40

1869

540

56

0

16

2919

248

90

0

69

1864/3

353

32

0

1

1866/2

1 731

1 731

0

1

1866/3

1 706

1 640

0

78

2918/21

4 431

332

0

38

2918/22

4 831

66

0

16

2918/3

1 475

322

0

16

2921/2

1 475

1 475

0

1

2921/3

1 646

1 646

0

16

2921/4

811

811

0

8 768

0

Výměra celkem
k.ú. Skalica - SR
9877

12499

8 229

199

0

2222

12820/6

1 351

94

0

81

0

374

0

32748/2
Výměra celkem

Ochranná pásma
§

Vodárenská ochranná pásma (viz popis v textu dokumentace a situace v přílohách)

§

Ochranné pásmo toku Radějovky – 50 m od osy toku

§

Ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K 142 Chropyňský luh – Soutok – dle ÚP a výkresové
dokumentace

B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda
Provoz řešeného úseku vodní cesty a plavební komory je bez nároků na odběr pitné vody.
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Potřeba pitné vody ve fázi výstavby bude řešena dovozem balené vody.
Technologická voda
Provoz je bez nároků na odběr technologické vody.
Pro účely plnění plavebních komor je užívána voda toku Baťova kanálu (Radějovka). Voda
napouštěná do plavební komory a následně z ní vypouštěná zůstává součástí povrchových vod a
není s jinak nakládáno.
Potřeba technologické vody je předpokládána pouze ve fázi výstavby. Odběr vody při výstavbě se
vztahuje zejména na následující činnosti:
-

výroba betonové směsi pro výstavbu plavební komory

-

ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí.

S ohledem na omezení manipulace s materiály je doporučeno, aby převážná část potřebného
objemu betonové směsi byla na staveniště dopravována již připravena z místa výroby mimo
prostor staveniště. Přímá potřeba provozní vody při výstavbě pro ošetřování betonu může být
pokryta odběrem z toku. Na staveništi nebudou prováděny žádné další činnosti vyžadující odběr
technologické vody.
Požární voda
Záměr nevyžaduje instalaci systémů požární ochrany a dodávku požární vody. Pro případný
protipožární zásah bude využito mobilních hasicích přístrojů.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
(například druh, zdroj, spotřeba)

Elektrická energie
Elektrická energie bude využívána pro ovládání a řízení plavební komory Rohatec, včetně
osvětlení okolí komory. Celkový požadovaný příkon není v současné době znám. Nelze očekávat
významný odběr, který by mohl ovlivnit zatížení distribuční sítě.
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě v místě stávající
trafostanice.
Zemní plyn
Záměr nevyžaduje odběr zemního plynu.
Tepelná energie
Záměr nevyžaduje odběr tepelné energie.
Pohonné hmoty
Pro zajištění provozu řešeného úseku vodní cesty a plavební komory nejsou pohonné hmoty
potřebné. Spotřeba pohonných hmot v rámci provozu dopravních prostředků je uvažována v části
B.III.
Vstupní suroviny
Provoz řešeného úseku vodní cesty a plavební komory nevyžaduje žádné vstupní suroviny.
Materiály pro běžnou údržbu a provoz budou v běžném množství bez významných přepravních či
jiných nároků.
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Stavební úpravy budou vyžadovat běžné druhy stavebních materiálů (kámen, beton, ocelové
konstrukce, dřevěné konstrukce, apod.). Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není
uvažována.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Období provozu
Posuzovaný úsek vodní cesty představuje dopravní stavbu, určenou pro vodní dopravu. Charakter
dopravy je prakticky výhradně turisticko-rekreační, s hospodářským využitím není počítáno. Vodní
cesta je v současné době splavná v úseku od Rohatce směrem severním, a to pod názvem "Baťův
kanál". Záměrem je prodloužit vodní cestu jižním směrem až do nejbližšího velkého města
(Hodonín), a to za účelem zvýšení atraktivity rekreační vodní dopravy.
Nároky záměru na dopravní infrastrukturu se budou projevovat v těchto oblastech:
® vlastní zatížení vodní cesty,
® zatížení okolní dopravní infrastruktury,
® nároky na výstavbu resp. úpravu dalších komunikací,
® dopravní nároky v období výstavby.
Vlastní zatížení vodní cesty
Doprava na vodní cestě se pohybuje v úrovni do cca 600 lodí za plavební sezónu (cca 180 dní),
údaj vychází ze statistiky plavební komory Strážnice z roku 2002. Obdobnou úroveň lze očekávat i
v posuzovaném úseku vodní cesty, konzervativně je však uvažováno, že intenzita vodní dopravy
nepřekročí cca 1000 lodí za plavební sezónu.
Přibližně třetina lodní dopravy připadá na sobotu, třetina na neděli a poslední třetina na zbývajících
pět dní v týdnu. To znamená, že průměrná denní (sobotní nebo nedělní) intenzita vodní dopravy
nepřekročí cca 333 lodí za plavební sezónu, což je asi 14 lodí denně. Skladba lodí představuje
osobní lodě (pro až několik desítek pasažérů), dále pak malá nemotorová plavidla případně
plavidla se závěsným motorem.
Jakkoli jde jen o hrubý odhad, je zřejmé, že jde o poměrně nízkou intenzitu. Vodní cesta
představuje autonomní dopravní systém a je schopna tuto intenzitu bezproblémově přenést bez
omezení ostatních dopravních systémů.
Zatížení okolní dopravní infrastruktury
Celkový počet návštěvníků regionu vodní cesty je očekáván v úrovni nepřekračující cca 100 000
osob za plavební sezónu. Pokud by všechny osoby přijely osobními vozidly (s průměrnou
rekreační obsazeností 2 osoby, což je konzervativní odhad), znamenalo by to, že špičková denní
intenzita silniční dopravy nepřekročí za výše uvedených podmínek cca 16 666 vozidel za plavební
sezónu, což je asi 666 vozidel denně. S ohledem na skutečnost, že řada návštěvníků využije i jiné
druhy dopravy (hromadnou, cyklistickou, pěší), lze předpokládat, že špičková denní intenzita
vozidel návštěvníků nepřekročí cca 500 vozidel denně. Dále je nutno uvážit, že vodní cesta je
dopravní atraktivitou již v současné době. Vlastní nárůst intenzit silniční dopravy v důsledku
dobudování posuzovaného úseku bude velmi malý a nepřekročí řádově 100 až 200 vozidel za
špičkový rekreační den (sobota, neděle v průběhu plavební sezóny). Tato intenzita dopravy se
"rozptýlí" do více komunikací v regionu vodní cesty, nebude tedy zatěžovat pouze jednu
komunikaci.
I v tomto případě tedy jde o poměrně nízkou intenzitu, která na komunikační síti nezpůsobí žádné
kapacitní nebo jiné problémy.
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Nároky na výstavbu resp. úpravu dalších komunikací
Záměr nevyžaduje realizaci nových komunikací. Pro obsluhu plavební komory a údržbu vodního
toku bude využívána stávající nezpevněná komunikace vedoucí od toku po stávající
protipovodňové hrázi k silnici I/55. Tato komunikace není pro dopravu veřejně přístupná a je
vybavena značkou zákaz vjezdu motorových vozidel.
V rámci záměru dojde k úpravě hospodářského mostu v ř.km. 0,075, který bude zvýšen o 1,23 m
(viz SO 09). Současně dojde po dohodě s vlastníkem a uživatelem k odstranění mostu v ř.km.
0,650 bez náhradní výstavby (viz SO 10). Tyto mosty slouží pouze pro zemědělskou techniku a
nejsou využívány veřejnou dopravou.
Součástí záměru je výstavba lávky pro pěší a cyklisty v ř.km. 0,805 (SO 11) přes dolní ohlaví
plavební komory. Lávka bude napojena na cyklostezku vedoucí kolem Radějovky.
Období výstavby
Stavební doprava bude sestávat z dopravy výkopové zeminy a usazenin ze dna kanálu, dále
stavebního a konstrukčního materiálu pro výstavbu plavební komory a mostů, techniky, pracovníků
apod. Lze očekávat, že tato doprava nepřekročí ve špičkových obdobích řádově desítky těžkých
vozidel denně. Tato špičková doprava bude navíc časově omezena na velmi krátkou dobu, kterou
lze odhadovat řádově na 2-3 měsíce).
Stavební doprava bude vedena po stávající soustavě cest vedoucí od silnice I/55 k bývalému
prameništi Kouty. Tyto cesty jsou místy zpevněny panely a místy nezpevněné. Prověření únosnosti
cesty a případné lokální úpravy budou předmětem dalších fází přípravy záměru.

B.III. Údaje o výstupech
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Období přípravy a výstavby
V průběhu stavebních prací bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím, při
kterých bude docházet k emisi prašných částic. Doba emise bude omezená, emitované množství
bude značně proměnné a bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách.
Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících
stavbu.
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Součástí záměru nebude žádný nový bodový zdroj znečišťování ovzduší.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší
V souvislosti s provozem hodnoceného úseku vodní cesty není navrženo zřízení žádného nového
plošného zdroje znečišťování ovzduší.
Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat především lodní doprava plavidly
vybavenými spalovacími motory. V kapitole věnované dopravním nárokům je proveden odhad
intenzity lodní dopravy v hodnoceném úseku po realizaci posuzovaného záměru. Tato intenzita
činí maximálně 1000 lodí za plavební sezónu. Maximální (špičková) denní intenzita (dle sčítání
v plavebních komorách v roce 2004) byla 32 lodí za den.
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Objem emitovaných škodlivin závisí na velikosti plavidla, druhu a výkonu motoru a podmínkách
plavby (proti či po proudu, síla a směr větru). Na základě konzultací s provozovateli stávající lodní
dopravy na již splavných úsecích vodní cesty byly uvažovány dva typy motorů: pro větší lodě
vznětový (dieselový) motor zabudovaný v plavidle, pro menší lodě závěsný zážehový (benzínový)
motor. Průměrná spotřeba paliva obou typů je uvedena v následující tabulce.
Tabulka č. 2: Průměrná spotřeba paliva

typ motoru

palivo

průměrná spotřeba

vznětový (např. Zetor)

nafta

0,5 l/km

benzín

0,2 l/km

zážehový (např. Honda)

Předpokládané množství škodlivin3 emitované lodní dopravou na hodnoceném úseku je uvedeno
v následující tabulce.
Tabulka č. 3: Množství emitovaných látek

tuhé látky
kg/km.den

SO2
kg/km.den

NOx
kg/km.den

CO
kg/km.den

org. látky
kg/km.den

0,004

0,0 7

0,440

1,750

0,128

B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich
účinnost)

Srážkové odpadní vody
Záměr nevyžaduje zachycení a odvod srážkových vod.
Splaškové odpadní vody
Záměr je bez produkce odpadních vod splaškových.
V etapě výstavby budou využita mobilní zařízení.
Technologické odpadní vody
Záměr je bez produkce odpadních vod technologických.
B.III.3. Odpady
Období výstavby
Produkce odpadů při výstavbě bude odpovídat charakteru a rozsahu stavby. Půjde o běžné druhy
odpadů ze stavební činnosti bez nadměrného množství nebezpečných odpadů.
Z hlediska množství budou hlavním druhem odpadu vytěžená zemina a kal z rozšiřování koryta
toku a budování plavební komory. Před zahájením těžebních prací budou provedeny rozbory
těžených zemin a bude vyšetřena případná přítomnost těžkých kovů a jiných nežádoucích látek.
Dle těchto rozborů bude rozhodnuto, zda je možno zeminy použít do násypů, nebo zda je nutno je
uložit na řízenou skládku. Místa uložení zeminy budou stanovena po výběru zhotovitele na základě
jeho možností a okamžité situace v okolí stavby (možnost uložení vhodných přebytečných zemin
do násypů jiných staveb). Předpokládá se odvoz materiálu do vzdálenosti max. 25 km.

3

Pro výpočet byl použity emisní faktory dle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb, příloha č 4.
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Tabulka č. 4: Předpokládané druhy odpadů produkované v období výstavby

kód dle
KO

název druhu odpadu

02 01

Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství

02 01 99

Odpady jinak blíže neurčené (kal a bahno ze dna toku)

15 01

Odpadní obaly

15 01 10 * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
17 02

kategorie

odhad
produkce

O

1 000 m
50 kg

N

Dřevo, sklo, plasty

17 02 01
17 05

Dřevo

3

0,5 t
O

Zemina, kamení a vytěžená hlušina
3

17 05 03 * Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

1 000 m

17 05 04

O

20 000 m

17 05 05 * Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky

N

1 000 m

3

17 05 06

O

5 000 m

3

Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03
Vytěžená hlušina neuvedená pod č. 17 05 05

3

Období provozu
Záměr není charakterizován významnou produkcí odpadů. Při vlastním provozu lze očekávat
zejména odpady z čištění vlastního toku nad jezem od zbytků plovoucích dřevin, případně jiných
druhů odpadů, které budou v tomto prostoru zachyceny. Vlastní provoz plavebního kanálu, včetně
plavební komory, nebude zdrojem jiných druhů odpadů.
Tabulka č. 5: Předpokládané druhy odpadů produkované v období provozu

kód dle
KO
20 02

Název druhu odpadu

kategorie odhad roční
produkce

Odpady ze zahrad a parků

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad

0,5 t
O

Způsoby využití a odstranění odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí
respektovat platnou legislativu. Nakládání s odpady bude využívat stávajících zařízení a
nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití nebo odstranění odpadů.
Odpady mohou být dle svého charakteru opětně využity, recyklovány, nebo vhodným způsobem
odstraněny. Volba konkrétního způsobu odstranění odpadu je věcí původce, za předpokladu
dodržení ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a
prováděcích vyhlášek.
B.III.4. Ostatní
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy – přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)

Hlukové zdroje
Období provozu
Provoz vodní cesty ani plavební komory nebude představovat významný zdroj hluku. Průjezd
jednotlivých lodí bude ojedinělou akustickou událostí, která jen nevýznamně ovlivní pozaďové
hladiny hluku. V území se nevyskytují žádné hlukově chráněné prostory (např. obytná zástavba).
Související dopravní provoz nepředstavuje významný zdroj hluku. Intenzity dopravy do úrovně 30
osobních vozidel za hodinu (což je cca 480 osobních vozidel za den) dokonce není nutno ve
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smyslu platných Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy považovat za liniový zdroj
dopravního hluku. Této limitní hodnoty nebude dosaženo.
Období přípravy a výstavby
Pokud jde o hluk v průběhu výstavby, lze říci, že v průběhu provádění stavebních prací bude okolí
zatíženo hlukovými imisemi zemních a stavebních strojů a mechanismů, včetně obsluhující
nákladní automobilové dopravy. Jejich poloha ani časový harmonogram nasazení nejsou známy,
takže působení těchto zdrojů nelze zcela exaktně kvantifikovat. Pro období provádění stavebních
prací lze využít korekci +10 dB k základním hlukovým limitům (pouze pro denní období). Tento
limit nebude (s ohledem na vzdálenost nejbližší chráněné zástavby) překračován.
Očekávané hladiny hluku v průběhu výstavby nepřekročí běžné úrovně, obvyklé pro stavby
obdobného rozsahu. Totéž platí i pro provoz stavební dopravy. Vzhledem k tomu, že výstavba
bude prováděna ve volném nezastavěném prostoru (minimálně v okruhu 1000 a více metrů) a
stavební doprava bude směrována přímo na hlavní komunikační síť (bez průjezdu obytnými
oblastmi), nejde o jakkoli významný problém.
Jiné výstupy
Jiné výstupy do prostředí (vibrace, záření, zápach) nejsou u posuzovaného záměru očekávány.
B.III.5. Doplňující údaje
(například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)

Záměr představuje při rozšíření rokyta toku Radějovky a posunutí protipovodňové hráze poměrně
výrazný zásah do terénu. K výraznější změně reliéfu krajiny a jejího charakteru však nedojde zůstávají zachovány současné parametry s výjimkou zvýšení mostu v km 0,075 o 1,23 m.
Během stavebních prací bude odstraněna veškerá dřevinná vegetace z prostoru koryta a jeho
hrází. Vegetace mimo ochranných hrází zůstane zachována.
Významnějším zásahem do krajiny bude realizace doprovodných a náhradních opatření, která
zahrnují vybudování náhradního biokoridoru na pravé straně toku. Tento zásah je však pozitivního
charakteru a směřuje ke zvýšení ekologické stability území a posílení ochrany chráněných druhů
fauny a flóry.
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Část C.
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Charakteristika území, využití území
Navržený záměr prodloužení plavebního kanálu v úseku plavební komora Rohatec – řeka Morava
se nachází na rozmezí katastrů Rohatce a Sudoměřic, které patří do správního území města
Hodonína. Středem říčky Radějovky prochází státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskou
republikou. Na slovenské straně záměr zasahuje na katastr města Skalica.
Pozemky, na kterých bude záměr realizován, jsou v současné době součástí krajiny bez zástavby
s různým způsobem využití (ZPF, ostatní plochy, vodní plocha, komunikace).
Nadmořská výška v oblasti soutoku Radějovky s Moravou je cca 166 m n.m.
Zájmové území je charakteristické cennými přírodními společenstvy, čemuž odpovídá i úroveň a
stupeň ochrany přírody v území (VKP, nadregionální a regionální úroveň ÚSES, Natura 2000). V
širším zájmovém území se nachází řada zvláště chráněných území různého stupně.
Území je bez obytné zástavby, nejbližší obytná zóna je situována na katastru obce Rohatec cca 1
km západně od řešeného území.
Ovzduší
Zájmové území se nachází ve volné krajině. Kvalita ovzduší je zde ovlivňována především
dálkovými přenosy, lokálně pak středními a malými zdroji, a rovněž automobilovou dopravou.
Území obcí Rohatec a Sudoměřice nepatří (dle sdělení č. 38 MŽP ČR z prosince 2005) mezi
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Voda
Posuzovaný záměr se nachází mimo území chráněných oblastí přirozené akumulace vod
(CHOPAV) podle Nařízení vlády č. 10/1979 Sb.
Posuzovaný záměr (úsek plavebního kanálu plavební komora Rohatec – Morava) probíhá po
hranici se Slovenskou republikou, která zde zároveň tvoří hranici CHOPAV Kvartér řeky Moravy,
která byla vyhlášena Nařízením vlády č. 85/1981 Sb. Záměr se tedy nachází na území chráněné
oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy.
Záměr se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů. Trasa kanálu je vedena podél jímacího
území bývalého zdroje pitné vody Kouty, zdroj je v současné době nevyužíván a bez perspektivy
dalšího využití.
Prověřovaný úsek je ukončen na hranici ochranného pásma 2. stupně zdrojů Gebhard, Zásada a
Perunské.
Půda, geofaktory
V zájmovém území je nejvíce zastoupena skupina lužních půd s hlubokými humusovými horizonty.
Plochy s určením k plnění funkcí lesa nejsou záměrem dotčeny.
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Fauna, flóra, ekosystémy
Vlastní tok Radějovky je jednak významným krajinným prvkem ze zákona a jednak regionálním
biokoridorem. Tok Moravy s její nivou je rovněž významným krajinným prvkem ze zákona a
současně významným nadregionálním biokoridorem.
V prostoru vodního zdroje Kouty s. od Radějovky se nachází registrovaný VKP Plavební kanál.
V tomto prostoru je rovněž vymezeno lokální biocentrum.
Záměr se nachází na území soustavy Natura 2000. Celé území je součástí ptačí oblasti
Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví. Vlastní tok Radějovky je součástí evropsky
významné lokality Strážnicko.
Na území SR jsou vymezeny prvky soustavy Natura 2000 Chránené vtáčie územie Morava a
Území europského významu Skalické alúvium Moravy.
Zájmové území je součástí Přírodní parku Strážnické Pomoraví.
V širším zájmovém území se vyskytuje řada zvláště chráněných území, které však nejsou
v bezprostřední blízkosti záměru a nemohou být jeho realizací nijak dotčeny. Mezi nejvýznamnější
patří CHKO Bílé Karpaty, jejíž hranice prochází cca 3 km východně obcí Sudoměřice.
Celkově lze zájmové území i řešené území charakterizovat z hlediska živých složek přírody a
krajiny jako území velmi hodnotné. Okolí území je sice významně narušeno antropogenními vlivy,
jejichž reprezentantem je i zmíněný umělý kanál Radějovky. Tyto historické zásahy do krajiny a
přírodního prostředí jsou již plně setřeny sukcesí a jsou zapojeny do krajiny. Dalšími
významnějšími vlivy a zásahy jsou např. dopravní infrastruktura, městská zástavba, intenzivní
zemědělská činnost, obchodní a komerční areály. I přes tento intenzivní tlak jsou v bezprostředním
okolí záměru zachovány cenné fragmenty původních ekosystémů, reprezentované především
aluviálními loukami a fragmenty luhů.
Dopravní infrastruktura
Záměr je situován jižně od silnice I/55, která je regionálně významnou silniční komunikací.
Hluk
Dotčené území tvoří volná krajina bez významných zdrojů hluku. Mezi nejvýznamnější patří
automobilová doprava vedená po silnici I/55, v menší míře se mohou projevovat zemědělské
práce. V zájmovém území záměru se nenachází žádný akusticky chráněný objekt.

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
C.II.1. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Kvalita ovzduší na zájmovém území nevykazuje známky zhoršení, imisní limity jsou s rezervou
dodržovány. Konkrétní imisní charakteristiky záleží na umístění sledované lokality, neboť kvalita
ovzduší se poměrně značně mění podle charakteru zástavby, umístění nejbližších stabilních zdrojů
a blízkosti významných dopravních koridorů.
Nejvýznamnějším zdrojem znečišťování ovzduší v blízkosti navrhovaného záměru je silnice I/55,
respektive automobilová doprava na ní a dále bodové zdroje ve městě Hodonín.
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice hygienické služby č. 1198 Hodonín a stanice č.
1470 Lovčice. S ohledem na typ hodnoceného záměru uvádíme především údaje o imisní zátěži
oxidem dusičitým (NO2).
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Z uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti
hodnoceného území dosahují úrovně do 50 % imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální hodinové
koncentrace pak cca 45 % limitu (LV=200 µg.m-3).
Naměřené hodnoty NO2 za rok 2005

Uvedené stanice jsou však od hodnoceného území relativně vzdálené a imisní situace v jejím okolí
tedy nemusí odpovídat situaci v okolí hodnoceného úseku vodní cesty. Proto pro popis stávající
imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2) využíváme také údaje z rozptylové studie zpracované
v rámci Krajského programu snižování emisí a imisí JM kraje (Mgr. Bucek) – viz následující
obrázek.
Obrázek č. 8: Imisní zátěž NO2 na území Jihomoravského kraje (výřez)

maximální hodinové koncentrace NO 2

průměrné roční koncentrace NO2

Dle této studie dosahuje v prostoru navrhované stavby maximální hodinová imisní zátěž NO2
hodnot do 30 µg.m-3, průměrná roční koncentrace pak hodnot cca 5 µg.m-3. Průměrná roční imisní
zátěž NO2 na stanici Senica (SR) v r. 2003 byla 16, 7 µg.m -3, tedy v zásadě srovnatelná jako v ČR.
Celkově je tedy možno stávající imisní zátěž hodnoceného území označit za relativně nízkou.
Klimatické faktory
Z klimatického hlediska leží lokalita v teplé klimatické oblasti T4, jejíž slovní charakteristika je
následující:
T 4 - velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi krátké, s teplým
jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým
trváním sněhové pokrývky.
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Tabulka č. 6: Klimatická charakteristika oblasti

Číslo oblasti
Počet letních dnů

T4
60 až 70

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

170 až 180

Počet mrazových dnů

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

19 až 20

Průměrná teplota v dubnu

9 až 10

Průměrná teplota v říjnu

9 až 10

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

80 až 90

Srážkový úhrn ve vegetačním období

300 až 350

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 až 50
110 až 120
50 až 60

C.II.2. Voda
Hydrologický popis území
Posuzovaná stavba náleží hlavnímu povodí č. 4-13-02 – Morava od Olšavy po Myjavu.
Dle základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000 se zájmové území nachází v povodí spodního
úseku Baťova kanálu, hydrologické pořadí dílčího povodí č. 4-13-02-070. Původně se jednalo o
dolní tok Radějovky, který byl upraven pro potřebu výstavby kanálu a jeho napojení na tok Moravy
u Rohatce.
Obrázek č. 9: Hydrologická situace

Strana: 47

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec

A.M. - Ekologické inženýrství

Základní údaje o vodních tocích v území následují.
Baťův kanál
(v úseku též Morávka, v úseku též Radějovka)
Jako Baťův kanál je označováno historické vodní dílo mezi Otrokovicemi a Rohatcem. Stavba
kanálu začala v roce 1934 a byla ukončena roku 1938. Trasa kanálu je vedena z části po
původních nebo regulovaných tocích, zčásti nově vybudovanými koryty.
Kanál byl postaven pro potřeby lodní dopravy, v okolí trasy vodní cesty byla zároveň vybudována
síť závlahových kanálů a struh napojených na kanál jako zdroj vody. V době po zprovoznění byl
kanál rovněž využíván k naředění a odvedení splaškových vod z produkce městských sídlišť
v trase.
Posuzovaná stavba je lokalizována v závěrečné části plavebního úseku Vnorovy – Rohatec. Úsek
začíná oddělením kanálu od levého břehu Moravy u Vnorov zhruba na úrovni ř.km 136 řeky a je
ukončen soutokem u Rohatce na úrovni ř.km 121,5 řeky Moravy. Délka kanálu v úseku činí 13,4
km, plocha povodí zhruba 100 km2.
Plavební a závlahový kanál je významným vodním tokem.
Stavba je situována v trase Baťova kanálu v úseku stávající zdrž Rohatec – ústí do Moravy.
Základní hydrologické údaje o toku v profilu jezu na ř.km 0,9 jsou uvedeny v tabulce č. 7. Jedná se o
Údaje poskytnuté ČHMÚ pro potřeby manipulačního řádu pro jez Sudoměřice. Údaje byly získány
výpočtem pro povodí Radějovky, bez zahrnutí příspěvku průtoku vody kanálem nad jeho soutokem s
Radějovkou u Petrova. Skutečné průtoky jsou pak ovlivněny okamžitými přítoky kanálem z vyšších
poloh, které jsou dány zejména manipulacemi jezu Vnorovy, kterým je do kanálu převáděna část
průtoku řeky Moravy a manipulací na jezu Velička nad Strážnicí. Minimální předepsaný průtok v
Baťově kanále pod jezem Vnorovy činí dle manipulačního řádu vodního díla 150 l.s-1.
Tabulka č. 7: HYDROLOGICKÉ ÚDAJE PRO RADĚJOVKU V PROFILU ř.km 0,9 (bez příspěvku kanálu)

hydrologické profil
pořadí

4-13-02-070

Radějovka
ř.km 0,900

P
[km2]
110,65

Hs

qa

Qa

[mm]

[l.s-1.km-2]

[m3.s-1]

376

4,067

0,45

m-denní a N-leté průtoky
Qm

Q210

Q330

Q355

Q364

[l.s-1]

120

38

18

3,5

QN

Q1

Q2

Q5

Q 10

Q 20

Q 50

Q 100

[m3.s-1]

6,5

10

16,5

23

30

42

52

P .......................

plocha povodí nad profilem

Qa ......................

průměrný roční průtok

Hs ......................

průměrný roční úhrn srážek na povodí

Qm .....................

m-denní průtoky

qa ......................

průměrný roční specifický odtok

QN .....................

N-leté průtoky

Poznámka:

převzato podle Manipulačního řádu pro jez Sudoměřice (Povodí Moravy s.p., 2001)

V plavebním období jsou přítoky dle Manipulačního řádu dále zvyšovány nárazově o vypouštěné
objemy plavební komory v Petrově. Užitný objem komory činí cca 520 m3; při době jejího
vypouštění při proplavování (cca 20 minut) činí zvýšení průtoků v jezové zdrži cca 435 l.s-1. Denní
průběh průtoků a hladin v jezové zdrži je závislý na počtu proplavení komorou v Petrově.
Radějovka
Radějovka byla do výstavby Baťova kanálu původním tokem, který odvodňoval zájmové území.
V současné době se jedná o levostranný přítok kanálu, který se do něj vlévá na úrovni ř.km 5,
zhruba 4,5 km toku nad zájmovým územím. Průměrný průtok u ústí činí 0,17 m3.s-1.
Základní hydrologické údaje o toku v limnigrafickém profilu Petrov na ř.km 5,96 jsou uvedeny
v tabulce č. 8. Jedná se o údaje poskytnuté ČHMÚ pro potřeby manipulačního řádu pro jez
Sudoměřice. Údaje zahrnují měření na toku za období 1931 - 1980 (v případě N-letých průtoků do
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roku 1991). Uvedené průtoky zobrazují přirozené pozadí cca 5 km nad profilem jezu, bez příspěvku
kanálu, se kterým se Radějovka stýká na úrovni ř. km 5.
Tabulka č. 8: HYDROLOGICKÉ ÚDAJE PRO RADĚJOVKU V PROFILU ř.km 5,96

hydrologické profil
pořadí

4-13-02-060

Radějovka
ř.km 5,96

P

Hs

qa

Qa

[km2]

[mm]

[l.s-1.km-2]

[m3.s-1]

41,40

677

4,372

0,181

m-denní a N-leté průtoky
Qm

Q30

Q90

Q120

Q210

Q330

Q355

Q364

[l.s-1]

480

187

87

36

15

8

2

QN

Q1

Q2

Q5

Q 10

Q 20

Q 50

Q 100

4,5

7

11,5

16

21

29

36

[m3.s-1]

P .......................

plocha povodí nad profilem

Qa ......................

průměrný roční průtok

Hs ......................

průměrný roční úhrn srážek na povodí

Qm .....................

m-denní průtoky

qa ......................

průměrný roční specifický odtok

QN .....................

N-leté průtoky

Poznámka:

převzato podle Manipulačního řádu pro jez Sudoměřice (Povodí Moravy s.p., 2001)

Morava
Řeka Morava pramení na jižních svazích Králického Sněžníku ve výšce 1380 m n. m. a ústí zleva
do Dunaje u Děvína ve výšce 136 m n. m. po 353,1 km toku. Plocha povodí činí 26 579,7 km2,
pr ům ěrný pr ůt ok u ústí činí 120 m3.s-1. Morava se svými přítoky odvodňuje převážnou část
území moravské části České republiky.
V oblasti Rohatce protéká dolní tok řeky Moravy širokou údolní nivou generelně ve směru SV – JZ.
Tok Moravy zde vytváří četné meandry, úsek mezi Strážnicí a Rohatcem je jedním z míst na toku,
který nebyl dotčen regulací nebo proražení meandrů novým korytem.
Řeka Morava je významným tokem.
Správcem toku je Povodí Moravy, s.p.
Stavba je vodním dílem na levostranném přítoku řeky; stavba je ukončena na soutoku s Moravou
na úrovni ř.km 121,5.
Zátopová území
Trasa kanálu v závěru prověřovaného úseku probíhá zátopovým územím pro Q100 řeky Moravy.
Vlastní koryto kanálu je od zátopového území odděleno břehovými valy, výška hladiny v korytě
kanálu závisí na výšce vody v toku Moravy.
Situace záplavového území je doložena v přílohové části této dokumentace (viz příloha č. 1.4).
Vodní zdroje
Trasa kanálu je vedena podél jímacího území zdroje Kouty. Využívání zdroje je trvale zastaveno.
Ochranná pásma zdroje Kouty byla zrušena rozhodnutím OkÚ Hodonín č.j.: ŽP/2002/23/1872/231
ze dne 25.2.2002.
V místě soutoku s Baťovým kanálem tvoří levý břeh Moravy hranici společného ochranného
pásma 2. stupně zdrojů Gebhard, Zásada a Perunské. Zdroje nejsou využívány a dle sdělení
správce zdrojů jsou bez perspektivy dalšího využití. Ochranná pásma zdrojů Perunské, Gebhart a
Zásada nebyla zrušena a jsou v platnosti. Nejbližší prameniště (Zásada) se nachází 1,3 km jz od
soutoku kanálu a Moravy.
Ochranná pásma výše zmíněných zdrojů (včetně zdroje Kouty) byla vyhlášena rozhodnutím ONV
Hodonín, OVLHZ č.j. Vod.-1298-85/89/Ku-235 ze dne 18.4.1989.
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Povolený odběr ze zdrojů dle rozhodnutí činil:
-

Perunské
Gebhard + Zásada
Kout

7 l.s-1
90 l.s-1
25 l.s-1

Správcem uvedených zdrojů je společnost VaK Hodonín, a.s.
Situace ochranných pásem je doložena v přílohové části této dokumentace (viz příloha č. 1.4.).
Hydrogeologické poměry
Na území stavby a do jejího širšího okolí zasahují následující hydrogeologické rajóny:
·
·

165
222

Fluviální sedimenty Moravy v Dolnomoravském úvalu
Dolnomoravský úval

Hydrogeologický rajón 165 tvoří kvartérní fluviální sedimenty údolní nivy dolního toku Moravy a
vyšších údolních teras. Hydrogeologický systém je charakterizován průlinovou propustností a
převážně volnou hladinou podzemní vody. Bazální izolátor kvartérní zvodně tvoří neogenní
souvrství v podloží kvartéru. Na území rajónu jsou situovány významné odběry vod pro veřejné
zásobování pitnou vodou.
Hydrogeologický rajón 225 tvoří na zájmovém území podložní hydrogeologický systém rajónu 165.
Souvrství neogénních sedimentů rajónu je charakterizováno převahou pelitických sedimentů, které
tvoří na území bazální izolátor kvartérního zvodnění. Zvodnění neogénního souvrství je vázáno na
průlinově propustné převážně jemnozrnné písky, hladina podzemní vody jednotlivých stupňů je
napjatá, převážně s negativní piezometrickou úrovní. Vodárenský význam rajónu je nízký.
Hlavním kolektorem podzemní vody na zájmovém území a v jeho širším okolí jsou průlinově
propustné kvartérní fluviální štěrkopísčité sedimenty. Bazálním izolátorem podzemních vod
mělkého oběhu jsou pak neogénní jíly. Mělké zvodnění je dotováno atmosférickými srážkami,
přítokem podzemních vod z vyšších poloh a infiltrací z koryt vodních toků. Břehová infiltrace je
podpořena odběrem podzemních vod z jímacích vrtů místních zdrojů.
Podzemní voda byla při hloubení jímacích vrtů zdroje Kouty (Kadula 1968), které jsou situovány
souběžně s trasou kanálu, zastižena v hloubkách 1,80 (V-V) až 2,40 (V-III) m p.ú.t., ustálená
hladina byla zjištěna v hloubkách 1,04 – 1, 30 m p.ú.t. na úrovni okolo 163,5 – 163,9 m n.m.
V rámci inženýrsko geologického průzkumu v posuzovaném úseku Baťova kanálu (Moric 2005)
byla podzemní voda zjištěna v hloubkách 2,4 až 7,4 m pod úrovní terénu. Hladina podzemní vody
se ustálila v hloubkách 1,6 až 5,1 m pod úrovní terénu, na úrovni 162,25 m n.m. (V6) až
164,07 m n.m. (V4).
Hladina spodní vody je v místě převážně napjatá. Kolektorem podzemní vody jsou kvartérní říční
štěrky, případně souvrství kvartérních a neogénních klastik, nadložní jílovité sedimenty plní funkci
izolační vrstvy.
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Tabulka č. 9: VÝSKYT PODZEMNÍ VODY
vrt

hloubka hladiny podzemní vody

úroveň hladiny podzemní vody

hloubka vrtu
[m]

úroveň terénu
[m n.m.]

V1

4

167,95

do hloubky 4,0 m nezastižena

do úrovně 163,95 m n.m. nezastižena

V2

4

167,65

do hloubky 4,0 m nezastižena

do úrovně 163,65 m n.m. nezastižena

V3

9,8

166,89

4,3

2,9

162,59

163,99

V4

9,2

166,87

5,0

2,8

161,87

164,07

V5

13,7

167,33

6,2

3,6

161,13

163,73

V6

11,7

167,4

7,4

3,95

160,00

163,45

V7

11,8

167,35

5,5

5,1

161,85

162,25

V8

10,2

167,31

5,3

3,3

162,01

164,01

V9

9,2

165,52

2,4

1,6

163,12

163,92

naražená [m]

ustálená [m]

naražená [m n.m.]

ustálená [m n.m.]

zdroj: Moric 2005

C.II.3. Půda a horninové prostředí
Půda
Záměr zasahuje omezeně i na plochy na plochy zemědělského půdního fondu a vyžaduje trvalé
odnětí ze ZPF v rozsahu cca 1000 m2. Dotřené pozemky jsou zařazeny do BPEJ 0.63.00.
HPJ 63 představuje lužní půdy glejové na nivních uloženinách, jílech a slínech, těžké až velmi
těžké, vláhové poměry nepříznivé, vysoká hladiny podzemní vody, po odvodnění příznivější.
Dotčené půdy jsou zařazeny do IV. kategorie ochrany, která představuje zemědělské půdy s
převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen
omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
V území jsou rozsáhlé plochy zemědělské půdy zavlažovány. Jako zdroj vody slouží jak hlavní
toky a kanál, tak soustava menších zavlažovacích kanálů. Na dotčených pozemcích se závlaha
nevyskytuje.
Geomorfologické poměry
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek 1984) náleží území stavby následujícím
morfologickým jednotkám:
®
®
®
®
®

provincie Západopanonská pánev
soustava Vídeňská pánev
podsoustava Jihomoravská pánev
celek Dolnomoravský úval
podcelek Dyjsko-moravská niva.

Dolnomoravský úval je široká sníženina, jejíž osu tvoří na území řeka Morava. Úval je
z jihovýchodu omezen svahy Bílých Karpat, ze severozápadu pak Kyjovskou pahorkatinou.
Dyjsko-moravská niva je nejnižší částí Dolnomoravského úvalu se středním sklonem 0°29’. Na
území je tvořen širokou akumulační rovinou řeky Moravy. Nadmořské výšky se v oblasti soutoku
Moravy a Baťova kanálu pohybují na úrovni okolo 166 m n.m.
Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území a jeho širší okolí území Vídeňské pánvi,
s neogénní sedimentární výplní. Souvrství je zastoupeno stratigrafickými stupni v rozsahu spodní
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miocén, karpatská formace, spodní a svrchní baden, sarmat, panon a pont. Převažuje pelitická
sedimentace, psamitické, případně psefitické polohy jsou ojedinělé.
Kvartérní souvrství je v širším území budováno fluviálními sedimenty řeky Moravy. V nadloží
neogenních jílů vystupují štěrky a písčité štěrky, které do nadloží přecházejí do písčitých poloh. Při
povrchu vystupují jílovité polohy, povodňové hlíny a kulturní vrstva půdy.
Archivními průzkumnými vrty (Kadula 1968) byl povrch neogénu na lokalitě zastižen v hloubkách
7,5 (V-II, V-III) až 10,3 (V-IV) m p.ú.t. Neogénní souvrství je při svém povrchu reprezentováno
šedými vápnitými jíly.
V nadloží jílů vystupují kvartérní klastické sedimenty – jemné až střední štěrky s příměsí hrubého
písku, které směrem k povrchu přecházejí až do jemných písků s příměsí hlíny. Mocnost
klastického souvrství byla vrty ověřena v rozsahu 4,5 (V-II) až 7,5 m (V-IV).
Přípovrchové souvrství jílovitých a písčitých hlín a ornice bylo vrty ověřeno v mocnosti 2,3 až
3,2 m.
V rámci inženýrsko geologického průzkumu v posuzovaném úseku Baťova kanálu (Moric 2005)
bylo vyhloubeno celkem 9 průzkumných vrtů V1 až V9. Vrty byly doplněny penetračními sondami.
Vrty V1 a V2 byly provedeny tělesem násypu přístupové komunikace. Vrty V3 - V9 byly hloubeny
podél trasy kanálu.
Průzkumnými vrty V3 až V9 byl zastižen povrch neogénního souvrství na úrovních 156,52 m n.m
(V9) až 157,87 m n.m. (V4). Většinou vrtů byly na povrchu neogénu ověřeny převážně šedé
jemnozrnné písky, místy jílovité. V místech vrtů V4 a V9 je povrch neogénu tvořen šedými a
zelenošedými jíly, silně písčitými.
V nadloží neogénu byly vrty V3 až V9 zastiženy fluviální klastické sedimenty, při bázi souvrství
charakteru štěrků a písčitých štěrků s valouny drobnými až do průměru 5 cm. Směrem do nadloží
vystupují převážně středně zrnité, při povrchu klastického souvrství místy jílovité nebo hlinité.
Mocnost souvrství říčních kvartérních klastik dosahuje v případě vrtu V9 (souvrství zastiženo v
celém profilu kvartéru) 8,9 m. Ve vrtech V3 až V8 byly říční štěrkopísky zastiženy v mocnostech
2,3 m (V6) až 5,3 m (V3). Vrty V1 a V2 byly ukončeny v prostředí jílovitého souvrství v hloubce 4,0
m.
V nadloží říčních štěrkopísků byly průzkumnými vrty s výjimkou vrtu V9 zachyceny náplavové
zeminy převážně charakteru jílů místy byly při povrchu zachyceny náplavové hlíny. Mocnost
jílovitého a hlinitého souvrství činí 2,2 m (V7) až 6,5 m (V6). Při povrchu byly většinou vrtů
zastiženy navážky v mocnostech až 2,9 m (V1) v místech násypů hrází.
Tabulka č. 10: GEOLOGICKÉ POMĚRY
vrt

úroveň terénu
[m n.m.]

navážka

náplavové hlíny, jíly

klastické souvrství

úroveň povrchu
neogénu
[m n.m.]

V1

167,95

2,9

-

-

-

V2

167,65

2,2

-

-

-

V3

166,89

0,3

3,7

5,3

157,59

V4

166,87

0,4

4,1

4,5

157,87

V5

167,33

1,0

5,4

3,8

157,13

V6

167,4

0,9

6,5

2,3

157,70

V7

167,35

2,8

2,2

4,8

157,55

V8

167,31

2,0

3,4

4,8

157,11

V9

165,52

0,0

0,1

8,9

156,52

mocnost souvrství [m]

zdroj: Moric 2005
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Geologické profily archivních vrtů z okolí jsou doloženy v přílohové části této dokumentace (příloha
č. 1.5.).
Nerostné suroviny
Podle regionální surovinové studie okresu Hodonín a podle registru ložisek nerostných surovin se
záměr nenachází na území ložisek nerostných surovin a jejich ochranných pásem.
Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo
svahové pohyby, území není poddolováno.
Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s
rizikem zátěže do 6° M.C.S.
C.II.4. Fauna a flóra, ekosystémy, krajinný ráz
Zájmové území se nachází v přírodní oblasti Pomoraví představované širokou nivou řeky Moravy.
Řešené území spadá do bioregionu Dyjsko–moravského (4.5), v podrobnějším členění 4.5.1.
Biochora velmi teplých niv, která je rozšířena v nivě řeky Moravy a dalších významných řek a
vodních toků.
Charakter ekotopu představuje široká niva s rovným povrchem členěným hrůdami a depresemi
(hlavně mrtvými rameny) s mokřady. Klima je velmi teplé, mírně suché. Vyskytuje se 1. vegetační
stupeň s hlavními STG jasanové doubravy dubu letního a jilmové jaseniny s habrem.
Podle fytogeografického členění patří území do:
fytogeografické oblasti termofytikum
fytogeografický obvod Moravské termofytikum
fytogeografický okres: Dolnomoravský úval.
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998): jilmová a topolová jasenina
(Fraxino pannonicae - Ulmetum, Fraxino - Populetum).
Zájmové území je charakterizováno jako území regulovaných vodních toků s odstraněním
přirozených záplav. Lužní lesy byly z větší části odstraněny, případně jsou uplatňovány cizí druhy
tvořící nevhodné monokultury. Původní nivní louky byly rozorány a mokřady redukovány.
Flóra a fauna
Území záměru se nalézá v panonské geografické oblasti. Vegetace odpovídá panonskému
termofytiku (18b Dolnomoravský úval) a je rekonstrukčně tvořena panonskými dubohabřinami
(Primulo veris – Carpietum) místy s mozaikou s karpatskými dubohabřinami (Carici pilosae –
Carpinetum). Na vyvýšených místech pak s vzácnou vegetací mochnových doubrav (Potentillo
albae – Quercetum). Luční vegetace, která lesní ve většině případů nahradila lze charakterizovat
jako aluviální louky svazu Alupecurion pratensis s dominantní psárkou luční (Alopecurus pratensis)
a mezofilní louky svazu Arrhenatherion. Přirozené vodní plochy a toky lemuje typická pobřežní
vegetace s dominancí Phalaris arundinacea a Carex riparia. Řídce lze nalézt i vodní makrofyta.
Fauna náleží k podprovincii panonské a v oblasti záměru je reprezentována druhy vázanými spíše
na otevřenou zemědělskou krajinu, druhy ekotonů a rozptýlené zeleně (Saxicola rubetra,
Dendrocopos medius) a v neposlední řadě i druhy vázanými na vodní prostředí (Castor fiber). Do
oblasti z jihu pronikají prvky teplomilné fauny, především hmyzu (Mantis religiosa, Saturnia pyri)
Fauna a flóra území svojí druhovou bohatostí a složením výrazně nevybočuje z průměrných
hodnot stejně situovaných území. Druhové složení ekosystémů je obohaceno o některé chráněné
a ohrožené druhy jenž se vyskytují i v širokém okolí a patří tak mezi časté druhy oblasti. Z
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botanického hlediska jsou zajímavé především fragmenty aluviálních luk v sousedství kanálu. Z
pohledu zoologa zaujme především druhové bohatství ptactva, které však není výrazněji ovlivněno
kanálem samotným, ale spíše okolními porosty starých vrb a fragmentů luhů.
S ohledem na očekávaný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů byl v rámci
zpracování dokumentace proveden botanický a zoologický průzkum dotčeného území, jehož cílem
bylo popsat aktuální stav výskytu rostlin a živočichů v dotčeném území. Průzkum probíhal v období
05/2005 až 06/2006. Výsledky průzkumu jsou souhrnně uvedeny v příloze č. 4 této dokumentace.
Botanika
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
[C3] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh ohrožený"
[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost" méně ohrožené
Seznam nalezených druhů rostlin
Acer negundo L. - javor jasanolistý +
Alliaria petiolata (M.Bieb)Cavara et Grande - česnáček lékařský
Allium scorodoprasum L. - česnek ořešec
Alopecurus pratensis L. - psárka luční (+)
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní
Arctium lappa L. - lopuch větší
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý
Aristolochia clematitis L. - podražec křovištní +
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl
Aster lanceolatus Willd. - hvězdnice kopinatá +
Atriplex sagitata Borkh. - lebeda lesklá +
Ballota nigra L. - měrnice černá
Barbarea stricta Andrz. - barborka přitisklá [C4a]
Barbarea vulgaris R.Br. ssp.arcuata (J.Presl et C.Presl)Hayek - barborka ob.obloučná [C4a]
Bidens tripartita L. - dvouzubec trojdílný
Bromus hordaceus L. subsp.hordaceus - sveřep měkký
Bromus inermis Leysser - sveřep bezbranný
Bromus sterilis L. - sveřep jalový
Calystegia sepium (L.)R.Br. - opletník plotní
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka
Carduus crispus L. - bodlák kadeřavý
Carex acutiformis Ehrh. - ostřice ostrá
Carex praecox Schreber - ostřice časná
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní
Conium maculatum L. - bolehlav plamatý
Corydalis cava (L.)Schweigger et Koerte - dymnivka dutá
Crataegus monogyna Jacq. - hloh jednoblizný
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+)
Descurainia sophia (L.)Prantl - úhorník mnohodílný
Echinocystis lobata (Michx.)Torr.et Gray - štětinec laločnatý ++
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Equisetum arvense L. - přeslička rolní
Erysimum cheiranthoides L. - trýzel cheirovitý
Euonymus europaea L. - brslen evropský
Euphorbia esula L. - pryšec obecný
Ficaria verna Huds. subsp.bulbifera Á.Löve et D.Löve - orsej jarní hlíznatý
Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý
Galium album Mill. - svízel bílý
Galium aparine L. - svízel přítula
Galium boreale L. - svízel severní [C4a]
Glyceria maxima (Hartman)Holmberg - zblochan vodní
Helianthus x laetiflorus Pers. - topinambur pozdní +
Humulus lupulus L. - chmel otáčivý
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná
Chaerophyllum bulbosum L. - krabilice hlíznatá
Impatiens glandulifera Royle - netýkavka žláznatá +
Iris pseudacorus L. - kosatec žlutý
Lamium album L. - hluchavka bílá
Lamium maculatum L. - hluchavka skvrnitá
Malus domestica Borkh. agg. - jabloň domácí +
Phalaris arundinacea L. - chrastice rákosovitá
Plantago major L. - jitrocel větší
Poa angustifolia L. - lipnice úzkolistá (+)
Poa palustris L. - lipnice bahenní (+)
Poa pratensis L. - lipnice luční (+)
Poa trivialis L. - lipnice obecná (+)
Prunus domestica L. - slivoň švestka ++
Prunus spinosa L. - slivoň trnka
Quercus robur L. - dub letní (+)
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý
Reynoutria x bohemica Chrtek et Chrtková (=R.japonica x sachalinensis) - křídlatka česká +
Rhamnus cathartica L. - řešetlák počistivý
Rorippa amphibia (L.)Besser - rukev obojživelná
Rubus caesius L. agg. - ostružiník ježiník
Rudbeckia laciniata L. - třapatka dřípatá +
Salix alba L. - vrba bílá (+)
Salix fragilis L. - vrba křehká (+)
Salix triandra L. - vrba trojmužná (+)
Salix x rubens Schrank (=S.alba x fragilis) - vrba bílá x křehká
Sambucus nigra L. - bez černý
Scrophularia nodosa L. - krtičník hlíznatý
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá
Sinapis arvensis L. - hořčice polní +
Sisymbrium strictissimum L. - hulevníkovec nejtužší +
Symphytum officinale L. - kostival lékařský
Tanacetum vulgare L. - vratič obecný
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská
Thalictrum lucidum L. - žluťucha lesklá [C3]
Thlaspi perfoliatum L. - penízek prorostlý
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný +
Ulmus minor Mill. - jilm habrolistý (+) [C4a]
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Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá
Vicia cracca L. - vikev ptačí
Vicia hirsuta (L.)S.F.Gray - vikev chlupatá
Vicia sepium L. - vikev plotní
Vicia tetrasperma (L.)Schreber - vikev čtyřsemenná
Viola arvensis Murray - violka rolní
Ochranářsky významné druhy

Na pravém břehu Baťova kanálu byl zaznamenám výskyt těchto druhů uvedených v Červeném
seznamu květeny ČR:
Barbarea stricta Andrz. - barborka přitisklá [C4a]
Barbarea vulgaris R.Br. subsp.arcuata (J.Presl et C.Presl) Hayek - barborka obecná obloučná
[C4a]
Galium boreale L. - svízel severní [C4a]
Thalictrum lucidum L. - žluťucha lesklá [C3]
Ulmus minor Mill. - jilm habrolistý (+) [C4a]

Na lokalitě bylo zjištěno celkem 86 druhů cévnatých rostlin včetně dřevin. Jedná se o druhy běžně
se vyskytující v břehových porostech a travinných doprovodech řek a kanálů.
Nebyl zde zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního
prostředí České republiky č.395/1992 Sb.
Bylo nalezeno celkem 5 druhů obsažených v Červeném seznamu cévnatých rostlin České
republiky. Jedná se však o druhy, které se v území na obdobných lokalitách běžně vyskytují.
Na břehu kanálu roste téměř 200 vzrostlých dřevin. Převažují statné vrby bílé. Tyto dřeviny budou
během stavby smýceny a musí být proto provedeny náhradní výsadby. Jedná se však většinou o
dřeviny, které jsou prořezávány při běžné údržbě toků.
Entomologie
Výzkumem bylo v zájmovém území prokázáno 12 řádů hmyzu v 66 čeledích čítajících 204 druhů.
Z toho 6 druhů je podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. označeno jako ohrožení, jsou to: Formica fusca
Linnaeus, 1758, Formica pratensis Retzius, 1783, Formica sanguinea Latreille, 1798, Bombus
terrestris (Linnaeus, 1758) a Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758).
Podrobnější informace viz příloha č. 4 této dokumentace.
Hydrobiologie
Sledovaný úsek Radějovky (Baťův kanál) byl přibližně 100 m nad ústím Moravy, mírně napřímený
tok s hloubkou do 60 cm a štěrkopísčitým dnem, místy vytvářejícím mělké peřejnaté úseky. Zóny
s nižší rychlostí proudu jsou charakterizovány mocnými hlinitými sedimenty přikrývajícími z větší
části původní kamenitý substrát. Koryto je stíněno stromovou pobřežní vegetací (vrba, olše) a
porosty makrofyt (růžkatec) jsou redukovány pouze na ostrůvky na osvětlených lokalitách. Kořeny
a spadlé větve tvoří významné úkryty pro ryby. Padlé kmeny přes celý příčný profil toku tvoří
zároveň hlubší tůně.
Koncentrace kyslíku i nasycení jsou v důsledku zastínění poměrně nízké. Přes zřejmé organické
zatížení se tok vyrovnává se splachy z okolní zemědělské půdy poměrně dobře, jak o tom svědčí
převaha rozsivek (Bacillariophiceae) v nárostech a výskyt některých čistobytných prvků
v makrozoobentosu (Carinogammarus roeselii). Ve vzorcích zoobentosu na tomto profilu byla
zjištěna i prázdná lastura drobného mlže hrachovky okružankovité (Pisidium pseudosphaerium),
který patří podle Berana (1998) mezi kriticky ohrožené druhy.
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Výsledné hodnoty indexu saprobity (SI) indikují organické znečištění, které odpovídá horší
betamezosaprobitě. V celkovém hodnocení lokality je nutno konstatovat, že se jedná o tok
ovlivněný negativními antropogenními faktory, z nichž nejvýznamnější jsou splachy půdy a
zanášení koryta. Nápravě situace by napomohlo zvýšení průtoku alespoň v období zvýšených
vodních stavů. Přínos vyšších průtoků spočívá ve dvou důležitých faktorech. Jedním je omezení
zanášení koryta díky zvýšené transportní schopnosti toku, druhým je snížení úrovně organického
znečištění díky zvýšené samočistící schopnosti toku, kterou navýšení průtoku vyvolá.
Obratlovci
Ryby
candát obecný (Stizostendion lucioperca)
cejn velký (Abramis brama)
hořavka duhová (Rhodeus sericeus)
hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus)
hrouzek obecný (Gobio gobio)
jelec tloušť (Leuciscus cephalus)
okoun říční (Perca fluviatilis)
ouklej obecná (Alburnus alburnus)
plotice obecná (Rutilus rutilus)
podoustev říční (Vimba vimba)
střevlička východní (Pseudorasbora parva)
sumec velký (Silurus glanis)
štika obecná (Esox lucius)

Zvláště chráněné druhy ryb nebyly zjištěny.
Obojživelníci
Rosnička zelená (Hyla arborea)
Skupina zelených skokanů (Rana esculenta synklepton)
Skokan štíhlý (Rana dalmatina)
Zvláště chráněné druhy obojživelníků:
1. Druhy kriticky ohrožené:
Skupina zelených skokanů (Rana esculenta synklepton)
2. Druhy silně ohrožené:
Skupina zelených skokanů (Rana esculenta synklepton)
Rosnička zelená (Hyla arborea)
3. Druhy ohrožené:
Nebyly zjištěny

Plazi
Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Užovka obojková (Natrix natrix)
Slepýš křehký (Anguis fragilis)
Zvláště chráněné druhy plazů:
1. Druhy kriticky ohrožené:
Nebyly zjištěny
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2. Druhy silně ohrožené:
Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Slepýš křehký (Anguis fragilis)
3. Druhy ohrožené:
Užovka obojková (Natrix natrix)

Savci
bobr evropský (Castor fiber)
hraboš polní (Microtus arvalis)
hryzec vodní (Arvicola terrestris)
ježek východní (Erinaceus concolor)
krtek obecný (Talpa europaea)
křeček polní (Cricetus cricetus)
kuna skalní (Martes foina)
liška obecná (Vulpes vulpes)
ondatra pižmová (Ondatra zibethica)
srnec obecný (Capreolus capreolus)
zajíc polní (Lepus europaeus)
Zvláště chráněné druhy savců:
1. Druhy kriticky ohrožené:
bobr evropský (Castor fiber)
2. Druhy silně ohrožené:
Nebyly zjištěny
3. Druhy ohrožené:
křeček polní (Cricetus cricetus)

Ptáci
bažant obecný (Phasianus colchicus)
bramborníček černohlavý (Saxicola torquata)
budníček menší (Phyloscopus collybita)
břehule říční (Riparia riparia)
čáp bílý (Ciconia Ciconia)
červenka obecná (Erithacus rubecula)
dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
drozd zpěvný (Turdus philomelos)
holub hřivnáč (Columba palumbus)
hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
kachna divoká (Anas platyrhychos)
káně lesní (Buteo buteo)
konipas bílý (Motacilla alba)
kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
koroptev polní (Perdix perdix)
kos černý (Turdus merula)
krahujec obecný (Accipiter nisus )
krkavec velký (Corvus corax)
krutihlav obecný (Jynx torquilla)
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kukačka obecná (Cuculus canorus)
ledňáček říční (Alcedo atthis)
lejsek šedý (Muscicapa striata)
moták pochop (Cirkus aeruginosus)
moudivláček lužní (Remiz pendulinus )
ostříž lesní (Falco subbuteo)
pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
pěnice slavíková (Sylvia borin)
pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
pisík obecný (Tringa hypoleucos)
poštolka obecná (Falco tinnunculus)
potápka malá (Podiceps rificollis)
potápka roháč (Podiceps cristatus)
racek chechtavý (Larus ridibundus)
rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
rorýs obecný (Apus apus)
sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)
skřivan polní (Alauda arvensis)
slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
stehlík obecný (Carduelis carduelis)
strakapoud malý (Dendrocopos minor)
strakapoud velký (Dendrocopos major)
strnad luční (Miliarda calandra)
strnad obecný (Emberiza citrinella)
střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
sýkora koňadra (Parus major)
sýkora modřinka (Parus caeruleus)
špaček obecný (Sturnus vulgaris)
ťuhýk obecný (Lanius collurio)
vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
volavka popelavá (Ardea cinerea)
vrabec polní (Passer montanus)
zvonek zelený (Carduelis chloris)
zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
žluva hajní (Oriolus oriolus)
Zvláště chráněné druhy ptáků:
1. Druhy kriticky ohrožené:
strnad luční - Miliaria calandra
2. Druhy silně ohrožené:
krahujec obecný (Accipiter nisus)
krutihlav obecný (Jynx torquilla)
ledňáček říční (Alcedo atthis)
ostříž lesní (Falco subbuteo)
pisík obecný (Actitis hypoleucos)
rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
žluva hajní (Oriolus oriolus)
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3. Druhy ohrožené:
bramborníček černohlavý (Saxicola toquata)
břehule říční - Riparia riparia
čáp bílý - Ciconia ciconia
kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
koroptev polní (Perdix perdix)
krkavec velký - Corvus corax
lejsek šedý - Muscicapa striata
moták pochop - Circus aeruginosus
moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
potápka malá - Podiceps ruficollis
potápka roháč - Podiceps cristatus
rorýs obecný - Apus apus
slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
ťuhýk obecný (Lanius collurio)
vlaštovka obecná - Hirundo rustica

Územní systém ekologické stability, VKP, ZCHÚ a ekosystémy
Územní systém ekologické stability je v zájmovém území tvořen prvky nadregionální, regionální
i lokální úrovně.
Nadregionální ÚSES je tvořen nadregionálními biocentry a nadregionálními biokoridory.
Nadregionální biokoridor je složen z osy nadregionálního biokoridoru a ochranné zóny osy
nadregionálního biokoridoru. Dle ÚTP R+NR ÚSES prochází územím nadregionální biokoridor
označený republikovým kódem K 142. Tento biokoridor je složen ze dvou os a ochranné zóny,
kterou je možné považovat za společnou pro obě zastoupené osy. První osa je situována ve
střední části toku Moravy a je reprezentativní pro vodní společenstva. Druhá osa prochází podél
levého břehu Moravy a je reprezentativní pro nivní společenstva. Osy nadregionálních biokoridorů
mají parametry složených regionálních biokoridorů. Minimální šířka se tedy v daném území
pohybuje v intervalu 40 - 50 m.
Ochranná zóna je obecně vymezena do vzdálenosti 2 km od osy biokoridoru, přičemž se počítá
s jejím zpřesňováním v rámci podrobnějších dokumentací. V řešeném území je plošný rozsah
ochranné zóny omezen na prostor nivy Moravy. Ochranná zóna osy nadregionálního biokoridoru je
jeho součástí a slouží k podpoře koridorového efektu. V prostoru ochranné zóny jsou veškeré
segmenty ÚSES, významné krajinné prvky a společenstva s vyšším stupněm ekologické stability
považovány za součást nadregionálního biokoridoru. V ochranné zóně se nachází podstatná část
navrhovaného projektu. Mimo ochranou zónu je situována pouze jihovýchodní část plavební
komory.
Regionální ÚSES je dle podkladových dokumentací v území zastoupen regionálním biokoridorem
označeným republikovým kódem RK 138. Tento biokoridor je veden podél toku Radějovky od
jejího vtoku do Moravy po zaústění Sudoměřického potoka, po kterém pokračuje dále ve směru na
Sudoměřice. Vzhledem ke skutečnosti, že v místě navrhované realizace prochází středem toku
státní hranice, je formálně regionální biokoridor vymezen pouze na naší části upraveného toku
Radějovky a v pravobřežních nivních polohách. Do popsaného úseku regionálního biokoridoru je
vložené lokální biocentrum v poloze prameniště Kout.
Nadregionální a regionální úroveň ÚSES představují v zájmovém území:
NRBK – K 142 Chropyňský luh – Soutok – zahrnuje tok Moravy a její širokou nivu
s přilehlými lesními porosty
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RBK – RK 138 Sudoměřický potok – od Moravy je veden po toku Radějovky, resp. Baťova
kanálu, a dále po Sudoměřickém potoku.
Uvedené prvky ÚSES jsou graficky znázorněny na následujícím obrázku. S ohledem na vedení
státní hranice ČR-SR mají uvedené prvky ÚSES prakticky shodný význam i na území Slovenské
republiky. Tok Radějovky je regionálním biokoridorem, tok Moravy je významným nadregionálním
biokoridorem.
Obrázek č. 10: Nadregionální a regionální prvky ÚSES v zájmovém území (výřez z mapové části ÚP VÚC)

Lokální ÚSES je dle územního plánu sídelního útvaru Sudoměřice v blízkém okolí záměru
zastoupen dvěma lokálními biokoridory. První lokální biokoridor vychází z lokálního biocentra
vloženého do regionálního biokoridoru RK 138 severovýchodním směrem po melioračním kanálu.
Druhý lokální biokoridor je veden po upraveném toku Radějovky. Tento biokoridor vychází
z regionálního biokoridoru RK 138 od místa zaústění Sudoměřického potoka severovýchodním
směrem k Petrovu.
Lokální úroveň ÚSES představuje:
LBK – 11 – veden po toku (odvodňovacím kanálu), který ústí do toku Radějovky v km 0,5;
v současné době nefunkční.
LBC – U Radějovky – je vymezeno na louce zahrnující I. stupeň PHO zdroje Kouty a přilehlý
vodní tok Radějovky
Z hlediska funkčnosti je dotčený úsek regionálního biokoridoru tvořen umělým kanálem Radějovky,
ve kterém se spontánně vytvořila stanovištně odpovídající vegetační společenstva s množstvím
suchozemských živočišných druhů. V rámci vodní složky biokoridoru se postupně rozšiřují i četné
druhy vodních organizmů. Významnou migrační bariérou je tabulový jez v ř.km 0,9, který je pro
většinu vodních organizmů migračně neprostupný. Z tohoto důvodu je biokoridor funkční pouze pro
jeho terestrickou složku.
V zájmovém území se vyskytují následující významné krajinné prvky:
a) VKP ze zákona
řeka Morava a její niva
vodní tok Radějovka a její niva
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b) VKP registrované
Plavební kanál (VKP 3) – louka, remíz – vodohospodářský objekt s oplocenou polokulturní
loukou, výskyt silně ohrožených druhů rostlin a živočichů, remíz – přirozené dřeviny zvyšující
biodiverzitu území
Následující obrázek ukazuje prvky ÚSES a VKP na katastru Sudoměřic.
Obrázek č. 11: Prvky ochrany přírody na katastru Sudoměřic (výřez z mapové části ÚP obce)

Dotčené území je součástí území přírodního parku Strážnické Pomoraví. Území zahrnuje poslední
úsek neregulované Moravy v široké nivě v kontaktu s mírně členitým reliéfem na vátých píscích;
charakteristická lužní krajina, střídání lesů, luk, mokřadů, druhově bohatá biota na kontaktu
s borovými lesy na vátých píscích. PP byl vyhlášen v roce 1993.
Východně od řešeného prostoru (cca 3 km) prochází hranice Chráněné krajinné oblasti Bílé
Karpaty, která má v ochraně přírody a krajiny širšího území zásadní význam. Posuzovaný záměr
na území CHKO nezasahuje.
Na katastru Rohatce se nachází národní přírodní památka Váté Písky, situovaná však rovněž
mimo zájmové území posuzovaného záměru.
Na katastru Sudoměřic nejsou situována žádná maloplošná zvláště chráněná území (NPR, NPP,
PR, PP).
Zájmové území, které se nachází na rozmezí katastrů Rohatce a Sudoměřic, leží v oblasti I.
vegetačního stupně (území niv). V přirozených ekosystémech by převládal buk (lužní les).
V současnosti je však většina území přeměněna na agrární krajinu bez lesů a přirozená
společenstva jsou omezena na místa bez pravidelných zásahů (okolí vodních toků, území PHO,
zbytky lesních porostů).
Ve vlastním řešeném prostoru převažují ekosystémy vodní a luční.

Strana: 62

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec

A.M. - Ekologické inženýrství

Natura 2000
Charakteristika dotčených prvků soustavy Natura 2000 na území ČR
Evropsky významná lokalita Strážnicko
Název:

Strážnicko

Kód lokality:

CZ0623797

Kraj:

Jihomoravský kraj

Rozloha:

218,94 ha

Biogeografické oblasti:

Panonská

Kategorie chráněného území:

Evropsky významná lokalita

Druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany
1337 bobr evropský
1060 ohniváček černočárý
Poloha:

Lokalita se rozkládá ve střední části Dolnomoravského úvalu, v nivě Moravy, mezi
Veselím nad Moravou a soutokem Moravy a Radějovky. Území zahrnuje plavební kanál a
síť navazujících vodních toků.

Ekotop:

Geologický podklad je tvořen fluviálními písčitohlinitými sedimenty řeky Moravy.
Geomorfologicky lokalita spadá do Dyjsko-moravské nivy. Jedná se o akumulační rovinu
podél řeky Moravy a Dyje tvořenou čtvrtohorními usazeninami.
Reliéf je rovinatý protkaný hustou sítí vodních kanálů, místy se zbytky slepých ramen.
Nadmořská výška je 170 m.
Půdní pokryv tvoří černice, místy i gleje.
Komplex vodních kanálů, rákosin a vlhkých luk v aluviu řeky Moravy.

Biota:

Vegetační pokryv je tvořen mozaikou zachovalých aluviálních psárkových luk, rákosin
eutrofních a stojatých vod, společenstvy vysokých ostřic a fragmenty měkkých luhů. V
některých vodních kanálech zůstaly zachovány fragmenty makrofytní vegetace přirozeně
eutrofních a mezotrofních stojatých vod a místy vegeatce mělkých stojatých vod s
dominujícími lakušníky. Výskyt celé řady chráněných a ohrožených živočichů vázaných
na vodní a mokřadní biotopy (bobr evropský, ohniváček černočárý a velevrub tupý).

Kvalita:

Poslední zbytky rozsáhlých, zachovalých lučních společenstev a vodních plochv aluviu
dolního toku řeky Moravy. Výskyt bobra evropského, ohniváčka černočárého a velevruba
tupého.

Ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Název:

Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví

Kód lokality:

CZ0621025

Kraj:

Jihomoravský kraj

Rozloha:

11.720,56 ha

Kategorie chráněného území:

Ptačí oblast

Strana: 63

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec

A.M. - Ekologické inženýrství

Druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany
Druh

Počet párů

Čáp bílý Ciconia ciconia

19 - 25

Lelek lesní Caprimulgus europaeus

40 - 50

Moták pochop Circus aeruginosus

20 - 25

Skřivan lesní Lullula arborea

20 - 40

Strakapoud jižní Dendrocopos syriacus

30 - 50

Strakapoud prostřední Dendrocopos medius

50 - 100

Popis:

V oblasti bylo zjištěno celkem 238 druhů ptáků. Jsou zde vhodné podmínky jak pro vodní a
mokřadní druhy ptáků nebo druhy lužního lesa, tak pro druhy vázané na suché stepní nebo
lesostepní prostředí. V luhu Moravy hnízdí oba druhy luňáků (Milvus spp.), nachází se zde
jedinečná smíšená lesní kolonie téměř 20 párů čápa bílého (Ciconia ciconia) a volavky
popelavé (Ardea cinerea). Hojný je zde strakapoud prostřední (Dendrocopos medius). Přilehlé
louky jsou jedním z posledních hnízdišť kolihy velké (Numenius arquata) v ČR, pravidelně zde
hnízdí vodouš rudonohý (Tringa totanus) nebo chřástal polní (Crex crex). Místa s roztroušenou
zelení obývají ťuhýk obecný (Lanius collurio), pěnice vlašská (Sylvia nisoria) a strnad luční
(Miliaria calandra). Mokřady jsou hnízdištěm bukače velkého (Botaurus stellaris), chřástala
malého (Porzana parva), obou druhů čírek (Anas crecca, A. querquedula) a lžičáka pestrého
(Anas clypeata). Hojný je moták pochop (Circus aeruginosus) s 20-25 páry i cvrčilka slavíková
(Locustella luscinioides). Hnízdí zde i sýkořice vousatá (Panurus biarmicus). Borové lesy na
vátých píscích jsou v rámci ČR tradičními a významnými hnízdišti např. 10-15 párů dudka
chocholatého (Upupa epops), v současnosti minimálně 50 párů lelka lesního (Caprimulgus
europaeus) a 20-40 párů skřivana lesního (Lullula arborea). Silné populace vytváří v této
jedinečné oblasti také bělořit šedý (Oenanthe oenanthe), břehule říční (Riparia riparia) nebo
rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus). Území jehož páteř tvoří poslední neregulovaný úsek
dolního toku Moravy se zbytky typických nivních luk je významnou tahovou cestou i zimovištěm
pro mnoho druhů vodního ptactva, jejichž počty dosahují často tisíců jedinců.

Na území České republiky patří mezi další prvky soustavy Natura 2000 v širším zájmovém území:
▪
▪
▪

Evropsky významná lokalita Očov
Evropsky významná lokalita Strážnická Morava
Evropsky významná lokalita Váté písky

Na území Slovenska jsou vymezeny následující prvky soustavy Natura 2000:
Území európskeho významu Skalické alúvium Moravy
Název:

Skalické alúvium Moravy

Kód lokality:

SKUEV0315

Kraj:

Trnavský kraj

Rozloha:

249,63 ha

Kategorie chráněného území: Území európskeho významu
Správce území:

CHKO Záhorie
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Biotopy, jež jsou hlavním předmětem ochrany
3270

Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. (Rieky s bahnitými až
piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.)

3150

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition (Prirodzené
eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín
typu Magnopotamion alebo Hydrocharition)

91F0

Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem
habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus
angustifolia) podél velkých řek atlanstké a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) (Lužné
dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek)

Druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany
druh
hlízovec Loeselův

Liparis loeselii

hľuzovec Loeselov

Roháč obecný

Lucanus cervus

roháč obyčajný

lesák rumělkový

Cucujus cinnaberinus

plocháč červený

Tesařík obrovský

Cerambyx cerdo

fuzáč veľký

klínatka rohatá

Ophiogomphus cecilia

klinovka hadia

Bolen dravý

Aspius aspius

boleň dravý

ježdík dunajský

Gymnocephalus baloni

hrebenačka vysoká

Hořavka duhová

Rhodeus sericeus amarus

lopatka dúhová

Hrouzek běloploutvý

Gobio albipinatus

hrúz bieloplutvý

Čolek dunajský

Triturus dobrogicus

mlok dunajský

kuňka ohnivá

Bombina bombina

kunka červenobruchá

Bobr evropský

Castor fiber

bobor vodný

Chránené vtáčie územie Morava
Název:

Morava

Správní území:

Okres Bratislava IV, Okres Malacky, Okres Senica, Okres Skalica

Rozloha:

28 486 ha

Kategorie chráněného území: Chránené vtáčie územie (CHVÚ)
Kritériové druhy*
mimohniezdne
obdobie

hniezdne obdobie
Druh

splnené
kritérium

priemerný počet
hniezdiacich
párov

kritériové
druhy *

Chřástal kropenatý Porzana porzana

2

•

K1

Bukač velký Botaurus stellaris

3

•

K1

Luňák červený Milvus milvus

migrant

zimujúci
druh

3

•

K1

Raroh velký Falco cherrug

3.5

•

K1

Luňák hnědý Milvus migrans

8.5

•

K1

Moták pochop Circus aeruginosus

22.5

•

K1
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25

•

K1

32.5

•

K1

Bukáček malý Ixobrychus minutus

35

•

K1

Čírka modrá Anas querquedula

7.5

•

K3

Kopřivka obecná Anas strepera

7.5

•

K3

Zrzohlávka rudozobá Netta rufina

10

•

K3

Vodouš rudonohý Tringa totanus

10

•

K3

-

•

Rybák obecný Sterna hirundo

Husa Anser sp.

20 000ex

K4, K5

*druhy na základě analýzy jejich výskytu byla oblast vyhlášena

Grafické vymezení výše popsaných oblastí je znázorněno na následujícím obrázku.
Obrázek č. 12: Prvky soustavy Natura 2000 v zájmovém území

1

2
3
4

6
5

7

7
Popis lokalit:
1 - Ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví

5 - Evropsky významná lokalita Očov

2 - Evropsky významná lokalita Váté písky

6 - Územie evrópskeho významu Skalické alúvium Moravy

3 - Evropsky významná lokalita Strážnická Morava

7 - Chránené vtáčie územie Morava

4 - Evropsky významná lokalita Strážnicko

Krajina, krajinný ráz
Krajina zájmového území patří do nivy řeky Moravy a navazujících lužních poloh. Svým
charakterem výrazně reprezentuje daný typ krajinného rázu, neboť jsou zde dochovány
charakteristické znaky (polokulturní louky, mrtvá ramena řeky, meandrující tok, zbytky lužních
lesů).
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V rámci územního plánu VÚC Hodonínsko byla provedeno rozčlenění území z hlediska
současného i navrhovaného stavu a navrženo 5 zón diferencované péče o krajinu (A až E).
Zájmové území záměru lze zařadit do zóny A – zóna výjimečně zvýšené péče, do které je
zařazena 1. a 2. zóna přírodního parku Strážnické Pomoraví s přechodem do zóny B – zóna
nadprůměrně zvýšené péče o krajinu.
Zóna A zahrnuje souvislá území s mimořádným soustředěním přírodních hodnot, minimálně
ovlivněné lidskou činností. Zóna B zahrnuje souvislá území s kompromisním využíváním buď
právně zabezpečeným nebo výhledově nezbytným, dále stávající a navrhované přírodní parky,
příp. území s ochranou vodohospodářských zájmů.
Vymezení krajinných zón v zájmovém území je patrné z následujícího obrázku.
Obrázek č. 13: Krajinná diferenciace dle ÚP VÚC Hodonínsko - výřez z mapové části

Prvořadým zájmem v tomto prostoru je tedy ochrana přírody a podpora obnovy a udržení
krajinného rázu.
Krajinný ráz zájmového území není dosud významně ovlivněn urbanizací. Vlastní plavební kanál,
který je veden vodním tokem Radějovka, se v krajinném rázu projevuje spíše pozitivně.
C.II.5. Osídlení, kulturní památky, tradice, doprava, hluk
Osídlení, rekreace
Plocha posuzovaného záměru se nachází ve volné krajině mezi obcemi Rohatec a Sudoměřice
(na území České republiky), a městem Skalica (na území Slovenské republiky).
Hranice mezi Rohatcem a Sudoměřicemi je vedena podél zavlažovacího kanálu zaústěného do
Radějovky; hranice mezi Českou republikou a Slovenskou republikou je v zájmovém území
vedena středem toku Radějovky a dále středem toku řeky Moravy.
Obce Rohatec i Sudoměřice patří do regionu Slovácko, které je významným historickým, přírodním
i turistickým regionem s řadou zajímavých turistických oblastí a zón. Baťův kanál patří mezi
významnou turistickou zónu regionu s přesahem do několika oblastí (Hodonínsko, Hradišťsko).
Zájmové území dotčených obcí náleží z hlediska sídelní geografie k tzv. starému sídelnímu území,
které bylo osídlováno v průběhu celého pravěku již od doby kamenné.
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Z katastru Rohatce pocházejí ojedinělé nálezy broušené kamenné industrie z období neolitu a
eneolitu, které nelze zcela lokalizovat. Doloženo je osídlení z mladší doby bronzové, časně
slovanské, velkomoravské, první písemné známky o obci jsou z roku 1270.
První písemná zpráva o obci Sudoměřice pochází z roku 1368, kdy je Šternberkové prodali pánům
ze Strážnice. Obec leží v blízkosti tzv. „tatarské cesty“ kudy od nepaměti pronikala na Moravu cizí
vojska.
Město Skalica, které se nachází na území Slovenské republiky, patří k významným historickým
centrům. První písemné zmínky o existenci Skalice pocházejí z roku 1217 a 1256. V minulosti
užívalo město výsady „slobodné kráľovské mesto“, které byly uděleny městu Skalica v roce 1372.
Bydlení se přímo v řešeném území nevyskytuje. Nejbližší obytná zóna se nachází na území obce
Rohatec cca 1 km západně od řešeného území. Zástavba obce Sudoměřice je situována cca 2,5
km východně, a zástavba města Skalica cca 2 km jv. od řešeného území.
V zájmovém území s výjimkou vlastní vodní cesty nejsou v současné době žádné významnější
rekreační lokality ani jím neprocházejí přístupové rekreační trasy. Po silničních komunikacích nižší
kategorie mimo vlastní zájmové území záměru je vedena cyklistická doprava.
Pro rekreační účely je využíván jak plavební kanál (v současné době pouze v úseku po plavební
komoru Petrov), tak tok řeky Moravy, která umožňuje rozšířené rekreační aktivity spojené
s vodními sporty a aktivitami.
Ve všech dotčených sídlech se uvažuje s rekreačním využitím Baťova kanálu a tomuto záměru se
přizpůsobuje i infrastruktura a využití území. V obci Rohatec je vybudováno na řece Moravě
přístaviště, které slouží rekreačním aktivitám spojeným s využitím Moravy a ve výhledu i Baťova
kanálu.
Přístaviště spojené s napojením na Baťův kanál se připravuje rovněž na území Slovenska. Je
navrženo na levém břehu říčky Radějovky, nad stávajícím tabulovým jezem a novou plavební
komorou. Celé přístaviště se nachází na území Slovenské republiky v k.ú. Skalica a k.ú. Seče.
Památky, tradice
Většina kulturních a historických památek se vyskytuje v zástavbě dotčených obcí.
Zajímavou technickou památkou je vlastní Baťův kanál, kterého se dotýká i posuzovaný záměr.
Archeologické nálezy nejsou na dotčených plochách registrovány.
Obce Rohatec i Sudoměřice patří do oblasti Slovácka s významnými kulturně-historickými
tradicemi.
Dopravní infrastruktura
Záměr se nachází v doposud neobslouženém prostoru na dolním toku Radějovky, těsně před
zaústěním do řeky Moravy.
Vodní doprava je v současné době provozována prostřednictvím „Baťova kanálu“ mezi obcemi
Rohatec a Otrokovice. Dopravní využití kanálu spočívá v turistických a sportovních aktivitách,
nákladní a jiná komerční doprava se neuvažuje. Celková délka vodní cesty činí 53 km a
v současné době je zprovozněno cca 52 km (při uvažování zprovoznění až po jez Sudoměřice,
bývá označován rovněž jako jez Rohatec).
Vlastní dopravní cesta kanálem končila dříve překladištěm nad tabulovým jezem Rohatec,
posuzovaný úsek tedy již není bezprostřední součástí historické vodní cesty (tabulový jez Rohatec
ovšem zajišťuje dostatečnou úroveň hladiny na vodní cestě, je proto pro provoz vodní cesty
nezbytný).
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V prostoru výstavby se dnes nenachází žádné stavby dopravní infrastruktury. Nachází se zde
pouze účelové polní cesty, které jsou ve dvou místech převedeny přes tok Radějovky.
Hlavní silniční dopravní osou dotčeného území je silnice I/55, která prochází přibližně paralelně s
vodní cestou. V blízkosti dotčeného území se pohybuje dopravní zatížení silnice I/55 v úrovni cca
9.000 až 10.000 vozidel za 24 hodin (dle sčítání ŘSD z roku 2000 je tato hodnota rovna 8.507
vozidel za 24 hodin, viz následující obrázek).
Koncepčně připravována je přeložka silnice I/55 v podobě rychlostní silnice R55, a to severněji od
stávající polohy. O definitivní trase však není doposud rozhodnuto, zejména s ohledem na střet s
ptačí oblastí Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví. Z hlediska posuzovaného záměru je
ovšem tato skutečnost nepodstatná.
V řešeném území je dále územně chráněna trasa průplavu Dunaj-Odra-Labe. Trasa průplavu je
v dotčeném prostoru situována do upraveného koryta toku Moravy, což platí i pro oblast vyústění
Baťova kanálu do Moravy.
Obrázek č. 14: Výsledky sčítání dopravy na silniční síti v okolí dotčeného území

Hluková situace
Hluková situace dotčeného území je v zásadě dána přírodním pozadím, nevyskytují se zde trvale
žádné bodové ani liniové zdroje hluku.
V dotčeném území se nenachází žádné hlukově chráněné prostory (například obytná zástavba).
Nejbližší objekty se nachází v Rohatci, ve vzdálenosti přes 1 km.
Územně plánovací dokumentace
Na zájmové území se vztahují následující územně plánovací dokumentace:
▪

Územní plán Velkého územního celku Hodonínsko

▪

Územní plán obce Rohatec

▪

Územní plán obce Sudoměřice

▪

Územný plán mesta Skalica
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Územní plán Velkého územního celku Hodonínsko
Schválen usnesením vlády č. 187 ze dne 19.3.1998, závazná část vyhlášena nařízením vlády č.
144/1998 Sb. ÚP VÚC Hodonínsko řeší širší vztahy a souvislosti ve větším měřítku. Baťův kanál je
uváděn jako plavební cesta s rekreačním a sportovním využitím, a s perspektivou obnovení
provozu po roce 2000. Lze tedy konstatovat, že záměr není v rozporu s ÚP VÚC, který respektuje
vodní cestu po Baťově kanálu jako celek.
Výřez z územního plánu VÚC Hodonínsko je prezentován na následujícím obrázku.
Obrázek č. 15: Územní plán VÚC Hodonínsko – hlavní výkres (výřez z mapové části)

Územní plán obce Rohatec
Schválen 13.6.2001 zastupitelstvem obce. ÚP obce Rohatec respektuje Baťův kanál jako
atraktivitu cestovního ruchu s uvažovaným obnovením plavby rekreačních lodí. Dotčená plocha je
označena jako Pk – plavební kanál, okolní plochy jsou vymezeny jako Pt – drnový fond intenzivně
využívaný. Záměr je tedy v souladu s ÚP obce Rohatec.
Obdobný názor zastává jak obec Rohatec, která ve svém vyjádření konstatuje kladné stanovisko
k prodloužení vodní cesty i soulad s územním plánem, tak stavební úřad při MÚ Hodonín, který ve
svém vyjádření konstatuje, že záměr není na katastru obce Rohatec v rozporu s územně plánovací
dokumentací. Výřez z grafické části ÚP je v příloze č. 1.6.
Územní plán obce Sudoměřice
Schválen 25.3.1998 zastupitelstvem obce. ÚP obce Sudoměřice respektuje Baťův kanál v jeho
stávající poloze. V době zpracování ÚP byla snaha o obnovení vodní cesty na počátku a její
rekreační potenciál není v ÚP zvláštně zdůrazněn. Lze tedy konstatovat, že záměr není v územním
plánu obce řešen, není však v rozporu s uvažovaným rozvojem obce.
Změny funkčního využití dotčených ploch (cyklistická stezka, příjezdová komunikace, plavební
komora) budou řešeny v rámci změny č. 1 ÚP SÚ Sudoměřice. Oznamovatel záměru požádal
příslušný úřad o zahrnutí záměru do připravované změny územního plánu.
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Obecní úřad Sudoměřice v předběžném vyjádření k záměru konstatuje, že vůči realizaci záměru
nemá námitek. Výřez z grafické části ÚP je v příloze č. 1.6.
Územný plán mesta Skalica
Podle sdělení Stavebného úradu Mesta Skalica, č.j. 109/2005, ze dne 12.8.2005, neobsahuje
platný územní plán města Skalica žádný záměr týkající se Baťova kanálu. V současné době se ÚP
města aktualizuje a záměr na prodloužení vodní cesty, jako i další související záměry spojené
s jejím využitím budou předmětem této aktualizace.

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení
Kvalita životního prostředí v dotčeném území je z převážné části určena způsobem
antropogenního využívání příslušného segmentu krajiny. V daném případě se v širším měřítku
jedná se o krajinu s poměrně vysokou ekologickou stabilitou, s návazností na nivu řeky Moravu.
Nejbližší stávající obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti 1000 m a více od řešeného záměru.
Kvalita ovzduší je celkově vyhovující, trvalé či dlouhodobé překračování imisních limitů není
signalizováno.
Kvalita půdy, vod a horninového prostředí v dotčeném území není příliš ovlivněna antropogenní
činností, o čemž svědčí předchozí existence vodních zdrojů v území.
V zájmovém území jsou zastoupeny jak antropogenní intenzivně využívané segmenty, tak přírodní
a přírodě blízké struktury. Z hlediska ekologické stability území se jedná o území průměrně
využívané, bez zřetelného narušení přírodních struktur, kde základní ekologické funkce musí být
soustavně nahrazovány technickými zásahy.
Realizace záměru se do stávajících krajinných struktur nepromítne nijak výrazně, naopak realizací
doprovodných opatření dojde k posílení ekostabilizační funkce, a rozšíření ekologicky stabilních
ploch podél vlastního kanálu (viz příloha č. 6 této dokumentace). Nově vytvořené plochy
biokoridoru se začleněním do krajiny doprovodnou vegetací, se mohou stát pozitivním prvkem
navozujícím charakter původního využití krajiny.
Na zájmovém území nejsou vymezeny plochy s významnými střety funkcí, které by omezovaly
dosavadní využití území a současně bránily realizaci posuzovaného záměru (I. a II. třída ochrany
ZPF, technická infrastruktura (vodovod, plynovod, elektrické vedení).
Rovněž nejsou v území plochy, na kterých by docházelo ke kumulaci různých funkcí či střetů ochrana ZPF, ochrana přírody, technická infrastruktura.
Prakticky celé území lze charakterizovat jako území se zájmy ochrany přírody a krajiny, na kterém
jsou realizovány dílčí funkce s ohledem na tuto skutečnost a zejména nové záměry musí být této
charakteristice podřízeny.
V dalším textu je popsán stav rozvoje zájmového území vyplývající z platných územně
plánovacích dokumentů.
Silniční doprava
V zájmovém území není plánována žádná nová trasa ani zásadní změna vedení stávajících
komunikací.
Železniční doprava
Železniční doprava přes zájmové území není uvažována.
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Ochrana před povodněmi
Protipovodňová opatření jsou v řešeném území prezentována funkčním systémem povodňových
hrází. Funkce tohoto systému nesmí být narušena ani jednotlivé prvky poškozeny. Další rozvoj
protipovodňových opatření v území není uvažován.
Ochrana zdrojů pitné vody
Původní zdroje pitné vody byly uzavřeny a nejsou již využívány. Ochranná pásma byla zrušena.
Energovody
Územím neprochází žádné distribuční sítě energetických zdrojů.
Urbanizace
Rozvoj urbanizovaných ploch se předpokládá na plochách specifikovaných v územních plánech
obcí Rohatec a Sudoměřice. Žádná z navržených rozvojových ploch nezasahuje na zájmové
území záměru ani do jeho bezprostřední blízkosti.
Revitalizace
Lokální zájmy ochrany přírody spočívají v revitalizaci drobnějších toků a realizace lokálních
biocenter a biokoridorů.
V lokalitě se nenacházejí žádné další prvky, které by způsobovaly zhoršení podmínek
životního prostředí v dané oblasti, s kumulativními důsledky pro únosné zatížení dotčeného
území. Kvalita jednotlivých složek a faktorů životního prostředí v zájmovém území záměru
se jeví jako dobrá až nadprůměrná. Zátěž jednotlivých složek ŽP je nízká až střední,
s rezervou nepřekračující příslušné limitní hodnoty stanovené platnými předpisy.
Projevy vlivů realizace záměru na jednotlivé složky životního prostředí lze charakterizovat
jako lokální, relativně málo významné a celkově akceptovatelné. Realizace posuzovaného
záměru nepředstavuje zatížení dotčeného území nad únosnou mez.
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Část D.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

D.I.1. Základní předpoklady a klasifikace možných vlivů
Cílem této kapitoly je popis vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí a jejich
klasifikace. Vzhledem k možným kombinacím u konkrétních hledisek jsou uvedeny metodické
tabulky, které umožní jednotný přístup k hodnocení jednotlivých vlivů v další části dokumentace.
Tabulka č. 11: Klasifikace vlivů stavby na životní prostředí
Hlavní hlediska
A.
FÁZE REALIZACE

Poznámka
1. příprava
2. výstavba
3. provoz
4. likvidace

B.
ZPŮSOB
INTERAKCE
C.
VRATNOST
DĚJE

1. vlivy přímé
2. vlivy nepřímé

D.
DOBA TRVÁNÍ

1. chvilkové

1. vratné
2. částečně vratné
3. nevratné

E.
PRAVDĚPODOBNOST
VÝSKYTU

2. krátkodobé
3. střednědobé
4. dlouhodobé
5. trvalé
1. vyloučené
2. málo
pravděpodobné
3. středně pravd.

F.
SOUČINNOST
S JINÝMI VLIVY

4. velmi pravd.
5. jisté
1. inhibiční
2. indiferentní
3. kumulativní

G.
VELIKOST A
VÝZNAMNOST
VLIVU

1. přímá kvantifikace
2. semikvantitativní
stupnice

bez významných vlivů na ŽP
časově omezené významné vlivy na obyvatelstvo a ekosystémy
zásadní vliv: a) vliv silničního tělesa a přidružených staveb
b) vliv vlastního automobilového provozu
vzhledem k dlouhé době životnosti (50-100 let) není tato část
předmětem samotného hodnocení
faktor působí přímo na hodnocenou složku ŽP
faktor působí na hodnocený cílový objekt přes jinou složku
po zásahu dojde v reálném čase k obnovení původní struktury a
funkce systému
původní struktura a funkce bude obnovena jen částečně
účinek vlivu je trvalý a ani po jeho odeznění nelze systém vrátit do
původního stavu
časovou jednotkou je den, jedná se o vlivy, které nemusí být
obyvatelem vůbec postiženy
časovou jednotkou je měsíc, vliv na obyvatele je prokazatelný
časovou jednotkou je rok
časovou jednotkou je 1 generace (25 let)
po dobu trvání stavby
děj nemůže nastat, pravděpodobnost (p) = 0,0
pravděpodobnost jevu je nízká, výskyt jevu se celkově
nepředpokládá
pravděpodobnost výskytu jevu je reálná, v rámci odhadů se hovoří o
možnosti 50 na 50
pravděpodobnost jevu je vysoká, výskyt jevu se celkově předpokládá
děj musí nastat, pravděpodobnost (p) = 1,0
při vzájemném působení dvou faktorů se celkový jejich účinek snižuje
faktory se vzájemně neovlivňují
celkový účinek se zvyšuje, při součtu účinků se jedná o vlast.
kumulaci, při násobku účinku jde o synergismus
(počet dotčených objektů, koncentrace látek v prostředí, ekvivalentní
hladina hluku)
5ti-členná stupnice (viz další tabulka), vychází z multikriteriálního
hodnocení staveb a činností

Strana: 73

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec

A.M. - Ekologické inženýrství

Tabulka č. 12: 5ti-členná stupnice hodnocení velikosti a významnosti staveb a činností

Jedná se o stupnici převzatou z metodik multikriteriálních hodnocení, která představuje obecný
„užitek“ daného stavu nebo činnosti (proto vyšší hodnota představuje lepší stav nebo řešení).
Hodnocení vlivů staveb a činností

1

Výskyt
škodlivin

Impakt

Přijaté

(Plošný vliv)

vysoké
překročení

likvidace
objektu,
zásadní
ohrožení
funkce

(>200%)

2

překročení
limitu

5

Obecná
přijatelnost
řešení

extrémní

nepřija-

nulová

minimální
velmi nízká

jednoznačně
nepřijatelné

(váha
ukazatele)

telné

vysoké

malá

malá

nepřijatelné
nebo přijatelné
s velkými
výhradami

průměrný může průměrné
vést k ohrožení
funkce

průměrné

průměrná

průměrná
střední

přijatelné
s většími
výhradami
(rozhraní)

podprůměrné

nízké

velká

velká

(40-80%)

částečný,
neohrožuje
funkci

přijatelné
s dílčími
výhradami

hluboko pod
limitem

bez reálného
vlivu

nulové

žádné

rozhodující

maximální,
velmi vysoká

<50% limitu

(nulový vliv)

jednoznačně
přijatelné,
bezproblém.,
ideální

Na hranici
limitu
(80-120%)

4

Užitečnost

silné narušení, nadprůměrné
funkce je vážně
ohrožena

(120-200%)

3

Důležitost

riziko

Finanční
náklady

pod limitem

Jednotlivé typy vlivů jsou diskutovány průběžně u jednotlivých složek životního prostředí.
Záměr vyvolá jak přímé, tak nepřímé vlivy, které jsou předmětem dalšího hodnocení. Z hlediska
vratnosti a doby trvání je nezbytné rozlišovat dílčí důsledky. Z hlediska součinnosti s jinými vlivy je
hodnoceno možné kumulativní působení ve vybraných oblastech a faktorech.
V další části budou podrobněji hodnocena kritéria pravděpodobnosti, velikosti a významnosti
jednotlivých vlivů. Vliv záměru je uvažován ve vztahu k nulové variantě.
D.I.2. Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů
Záměr nepředstavuje významná zdravotní rizika a není spojen s významnými zdroji znečišťování či
poškozování okolního prostředí. S ohledem na charakteristiku záměru (viz část B dokumentace) a
závěr zjišťovacího řízení jsou vlivy na veřejné zdraví hodnoceny obecnou formou.
Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena:
-

se znečištěním ovzduší,
se zvýšenou hlukovou zátěží,
se znečištěním vody a půdy,
se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),
s psychickou zátěží.

Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 1000 m západně od hranice řešeného území, na území
obce Rohatec. V ostatních okolních obcích je zástavba vzdálena od řešeného území ještě
podstatně více (přes 2 km).
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Na základě posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory životního prostředí lze jakékoli
postižitelné negativní důsledky na veřejné zdraví vyloučit. Podrobnější charakteristiku uvádí
následující rozbor.
§

Záměr není významným zdrojem znečišťování ovzduší. Sezónní rekreační provoz plavidel
se spalovacími motory se nemůže objektivně projevit na stávající imisní zátěži v blízkém
ani v širším okolí stavby. Vlivem provozu posuzovaného záměru nemůže u nejbližší obytné
zástavby docházet k překračování imisních limitů; jakékoli zdravotní vlivy lze z tohoto
hlediska zcela vyloučit.

§

Postižitelné navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru v celém zájmovém
území není očekáváno. Vlivem provozu vodní cesty nemůže dojít k jakémukoli objektivně i
subjektivně postižitelnému navýšení stávající hlukové zátěže. Překračování přípustných
hodnot ekvivalentních hladin hluku u nejbližší chráněné zástavby vlivem provozu záměru
lze zcela vyloučit. Zdravotní důsledky z důvodu hlukové zátěže z výstavby či provozu
záměru lze tedy rovněž zcela vyloučit.

§

Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem
kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních nebo
povrchových vod nebo zemědělských plodin lze vyloučit.

§

Navýšení dopravy vlivem realizace záměru lze považovat za zanedbatelné, v širším
měřítku je pak zcela nevýznamné. Riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků
nebude podstatně zvýšeno ani sníženo.

§

Záměr se nachází mimo obytnou zástavbu. Jde o území vyhrazené pro daný typ využití
(vodní tok, zemědělské plochy, biokoridor, rekreace). Narušení psychické pohody obyvatel
není předpokládáno.

Záměr prodloužené splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec v úseku mezi jezem Sudoměřice
a řekou Moravou nebude zdrojem významných zdravotních rizik pro obyvatele okolních obcí.
Sociálně ekonomické vlivy
Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako pozitivní, jejich význam však souvisí s celkovým
turistickým oživením oblasti. Negativní psychosociální důsledky, spočívající s odmítáním záměru,
nejsou očekávány.
D.I.3. Vlivy na ovzduší a klima
Posuzovaný záměr předpokládá prodloužení stávající vodní cesty využívané především
k rekreační plavbě o cca 900 m. Stávající intenzita dopravy na splavněném úseku významně
negativně neovlivňuje okolí vodní cesty.
Obdobně tomu tak bude i v případě prodloužení splavného úseku k řece Moravě. V důsledku
provozu lodí se spalovacími motory dojde k nárůstu stávající imisní zátěže především oxidem
dusičitým - NO2 - (a ostatními škodlivinami produkovanými spalovacími motory), ale tento nárůst
bude velmi nízký. S ohledem na stávající imisní zátěž hodnoceného území je dosažení či
překročení imisních limitů NO2, způsobené provozem lodní dopravy, prakticky vyloučeno.
Imisní dopady z provozu lodí budou srovnatelné na obou březích vodní cesty. K významným
nárůstům stávající imisní zátěže nebude docházet. S ohledem na výši imisních limitů (českých i
slovenských 4) nepředpokládáme dosažení či překročení limitních hodnot.
S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a vzdálenost vodní cesty od obytné zástavby
nelze očekávat jakékoli ovlivnění kvality ovzduší v blízkých osídlených oblastech.

4

Imisní limity pro NO2 NOx, SO2 a PM10 jsou ve SR prakticky totožné jako limity v ČR.
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Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za velmi nízké až nulové a nevýznamné.
Prodloužení vodní cesty nebude příčinou překračování imisních limitů v zájmovém území.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno.
Vlivem záměru dojde k mírnému navýšení rozsahu vodní plochy (rozšíření profilu kanálu, nový tok
v trase biokoridoru), které však v celkovém rozsahu nemůže mít žádný vliv na místní
makroklimatické nebo mikroklimatické podmínky. Nárůst rozsahu vodních ploch bude velmi malý a
s ohledem na charakter území zcela zanedbatelný.
Nejvýraznější změnu z hlediska mikroklimatických podmínek vyvolá změna dosavadní orné půdy
na plochy biokoridoru s trvalou vegetací. Zde se projeví jak odlišné tepelné bilance ploch zejména
v chladné části roku, kdy je orná půda bez vegetace, tak změna charakteru mikrocirkulace, kdy
dochází k ovlivňování proudění vzduchu v přízemní vrstvě charakterem aktivního povrchu (orná
půda, vegetace, vodní plochy apod). Obě citované změny však budou natolik málo významné, že
se v zájmovém území prakticky neprojeví a nijak neovlivní sučasné klimatické podmínky území.
D.I.4. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy na hlukovou situaci
Jakékoliv přeslimitní hlukové vlivy nepřichází v úvahu, a to ani v období provozu, ani v období
výstavby.
Výstavba ani provoz vodní cesty nebude představovat významný zdroj hluku, který by mohl
ovlivňovat stávající či výhledové hlukově chráněné prostory.
Očekávané hlukové vlivy záměru lze hodnotit jako velmi nízké a zanedbatelné.
Vlivy v důsledku záření
Důsledkem realizace záměru nebudou emise elektromagnetického nebo jaderného záření.
Vlivy vibrací
Záměr není zdrojem vibrací; vlivy vibrací v okolí plavebního kanálu areálu lze tedy vyloučit.
Vytváření vln na vodní hladině vlivem provozu plavidel může mít vliv na okolní břehy a existující
faunu. Ve vlastním kanálu jsou tyto vlivy vzhledem k umělému charakteru toku zcela zanedbatelné.
Větší význam mohou mít v toku řeky Moravy; podrobnější hodnocení je uváděno v rámci vlivů na
živé složky přírody.
D.I.5. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na povrchové vody
Vliv na charakter odvodnění
Posuzovaný záměr předpokládá výstavbu plavební komory vedle stávající zdrže Rohatec a úpravu
profilu koryta Baťova kanálu mezi plavební komorou a ústím do Moravy. Stavební práce
nezasáhnou žádný přirozený vodní tok, jedná se o úpravu stávajícího vodního díla.
Stavbou budou ovlivněny pouze charakteristiky spojené s profilem koryta plavebního kanálu.
V důsledku zvýšení plochy řezu korytem pod hladinou dojde ke snížení rychlosti vodního proudu
bez negativních dopadů na vodní toky nebo hydrologický režim oblasti.
Odtokové poměry na území nebudou dotčeny. Stavba nevyžaduje zachycení a odvod srážkových
vod ani nevyžaduje terénní nebo jiné úpravy, v jejichž důsledku by mohlo dojít ke změně rozsahu
povodí stávajících toků nebo ke změnám v průběhu rozvodnic.
Výše uváděné vlivy na charakter odvodnění lze hodnotit jako prakticky nulové a nevýznamné.
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Z hlediska funkce stávajícího vodního díla představuje záměr prodloužení jeho splavnosti. Tuto
skutečnost lze nutné považovat za významný pozitivní dopad záměru.
Změny hydrologických charakteristik
Součástí stávajícího pozadí jsou následující faktory ovlivňující průtoky vody v úseku posuzovaného
záměru:
® přirozený průtok vody v Radějovce
Jedná se o stav neovlivněný provozem vodních děl a manipulací nad zájmovým územím.
Hydrologické údaje o toku Radějovky jsou uvedeny v části C dokumentace.
® příspěvek průtoku vody kanálem nad soutokem s Radějovkou
Jedná se o průtok, který představuje množství vody odebírané z řeky Moravy do kanálu, jeho
velikost je regulována manipulací na jezu Vnorovy. Manipulačním řádem pro jez Vnorovy je
předepsán minimální průtok ve výši 150 l.s-1.
® odběr vody pro závlahy
Odběrem vody pro závlahu okolních zemědělských pozemků nad posuzovaným úsekem
dochází ke snížení průtoku v kanálu o aktuálně odebírané množství. Dle manipulačního řádu
jezu jsou nad profilem jezu prováděny následující odběry pro závlahy:
- závlaha výtopou v úseku Strážnice-Rohatec při povoleném odběru 6,5 m3.s-1 2 × 9 dní v
roce
- odběr vody pro OSMS Brno při povoleném odběru 300 l.s-1 v období duben až září
- odběr vody do Kopčianského kanálu o velikosti 20 l.s-1
- příspěvek průtoku v důsledku průplavu plavební komory Petrov
Jedná se o nárazové navýšení průtoků v plavebním období. Užitný objem komory činí cca
520 m3; při době jejího vypouštění při proplavování (cca 20 minut) činí zvýšení průtoků
v jezové zdrži cca 435 l.s-1.
V důsledku realizace záměru na splavnění kanálu po ústí do Moravy nebudou dotčeny stávající
průtoky nad jezem. Průtok v profilu jezu bude ovlivněn realizací doprovodných opatření spočívající
ve vybudování náhradního biokoridoru s drobným vodním tokem. Tento tok se odděluje od
plavebního kanálu přibližně v místě zaústění Sudoměřického potoka. Průtok v tomto novém toku,
který se zpětně zaúsťuje do plavebního kanálu před jeho vyústěním do Moravy, není dosud
specifikován a bude předmětem navazujících projektových podkladů a vodoprávních řízení.
Z hlediska funkce je však podstatnější hloubka vody než vlastní průtok, a proto lze očekávat, že
průtok nebude z hlediska vodní bilance zásadní a neovlivní průtoky na dotčeném úseku
plavebního kanálu. V rámci dalších stupňů dokumentace je nutno řešit celkovou vodní bilanci a
projednat eventuelní nadlepšování průtoku z řeky Moravy v uzlu Vnorovy a převedení průtoku přes
plavební komoru Petrov.
Průtoky pod jezem budou mimo uvedené stávající pozadí nově ovlivněny v důsledku průplavů
nově vybudovanou plavební komorou.
Dle manipulačního řádu činí minimální průtok kanálem pod jezem 38 l.s-1 (odpovídá Q330).
Provoz plavební komory nebude mít podstatný vliv na průtok v Radějovce. Při provozu bude
docházet k časově omezenému kolísání průtoku ve výústní trati pod plavební komorou. Při
vypouštění plavební komory dojde ke krátkodobému zvýšení průtoku o cca 1 m3s-1 což představuje
zvýšení hladiny do 100 mm. Při napouštění plavební komory pak dojde k mírnému poklesu horní
hladiny a k snížení přepadu přes stavidlový jez. Celkově se tím vyrovná bilance průtoku pod
plavební komorou a nad ní a provozem komory tedy nedojde ke změně bilance vody v toku.
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Při proplavování plavební komory je nezbytné zachovat průtok náhradním biokoridorem, který
bude definován v rámci navazujících fází přípravy záměru. Z hlediska celkového množství vody
převedeného profilem v delším časovém úseku se krátkodobé manipulace při průplavu komorou
nezobrazí. Z předběžné bilance vychází potřeba vody na proplavování (v období využívání PK) na
cca 100 l.s-1 (při 10 proplaveních denně). Přebytek do zaručeného minimálního průtoku lze použít
na hlavní tok (jez) a pro biokoridor. Případné nedostatky bude nezbytné dotovat Baťovým kanálem
z řeky Moravy.
Provozem zdrže je v současné době ovlivňována výška hladiny v toku nad jezem. Výška hladiny je
pro jednotlivé provozní režimy, které zahrnují plavební a mimoplavební období a odběry za účelem
závlah nad jezem, předepsána manipulačním řádem.
Výška hladiny pod zdrží je nastavena manipulací na jezu v Hodoníně a aktuálními průtoky v
Moravě. V době provozu záměru bude docházet k nárazovému kolísání hladiny pod jezem na
Radějovce v důsledku plnění a vyprazdňování komory při průplavu, lze očekávat výkyvy v řádu 10
cm.
Hydraulické charakteristiky stávajícího jezu na Radějovce nebudou výstavbou plavební komory
nijak ovlivněny. Výstavba se nedotkne konstrukce jezu a nezmění se ani spádové poměry. Jez je
tabulový s dvěma poli a je schopen regulovat průtok od 0 m3s-1 a po katastrofální průtoky při plném
vyhražení.
Z hlediska výparu nejsou navrhované změny podstatné, nezvýší se podstatně plocha hladiny a
ke zvýšení výparu z toku Radějovky nad jezem dojde v řádu 1 %. Zvýšený výpar nebude mít vliv
na velikost průtoku v Radějovce.
Výše uváděné vlivy na hydrologické charakteristiky lze hodnotit jako málo významné bez dopadu
celkovou vodní bilanci v území. Stavbou nebude dotčena vodnost toku. Nárazově bude při provozu
docházet ke snížení resp. zvýšení průtoků v úseku pod plavební komorou v důsledku plnění resp.
odpouštění komory. Jedná se o důsledek provozu vodního díla bez negativních vlivů na vodní
režim toku.
Vlivy na jakost vod
Jakost povrchových vod nebude za běžného provozu dotčena. Provoz neklade nároky na
vypouštění odpadních vod splaškových nebo technologických.
Výstavba a provoz záměru představuje zvýšení rizika ovlivnění kvality povrchových vod v důsledku
mimořádného stavu (např. únik ropných látek ze stavebních strojů nebo plavebního prostředku).
Riziko úniku významného objemu nebezpečných látek lze považovat za nízké. Ropné látky jsou
v technologických zařízeních plavební komory využívány pouze pro účely mazání, větší objemy
ropných látek nejsou v zařízení přítomny.
Vlivy na podzemní vody
Během výstavby dojde k odtěžení sedimentů dna kanálu a materiálu, který byl použit na výstavbu
koryta. Zároveň bude významně zvýšena plocha koryta pod vodní hladinou. Vzhledem
k výškovému uspořádání terénu a toku Radějovky lze očekávat, že i při úpravě břehů Radějovky
pod jezem nedojde k průsaku vody z koryta do spodních vod. Hráz v horní vodě nad jezem bude
provedena jako homogenní tak, aby k průsaku nemohlo docházet.
Nové koryto vedené biokoridorem bude těsněno, aby ztráty průsakem byly zcela eliminovány.
Významnější a dlouhodobé ovlivnění kvality podzemních vod není očekáváno. Záměr není zdrojem
znečištění povrchových ani podzemních vod.
Jiné hydrologické charakteristiky (směr proudění, propustnost kolektoru, výška hladiny, infiltrační
oblast) nebudou záměrem dotčeny. Přirozené podmínky pohybu podzemních vod a jejich dotace
byly již narušeny v minulosti v důsledku výstavby sítě závlahových kanálů.
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Ovlivnění hydrologických charakteristik odběrem podzemních vod na jímacích územích pominulo
s ukončením odběru na těchto vodních zdrojích.
Výstavba a provoz řešeného úseku kanálu představuje mírné navýšení rizika ovlivnění kvality
podzemních vod v důsledku mimořádného stavu. Obecně je výrazným rizikem pro kvalitu
podzemních vod nezjištěný nebo pominutý únik, který dává časový prostor pro šíření kontaminace
do podloží. Během výstavby i provozu je riziko takového úniku minimální, v případě úniku lze
očekávat rychlý sanační zásah bez dopadů na kvalitu podzemních vod. S ohledem na celkový
rozsah vodní cesty lze takové riziko považovat za velmi nízké a přijatelné.
Vlivy na vodní zdroje
Zdroje podzemních vod nebudou výstavbou ani provozem záměru dotčeny.
Vliv na protipovodňovou ochranu
Z hlediska protipovodňové ochrany je celá stavba navržena tak, že nedojde ke zhoršení
protipovodňové ochrany území. Pravobřežní hráz, která je posunuta do nové polohy je navržena
s korunou na stávající úrovni, upravovaný levý břeh neplní funkci protipovodňové ochrany.
D.I.6. Vlivy na půdu
Záměr bude realizován z větší části na pozemcích určených pro daný způsob využití, částečně
bude zasahovat do ploch zemědělského půdního fondu. Celkový rozsah vlastního záměru činí cca
24.318 m2 na území ČR a 9.142 m2 na území SR. Náhradní a kompenzační opatření spočívající
v novém trasování regionálního biokoridoru a související výsadby představují celkově 203.771 m2
(je navrženo pouze na území ČR), přičemž zemědělská půda se na této rozloze podílí cca 4,25 ha.
Vzhledem k charakteru území a navrhovanému využití lze vliv na půdu hodnotit jako
akceptovatelný bez zásadnějších dopadů na strukturu a charakter území.
Záměrem nebude dotčena funkce infrastruktury spojená s využitím půdy (závlahy, odvodnění).
Realizací biokoridoru bude odstraněn úsek odvodňovacího kanálu O1 mezi biokoridorem a
plavebním kanálem. Vody v tomto kanále budou odváděny do odvodňovacího kanálu O2, jehož
funkce zůstává nedotčena. Pouze před vyústěním do Radějovky bude odvodňovací kanál sveden
do nového toku realizovaného v rámci biokoridoru a dále do plavebního kanálu (Radějovky).
Situace je znázorněna na následujícím obrázku.
Obrázek č. 16: Situace odvodňovacích kanálů
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Vlivy na znečištění půdy v zájmovém území záměru lze hodnotit jako nulové.
D.I.7. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv na geologické poměry a horninové prostředí
S výstavbou ani provozem záměru nebudou spojeny vlivy na skladbu horninového prostředí,
vrstevní sled nebo charakter morfologie v důsledku těžby, navážky, terénních úprav a podobně.
Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu horninového prostředí. Geologické poměry
nebudou ovlivněny.
Vliv na zdroje nerostných surovin
Umístění záměru není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany zdrojů nerostných surovin. Realizace
záměru je bez významných nároků na těžbu nerostných surovin pro potřebu výstavby. Zdroje
nerostných surovin nebudou v důsledku výstavby a provozu záměru dotčeny.
D.I.8. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Vlivy na faunu a flóru
Z hlediska zjištěného výskytu zvláště chráněných druhů plazů lze předpokládat, že posuzovaný
záměr nebude mít charakter změny, která by pro tyto druhy byla negativním zásahem do jejich
přirozeného vývoje. Žádný ze zjištěných druhů není na biotop lokality existenčně vázán.
U zvláště chráněných druhů ptáků zjištěných v širším okolí zájmového území je možné
konstatovat, že pokud jejich teritoria zasahují na zájmovou plochu, jsou natolik rozsáhlá, že
zájmová lokalita představuje jen jejich zlomek. Je proto možné předpokládat, že dopad na tyto
druhy bude minimální a v žádném případě neohrozí jejich místní populace.
Vliv na ostatní druhy fauny jsou hodnoceny jako málo významné až zanedbatelné.
Na lokalitě bylo zaznamenáno v dosavadním průběhu botanického průzkumu 86 druhů rostlin
včetně dřevin. Nebyl zde zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky MŽP č.
395/1992 Sb.
Bylo nalezeno celkem 5 druhů obsažených v Červeném seznamu cévnatých rostlin České
republiky. Jedná se však o druhy, které se v obdobných lokalitách (břehových porostech a
travinných doprovodech řek a kanálů) běžně vyskytují. Záměr nezpůsobí zánik nebo ohrožení ani
jednoho ze zjištěných druhů rostlin v daném území.
Většina dřevin nacházejících se v profilu kanálu (na české i slovenské straně) bude během
realizace záměru odstraněna. Vzhledem k převaze běžného druhu není uvažované odstranění
z hlediska druhového zásadním negativním zásahem.
Součástí záměru je návrh na realizaci biokoridoru na pravé straně toku, který vytvoří nové
prostředí pro život a migraci většiny vyskytujících se druhů a poskytne prostor pro náhradní
výsadbu za odstraněné dřeviny.
Z botanického hlediska na základě provedeného průzkumu a dostupných podkladů nejsou vůči
posuzovanému záměru zásadní výhrady a lze s jeho realizací souhlasit.
Vlivy na faunu a flóru lze hodnotit jako nízké a málo významné, bez zásadních negativních střetů a
dopadů.
Stavba nezpůsobí zánik populací ani jednoho ze zjištěných druhů rostlin nebo živočichů v daném
území.
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Vliv na chráněná území
Vliv navrhovaného záměru na zastoupené segmenty územního systému ekologické stability je
možné hodnotit v několika úrovních:
a) Vlivy vázané na stavební práce během realizace záměru
b) Vlivy vázané na existenci a provoz záměru
Vlivy vázané na stavební práce během realizace záměru
Během stavebních prací bude odstraněna veškerá dřevinná vegetace z prostoru koryta a jeho
hrází. Vegetace mimo ochranných hrází by měla zůstat zachována. Vnitřní část hrází bude
odtěžena s cílem rozšíření plavebního koryta. Vodní ekosystém bude významně ovlivněn
stavebními pracemi, během kterých dojde k odstranění části materiálu z koryta kanálu. Sklon
vnitřních svahů hrází bude zvýšen a v místě styku vodních hladin bude realizováno opevnění
koryta. Výše popsané zásahy odstraní podstatnou část bioty, která je vedle vlastního vodního toku
podstatou fungování biokoridoru.
Vlivy vázané na existenci a provoz záměru
Vlastní vodní cesta bude využívána k turistické plavbě, na kterou budou vázány další turistické
aktivity v okolní krajině (pěší turistika a cykloturistika). Provoz plavby vyžaduje udržování břehů a
ochranných hrází ve stavu bez dřevinné vegetace. Dalším důvodem udržování koryta a břehů bez
vegetace je protipovodňová ochrana a bezkolizní průchod velkých vod tokem.
Vzhledem k velikosti návrhového plavidla není při jeho průjezdu korytem ponechán dostatečný
únikový prostor vodním organizmům a v kombinaci s navazujícími opevněnými břehy o
navrhovaných sklonech 1 : 1,5 se vodní cesta stává možnou „ekologickou pastí“. Tento termín
znamená, že se v prostoru toku do jisté míry obnoví původní vodní biotop, který bude přirozeně
osídlován nejrůznějšími organizmy, které však v prostoru splavňovaného toku budou neustále
ohrožovány pojezdem lodí. Tato skutečnost je zvláště významná pro živočišné zástupce,
především ryby a obojživelníky. Nepříznivá je také skutečnost, že se zvýší sklon svahů hrází, který
podstatně omezí prostupnost území v migračních směrech napříč vodním tokem.
Část vloženého lokálního biocentra bude zastavěna objektem plavební komory. Celková velikost
biocentra po realizaci záměru však bude stále vyhovovat požadovaným minimálním parametrům.
Vzhledem k popsaným vlivům je konstatováno, že realizace a provoz stavby se zcela neslučuje
s funkcí toku Radějovky jako regionálního biokoridoru.
Z uvedeného důvodu bylo v rámci řešení záměru navrženo vytvoření odpovídajících náhradních
biotopů a vedení biokoridoru mimo vlastní vodní cestu. Současně jsou navržená řešení
koncipovaná jako vhodná kompenzační opatření vzhledem k narušení biotopů, na které je vázána
popsaná územní ochrana.
Koncepční návrh realizace uvedeného náhradního opatření je předmětem přílohy č. 6 této
dokumentace. Základní územní souvislosti jsou patrné z následujícího obrázku.
Narušení funkce regionálního biokoridoru podél plavebního kanálu bude omezeno na část etapy
výstavby spojenou se snížením hladiny v kanále nad jezem Sudoměřice a odstraněním dřevin
z profilu kanálu. Revitalizací dotčených ploch a realizací náhradního biokoridoru s vodní složkou
dojde k obnovení a posílení funkce regionáního biokoridoru v dotčeném úseku.
Záměrem nedojde k jejich narušení či poškození funkce či významu nadregionálního biokoridoru
v nivě řeky Moravy. Vybudováním úseku regionálního biokoridoru RK138 dojde rovněž k posílení
funkce NRB a tím ke zvýšení ekologické stability v dotčeném území.
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Obrázek č. 17: Návrh řešení ÚSES v zájmovém území (výřez z grafické části studie)

Realizací záměru budou dotčeny významné krajinné prvky:
§

VKP 3 Plavební kanál (registrovaný)

§

vodní tok Radějovka (ze zákona).

Část VKP 3 Plavební kanál bude zasažena výstavbou plavební komory a zejména stavební
dopravou. Vzhledem k rozsahu dotčeného území nedojde k významnějšímu narušení či poškození
území VKP, ani ke snížení jeho ochranné funkce. Naopak vybudováním náhradních opatření dojde
k začlenění VKP do regionálního biokoridoru a novým vodním tokem k posílení jeho významu
v zájmovém území. Zásah do Radějovky lze s ohledem na její charakter a parametry toku
v řešeném úseku hodnotit jako málo významný bez očekávaných zásadních negativních dopadů.
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Vlivy na předměty ochrany EVL, PO, CHVÚ a ÚEV – Natura 2000
Definice očekávaných vlivů na předměty ochrany
Vlivy v etapě provádění stavebních prací lze očekávat především v podobě rušení hlukem při
pojezdu dopravních prostředků a provozu stavebních strojů. U citlivějších druhů pak půjde i o
rušení v podobě pohybu osob v této dosud klidné oblasti.
Provozem dopravních a stavebních mechanismů a narušením půdního povrchu se zvyšuje emise
tuhých látek a zvýšení prašnosti v lokalitě.
Intenzita vlivu na předměty ochrany je odvislá od citlivosti jednotlivých druhů a případně i jedinců.
Nejméně ohroženou skupinou se jeví ptáci.
Dalším vlivem může být přímá likvidace předmětů ochrany nebo jejich stanovišť. V průběhu
výstavby dojde k likvidaci pobřežních porostů a vegetace břehů. Především likvidace stanovišť by
se mohla dotýkat všech přítomných druhů.
V průběhu uskutečňování záměru nelze vyloučit ani vznik nových stanovišť, a to především v
oblasti samotného vodního kanálu a rejd.
Při provádění stavebních prací nelze vyloučit ani havarijní únik vodám nebezpečných látek ze
stavebních strojů a mechanizmů.
Vlivy vznikající v době provozování záměru lze rozdělit na vlivy působící přímo v oblasti záměru a
na vlivy, které způsobí následný zvýšený provoz plavidel a zvýšený pohyb osob v lokalitách
navazujících na oblast záměru.
Rušení a další negativní dopady způsobené provozem lodní dopravy přímo v oblasti záměru
budou zřejmě minimální. Bude se pravděpodobně jednat o rušení pohybem osob a plavidel.
Závažnost tohoto vlivu bude stoupat především v období rozmnožování předmětů ochrany, které
se ve většině případů kryje se začátkem turistické sezóny a tím pádem se zvýšeným provozem.
Narušení litorální zóny vlnami způsobenými pohybem plavidel bude v této umělé části toku,
vzhledem k umělému tvarování koryta a jeho opevnění nepodstatné.
Zvýšení lodní dopravy a pohybu osob v navazujících úsecích řeky Moravy bude ovlivňovat
předměty ochrany přímou přítomností a způsobeným hlukem. Nelze vyloučit sešlapávání břehů,
odhazování odpadu, zakládání ohňů a další negativní projevy turismu. Příboj způsobený
projíždějícími plavidly bude mít vliv na litorální společenstva rostlin, a na společenstva organismů
vyskytující se v litorální oblasti. Toto negativní působení se bude citelně dotýkat zejména
juvenilních stádií ryb. Závažnost tohoto vlivu bude stoupat především v období rozmnožování
předmětů ochrany, které se ve většině případů kryje se začátkem turistické sezóny a tím s
provozem vyšší intenzity. Vyloučit nelze ani vliv na celkovou morfologii toku (rozmýváním a erozí
břehů), která je určující pro vznik a zachování vhodných stanovišť. Význam tohoto vlivu na řece
Moravě mezi Hodonínem a Rohatcem je však minimální vzhledem ke kamennému záhozu a
zpevnění břehů, které však pod nánosy není patrné. K omezení specifikovaných vlivů jsou
formulována rámcová opatření (viz kapitola D.IV.).
Vyhodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany
Vlivy v průběhu realizace záměru
Významnost vlivů popsaných v souvislosti s realizací stavebních prací a terénních úprav při
uskutečňování záměru se odvíjejí od intenzity provádění prací a od jejich načasování. Pokud
budou stěžejní práce prováděné mimo vegetační období a případně mimo období rozmnožování,
pak bude jejich významnost na předměty ochrany soustavy Natura 2000 minimální.
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Vlivy v průběhu provozování záměru
Významnost vlivů vznikajících při provozování záměru lze odvodit na základě údajů o frekvenci a
časovém rozložení užívání záměru. Podle období provozu plavebního kanálu, klimatických
podmínek a všeobecným zvyklostem veřejnosti bude intenzita provozu gradovat spolu se
zvýšeným turistickým ruchem v období letních prázdnin. Po předpokládaném zimním klidu bude
frekvence provozu narůstat s náběhem letní turistické sezóny. Významné zvýšení užívání
plavebního kanálu lze předpokládat i o víkendech a svátcích v období jeho provozu.
V porovnání s biotopy a společenstvy řeky Moravy a jejích slepých ramen se v místě záměru jedná
o poměrně chudá společenstva, která vznikla sukcesí na neudržovaném technickém díle. Při
prováděném biologickém průzkumu byly přímo v místě záměru nebo v jeho okolí zjištěny pouze
tyto předměty ochrany:
Ø čáp bílý (Ciconia Ciconia)
Ø moták pochop (Cirkus aeruginosus)
Ø bobr evropský (Castor fiber).
Klasickým příkladem stávajícího stavu Baťova kanálu je výskyt bobra evropského, jehož pobytové
značky jsou kontinuálně rozmístěny po obou březích řeky Moravy, zatímco v Baťově kanále byly
nalezeny pouze v jeho ústí. Je tedy zřejmé, že zde dává přednost meandrujícímu toku řeky Moravy
a do sledovaného úseku Baťova kanálu z ní pouze periodicky migruje. Tato skutečnost je dobře
patrná na čerstvých ohryzech, které byly nalezeny pouze cca do 100 m od zaústění Baťova kanálu
do Moravy.
Ani ostatní zjištěné druhy nejsou přímo existenčně vázané na oblast upravovaného toku a dalších
plánovaných záměrů v zájmovém území. Jedná se především o zaznamenané přelety nebo
aktivity související s vyhledáváním potravy a dalších zdrojů. Vliv na tyto předměty ochrany může
být tedy pouze nepřímý v podobě jejich rušení nebo zrazování z prostoru záměru.
Vyhodnocení přeshraničních vlivů
K přímému ovlivnění předmětů ochrany lokalit soustavy Natura 2000 na Slovenské straně díky
jejich relativní vzdálenosti od záměru nedojde.
Druhou otázkou zůstává nepřímé ovlivnění, ke kterému dojde po zvýšení frekvence dopravy v řece
Moravě při napojení Baťova kanálu na tento tok. V tomto případě lze uvažovat o negativním
ovlivnění příbřežních biotopů i organismů včetně jejich vývojových stádií, které jsou na příbřežní
zónu vázané. Zde je rovněž nezbytné uplatnit vhodná restriktní opatření směřující k vyloučení a
omezení přístupu a pohybu osob v chráněných polohách břehů toku.
Zvýšení frekvence vodní dopravy bude rovněž příčinou zvýšeného hlukového a emisního zatížení
Slovenských lokalit v těsné blízkosti toku, které však nebude příliš významné.
Vliv na jiné typy zvláště chráněných území (NPR, NPP, PR, PP, CHKO) není očekáván.
Vliv na ekosystémy
Realizací záměru dojde k podstatnému zásahu do současného vodního ekosystému na toku
Radějovky. Stavebním zásahem bude na dotčeném úseku toku existující vodní ekosystém
dočasně zcela odstraněn. S ohledem na rozsah dotčené vodní plochy a možnost migrace živých
organismů mimo tento úsek, lze takový zásah považovat za akceptovatelný.
Provoz plavební komory nebude mít vzhledem k jejímu objemu a sezónnímu provozu zásadní
dopad na obnovený vodní ekosystém v dotčeném úseku kanálu. Spíše se projeví sezónní provoz
lodí, které budou svým pohybem narušovat přirozené podmínky v toku. Naproti tomu lze očekávat
osídlení nového drobného toku a vytvoření náhradního vodního ekosystému bez dosahu vlivů
provozu plavebního kanálu.
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Významný negativní vlivy na ostatní ekosystémy v zájmovém území nejsou očekávány.
Biotopy nově vytvořené v rámci kompenzačních opatření však budou po čase kvalitativně výrazně
převyšovat současnou ekologickou hodnotu biotopů na Radějovce. Nově vytvořený vodní prvek
pak bude na rozdíl od současného stavu na Radějovce migračně prostupný pro řadu vodních
organizmů. Radějovka sama je díky tabulovému jezu v km 0,9 pro většinu vodních organizmů
migračně neprostupná a tento stav zůstane zachován i po realizaci posuzovaného záměru.
Z těchto důvodů je významné zdůraznit, že navržená kompenzační opatření výrazně převyšují
ekologickou újmu způsobenou realizací záměru. Ve vztahu k okolní krajině představují podstatné
zhodnocení jejího přírodního potenciálu s navýšením celkové ekologické stability území a území
navazujících (niva Moravy).
Realizace záměru nepovede ke změně biotických charakteristik lokality.
Realizací posuzovaného záměru dojde vlivem náhradního biokoridoru k plošnému ovlivnění
ekologické stability území ve směru zvýšení ekologické stability v zájmovém území.
D.I.9. Vlivy na krajinu
Záměr je situován na ploše existujícího kanálu, jehož profil bude pouze rozšířen pro umožnění
provozu plavidel. Nová plavební komora je situována u stávajícího jezu, jehož překonání její
provoz umožní.
Vlastní stavba nevyvolá žádné změny stávajícího charakteru krajiny. Zvýšení mostu v ř.km 0,075 o
1,23 m není z hlediska krajinného rázu významné a zásadní. Tento most se v krajinné
charakteristice významněji neprojeví; možné negativní působení může být současně zmírněno
vhodnou výsadbou v jeho okolí.
Za nejvýznamnější dopad lze považovat odstranění vzrostlých dřevin z profilu kanálu, které
vytvářejí místy výrazný vegetační prvek v území. Tento vliv bude kompenzován náhradní
výsadbou v rámci nově zakládaného úseku regionálního biokoridoru na pravé straně kanálu.
V příloze č. 1.7. je uvedena fotodokumentace současného stavu území. Vliv na krajinný ráz lze
hodnotit jako málo významný a lokální.
D.I.10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V rámci posuzovaného záměru bude odstraněn most přes Radějovku v ř.km. 0,650. Odstranění
mostu bez náhrady je projednáno a odsouhlaseno s majitelem a uživatelem mostu.
Vlastní Baťův kanál, který je přírodní a technickou památkou, nebude záměrem zásadním
způsobem ovlivněn. Dojde pouze ke splavnění jeho posledního úseku, který dosud nebyl k plavbě
přizpůsoben. Tento vliv lze hodnotit jako pozitivní, protože přispěje k celkové obnově plavebního
kanálu a k rozšíření jeho využití (přestože pouze rekreačnímu a turistickému). Jiné úseky kanálu
nebudou záměrem nijak dotčeny.
Jiné historicky významné objekty (nemovité kulturní památky) se v zájmovém území záměru
nenacházejí. Na lokalitu záměru nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako
tradice, dějiště významné události, místo spojené s významnou osobou.
Celé zájmové území je charakterizováno jako území archeologického zájmu. Přestože
pravděpodobnost výskytu a narušení archeologických památek v profilu vlastního kanálu je
prakticky nulová (jde o zásah do již realizované stavby), na plochách výstavbou dosud
nedotčených nelze takové nálezy zcela vyloučit.
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D.I.11. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vlivy na dopravní infrastrukturu
Posuzovaný záměr prodlužuje stávající vodní cestu do dalšího provozuschopného úseku. Tento
úsek zahrnuje řeku Moravu až po jez v Hodoníně. Tím bude na vodní cestu připojeno regionálně
významné město Hodonín. Tento efekt je pozitivní. Využití vodní cesty zůstane i nadále turistickorekreační, neuvažuje se s jejím významnějším hospodářským využitím.
Vlivy na ostatní dopravní infrastrukturu jsou nevýznamné. Přestože turistická atraktivita vodní cesty
generuje silniční dopravu (v důsledku cest jejích návštěvníků), jde jen o málo významné a na
pozadí ostatní dopravy nezaznamenatelné intenzity dopravy. Rovněž tak generované intenzity
cyklistické nebo pěší dopravy (včetně využití železnice) jsou z dopravního hlediska nepodstatné.
Posuzovaný záměr neomezí stávající systém polních cest v území, zůstane zachován i stávající
most v ř.km. 0,075 přes Radějovku, který bude zvýšen a rekonstruován. Most v ř.km. 0,650 bude
po dohodě s majitelem a uživatelem odstraněn bez náhrady.
Vlivy v průběhu výstavby jsou celkově málo významné. Přestože doposud nejsou stanoveny trasy
stavební dopravy (zejména doprava materiálů vytěžených z koryta kanálu), celkové intenzity v
řádu nejvýše několika desítek těžkých vozidel denně významně neovlivní celkové intenzity dopravy
na silnici I/55. Navíc jde o vliv dočasný.
Vlivy na dopravu lze v lokálním měřítku považovat za nevýznamné, v širším měřítku pak za
zanedbatelné.
Vlivy na jinou infrastrukturu
Záměr do jisté míry povede k rozvoji infrastruktury určené pro turistiku a rekreaci. V současné
době se připravuje výstavba přístaviště Skalica na území Slovenské republiky v blízkosti
současného jezu Sudoměřice (Rohatec).
Na české straně povede ke zvýšenému tlaku na využití turistického potenciálu jak vlastní vodní
cesty, tak dostupných lokalit. Tento vliv lze hodnotit jako akceptovatelný. Současně je nutno
konstatovat, že celkový turistický a rekreační potenciál vodní cesty Baťův kanál má vnitřní limity
dané řadou faktorů a nelze očekávat masový pohyb turistů v daném území.
Mnohem nebezpečnější z hlediska možných negativních důsledků na okolní prostředí je
neorganizovaný pohyb osob zejména na motorizovaných plavidlech na řece Moravě. Je třeba
vyvíjet soustavný tlak na dodržování stanovených pravidel a omezování provozu nevhodných
dopravních prostředků, mezi něž patří zejména vodní skůtry.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Komplexní souhrnná charakteristika vlivů
Vlivy na veřejné zdraví jsou hodnoceny jako zcela zanedbatelné až nulové, bez rizika významnější
negativních dopadů v této oblasti.
Rozsah sociálních a ekonomických dopadů je místní, charakter vlivů realizace záměru je mírně
pozitivní.
Vlivy na kvalitu ovzduší lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné. Provozem vodní cesty
nedojde k překračování imisních limitů v ovzduší v blízkém ani vzdálenějším okolí stavby.
Významné vlivy na hydrologické a hydrogeologické podmínky byly již realizovány v souvislosti
s výstavbou vodního díla Baťův kanál a soustavy melioračních toků. Účelem stavby je prodloužení
splavnosti kanálu bez významných dopadů na stávající vodní režim a kvalitu vod.
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Vlivy spojené se změnou způsobu odvodnění nejsou předpokládány.
Vlivy na hydrologické charakteristiky vodních toků včetně plavebního kanálu jsou hodnoceny jako
nízké. Ovlivnění kvality povrchových od není očekáváno.
Vlivy na podzemní vody jsou hodnoceny jako málo významné až zanedbatelné. Vlivy na kvalitu
povrchových vod lze hodnotit jako nulové.
Dopady záměru na hydrogeologický režim jsou hodnoceny jako nízké, rozsahem jako místní.
Realizací záměru bude dotčen zemědělský půdní fond, přičemž významnější zásah do stávající
organizace a využití půdy vyvolá realizace doprovodného biokoridoru; negativní vlivy na kvalitu
půdy nejsou očekávány.
Vlivy na geologické poměry nejsou očekávány. Nejsou očekávány vlivy na surovinové nebo jiné
přírodní zdroje.
Vlivy na faunu flóru lze hodnotit jako nízké a málo významné, bez zásadních negativních střetů a
dopadů; bez zásadního narušení podmínek či negativního ovlivnění místních populací rostlin a
živočichů. Stavba nezpůsobí zánik populací ani jednoho ze zjištěných druhů rostlin nebo živočichů
v daném území.
Jisté negativní dopady související zejména s rušením jak v etapě výstavby, tak v etapě provozu,
nelze vyloučit. Jejich význam je však na umělém korytě malý a spíše se mohou projevovat na
přírodních stanovištích podél toku Moravy, která bude sloužit jako navazující úsek vodní cesty.
Vlivy na krajinný ráz jsou hodnoceny jako lokální a málo významné.
Vlivy hluku jsou hodnoceny jako nulové.
Vlivy v důsledku záření nejsou očekávány.
Významnější dopravní vlivy nejsou očekávány. Navýšení intenzity dopravy na komunikační síti je
hodnoceno jako zanedbatelné a prakticky nevýznamné. Intenzita vodní dopravy na vlastním
plavebním kanálu je hodnocena jako nízká a málo významná.
Vlivy na kulturní a historické památky, a na místní tradice, nejsou očekávány.
Vliv na vlastní Baťův kanál, který je technickou památkou, lze hodnotit jako pozitivní s regionálním
významem.
Vlivy na území Slovenské republiky lze za provozu záměru očekávat obdobné jako na české
straně. V etapě výstavby budou na slovenské straně vlivy výrazně nižší než na straně české,
neboť většina stavebních aktivit se bude odehrávat z české strany, včetně dopravy a stavebního
zázemí.
Možné vlivy na jednotlivé sféry životního prostředí, uvedené v předchozím textu, lze shrnout
následujícím způsobem:
1. Aspekty s kladným vlivem:
§

využití existující vodní cesty s návazností na splavné úseky této cesty - je předpokládáno na
úrovni všech koncepčních dokumentů vztahujících se k zájmovému území;

§

cílový stav a využití území – zvýšení ekologických a estetických hodnot zájmového území,
rekreační funkce; využití potenciálu území bez nevratné změny novou zástavbou;

§

zvýšení ekologické stability – realizace náhradního biokoridoru v části úseku regionálního
biokoridoru RK138.
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2. Aspekty bez negativního vlivu nebo s vlivem nevýznamným:
§

vlivy na obyvatelstvo;

§

znečištění ovzduší;

§

vlivy hluku;

§

vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje;

§

vibrace, elektromagnetické, ionizující záření;

§

hmotný majetek, kulturní památky;

§

vlivy na dopravu.

3. Aspekty s negativním vlivem minimálním, popř. splňující s rezervou platné nebo doporučené
limity:
§

vlivy na povrchové a podzemní vody;

§

vlivy na půdu (zábor ZPF);

§

vlivy na faunu, flóru a ekosystémy.

4. Aspekty s vlivem nedosahujícím platné limity nebo s vlivem, kterému je třeba věnovat zvláštní
pozornost (přestože nedosahuje platných limitů):
Aspekty tohoto druhu s působením mimo zájmové území záměru nejsou v souvislosti
s posuzovaným záměrem indikovány. V rámci posuzovaného záměru je nezbytné věnovat
pozornost postprojektové analýze k ověření uplatněných vstupních předpokladů.
5. Aspekty s vlivem podstatným nebo přesahujícím platné limity:
Aspekty tohoto druhu nejsou v souvislosti s posuzovaným záměrem indikovány.
Z provedeného rozboru vyplývá, že posuzovaný záměr není provázen rizikem vlivů, které by
způsobily narušení některého faktoru ochrany životního prostředí.
Uvedený rozbor slouží rovněž jako podklad ke stanovení opatření k prevenci, vyloučení, snížení
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
S odvoláním na současný stav životního prostředí v dotčené lokalitě (jak je to uvedeno v části C
dokumentace) lze formulovat závěr, že za podmínek definovaných na základě posouzení vlivů na
jednotlivé složky a faktory životního prostředí, posuzovaný záměr nezpůsobí zhoršení celkové
úrovně životního prostředí v dané lokalitě nad přípustnou mez v žádné fázi svého provozu a
charakter ovlivnění prostředí bude nízký a lokální.
V následující tabulce je uveden přehled rozsahu vlivů na jednotlivé složky životního prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti. Systém hodnocení vychází z metodických podmínek
uvedených v kapitole D.I.1. Uvedené hodnocení platí jak pro území České republiky, tak pro
území Slovenské republiky, kde nelze očekávat významnější rozdíly v charakteristice
předpokládaných vlivů oproti důsledkům specifikovaným pro území České republiky.
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Tabulka č. 13: Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
Vlivy

Velikost
vlivu

Přijaté riziko

Poznámka

vlivy na obyvatelstvo

5

nulové

bez postižitelných důsledků na veřejné
zdraví

vlivy na ovzduší a klima

5

nulové

bez objektivně zjistitelných změn

vlivy na hlukovou situaci

5

nulové

bez vlivu

vlivy na povrchové a podzemní vody

4

podprůměrné

nedojde k výraznému ovlivnění
povrchových i podzemních vod

vlivy na půdu

4

poprůměrné

dojde k záboru zemědělské půdy

vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

4

podprůměrné

bez významného ovlivnění

vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

4

podprůměrné

přijatelné s dílčími výhradami - bez
významného vlivu; v cílovém stavu
posílení ekologické stability území

vlivy na krajinný ráz

4

podprůměrné

za podmínky realizace náhradních
opatření lze vcílovém stavu očekávat
pozitivní důsledky

vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

5

nulové

bez vlivu

vliv na dopravu

5

zanedbatelné

bez negativních důsledků

vliv na rozvoj infrastruktury

5

nulové

navrhovaný záměr nemá vliv

vliv na rekreační kvalitu území

5

nulové

jednoznačně pozitivní důsledky

Pozn.: velikost vlivu 1 – likvidace, zásadní ohrožení funkce; 5 – bez reálného vlivu

Kumulativní a nepřímé vlivy
Kumulativní vlivy v oblasti záměru lze spatřovat v rozšíření úprav proti proudu říčky Radějovky, kdy
dojde k revitalizaci dopravních funkcí kanálu na úkor funkcí přírodních. Na druhou stranu tyto
úpravy nejsou přímo svázány s posuzovaným záměrem a jsou či budou realizovány bez ohledu na
provedení posuzovaného záměru – prodloužení splavnosti vodní cesty k zaústění do řeky Moravy.
Mimo posuzovaný záměr se v území připravují či již realizují další aktivity vázané na plavební
kanál (přístav Skalica, cyklistické stezky apod.). Přestože tyto akce však nejsou vázány přímo na
posuzovaný záměr, povedou v konečném důsledku ke zvýšenému využití území pro rekreační a
turistické účely a tím i ke kumulaci vlivů za provozu plavebního kanálu a navazujících zařízení.
Stávající lodní provoz na řece Moravě se bude kumulovat s budoucím lodním provozem z toku
Radějovky a případných nových přístavů. Tento vliv lze předpokládat na všech územích ležících
na přístupných úsecích toku řeky Moravy (kde není plavba zakázána).
Z dlouhodobě uvažovaných záměrů se jako nejvýznamnější jeví kumulace s vlivy realizace
plavebního kanálu Dunaj - Odra – Labe, který je uveden ve směrné části územně plánovací
dokumentace. Vlivy nového plavebního kanálu se však zcela vymykají posouzení vlivů prodloužení
existující vodní cesty (Baťův kanál) a o možných dopadech nového plavebního kanálu nelze ani
spekulovat, natož je kvalifikovaně hodnotit. Investor posuzovaného záměru (ŘVC ČR) realizaci
této stavby nepřipravuje.
Vlivy přesahující státní hranice
Vzhledem k umístění záměru na hranici mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, lze na
slovenském území očekávat obdobné vlivy jako na straně české. To se týká zejména plavebního
kanálu a navazujícího toku řeky Moravy.
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Výstavba v korytě kanálu bude realizována shodně na území ČR a SR, přičemž dojde k zásahu do
současných společenstev nacházejících se v tomto prostoru. Na území Slovenské republiky jsou
vymezeny lokality soustavy Natura 2000 a hodnocení možných dopadů na předměty jejich ochrany
je obdobné jako pro lokality na území České republiky. K přímému ovlivnění předmětů ochrany
lokalit soustavy Natura 2000 na Slovenské straně díky jejich relativní vzdálenosti od záměru
nedojde.
Doprava vytěžených materiálů bude probíhat po českém území, takže související vlivy na území
SR lze vyloučit.
Na území Slovenské republiky nejsou v zájmovém území situovány žádné vodní zdroje, takže
možné dopady v této oblasti nepřichází v úvahu.
Náhradní biokoridor bude realizován pouze na české straně, vlivy na území Slovenské republiky
jsou vyloučeny.

D.III. Charakteristika environmentálních
nestandardních stavech

rizik

při

možných

haváriích

a

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje ani absolutně, ani v relativním srovnání se stávajícím
stavem, významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými
environmentálními důsledky. Rizika jsou omezena na běžně přijímaná rizika stavebních činností a
lodní dopravy.
V rámci provozu plavebního kanálu a plavební komory nebude nakládáno s látkami nebezpečnými
vodám či jinými rizikovými materiály. Provoz plavebního kanálu není z pohledu ochrany životního
prostředí rizikovou činností vyznačující se možností znečištění nebo poškození životního prostředí.
Dozor nad dodržováním bezpečnostních a provozních předpisů přísluší Státní plavební správě.
Provoz plavidel spadá rovněž pod dohled Státní plavební správy.
Charakter případné havárie a pravděpodobnost jejího vzniku jsou dány charakterem prováděných
činností spojených s posuzovaným záměrem.
Havárie z důvodu předmětu činnosti
V rámci provozu nebude nakládáno s nebezpečnými látkami a přípravky ve smyslu definice
zákona č. 157/1998 Sb., v platném znění (chemické látky). Na provoz není uplatňován zákon č.
353/1999 Sb., v platném znění (prevence závažných havárií).
Provoz neobsahuje činnosti, u kterých lze indikovat zvýšené riziko požáru či výbuchu.
Riziko havárie s dopadem do životního prostředí je u posuzovaného záměru velmi nízké až nulové.
Záměr není zdroje žádných odpadních vod nebo odpadů, jejichž únik by znamenal znečištění nebo
poškození životního prostředí.
Havárie z důvodů přerušení dodávky energie
Výpadek dodávky elektrické energie by měl vliv na provoz technologických zařízení. Vzhledem
k charakteru záměru nejde o zásadní problém s možnými důsledky na životní prostředí. V případě
výpadku bude zařízení ovládáno ručně tak, aby mohl být dokončen potřebný úkon (otevření či
uzavření vrat komory) a nebyla ohrožena bezpečnost osob na plavidlu či lodi.
Požár
Záměr není charakterizován zvýšeným požárním rizikem.
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Technologická nekázeň
Provoz zařízení bude prováděn automaticky, pouze v případě výpadku energie bude nouzové
řízení provedeno podle instrukcí řízení plavební komory.
Dopravní nehody
Vodní cesta nebude využívána pro komerční účely, doprava nebezpečných látek je vyloučena.
Případné kolize nebo havárie plavidel nejsou z hlediska dopadů na životní prostředí rizikové.
Živelní pohroma
Záměr není pro případné živelní pohromy (povodeň, záplavy, zemětřesení atd.) rizikový.
Zvýšená rizika v průběhu výstavby
Vlastní stavební činnost (výstavba plavební komory a úpravy vodního toku) nepředpokládá použití
mimořádných postupů ani materiálů, které by vyžadovaly zvláštní postupy a opatření. Není tedy
dán předpoklad ke zvýšenému riziku vzniku havárií nebo mimořádných stavů. Pro stavební stroje a
zařízení musí platit obecné zásady stavu a údržby zařízení.
Souhrn
Realizace posuzovaného záměru nebude mít za následek zvýšení environmentálních rizik při
možných haváriích a nestandardních stavech. Rizika běžného charakteru jsou zvládnutelná
obvyklými technickými a organizačními opatřeními.
Pozornost je třeba věnovat zejména etapě výstavby a rámci následných fází přípravy záměru
zpracovat potřebné podklady pro řešení případných havarijních stavů.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení,
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

snížení,

popřípadě

Návrh opatření v této kapitole vychází zejména z charakteristiky uvedené v kapitole D.II.
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů. Jsou uvedena pouze opatření vyplývající z možných
důsledků na životní prostředí. Legislativní povinnosti vyplývají z platných předpisů a norem jsou
uváděny pouze rámcově.
Veřejné zdraví
Opatření k ochraně veřejného zdraví a obyvatel není nutné uvažovat.
Ovzduší
Z hlediska ochrany ovzduší nejsou pro trvalý provoz stavby navrhována žádná opatření.
„ V průběhu výstavby je třeba vhodným způsobem omezovat emise prachu.
Půda, voda a geofaktory
„ V rámci navazující přípravy záměru bude zpracována celková vodní bilance zájmového území
a stanoven požadovaný minimální průtok pro biokoridor vedený vpravo od toku Radějovky.
V případě potřeby bude posouzeno a s příslušnými úřady projednáno nadlepšování průtoku
z řeky Moravy v uzlu Vnorovy a převedení průtoku přes plavební komoru Petrov.
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„ Vodní tok vedený biokoridorem bude navržen tak, aby spád toku byl co nejmenší; na toku
budou navrženy nízké odlehčovací stupně z přírodních materiálů (dřevo, kámen), které vytvoří
vodní složku biokoridoru s minimálními nároky na průtok a budou pro většinu živočichů
průchodné.
„ Přestože vodohospodářský význam oblasti byl odstavením nejbližších vodních zdrojů snížen,
je nutné zajistit veškeré manipulační a stavební prostředky proti úniku závadných látek. Stání
techniky je nutné účinně zajistit pro případ úniku závadných látek.
„ Na území stavby nelze skladovat pohonné hmoty, mazadla či jiné látky nebezpečné vodám.
„ Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost stavu stavebních strojů a uložení stavebních
materiálů s ohledem na prevenci případných úniků s možností ohrožení kvality vod.
„ Na staveništi budou k dispozici prostředky pro sanaci úniku nebezpečných látek, pracovníci
budou prokazatelně poučeni o činnosti v případě úniku závadných látek, na stavbě budou
k dispozici kontakty na zásahové jednotky, správce zdroje, správce toku a dohlížecí orgány
státní správy v oblasti ochrany vod.
„ Bude zpracován a aktualizován provozní (manipulační) řád vodohospodářských zařízení, ve
kterém budou specifikovány povinnosti provozovatele.
„ Bude vypracován (aktualizován) havarijní plán, ve kterém budou zohledněna všechna rizika
vyplývající z charakteru provozu a místních podmínek. Havarijní plán bude plnit funkci po
stránce kompetencí, organizační, zabezpečení prostředků pro asanaci havárie atd.
Flóra a fauna, ekosystémy, krajina
„ Z hlediska ochrany flóry a fauny lze jako vhodná zmírňující opatření navrhnout omezení
stavebních prací a pohybu mechanizace a následně i provozu a návštěvnosti v období
rozmnožování předmětů ochrany, resp. chráněných druhů živočichů, jejichž biotop
bezprostředně souvisí s dotčeným územím. Jedná se o období mezi druhou polovinou března
a první polovinou června, tj v období hnízdění a vyvádění mláďat. (Toto opatření je možno
upřesnit v průběhu realizace záměru v závislosti na výskytu konkrétních druhů). V uvedeném
období by mělo být zakázáno vystupování na břeh mimo určená místa (plavební komory,
přístaviště) a pohyb mimo prostor těchto zařízení, pokud jsou situována v blízkosti přírodních
stanovišť.
„ Zpracovat plán rekultivace a revitalizace ploch dotčených výstavbou.
„ Kácení stromů je nutno provádět v době vegetačního klidu.
„ Před započetím stavebních prací (omezením vodnosti toku) provést slovení a přemístění ryb z
postiženého úseku toku Radějovky.
„ Za odstraněné dřeviny bude navržena a realizována náhradní výsadba odpovídajícího
druhového složení. Výsadba bude provedena tak, aby byly zachovány průhledy z vodní plochy
do krajiny, a aby nebyla příliš zastíněna vodní plocha (doporučená je výsadba vždy po jednom
břehu). Zbývající náhradní výsadby lze provést v okolní krajině.
„ V rámci náhradních a kompenzačních opatření bude realizován úsek regionálního biokoridoru.
V navazujících fázích přípravy záměru bude návrh na realizaci biokoridoru podrobněji
rozpracován do úrovně prováděcího projektu.
„ Jako kompenzaci zaniklých stanovišť vodních organismů a rostlin by bylo vhodné vytipovat v
okolí záměru a zakomponovat do projektu realizace územního systému ekologické stability v
zájmovém území vhodné lokality na vytvoření tůní, jako náhradních stanovišť. Součástí těchto
opatření musí být rovněž výsadba náhradní zeleně odpovídajícího druhového složení.
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„ Pro ochranu toku řeky Moravy a jeho okolí připadá v úvahu určení (snížení) plavební rychlosti
a vymezení plavební dráhy v navazujících lokalitách. Podle vyhlášky č. 241/2002 Sb., není
povolena plavba rychlostí vyšší než 25 km/hod a plavba v kluzu. Jako reálné se jeví snížení
povolené rychlosti na cca 10 km/hod v místech vyžadujících zvláštní ochranu. Uvedené
opatření je vhodné zohlednit v provozním řádu plavebního kanálu.
„ Možným opatřením k ochraně Moravy je rovněž omezení pohybu návštěvníků po březích
lokalit, a ve vymezených lokalitách požívajících zvýšené ochrany přímo zakázat vystupování
na břehy. Podle vyhlášky č. 344/1991 Sb., lze na vybraných místech vyžadujících zvláštní
ochranu osadit znaky „zákaz stání“, které omezují možnosti výstupu osádek plavidel na břeh.
Jako účinné se rovněž jeví vybudování kvalitních míst pro kotvení a výstup na břeh
v lokalitách, které nejsou z hlediska ochrany přírody konfliktní.
„ Při realizaci záměru je vhodné ustanovit kvalifikovaný biologický dozor autorizovanou osobou a
to z důvodu monitoringu provádění stavebních prací a možných nepředvídatelných negativních
vlivů, a přijímání operativních zmírňujících opatření v průběhu realizačních prací.
Hluk
Z hlukového hlediska nejsou navrhována žádná zvláštní opatření.
„ Stavební činnost s významnějšími zdroji hluku je vhodné omezit pouze na denní období, resp.
mezi 700 – 2100 hod.
Odpadové hospodářství
„ V rámci dalších stupňů přípravy záměru specifikovat předpokládanou produkci odpadů
z výstavby (druhy, kategorie) a zejména způsob jejich využití či odstranění.
„ V rámci výstavby je nezbytné respektovat požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a
navazujících prováděcích předpisů.
Kulturní a historické památky, tradice
Nejsou navrhována zvláštní opatření.
„ V případě pozitivního archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický
průzkum.
Doprava
Z hlediska dopravy nejsou navrhována žádná zvláštní opatření.
Ostatní opatření
„ Návrh na vybudování náhradního biokoridoru na pravé straně toku Radějovky musí být
zohledněn v územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí a vyšších územních celků.
„ V souvislosti s uvažovanými záměry v oblasti Baťova kanálu z hlediska dlouhodobého vývoje
by bylo vhodné věnovat dostatečnou pozornost rozvoji oblasti Baťova kanálu jako celku, se
všemi souvisejícími aktivitami, které mohou vést mimo jiné ke zvýšení frekvence lodního
provozu a návštěvnosti v oblasti řeky Moravy či navazujících vodních toků. Rozvoj oblasti by
měl být kromě sociálních, ekonomických a urbanistických dopadů, posouzen i z hlediska
možných vlivů na životní prostředí, a měly by být definovány limity pro další rozvoj rekreačního
a turistického využití oblasti.
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
Pro prognózu předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí bylo provedeno terénní šetření a
analýza vstupních podkladů (archivních materiálů, podkladů oznamovatele) a informací, získaných
v rámci zjišťovacího řízení a při předběžném projednání na dotčených správních úřadech.
Základní technické podklady jsou uvedeny v přehledu použité literatury a podkladů. Doplňující
informace o území byly čerpány z tématicky zaměřených mapových podkladů a odborné literatury.
Dokumentace záměru se opírá o platné legislativní předpisy v oblasti životního prostředí.
Získané informace byly využity pro popis environmentální charakteristiky území a vytvoření
prognózy o možných vlivech, jejich velikosti a významnosti při realizaci připravovaného záměru.
Pro posouzení nebylo využito žádné statistické či matematické metody. V rámci zpracování
dokumentace byly použity standardní metody a postupy běžně používané v praxi. Speciální
metody hodnocení vlivů vyžadující podrobnější komentář nebo objasnění nebyly použity.
Podkladem pro zpracování dokumentace byly projektové podklady, vlastní průzkumy dotčeného
území, dostupné archivní podklady a průzkumy, a legislativní zdroje.
Flóra, fauna, ekosystémy, krajina
Na základě předběžného posouzení vlivů a v souladu se závěry zjišťovacího řízení byl proveden
botanický a zoologický průzkum zájmového území záměru (příloha č. 4), bylo zpracováno odborné
posouzení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 (příloha č. 5) a zpracován koncepční návrh na
realizaci náhradních opatření souvisejících s realizací posuzovaného záměru (příloha č. 6).
Podrobnější informace o použitých metodických postupech jsou součástí uvedených příloh.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory prostředí je založeno na odborném odhadu
vycházejícím z předpokladů uvedených v dokumentaci, charakteru zájmového území a dostupných
odborných informací.
V žádné ze sledovaných oblastí (veřejné zdraví, ovzduší, voda, půda, geofaktory, flóra a fauna,
hluk, památky, krajina) se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožnily jednoznačnou formulaci závěrů. Nedostatky a neurčitosti ve znalostech, které by
omezovaly platnost či formulaci příslušných závěrů z hlediska vlivů na životní prostředí, nebyly u
posuzovaného záměru identifikovány.
Charakter a umístění záměru prakticky vylučují vznik potenciálních negativních vlivů nad závěry
provedeného hodnocení.
Dílčí nedostatky ve znalostech jsou komentovány v příslušných kapitolách a zahrnuty do návrhu
opatření (viz kapitola D.IV. dokumentace).
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Část E.
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
(údaje podle kapitol B, C, D, F a G v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru)

E.I. Popis variant řešení stavby
E.I.1. Varianty lokalizace stavby
Záměr je navržen a hodnocen v jedné variantě umístění (lokalizace), které je vázáno na plochu
vlastního plavebního kanálu a jeho okolí, vymezeného v dokumentaci.
Záměr nebyl řešen v jiných lokalizačních variantách a jiné umístění záměru nepřichází v úvahu. Po
seznámení s místními poměry bylo konstatováno, že Radějovka je ve výústní trati narovnána,
regulována a patrně i částečně opevněna. Současný porost na březích zcela zřejmě roste
v sedimentech uložených Radějovkou na původní upravené břehy. Jiné trasování by bylo
radikálním zásahem do krajiny a to nejen z hlediska životního prostředí, ale i z hlediska ochrany
před povodněmi a z hlediska majetkových poměrů.
Umístění záměru nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a využití
dotčených ploch není v rozporu s územně plánovacími dokumentacemi. Dílčí změny funkčního
využití ploch budou řešeny v rámci změn a doplňků územních plánů dotčených sídel.
E.I.2. Varianty technického provedení stavby a použité technologie
Při zpracování projektové dokumentace byly sledovány dvě varianty technického řešení úpravy
koryta Radějovky:
a) úprava břehu ponořenými štětovými stěnami
b) vysvahování břehu ode dna koryta Radějovky.
V průběhu projednávání projektové dokumentace a možných variant technického provedení stavby
byla formulována řada připomínek k oběma variantám.
K variantě a):
-

ponořené štětové stěny by vyžadovaly trvalé plavební značení

-

technické řešení by ztěžovalo překonávání vodního toku živočichům

-

z důvodů zajištění plavebního ponoru a vyhýbání plavidel by bylo nutno vytvořit kynetu ve
větší šíři min. 9 m a tím by došlo k zásahu do břehů téměř v celé délce úseku

-

řešení je finančně nákladnější a z hlediska provádění složitější, vyžaduje snížení hladiny
jezu Hodonín po dobu výstavby

-

stavební konstrukce by byly obtížně obnovitelné po svém dožití.

K variantě b):
-

dojde k zásahu do břehů v celé délce úseku

-

tvar koryta lépe kopíruje přirozený tvar a umožňuje běžné osídlení florou a faunou.

Po projednání konceptu dokumentace pro územní řízení bylo na základě většinového názoru
rozhodnuto o pokračování podle varianty b), která byla označena jako reálná jak z hlediska
provozního, tak u hlediska očekávaných důsledků na okolní prostředí. Varianta a) nebyla dále
řešena a proto není ani posuzována v rámci této dokumentace.

Strana: 95

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec

A.M. - Ekologické inženýrství

E.I.3. Varianty koncepčního řešení návrhu ÚSES
V průběhu zpracování projektových podkladů byly navrženy a vyhodnoceny 3 varianty
koncepčního řešení územního systému ekologické stability v zájmovém území záměru:
Varianta A - vedení biokoridoru paralelně s tokem Radějovky uvnitř ochranných hrází
Varianta B - realizace nového biokoridoru v prostorech zazemněných ramen Morávky
Varianta C - vytvoření paralelního biokoridoru vně podél pravobřežní ochranné hráze Radějovky
Varianta A - vedení biokoridoru paralelně s tokem Radějovky uvnitř ochranných hrází
Varianta je založena na vybudování bermy výškově situované mírně nad vzdutou hladinou vody
v upraveném kanálu Radějovky. V prostoru této bermy by byl vytvořen náhradní tok s navazujícími
mokřadními a vodními biotopy.
Kladné stránky varianty: Toto řešení klade nejnižší nároky na výkup okolních pozemků. V kanálu
Radějovky by byla umožněna jak podélná tak příčná migrace organizmů. Tato skutečnost je
zvláště významná vzhledem k únikovým možnostem živočichů před projíždějícími plavidly.
Dostatečně atraktivní prostředí paralelního toku by potenciálně přitahovalo faunu z vlastního
plavebního kanálu.
Záporné stránky varianty: Prostor pro vybudování bermy s náhradním tokem je možné získat
pouze posunutím stávajících těles hrází, spojeným se značnými přesuny zemních hmot. V každém
případě by v rámci tohoto řešení bylo nanejvýš problematické dodržet minimální šířkové parametry
odpovídající nárokům regionálního biokoridoru. V souvislosti s vedením biokoridoru uvnitř
ochranných hrází by vznikla nutnost vyřešit jeho průchodnost přes příčné objekty na plavebním
kanálu. Finanční náročnost tohoto řešení se tak stává neúnosnou a především neodpovídající
konečnému efektu z pohledu fungujícího regionálního biokoridoru.
Varianta B - realizace nového biokoridoru v prostorech zazemněných ramen Morávky
Tato varianta je založena na přeložení regionálního biokoridoru do jiného vhodného umístnění
v rámci okolní nivní krajiny.
Pro řešení této varianty byla provedena analýza historických mapových podkladů měřítek 1 : 2 880
a menších, z let 1764 – 1880. Dle těchto podkladů byly do analytické mapy vyneseny historické
trasy koryt Moravy a Morávky. Tyto trasy byly zpřesněny kontrastní analýzou na základě
porostních příznaků vyšetřených z aktuálních ortofotomap velkých měřítek (1 : 5 000). Zjištěné
trasy reprezentují partie území, které jsou z pohledu elevace území i z pohledu potenciálních
podmínek přírodního prostředí nejvhodnější pro realizaci nového toku s přiléhajícími hydrofilními
společenstvy. Vlastní řešení by pak obsahovalo vytvoření nápustného objektu na toku Radějovky a
vytvoření mělkého koryta napojujícího nový tok s navazujícím biokoridorem po vyšetřených trasách
na nadregionální biokoridor na řece Moravě. V okolí nového toku by byly v potřebné šířce
vykoupeny pozemky a provedeny potřebné výsadby.
Kladné stránky varianty: Varianta plně respektuje přírodní potenciál nivní krajiny. Nově vybudovaný
biokoridor by se stal prvkem členícím velké homogenní plochy zemědělské půdy. Vzhledem k jeho
délce by v území vznikla řada nových biotopů, které by na sebe vázaly množství živočišných a
rostlinných druhů.
Záporné stránky varianty: Realizace této varianty je vázána na vyřešení majetkových poměrů
(výkup, dlouhodobý pronájem) na množství parcel různých vlastníků. U většiny parcel by také
muselo dojít k vynětí ze zemědělského půdního fondu. Samotná finanční zátěž související
s vyřešením majetkových poměrů by v relaci k investici do splavnění toku byla neúnosnou. Další
nemalé náklady by byly vázány na vybudování nového koryta a výsadby vegetace.
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Varianta C - vytvoření paralelního biokoridoru vně podél pravobřežní ochranné hráze
Radějovky
Varianta je založená na vytvoření biokoridoru s nově vybudovaným drobným vodním tokem v pásu
území bezprostředně přiléhající k pravé ochranné hrázi Radějovky. Vlastní řešení by obsahovalo
výkupy potřebných pozemků, vytvoření nové vodoteče, vyřešení nápustného a zaúsťovacího
objektu a vegetační úpravy.
Kladné stránky varianty: Varianta má relativně nízké nároky na okolní pozemky a z podstatné části
využívá lokálního biocentra situovaného ve střední části řešeného území. V relaci k ekologické
hodnotě stávajícího regionálního biokoridoru vedeného na Radějovce představuje variantu, která
v plné míře kompenzuje narušení jeho funkčnosti a navíc významně zkvalitňuje okolní přírodní
prostředí.
Záporné stránky varianty: Je třeba precizně vyřešit spádové poměry a prostorové vedení koryta
vzhledem ke stávajícím melioračním kanálům a snížené hladině podzemní vody (zvláště při vtoku
do Radějovky v km 0,4). Dále bude třeba vyřešit překonání ochranné hráze Moravy (při km 0,35 na
Radějovce).
V rámci projednávání zmíněných návrhů a konzultací byla jako nejvhodnější vybrána varianta C vytvoření paralelního biokoridoru vně podél pravé ochranné hráze Radějovky. Tato varianta je
podrobněji rozpracována v příloze č. 6 této dokumentace.

E.II. Porovnání variant
Z hlediska umístění je záměr navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta
tzv. nulová, představující nerealizaci stavby.
Nulová varianta v zásadě odpovídá ponechání kanálu v současném stavu bez prodloužení
splavnosti k řece Moravě.
Technické řešení záměru bylo na základě projednání projektové dokumentace navrženo rovněž
v jedné reálné variantě – vysvahování břehů ode dna koryta Radějovky.
Vyhodnocení variant uvedené v předchozím oznámení vycházelo z nereálných vstupních údajů a
informací. Vzhledem k tomu, že žádná z předběžných podmínek stavených pro variantu a) - stěny
ukončeny pod hladinou vody, svahy zasahovaly trvale pod vodní hladinu, minimalizace zásahů do
stávající svahů a vegetace – není reálná, nebyla varianta se štětovými stěnami dále posuzována.
Porovnání variant koncepčního řešení návrhu ÚSES v zájmovém prostoru bylo provedeno na
úrovni studie a k podrobnějšímu zpracování a posouzení byla vybrána varianta spočívající ve
vytvoření paralelního biokoridoru vně podél pravé ochranné hráze Radějovky. Obě zamítnuté
varianty se jeví z hlediska jejich realizace jako podstatně problematičtější s tím, že efekty a přínosy
lze u všech zvažovaných variant hodnotit výrazně pozitivně.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách dokumentace lze prověřovaný záměr
označit pro dané území za únosný a přijatelný.
Využití řešeného území pro prověřovaný záměr lze považovat za akceptovatelné při respektování
podmínek definovaných pro navazující etapy přípravy a realizace záměru.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze považovat za přijatelný a vhodný způsob využití a
rozvoje území. Na rozdíl od varianty nulové převažují u aktivní varianty v cílovém stavu pozitivní
přínosy v řadě oblastí (využití potenciálu území, posílení ekologické stability území). Rizika
vyplývající z realizace aktivní varianty jsou nízká a přijatelná.
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Část F.
ZÁVĚR
Předložená dokumentace se zabývá hodnocením vlivů záměru „Prodloužení splavnosti vodní
cesty Otrokovice – Rohatec" na životní prostředí.
Předkládaný záměr představuje realizaci nové plavební komory u jezu Sudoměřice (Rohatec),
rekonstrukci tohoto jezu a rozšíření koryta toku od jezu k zaústění do řeky Moravy v celkové délce
cca 900 m.
Záměr je posuzován v jedné územní variantě a v jedné variantě technického řešení záměru, které
bylo zvoleno na základě projednání návrhů v rámci projektové dokumentace.
Realizace záměru nevyvolá významné negativní důsledky na životní prostředí. Vlivy prodloužení
splavnosti vodní cesty na jednotlivé složky a faktory životního prostředí lze hodnotit souhrnně jako
nízké a málo významné, ve většině charakteristik jako zanedbatelné až nulové.
Záměr není charakterizován významnějšími důsledky na veřejné zdraví. Zdravotní rizika plynoucí
z realizace záměru jsou hodnocena jako velmi nízká až zanedbatelná. Rovněž v ostatních
oblastech jsou důsledky realizace záměru v mezích platných norem a předpisů a není očekáváno
nadlimitní působení v žádném z hodnocených faktorů životního prostředí.
Nejvýznamnější dopady jsou identifikovány v oblasti ochrany přírody a krajiny, kde dochází
k zásahu do řady chráněných zájmů. Žádný ze specifikovaných střetů není kritický a natolik
významný, že by vylučoval realizaci záměru. Vlivem záměru není předpokládáno narušení
stávajících ochranných funkcí či režimů v zájmovém území, ani poškození současných prvků
vymezených k ochraně přírodních podmínek zájmového území.
Hodnocení střetů v oblasti ochrany přírody je obsahem odborných posudků vypracovaných
autorizovanými osobami, které tvoří přílohy oznámení. Závěry těchto posudků jsou zohledněny
v celkovém hodnocení záměru. Navržené podmínky a doporučení jsou zahrnuty do návrhu
opatření.
Realizace náhradních opatření spočívajících v doprovodném biokoridoru na pravé straně toku
Radějovky umožní v cílovém stavu zvýšení ekologické stability území a zachování či rozšíření
biodiverzity dotčeného území.
Umístění záměru lze označit za akceptovatelné jak z hlediska stavu jednotlivých složek životního
prostředí v zájmovém území, tak z hlediska výhledové celkové ekologické zátěže území.
Charakter záměru vyžaduje realizaci řady opatření k omezení negativních vlivů na životní
prostředí, z nichž některá lze označit jako zvláštní a výjimečná. Kromě již zmíněného náhradního
biokoridoru jde o omezení návštěvnosti lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů
v době hnízdění a vyvádění mláďat. Toto omezení se však netýká běžného turistického provozu na
vlastní vodní cestě.
Dalším z výjimečných opatření by mělo být celkové zhodnocení dlouhodobého rozvoje oblasti
Baťova kanálu se všemi souvisejícími aktivitami, které mohou vést mimo jiné ke zvýšení frekvence
lodního provozu a návštěvnosti v oblasti řeky Moravy, a posouzení tohoto rozvoje z hlediska
možných vlivů na životní prostředí.
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje ani absolutně, ani v relativním srovnání se stávajícím
stavem, významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými
environmentálními důsledky. Rizika jsou omezena na běžně přijímaná rizika stavebních činností a
lodní dopravy.

Strana: 98

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec

A.M. - Ekologické inženýrství

Během zpracování dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí nebyly zjištěny
skutečnosti, které by vylučovaly jeho realizaci. Souhrnně lze konstatovat:
® Umístění provozu je, s přihlédnutím k charakteru záměru a využití zájmového území,
akceptovatelné.
® Provoz nepředstavuje významnou zátěž pro jednotlivé složky životního okolí ve svém okolí.
Závěry dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí nepřinášejí významné
argumenty proti jeho realizaci v navrženém technickém řešení. Z hlediska vlivů na životní prostředí
a na veřejné zdraví lze s realizací záměru „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice –
Rohatec " v předložené a hodnocené variantě souhlasit.
Vlivy na území Slovenské republiky lze za provozu záměru očekávat obdobné jako na české
straně. V etapě výstavby budou na slovenské straně vlivy výrazně nižší než na straně české,
neboť většina stavebních aktivit se bude odehrávat z české strany, včetně dopravy a stavebního
zázemí.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí
nad únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území,
likvidace cenných ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského
zdraví apod.). Žádný z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru
identifikován.
Konečné závěry platí za předpokladu správnosti vstupních dat a informací uváděných v
dokumentaci. Pokud by v průběhu další přípravy záměru nebo při jeho realizaci došlo ke změně
vstupních parametrů nebo se objevily odchylky oproti uváděným předpokladům, bylo by vhodné
tyto závěry aktualizovat s ohledem na nové poznatky a informace.
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Část G.
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a
dále závěry jednotlivých dílčích okruhů hodnocení vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o
podrobnější údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol dokumentace a odborných
příloh.

G.I. Informace o procesu posuzování a účelu dokumentace
V září 2005 bylo zpracováno oznámení záměru dle § 6 zákona a předáno na MŽP k provedení
zjišťovacího řízení. Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 14.10.2005 a ukončeno dne 14.12.2005
vydáním závěru zjišťovacího řízení, č.j.: 8025/OPVI/05 (300541/710/05).
Vzhledem ke skutečnosti, že záměr se nachází přímo na státní hranici mezi Česku republikou a
Slovenskou republikou, je záměr posuzován současně podle hlavy II. zákona č. 100/2001 Sb. –
Posuzování vlivů na životní prostředí přesahující hranice České republiky. Příslušnému úřadu SR
bylo zasláno oznámení s požadavkem na provedení procedury posuzování ve smyslu platné
legislativy. Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky vydalo rozhodnutí č.j.: 3879/051.6/ml dne 6.2.2006. Oba uváděné dokumenty jsou součástí příloh této dokumentace.
Dokumentace je zpracována v souladu s požadavky § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 4 k zákonu. Cílem dokumentace je
posoudit možné vlivy záměru na životní prostředí se zaměřením na ty oblasti, které byly na
základě zjišťovacího řízení uvedeny jako významné. Své písemné vyjádření k dokumentaci může
zaslat každý na adresu ministerstva životního prostředí do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o
dokumentaci.

G.II. Informace o prověřovaném záměru
Charakter, kapacita a umístění záměru
Předmětem procesu posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, je prodloužení vodní cesty Otrokovice –
Rohatec vodním tokem Radějovka až k ústí do řeky Moravy.
Vodní cesta Otrokovice - Rohatec byla postupně rekonstruována a modernizována až po poslední
plavební komoru Petrov. Zbývá uvést do původního stavu poslední kanálový úsek pod plavební
komorou Petrov k původnímu obratišti v Rohatci u tabulového jezu a zajistit výstavbu nové vodní
cesty, která spojí kanál s vodním tokem Moravy ve vzdutí jezu Hodonín.
Od výklopníku v Rohatci po směru toku byla původní vodní cesta vedena vodním tokem
Radějovka k jejímu soutoku se Sudoměřickým potokem a dále jako hraniční tok až k obratišti nad
stávajícím tabulovým jezem. Obnovu tohoto úseku vodní cesty bude zabezpečovat jiný investor.
Pod jezem Rohatec se již nejedná o obnovu původní vodní cesty, ale o její prodloužení
nesplavným hraničním vodním tokem Radějovka do vodního toku Morava. Hladina Moravy je
zde vzdouvána jezem Hodonín a je v úseku od ústí Radějovky až k jezu Hodonín pro
požadovanou plavební hloubku 1,5 m splavná. Předmětem záměru je právě nesplavný úsek od
jezu Rohatec po zaústění do Moravy.
V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely procesu EIA záměr
charakterizován následujícími údaji:
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délka řešeného úseku
plavební hloubka
šířka ve dně

nová plavební komora Rohatec

900 m
1,5 m
6m
spád
rozměr

výtlak

2,25 m
38,5 x 5,3 x 1,5 m
220 tun

(teoretická hodnota podle třídy vodní cesty a rozměrů plavebních komor)

Záměr je umístěn na území České republiky (pravý břeh říčky Radějovky) a na území Slovenské
republiky (levý břeh říčky Radějovky). Tok Radějovky je v řešeném úseku hraničním tokem a
hranice mezi ČR a SR prochází středem vodního toku.
Na území České republiky je záměr je situován na území obcí Sudoměřice a Rohatec, které náleží
k Jihomoravskému kraji. Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:
obec:
katastrální území:

Jihomoravský
Rohatec, Sudoměřice
Rohatec, Sudoměřice

Na území Slovenské republiky je záměr situován na území města Skalica, které patří do
Trnavského kraje. Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:
obec:
katastrální území:

Trnavský
Skalica
Skalica, Seče

Obrázek č. 1: Situace širších vztahů (1:50 000)

Charakter záměru
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je prodloužení vodní cesty Otrokovice – Rohatec
v úseku Rohatec – Hodonín.
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Posuzovaný úsek vodní cesty je ve smyslu §3 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve
znění pozdějších předpisů, zařazen mezi využívané vodní cesty. Dle přílohy §3 uvedeného
zákona, odst. (4) písm. c) je zařazen následovně:
Ø vodní tok Moravy od ústí vodního toku Bečvy po soutok s vodním tokem Dyje, včetně průplavu
Otrokovice - Rohatec.
Ve smyslu §2 odst. (4) vyhlášky č. 222/1992 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v
přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, je
posuzovaný úsek vodní cesty zařazen následovně:
Ø dopravně významná využívaná vodní cesta uvedená v §3 odst. (4) písm. c) zákona v úseku od
říčního km 207,0 po soutok s vodním tokem Dyje je vodní cestou 0. třídy.
Příloha 1 (Klasifikace vnitrozemských vodních cest) vyhlášky č. 222/1992 Sb., o vodních cestách,
plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění
pozdějších předpisů, potom uvádí parametry vodní cesty 0. třídy 5 následovně:
druh cesty: místního významu
třída cesty: 0
rozměry plavební komory: užitná délka 38,5 m
užitná šířka 5,3 m
minimální hloubka vody nad záporníkem 1,5 m
minimální podjezdná výška nad maximální hladinou 3,5 m
charakteristika návrhového plavidla:

délka: 20 m
šířka: 5 m
ponor: 1,20 m

Posuzovaný úsek je tedy zařazen mezi dopravně významné vodní cesty, spolu s tokem Moravy.
Přesto je zde uvažováno prakticky výhradně s plavbou rekreační a vodní dopravou místního
významu.
Vodní cesta Otrokovice - Rohatec vznikla v letech 1934 - 1938 v rámci výstavby zavlažovacích
kanálů pro lodě nosnosti 150 tun a s ponorem 1,2 m. V roce 1961 zde byla nákladní doprava
zastavena a jako vodní cesta již dále nebyla udržována.
Zájem o využití této vodní cesty pro rekreační účely byl znovu probuzen v průběhu 90. let minulého
století a vodní cesta byla postupně obnovována a prodlužována.
Pro turistické využití vodní cesty by bylo účelné ji na jihu ukončit v atraktivním místě, které může
být cílem pro další aktivní rekreaci. Tím může být jak město Hodonín, tak meandrující úsek
vodního toku Moravy. To by bylo realizováno prodloužením vodní cesty Otrokovice - Rohatec do
zdrže jezu Hodonín, tj. do úseku, kde je řeka Morava hraničním tokem.
Prodloužení vodní cesty bude zahrnovat výstavbu plavební komory Rohatec vedle stávajícího jezu
na vodním toku Radějovka a rozšíření koryta tohoto nesplavného toku pod jezem v délce cca 900
m. Součástí záměru je zvýšení jednoho hodpodářského mostu a odstranění jednoho mostu.
Platné územní plány respektují stávající polohu plavebního kanálu, která zůstane zachována.
Úpravu celého úseku je nutno projednat v Česko-slovenské komisi pro hraniční vody, neboť
Radějovka je zde hraničním vodním tokem, a rovněž ve Stálé česko-slovenské hraniční komisi.
V této souvislosti je třeba zmínit i uvažované napojení města Skalica na Slovensku na Baťův
kanál, o které toto město projevuje od roku 1996 zájem. Tento záměr je však samozřejmě
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Určená třída vodní cesty stanoví, pro jaké největší plavidlo ("návrhové plavidlo") jsou na vodní cestě podmínky k jeho
bezpečnému a plynulému provozu.
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podmíněn obnovou stávající vodní cesty. Dále je možno využít koryta Sudoměřického a
Skalického potoka.
Na území Slovenské republiky je připravována realizace stavby „Městské přístaviště Skalica na
Baťově kanále“. Celé přístaviště je navrženo na území Slovenské republiky na levém břehu říčky
Radějovky nad stávajícím tabulovým jezem a připravovanou plavební komorou Rohatec.
V současné době nemá Slovenská republika žádný přístup k turisticky atraktivnímu Baťovu kanálu.
Přístaviště je navrženo v rámci oživení dolní části Baťova kanálu jako první přístupové místo, které
umožní výstup turistů na Slovenské území a naopak přístup ke kanálu ze Slovenské strany.
Prostor přístaviště bude poměrně rozsáhlý a využívá prakticky celý prostor levobřežní inundace
nad tabulovým jezem mezi dnešním korytem a levou ochranou hrází, který bude tímto záměrem
revitalizován.
Zdůvodnění potřeby záměru
Vodní turistika se svými specifickými stavbami i objekty, zvláštní atmosférou, historickými
reminiscencemi a spojením s přírodou tvoří velmi zvláštní kolorit v každé oblasti, který je často
využit jako typický prvek regionu zejména pro rozvoj turistického ruchu.
Novým posláním vodní cesty Otrokovice - Rohatec s historickým názvem “Baťův kanál “ je vytvořit
páteř pro turisticky hojně využívanou oblast Moravské Slovácko, na které bude možno rozvinout
síť turistických a rekreačních služeb, jako :
® vyjížďky osobními loděmi (individuální a skupinové plavby),
® pronájem motorových člunů, kajutových lodí pro vícedenní výlety, veslic a kanoí
® zřízení pláží, koupališť, hřišť a tenisových dvorců,
® provozování zábavních a kulturních center, škol jízdy na koních, půjčoven jízdních kol,
občerstvení, restaurací,
® ubytování (kempy, penzióny, hotely),
® vybudování sítě značených turistických a cyklistických stezek.
V zásadě jde o posílení možnosti individuální turistiky po celé atraktivní oblasti. Podobné využití
malých vodních cest je možné vidět v USA, Anglii, Irsku, Francii a v Německu.
Využívání vodních cest pro aktivní rekreaci přispěje k seznámení veřejnosti nejen s historickými
vodními cestami, ale může i vzbudit zájem veřejnosti o vodní cesty a plavbu v komplexním
pohledu.
V minulosti byl tento úsek splavný k obratišti u tabulového jezu, což je cca 1 km od zaústění do
řeky Moravy. Zprovoznění posledního neobnoveného úseku a výstavba nové vodní cesty až po
zaústění do řeky Moravy, obě akce v úhrnné délce cca 5,8 km, umožní prodloužit turisticky velmi
atraktivní cestu až do města Hodonín. Celková splavná délka uceleného úseku se tak prodlouží z
dnešních cca 48 km na přibližně 60 km.
Vodní cesta byla obnovena na původní parametry a v současnosti je užívána pro rekreační a
turistické účely. I přes stále rostoucí počet návštěvníků je však ekonomický efekt z turistického
ruchu nedostatečný (nízké tržby, krátká doba sezóny, nerovnoměrné využití kapacit v průběhu
roku, apod.). Mimo vodní cestu BK existuje v nejbližším okolí větší množství kulturních památek a
jiných atraktivit, které mají své různě veliké, ale vyhraněné skupiny návštěvníků. Všechny tyto
atraktivity v oblasti Baťova kanálu však dohromady nejsou dostatečně propojeny, nevytváří
potřebný synergický efekt, chybí zde tzv. destinační management.
Účelem projektu je využít celkový ekonomický potenciál oblasti Baťova kanálu. Proto je
navrženo propojit všechny místní atraktivity do jednoho funkčního celku - a to nejen na
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vodní cestě, ale i v jejím souvisejícím okolí, prostřednictvím zpevněných cyklostezek,
vedenými po březích v jedinečném přírodním prostředí.
Záměr je vázán na stávající průběh plavebního kanálu bez zásahu do zastavěných území
dotčených obcí. Záměr je situován do prostoru bez obytné zástavby. Nejbližší obytné objekty se
nacházejí v obci Rohatec cca 1 km západně od řešeného území. Zástavba obce Sudoměřice je
vzdálena 2,5 km v. a města Skalica 2 km jv. od řešeného území.
Lokalizace záměru nevyvolává zásadní střety zájmů z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými
dopady výstavby i provozu posuzovaného záměru, z hlediska ochrany životního prostředí ani
z hlediska územního plánování (umístění je v souladu s územně plánovacími podklady). Střety z
hlediska ochrany přírody a krajiny budou řešeny v dalších fázích přípravy záměru v rámci souboru
opatření k vyloučení či minimalizaci, nebo kompenzaci možných negativních důsledků na životní
prostředí.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Hlavní textová část oznámení, na kterou odkazujeme pro podrobnější informace, obsahuje popis:
▪

Historie vodní cesty Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál)

▪

Obnova vodní cesty

▪

Stávající stav vodní cesty a její parametry
Plavební kanál

Trasa vodní cesty vede od nadjezí tabulového jezu až po zaústění do Moravy korytem vodního
toku Radějovky. V km 0,900 je tabulový jez o 2 polích šířky 5,3 m, který slouží pro stabilizaci
hladiny v plavebním úseku mezi překladištěm Rohatec a plavební komorou Petrov na původní kótě
165,44 m n. m. Pod jezem v km 0,449 je pevný práh ve dně, který stabilizuje hladinu pod jezem.
Pro cílové parametry vodní cesty je počítáno s hloubkou vody 1,5 m (od hydrostatické hladiny jezu
Hodonín a tabulového jezu na Radějovce) a šířkou ve dně 6,0 m. Sklony svahů jsou navrženy
v hodnotě 1:1,5. Úprava koryta bude zahrnovat jeho vyčištění od přerostlé a náletové vegetace,
prohloubení a rozšíření na požadované parametry. S ohledem na vedení státní hranice osou toku
se počítá s rozšířením na obě strany.
Plavební komora
Plavební komora Rohatec bude sloužit k překonání spádu 2,5 m mezi hydrostatickými hladinami
tabulového jezu na Radějovce v km 0,900 (165,44 m n. m.) a jezu Hodonín na Moravě (162,94 m
n. m.).
Plavební komora je navržena na pravém břehu, t.j. na české straně, vedle stávajícího jezu na
Radějovce v km 0,900. Objekt plavební komory se nachází v tělese stávající protipovodňové
hráze, která bude v daném upravena tak, aby byla zachována její funkce.
Rejdy plavební komory
Horní rejda je vytvořena ve zdrži jezu na Radějovce u pravého břehu, který bude pro potřeby rejdy
upraven. Hloubka vody bude 1,5 m, sklony svahu 1 : 1,5.
Na prostor horní rejdy navazuje bývalé obratiště, které bude třeba pouze odbahnit, případně
prohloubit na úroveň horní rejdy, tedy 163,94 m n. m. Obratiště má průměr 55 m.
Dolní rejda je vytvořena v pravém břehu pod plavební komorou. Rejda bude mít hloubku 1,5 m,
šikmý břeh ve sklonu 1 : 1,5. Rejda je vybavena čekacím stáním s možností výstupu na břeh,
neboť pro širší plavidla bude následující úsek splavný pouze jednosměrně. Vjezd do komory bude
opět vybaven šikmými svodidly.
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Mosty
V rámci úprav Radějovky pro plavební provoz bude nutné zvýšit podjezdnou výšku mostů na 3,5
m. Na upravovaném úseku se nacházejí dva hospodářské mosty v km 0,650 a 0,075.
Hospodářský most v km 0,075 bude rekonstruován na potřebné parametry, most v km 0,650 bude
odstraněn. Dále bude postavena lávka pro pěší a cyklisty v km 0,805 u dolního konce plavební
komory.
Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha 1.2.).
Obrázek č. 2: Situace zájmové lokality – rozsah záměru

G.III. Informace o vlivech na okolní prostředí
V dokumentaci jsou hodnoceny vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo, ovzduší a klima, povrchové
a podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, hlukovou a
dopravní situaci, kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace
těchto složek a faktorů přírodního a sociálního prostředí, jejichž popis je uveden v části C této
dokumentace a v přílohách dokumentace.
Z analýzy předpokládaných vlivů záměru vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze
hodnotit ve většině složek a faktorů jako nulové či velmi nízké, s lokálním rozsahem bez očekávání
významných negativních důsledků na složky a faktory okolního prostředí.
Vlivy na veřejné zdraví a obyvatele jsou předběžně hodnoceny jako prakticky nulové a zcela
zanedbatelné.
Vlivy na zdraví v důsledku znečištění ovzduší, kontaminace vody, půdy nebo potravního řetězce za
běžného provozu nebo v důsledku havárie jsou prakticky vyloučeny.
Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako pozitivní, s regionálním dopadem.
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Významné ekonomické dopady realizace záměru pro město a obyvatelstvo nejsou očekávány.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za velmi nízké a nevýznamné.
Prodloužení vodní cesty nebude příčinou překračování platných imisních limitů. Ovlivnění
klimatických podmínek a faktorů vlivem existence a provozu záměru není předpokládáno.
Významné vlivy na hydrologické a hydrogeologické podmínky byly již realizovány v souvislosti
s výstavbou vodního díla Baťův kanál a soustavy melioračních toků. Účelem stavby je prodloužení
splavnosti kanálu bez významných dopadů na stávající vodní režim a kvalitu vod.
Vlivy spojené se změnou způsobu odvodnění nejsou předpokládány.
Vlivy na hydrologické charakteristiky vodních toků včetně plavebního kanálu jsou hodnoceny jako
nízké. Ovlivnění kvality povrchových od není očekáváno.
Vlivy na podzemní vody jsou hodnoceny jako málo významné až zanedbatelné. Hydrologické
charakteristiky podzemních vod (směr proudění, propustnost kolektoru, výška hladiny, infiltrační
oblast) nebudou záměrem dotčeny. Přirozené podmínky pohybu podzemních vod a jejich dotace
byly již narušeny v minulosti v důsledku výstavby sítě závlahových kanálů. Ovlivnění
hydrologických charakteristik odběrem na jímacích územích pominulo s ukončením odběru na
těchto zdrojích. Vlivy na kvalitu podzemních vod lze hodnotit jako nulové.
Dopady záměru na hydrogeologický režim jsou hodnoceny jako nízké, rozsahem jako místní.
Výstavba a provoz záměru představuje zvýšení rizika ovlivnění kvality povrchových vod v důsledku
mimořádného stavu (např. únik ropných látek ze stavebních strojů nebo plavebního prostředku).
Riziko úniku významného objemu nebezpečných látek lze považovat za nízké.
Záměr se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů. Trasa kanálu je vedena podél jímacího
území bývalého zdroje pitné vody Kouty, zdroj je v současné době nevyužíván a bez perspektivy
dalšího využití. Ani ostatní zdroje v zájmovém území (Gebhard, Zásada a Perunské), jejichž
ochranná pásma jsou dosud v platnosti, nejsou využívány a dle sdělení správce zdrojů jsou bez
perspektivy dalšího využití. Vliv na vodní zdroje lze za běžných podmínek zcela vyloučit.
Realizací záměru bude dotčen zemědělský půdní fond, přičemž významnější zásah do stávající
organizace a využití půdy vyvolá realizace doprovodného biokoridoru; negativní vlivy na kvalitu
půdy nejsou očekávány.
Záměrem nebude ve významné míře dotčena infrastruktura spojená s využitím půdy (závlahy,
odvodnění) a nebude ovlivněna funkčnost stávajících opatření..
Realizace prověřovaného záměru nepředstavuje riziko pro kvalitu půdy a horninového prostředí.
Vlivy na geologické poměry nejsou očekávány. Nejsou očekávány vlivy na surovinové nebo jiné
přírodní zdroje.
Vlivy na faunu flóru lze hodnotit jako nízké a málo významné, bez zásadních negativních střetů a
dopadů; bez zásadního narušení podmínek či negativního ovlivnění místních populací rostlin a
živočichů. Stavba nezpůsobí zánik populací ani jednoho ze zjištěných druhů rostlin nebo živočichů
v daném území.
Jisté negativní dopady související zejména s rušením jak v etapě výstavby, tak v etapě provozu,
nelze vyloučit. Jejich význam je však na umělém korytě malý a spíše se mohou projevovat na
přírodních stanovištích podél toku Moravy, která bude sloužit jako navazující úsek vodní cesty.
Vlivem záměru dojde k poměrně významnému negativnímu ovlivnění biokoridoru, který je
v současné době veden od řeky Moravy po toku Radějovky. Funkce tohoto biokoridoru bude po
dobu výstavby prakticky vyloučena a po zpětném uvedení do provozu nelze očekávat zcela
bezproblémové funkční řešení. Z tohoto důvodu je navrženo vybudování náhradního biokoridoru
na pravé straně toku Radějovky včetně nového drobného vodního toku, který umožní v cílovém
stavu zvýšení ekologické stability území a zachování či rozšíření biodiverzity dotčeného území.
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Vlivy na ostatní prvky územního systému ekologické stability lze hodnotit jako zanedbatelné.
Záměrem nedojde k jejich narušení či poškození. Taktéž vlivy na VKP lze hodnotit jako málo
významné bez očekávaných významných negativních dopadů.
K přímému ovlivnění předmětů ochrany lokalit soustavy Natura 2000 na území České republiky a
Slovenské republiky nedojde. Žádný ze zjištěných druhů není přímo existenčně vázaný na oblast
upravovaného toku a souvisejících úprav v zájmovém území. Jedná se především o zaznamenané
přelety nebo aktivity související s vyhledáváním potravy a dalších zdrojů. Vliv na tyto předměty
ochrany může být tedy pouze nepřímý v podobě jejich rušení nebo zrazování z prostoru záměru.
Významnější vlivy nelze vyloučit v navazujícím úseku vodní cesty na toku řeky Moravy. Za tímto
účelem je vhodné respektovat doporučená opatření a zohlednit je v provozních řádech vodní cesty
a souvisejících zařízení.
Vliv na ostatní typy zvláště chráněných území (NPR, NPP, PR, PP, CHKO) není očekáván.
Realizace záměru nepovede ke změně biotických charakteristik lokality. Realizací posuzovaného
záměru dojde vlivem náhradního biokoridoru k plošnému ovlivnění ekologické stability území ve
směru zvýšení ekologické stability v zájmovém území. Navržená kompenzační opatření výrazně
převyšují ekologickou újmu způsobenou realizací záměru. Ve vztahu k okolní krajině představují
podstatné zhodnocení jejího přírodního potenciálu s navýšením celkové ekologické stability území
a území navazujících (niva Moravy).
Dopad realizace záměru na krajinu lze označit jako zanedbatelný. Nové či rekonstruované objekty
nebudou v krajině dominantní a nepovedou ke změně krajinné charakteristiky.
Očekávané hlukové vlivy záměru lze hodnotit jako velmi nízké a zanedbatelné.
Posuzovaný záměr prodlužuje stávající vodní cestu do dalšího provozuschopného úseku. Tento
úsek zahrnuje řeku Moravu až po jez v Hodoníně. Tím bude na vodní cestu připojeno regionálně
významné město Hodonín. Tento efekt je hodnocen jako pozitivní.
Jiné vlivy na dopravu lze v lokálním měřítku považovat za nevýznamné, v širším měřítku pak za
zanedbatelné.
Důsledkem realizace záměru nebudou emise elektromagnetického nebo jaderného záření.
Vlastní Baťův kanál, který je přírodní a technickou památkou, nebude záměrem zásadním
způsobem ovlivněn. Dojde pouze ke splavnění jeho posledního úseku, který dosud nebyl k plavbě
přizpůsoben. Tento vliv lze hodnotit jako pozitivní, protože přispěje k celkové obnově plavebního
kanálu a k rozšíření jeho využití (přestože pouze rekreačnímu a turistickému). Jiné úseky kanálu
nebudou záměrem nijak dotčeny.
Posuzovaný záměr nebude mít vliv na jiné historické nebo kulturní památky.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách dokumentace lze prověřovaný záměr
označit pro dané území za únosný a přijatelný.
Využití řešeného území pro prověřovaný záměr lze považovat za akceptovatelné při respektování
podmínek definovaných pro navazující etapy přípravy a realizace záměru.
Vlivy na území Slovenské republiky lze za provozu záměru očekávat obdobné jako na české
straně. V etapě výstavby budou na slovenské straně vlivy výrazně nižší než na straně české,
neboť většina stavebních aktivit se bude odehrávat z české strany, včetně dopravy a stavebního
zázemí.
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GEOLOGICKÉ PROFILY ARCHIVNÍCH A PRŮZKUMNÝCH VRTŮ

název sondy:
metráž [m]

V-II

úroveň terénu:

164,83 m n.m.

hloubeno:

06 1967

mocnost [m] petrografický popis

0,00 – 0,50

0,5

tmavě hnědá humózní drobtovitá hlína

0,50 – 3,00

2,5

olivově hnědá rezavě skvrnitá prachovitá hlína místy slabě písčitá

3,00 – 4,70

1,7

šedý, jemný, sypký písek

4,70 – 7,50

2,8

světlešedý jemný štěrk s hrubým pískem

7,50 – 10,10

2,6

olivově šedý, tvrdý jíl

hladina podzemní vody

- naražená: 2,25 m  162,63 m n.m.
- ustálená:

Poznámka:

1,30 m  163,53 m n.m.

převzato podle Kadula 1968

název sondy:
metráž [m]

V-III

úroveň terénu:

164,84 m n.m.

10 1967

hloubeno:

09 1967

mocnost [m] petrografický popis

0,00 – 0,80

0,8

tmavě hnědá humózní prachovitá hlína

0,80 – 1,60

0,8

olivově hnědá, silně písčitá hlína

1,60 – 2,30

0,7

dtto s rezavými šmouhami

2,30 – 3,10

0,8

šedý, soudržný, jemný hlinitý písek

3,10 – 7,50

4,4

světle šedý jemný štěrk s hrubým pískem

7,50 – 10,20

2,7

olivově šedý, silně písčitý jíl

hladina podzemní vody

- naražená: 2,40 m  162,44 m n.m.
- ustálená:

Poznámka:

hloubeno:

1,29 m  163,55 m n.m.

převzato podle Kadula 1968

název sondy:
metráž [m]

V-IV

úroveň terénu:

165,02 m n.m.

mocnost [m] petrografický popis

0,00 – 0,30

0,3

tmavě hnědá humózní hlína

0,30 – 2,80

2,5

tmavá, olivově šedá, rezavě skvrnitá jílovitá hlína

2,80 – 3,00

0,2

šedý, jemný, zvodnělý písek

3,00 – 4,00

1,0

světle šedý drobný štěrk s hrubým pískem

4,00 – 10,30

6,3

světle šedý střední štěrk s hrubým pískem

10,30 – 12,80

2,5

tmavě šedý vápnitý tmavý jíl

hladina podzemní vody

- naražená: 2,27 m  162,75 m n.m.
- ustálená:

Poznámka:

1,28 m  163,74 m n.m.

převzato podle Kadula 1968
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název sondy:
metráž [m]

V-V

úroveň terénu:

164,90 m n.m.

hloubeno:

mocnost [m] petrografický popis

0,00 – 0,60

0,6

tmavě hnědá, slabě humózní, drobtovitá hlína s kořínky

0,60 – 3,20

2,6

olivově šedá, rezavě šmouhovitá, jílovitá hlína

3,20 – 4,00

0,8

šedý, slabě hlinitý jemný písek

4,00 – 5,80

1,8

světlý, šedý hrubý písek s drobným štěrkem do 1,5 cm

5,80 – 6,10

0,3

tmavý zelenošedý písčitý jíl

6,10 – 9,00

2,9

světle šedý střední štěrk s hrubým pískem

9,00 – 10,50

1,5

světle šedý vápnitý jíl

hladina podzemní vody

- naražená: 1,80 m  163,10 m n.m.
- ustálená:

Poznámka:

11 1967

1,04 m  163,86 m n.m.

převzato podle Kadula 1968

název sondy:
metráž [m]

V1

úroveň terénu:

167,95 m n.m.

hloubeno:

09 2005

mocnost [m] petrografický popis

0,00 - 0,10

0,1

drcené kamenivo

0,10 - 0,20

0,1

navážka - šedohnědá hlína silně písčitá, pevná

0,20 - 0,70

0,5

násyp - hnědošedý písek jemný až střední, hlinitý

0,70 - 2,80

1,9

násyp - rezavě hnědošedá hlína písčitá (53 %), středně plastická, pevná

2,80 - 2,90

0,1

násyp - úlomky cihel s hlínou

2,90 - 4,00

> 1,1

hladina podzemní vody
Poznámka:

do 4,0 m nezastižena
do 163,95 m n.m. nezastižena

převzato podle Moric 2005

název sondy:
metráž [m]

šedohnědý jíl povodňový, vysoce plastický, tuhý

V2

úroveň terénu:

167,65 m n.m.

hloubeno:

mocnost [m] petrografický popis

0,00 - 0,20

0,2

makadam

0,20 - 2,20

2,0

násyp-hnědá hlína prachovitá, jílovitá, plastická, tuhá

2,20 - 3,00

0,8

světle hnědá hlína povodňová, silně písčitá, tuhá

3,00 - 4,00

> 1,0

hladina podzemní vody
Poznámka:

09 2005

šedohnědý jíl povodňový, plastický, tuhý
do 4,0 m nezastižena
do 163,65 m n.m. nezastižena

převzato podle Moric 2005
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název sondy:
metráž [m]

V3

úroveň terénu:

166,89 m n.m.

hloubeno:

09 2005

mocnost [m] petrografický popis

0,00 - 0,30

0,3

navážka - kamenivo

0,30 - 2,50

2,2

světle hnědá hlína prachovitá, pevná, povodňová

2,50 - 4,00

1,5

hnědošedý jíl plastický, jemnozrnně písčitý (40 %), tuhý

4,00 - 4,30

0,3

hnědošedý písek střednězrnný, jílovitý, soudržný

4,30 - 5,00

0,7

tmavě šedý písek jemný - střední, málo hlinitý až čistý, kyprý

5,00 - 7,60

2,6

šedý písek střední - hrubý, málo hlinitý - čistý, s drobnými valounky štěrku,
kyprý

7,60 - 9,30

1,7

šedý štěrk drobný - střední - průměr do 5 cm, téměř čistý

9,30 - 9,80

> 0,5

hladina podzemní vody

hnědý písek neogenní, střední - hrubý, málo až středně ulehlý
- naražená: 4,3 m  162,59 m n.m.
- ustálená:

Poznámka:

název sondy:
metráž [m]

2,9 m  163,99 m n.m.

převzato podle Moric 2005

V4

úroveň terénu:

166,87 m n.m.

hloubeno:

09 2005

mocnost [m] petrografický popis

0,00 - 0,40

0,4

navážka - kámen + hlína

0,40 - 1,50

1,1

hnědý jíl povodňový, plastický, tuhý

1,50 - 2,00

0,5

dtto, prachovitý

2,00 - 2,70

0,7

hnědý jíl plastický, tuhý, od 2,50 m s povlaky jemnozrnného písku

2,70 - 3,70

1,0

hnědošedý jíl povodňový, písčitý (40 %), plastický, tuhý

3,70 - 4,50

0,8

dtto, měkce tuhý

4,50 - 5,10

0,6

rezavě hnědošedý písek jemný až střední, hlinitý (20 %), soudržný, středně
ulehlý

5,10 - 7,60

2,5

šedý písek střední, stejnozrnný, málo hlinitý (6 %), málo ulehlý - kyprý

7,60 - 9,00

1,4

šedý štěrk drobný - střední, silně písčitý, stř. ulehlý

9,00 - 9,20

> 0,2

hladina podzemní vody

šedý jíl silně písčitý, pevný, neogenní
- naražená: 5,0 m  161,87 m n.m.
- ustálená:

Poznámka:

2,8 m  164,07 m n.m.

převzato podle Moric 2005
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název sondy:
metráž [m]

V5

úroveň terénu:

167,33 m n.m.

hloubeno:

09 2005

mocnost [m] petrografický popis

0,00 - 1,00

1,0

navážka - kamenitý zához mostní opěry

1,00 - 1,20

0,2

šedohnědý jíl povodňový, pevný

1,20 - 1,50

0,3

dtto, slabě písčitý, pevný

1,50 - 4,80

3,3

hnědý a šedý jíl povodňový, plastický, pevný

4,80 - 5,20

0,4

hnědošedý jíl plastický, tuhý

5,20 - 6,00

0,8

šedý jíl plastický, povodňový, měkce tuhý

6,00 - 6,40

0,4

dtto, měkký

6,40 - 8,00

1,6

šedý písek střednězrnný s jílovými závalky - ty mají konzistenci měkkou

8,00 - 10,2

2,2

šedý štěrk drobný - hrubý, písčitý (35 %), čistý, středně ulehlý. Valouny
průměru 1 - 5 cm

10,2 - 13,7

> 3,5

šedý písek střední až hrubý, středně ulehlý - kyprý, s mezivrstvami jílu
prachovitého, písčitého, měkce tuhého. Neogenní sediment

hladina podzemní vody

- naražená: 6,2 m  161,13 m n.m.
- ustálená:

Poznámka:

název sondy:
metráž [m]

3,6 m  163,73 m n.m.

převzato podle Moric 2005

V6

úroveň terénu:

167,40 m n.m.

hloubeno:

09 2005

mocnost [m] petrografický popis

0,00 - 0,90

0,9

navážka - kameny + hlína

0,90 - 4,30

3,4

hnědý jíl plastický, povodňový, tuhý

4,30 - 6,20

1,9

rezavě smouhovaný jíl plastický, tuhý

6,20 - 7,40

1,2

dtto, měkký

7,40 - 9,10

1,7

tmavě šedý písek střední - hrubý, stejnozrnný, se štěrkem (10 %), čistý, středně
ulehlý

9,10 - 9,70

0,6

šedý štěrk drobný - hrubý, valouny prům. 1 - 5 cm

9,70 - 11,7

> 2,0

hladina podzemní vody

zelenošedý písek jemnozrnný, středně ulehlý, slabě hlinitý (10 %), neogenní
- naražená: 7,4 m  160,00 m n.m.
- ustálená:

Poznámka:

3,95 m  163,45 m n.m.

převzato podle Moric 2005
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název sondy:
metráž [m]

V7

úroveň terénu:

167,35 m n.m.

hloubeno:

09 2005

mocnost [m] petrografický popis

0,00 - 0,10

0,1

drn

0,10 - 1,20

1,1

hráz - hnědá hlína jílovitá, písčitá, pevná

1,20 - 2,80

1,6

hráz - šedohnědý jíl rezavě smouhovaný, plastický, pevný

2,80 - 4,20

2,4

šedohnědý jíl vysoce plastický, tuhý

4,20 - 5,00

0,8

tmavě šedý dtto

5,00 - 5,60

0,6

světle hnědý písek jemný - střední, silně jílovitý (22 %), soudržný

5,60 - 5,90

0,3

světle šedý písek jemný - střední, málo hlinitý až čistý, kyprý

5,90 - 7,00

1,1

šedý písek hrubozrnný s drobným štěrkem - až štěrk písčitý, čistý, kyprý

7,00 - 8,10

1,1

šedý písek střední, čistý, stejnozrnný

8,10 - 9,80

1,7

šedý štěrk drobný - střední, valouny průměru 0,5 - 3 cm, čistý, málo ulehlý

9,80 - 11,8

> 2,0

šedý písek jemný - hrubý, málo uelhlý, s polohami jílu písčitého pevného,
neogenní

hladina podzemní vody

- naražená: 5,5 m  161,85 m n.m.
- ustálená:

Poznámka:

název sondy:
metráž [m]

5,1 m  162,25 m n.m.

převzato podle Moric 2005

V8

úroveň terénu:

167,31 m n.m.

hloubeno:

09 2005

mocnost [m] petrografický popis

0,00 - 0,20

0,2

humózní hlína

0,20 - 1,00

0,8

hráz - hnědá hlína jílovitá, písčitá se štěrkem, pevná

1,00 - 2,00

1,0

hráz - hnědý jíl písčitý, plastický, pevný

2,00 - 2,60

0,6

hnědý, rezavě smouhovaný jíl, povodňový, plastický, pevný

2,60 - 4,60

2,0

dtto, písčitý (40 %), tuhý

4,60 - 5,20

0,6

hnědý, černě smouhovaný jíl písčitý, tuhý

5,20 - 5,40

0,2

hnědý jíl silně písčitý, měkký, s polohami jíl. písku

5,40 - 7,00

1,6

šedý písek jemný - střední, málo hlinitý, s drobným štěrkem

7,00 - 9,80

2,8

šedý štěrk drobný - střední - až písek se štěrkem dobře zrněný, čistý

9,80 - 10,2

> 0,4

hladina podzemní vody

šedý písek drobný-střední se štěrkem, čistý, neogenní
- naražená: 5,3 m  162,01 m n.m.
- ustálená:

Poznámka:

3,3 m  164,01 m n.m.

převzato podle Moric 2005
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1.5. Geologické profily archivních a průzkumných vrtů

název sondy:
metráž [m]

V9

úroveň terénu:

165,52 m n.m.

hloubeno:

09 2005

mocnost [m] petrografický popis

0,00 - 0,10

0,1

drn

0,10 - 4,70

3,6

hnědý písek slabě hlinitý (10 %), jemný - střední

4,70 - 6,80

2,1

šedý štěrk drobný, silně písčitý, čistý (G2), valouny průměru 0,5 - 4 cm, středně
ulehlý

6,80 - 9,00

2,2

dtto, valouny prům. 3 - 5 cm

9,00 - 9,20

> 0,2

hladina podzemní vody

zelenošedý jíl silně písčitý, pevný, neogenní
- naražená: 2,4 m  163,12 m n.m.
- ustálená:

Poznámka:

1,6 m 163,92 m n.m.

převzato podle Moric 2005
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1. Úvod
Cílem této práce je zoologický a botanický inventarizační průzkum dolního úseku
Baťova kanálu po vtok do Moravy a zjištění zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
podle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb.
Hydrobiologický a ichtyologický průzkum zkoumaného úseku kanálu byl zpracován v roce
2000, botanické a ostatní zoologické sledování probíhalo v průběhu celého roku 2005 a
v jarním období 2006.
Z hlediska definování zájmového území byl sledován nejen vlastní tok kanálu a břehové
partie, ale také jeho blízké okolí.
Hydrobiologické a ichtyologické údaje vycházejí z práce ADÁMKA a kol. (2000).

2. Popis lokality
Lokalita se nachází na česko-slovenské hranici. Jde o nesplavněný úsek Baťova kanálu
od Moravy k prvnímu jezu proti proudu. Na obou stranách kanálu je v břehovém porostu
téměř 200 vzrostlých stromů, z nichž převládá vrba bílá (Salix alba).
Celé zájmové území se rozkládá v kvadrátu zoologického mapování 7169.
Rozah záměru a z něj vyplývající zájmové území prováděného průzkumu vyplývá
z následujícího obrázku.
Obrázek č. 1: Rozsah záměru a zájmového území průzkumů
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3. Inventarizační průzkumy
3.1. Botanika
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
[C3] druh obsažený v Červeném seznamu květeny (ČSK) ČR v kategorii "druh ohrožený"
[C4a] druh obsažený v ČSK ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost" - méně ohrožené
Seznam nalezených druhů rostlin
Acer negundo L. - javor jasanolistý +
Alliaria petiolata (M.Bieb)Cavara et Grande - česnáček lékařský
Allium scorodoprasum L. - česnek ořešec
Alopecurus pratensis L. - psárka luční (+)
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní
Arctium lappa L. - lopuch větší
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý
Aristolochia clematitis L. - podražec křovištní +
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl
Aster lanceolatus Willd. - hvězdnice kopinatá +
Atriplex sagitata Borkh. - lebeda lesklá +
Ballota nigra L. - měrnice černá
Barbarea stricta Andrz. - barborka přitisklá [C4a]
Barbarea vulgaris R.Br. ssp.arcuata (J.Presl et C.Presl)Hayek - barborka ob.obloučná [C4a]
Bidens tripartita L. - dvouzubec trojdílný
Bromus hordaceus L. subsp.hordaceus - sveřep měkký
Bromus inermis Leysser - sveřep bezbranný
Bromus sterilis L. - sveřep jalový
Calystegia sepium (L.)R.Br. - opletník plotní
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka
Carduus crispus L. - bodlák kadeřavý
Carex acutiformis Ehrh. - ostřice ostrá
Carex praecox Schreber - ostřice časná
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní
Conium maculatum L. - bolehlav plamatý
Corydalis cava (L.)Schweigger et Koerte - dymnivka dutá
Crataegus monogyna Jacq. - hloh jednoblizný
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+)
Descurainia sophia (L.)Prantl - úhorník mnohodílný
Echinocystis lobata (Michx.)Torr.et Gray - štětinec laločnatý ++
Equisetum arvense L. - přeslička rolní
Erysimum cheiranthoides L. - trýzel cheirovitý
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Euonymus europaea L. - brslen evropský
Euphorbia esula L. - pryšec obecný
Ficaria verna Huds. subsp.bulbifera Á.Löve et D.Löve - orsej jarní hlíznatý
Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý
Galium album Mill. - svízel bílý
Galium aparine L. - svízel přítula
Galium boreale L. - svízel severní [C4a]
Glyceria maxima (Hartman)Holmberg - zblochan vodní
Helianthus x laetiflorus Pers. - topinambur pozdní +
Humulus lupulus L. - chmel otáčivý
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná
Chaerophyllum bulbosum L. - krabilice hlíznatá
Impatiens glandulifera Royle - netýkavka žláznatá +
Iris pseudacorus L. - kosatec žlutý
Lamium album L. - hluchavka bílá
Lamium maculatum L. - hluchavka skvrnitá
Malus domestica Borkh. agg. - jabloň domácí +
Phalaris arundinacea L. - chrastice rákosovitá
Plantago major L. - jitrocel větší
Poa angustifolia L. - lipnice úzkolistá (+)
Poa palustris L. - lipnice bahenní (+)
Poa pratensis L. - lipnice luční (+)
Poa trivialis L. - lipnice obecná (+)
Prunus domestica L. - slivoň švestka ++
Prunus spinosa L. - slivoň trnka
Quercus robur L. - dub letní (+)
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý
Reynoutria x bohemica Chrtek et Chrtková (=R.japonica x sachalinensis) - křídlatka česká +
Rhamnus cathartica L. - řešetlák počistivý
Rorippa amphibia (L.)Besser - rukev obojživelná
Rubus caesius L. agg. - ostružiník ježiník
Rudbeckia laciniata L. - třapatka dřípatá +
Salix alba L. - vrba bílá (+)
Salix fragilis L. - vrba křehká (+)
Salix triandra L. - vrba trojmužná (+)
Salix x rubens Schrank (=S.alba x fragilis) - vrba bílá x křehká
Sambucus nigra L. - bez černý
Scrophularia nodosa L. - krtičník hlíznatý
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá
Sinapis arvensis L. - hořčice polní +
Sisymbrium strictissimum L. - hulevníkovec nejtužší +
Symphytum officinale L. - kostival lékařský
Tanacetum vulgare L. - vratič obecný
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská
Thalictrum lucidum L. - žluťucha lesklá [C3]
Thlaspi perfoliatum L. - penízek prorostlý
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný +
Ulmus minor Mill. - jilm habrolistý (+) [C4a]
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Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá
Vicia cracca L. - vikev ptačí
Vicia hirsuta (L.)S.F.Gray - vikev chlupatá
Vicia sepium L. - vikev plotní
Vicia tetrasperma (L.)Schreber - vikev čtyřsemenná
Viola arvensis Murray - violka rolní
Ochranářsky významné druhy
Na pravém břehu Baťova kanálu byl zaznamenám výskyt těchto druhů uvedených v
Červeném seznamu květeny ČR:
Barbarea stricta Andrz. - barborka přitisklá [C4a]
Barbarea vulgaris R.Br. subsp.arcuata (J.Presl et C.Presl)Hayek - barborka obecná obloučná
[C4a]
Galium boreale L. - svízel severní [C4a]
Thalictrum lucidum L. - žluťucha lesklá [C3]
Ulmus minor Mill. - jilm habrolistý (+) [C4a]
Na lokalitě bylo zjištěno celkem 86 druhů cévnatých rostlin včetně dřevin. Jedná se o
druhy běžně se vyskytující v břehových porostech a travinných doprovodech řek a kanálů.
Stavba nezpůsobí zánik populací ani jednoho z výše uvedených druhů rostlin v daném území.
Nebyl zde zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva
životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb.
Bylo nalezeno celkem 5 druhů obsažených v Červeném seznamu cévnatých rostlin
České republiky. Jedná se však o druhy, které se v území na obdobných lokalitách běžně
vyskytují.
Na břehu kanálu roste téměř 200 vzrostlých dřevin. Převažují statné vrby bílé. Tyto
dřeviny budou během stavby smýceny a musí být proto provedeny náhradní výsadby. Jedná
se však většinou o dřeviny, které jsou prořezávány při běžné údržbě toků.

3.2. Entomologie
Výzkumem bylo v zájmovém území prokázáno 12 řádů hmyzu v 66 čeledích čítajících
204 druhů. Z toho 6 druhů je podle vyhlášky 395/1992 Sb. označeno jako ohrožení, jsou to:
Formica fusca Linnaeus, 1758, Formica pratensis Retzius, 1783, Formica sanguinea Latreille,
1798, Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) a Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758).
Coleoptera
Cerambycidae
Agapanthia villosoviridescens (De Geer. 1775)
Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775)
Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758)
Anisarthron barbipes (Schrank, 1781)
Anoplodera rufipes (Schaller, 1783)
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Aromia moschata (Linnaeus, 1758)
Cerambyx scopoli Fuessly, 1775
Clytus arietis (Linnaeus, 1758)
Cortodera humeralis humeralis (Schaller, 1783)
Corymbia rubra rubra (Linnaeus, 1758)
Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)
Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767)
Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)
Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)
Melanoleptura scutellata scutellata (Fabricius, 1781)
Molorchus umbellatarum (Schreber, 1759)
Oberea oculata (Linnaeus, 1758)
Phymatodes alni (Linnaeus, 1767)
Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758)
Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)
Rutpela maculata (Poda, 1761)
Saperda populnea (Linnaeus, 1758)
Saperda scalaris (Linnaeus, 1758)
Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)
Stenurella nigra (Linnaeus, 1758)
Tetrops praeusta (Linnaeus, 1758)
Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)
Tenebrionidae
Cylindronotus aeneus (Scopoli, 1863)
Diaperis boleti (Linnaeus, 1758)
Cleridae
Necrobia violacea (Linnaeus, 1758)
Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)
Buprestidae
Agrilus angustulus (Illiger, 1803)
Agrilus biguttatus (Fabricius, 1777)
Agrilus sulcicollis Lacordaire, 1835
Agrilus viridis (Linnaeus, 1758)
Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758)
Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758)
Chrysobothris affinis (Fabricius, 1794)
Carabidae
Abax ovalis (Duftschmid, 1812)
Abax parallelepidus (Piller & Mitterpacher, 1783)
Agonum lugens (Duftschmid, 1812)
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763)
Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758)
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Carabus granulatus Linnaeus, 1758
Carabus intricatus Linnaeus, 1761
Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758)
Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)
Platynus assimilis (Paykul, 1790)
Lagridae
Lagria hirta (Linnaeus, 1758)
Silphidae
Necrodes littoralis (Linneaus, 1758)
Nicrophorus vespillo (Linneaus, 1758)
Oiceoptoma thoracica (Linneaus, 1758)
Phosphuga atrata atrata (Linneaus, 1758)
Silpha obscura obscura Linneaus, 1758
Thanatophilus rugosus Linnaeus, 1758)
Xylodrepa quadripunctata (Linneaus, 1761)
Alleculidae
Allecula morio (Fabricius, 1787)
Cteniopus flavus (Flavus, 1763)
Isomira murina (Linnaeus, 1758)
Mycetochara humeralis (Fabricius, 1787)
Podonta nigrita (Fabricius, 1794)
Prionychus melanarius (Germar, 1813)
Lucanidae
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758)
Geotrupidae
Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758)
Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758)
Scarabaeidae
Anomala dubia (Scopoli, 1763)
Aphodius erraticus (Linnaeus, 1758)
Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758)
Aphodius luridus (Fabricius, 1775)
Aphodius prodromus (Brahm, 1790)
Cetonia aurata (Linnaeus, 1758)
Melolontha hippocastani Fabricius, 1801
Onthophagus fracticornis (Preyssler,1790)
Onthophagus ovatus (Linnaeus, 1767)
Onthophagus verticicornis (Laicharting, 1781)
Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758)
Potosia cuprea (Fabricius, 1775)
Rhizotrogus aestivus (Olivier, 1789)
Serica brunnea Linnaeus, 1758)
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Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)
Elateridae
Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)
Anostirus castaneus (Linnaeus, 1758)
Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)
Cardiophorus ruficollis (Linnaeus, 1758)
Drasterius bimaculatus (Rossi, 1790)
Hemicrepidius niger (Linnaeus, 1758)
Kibunea minuta Linnaeus, 1758)
Limonius minutus (Linnaeus, 1758)
Nothodes parvulus (Panzer, 1799)
Prosternon tessellatum (Linnaeus, 1758)
Curculionidae
Curculio glandium Marsham, 1802
Lixus iridis Olivier, 1807
Omphalapion hookerorum Kirby, 1808
Chrysomelidae
Cassida viridis Linnaeus, 1758
Clytra quadripunctata (Linnaeus, 1758)
Cryptocephalus sericeus (Linnaeus, 1758)
Chrysolina herbacea (Duftschmid, 1825)
Chrysomela populi Linnaeus, 1758
Coccinellidae
Anatis ocellata (Linnaeus, 1758)
Brumus quadripustulatus (Linnaeus, 1758)
Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758)
Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758
Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758)
Mordellidae
Mordellistena pumila (Gyllenhal, 1810)
Oedemeridae
Chrysanthia viridissima (Linnaeus, 1758)
Oedemera femorata (Scopoli, 1763)
Oedemera virescens (Linnaeus 1767)
Bostrychidae
Bostrychus capucinus (Linnaeus, 1758)
Trogositidae
Tenebroides fuscus (Goeze, 1777)
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Dermestidae
Anthrenus scrophulariae (Linnaeus, 1758)
Dermestes lardarius Linnaeus, 1758
Malachiidae
Malachius aeneus (Linnaeus, 1758)
Cantharidae
Cantharis rustica Fallén, 1807
Cucujidae
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)
Anobiidae
Ernobius mollis (Linnaeus, 1758)
Histeridae
Margarinotus neglectus (Germar, 1813)
Staphylinidae
Ontholestes tesselatus (Fourcroy, 1785)
Oxypoda lividipennis Mannerheim, 1830
Paederus litoralis Gravenhorst, 1802
Philonthus carbonarius (Gravenhorst, 1802)
Staphylinus brunnipes Fabricius, 1781
Nitidulidae
Cryptarcha strigata (Fabricius, 1787)
Cychramus luteus (Fabricius, 1787)
Nitidula rufipes (Linnaeus, 1767)
Erotylidae
Tritoma bipustulata Fabricius, 1775
Mycetophagidae
Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1767)
Endomychidae
Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758)
Lepidoptera
Nymphalidae
Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
Brintesia circe (Fabricius, 1775)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Inachis io (Linnaeus, 1758)
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Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Pieridae
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Lycaenidae
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Cupido argiades (Pallas, 1771)
Plebeius idas (Linnaeus, 1761)
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)
Thecla betulae (Linnaeus, 1758)
Hesperiidae
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
Zygaenidae
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
Zygaena purpuralis (Brünnich, 1763)
Geometridae
Aplocera praeformata (Hübner, 1826)
Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)
Scopula immorata (Linnaeus, 1758)
Noctuidae
Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
Pyralidae
Udea lutealis (Hübner, 1809)
Raphidioptera
Raphidiidae
Phaeostigma notata (Fabricius, 1781)
Neuroptera
Chrysopidae
Chrysopa perla (Linnaeus, 1758)
Chrysoperla carnea (Stephens, 1836)
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Dictyoptera
Ectobiidae
Ectobius lapponicus Linnaeus, 1758
Diptera
Sarcophagidae
Sarcophaga carnaria (Linnaeus, 1758)
Hippoboscidae
Lipoptena cervi (Linnaeus, 1758)
Muscidae
Musca domestica Linnaeus, 1758
Syrphidae
Eupeodes corollae (Fabricius, 1794)
Volucella pellucens (Linné, 1758)
Tipulidae
Tipula maxima Poda, 1761
Tipula oleracea Linnaeus, 1758
Hymenoptera
Apidae
Apis mellifera Linnaeus, 1758
Bombus terrestris (Linnaeus, 1758)
Anthophoridae
Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758)
Tenthredinidae
Rhogogaster viridis (Linnaeus, 1758)
Formicidae
Formica fusca Linnaeus, 1758
Formica pratensis Retzius, 1783
Formica sanguinea Latreille, 1798
Lasius fuliginosus (Latreille, 1798)
Lasius niger (Linnaeus, 1758)
Vespidae
Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758)
Vespa crabro Linnaeus, 1758
Odonata
Coenagrionidae
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)
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Calopterygidae
Calopteryx virgo (Linné, 1758)
Aeshnidae
Aeshna cyanea (O. F.Müller, 1764)
Brachytron pratense (O. F.Müller, 1764)
Mecoptera
Panorpidae
Panorpa communis Linnaeus, 1758
Hemiptera
Membracidae
Centrotus cornutus (Linnaeus, 1758)
Cercopidae
Cercopis sanguinolenta (Scopoli, 1763)
Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758)
Cicadellidae
Aphrodes makarovi Zachvatkin, 1948
Cicadella viridis (Linnaeus, 1758)
Pentatomidae
Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)
Carpocoris pudicus (Poda, 1761)
Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758)
Palomena viridissima (Poda, 1761)
Pyrrhocoridae
Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)
Lygaeidae
Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758)
Nabidae
Nabis ferus (Linnaeus, 1758)
Nabis rugosus (Linnaeus, 1758)
Hydrometridae
Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758)
Orthoptera
Tettigoniidae
Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758)
Acrididae
Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821)
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Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)
Dermaptera
Forficulidae
Forficula auricularia Linnaeus, 1758

3.3 Hydrobiologické sledování zájmového území (Adámek a kol., 2000)
Sledovaný úsek Radějovky (Baťův kanál) byl přibližně 100 m nad ústím Moravy, mírně
napřímený tok s hloubkou do 60 cm a štěrkopísčitým dnem, místy vytvářejícím mělké
peřejnaté úseky. Zóny s nižší rychlostí proudu jsou charakterizovány mocnými hlinitými
sedimenty přikrývajícími z větší části původní kamenitý substrát. Koryto je stíněno
stromovou pobřežní vegetací (vrba, olše) a porosty makrofyt (růžkatec) jsou redukovány
pouze na ostrůvky na osvětlených lokalitách. Kořeny a spadlé větve tvoří významné úkryty
pro ryby. Padlé kmeny přes celý příčný profil toku tvoří zároveň hlubší tůně.
Koncentrace kyslíku i nasycení jsou v důsledku zastínění poměrně nízké. Přes zřejmé
organické zatížení se tok vyrovnává se splachy z okolní zemědělské půdy poměrně dobře, jak
o tom svědčí převaha rozsivek (Bacillariophiceae) v nárostech a výskyt některých
čistobytných prvků v makrozoobentosu (Carinogammarus roeselii). Ve vzorcích zoobentosu
na tomto profilu byla zjištěna i prázdná lastura drobného mlže hrachovky okružankovité
(Pisidium pseudosphaerium), který patří podle Berana (1998) mezi kriticky ohrožené druhy.
Výsledné hodnoty indexu saprobity (SI) indikují organické znečištění, které odpovídá
horší betamezosaprobitě. V celkovém hodnocení lokality je nutno konstatovat, že se jedná o
tok ovlivněný negativními antropogenními faktory, z nichž nejvýznamnější jsou splachy
půdy a zanášení koryta. Nápravě situace by napomohlo zvýšení průtoku alespoň v období
zvýšených vodních stavů. Přínos vyšších průtoků spočívá ve dvou důležitých faktorech.
Jedním je omezení zanášení koryta díky zvýšené transportní schopnosti toku, druhým je
snížení úrovně organického znečištění díky zvýšené samočistící schopnosti toku, kterou
navýšení průtoku vyvolá.
Bioseston - počet buněk v ml a hojnost nárostů na lokalitě
Beggiatoa alba
Leptothrix sp.
Achnanthes sp.
Amphora ovalis
Cyclotella sp.
Cymatopleura eliptica
Gyros acuminatum
Navicula avenacea
Navicula cryptocephala
Navicula gracilis
Navicula sp.
Nitzschia palea
Nitzschia sigmoidea
Nitzschia sp.

1
3
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
3
3
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Pinnularia sp.
1
Melosira varians
2
Closterinum moniliferum
1
Astasia sp.
1
Porifera g. sp.
+
___________________________
SI
2,2
Složení makrozoobentosu – semikvantitativní vyjádření hojnosti
Naididae g. sp.
3
Limnodrilus hoffmeisteri
5
Tubifex tubifex
3
Pisidium henslowanum 3
Pisidium pseudosphaerinum +(?)
Carinogammarus roeseli
7
Enallagma cyathigerum
3
Platycnemis pennipes
3
Cyllopterix spllendens
3
Sialis lutaria
3
Chironomidae g. sp.
7
______________________________
N
29
SI
2,31
d1
2,67

3.4. Obratlovci
Ryby
Na tomto úseku byl v roce 2000 zhruba 100 m před vyústěním do řeky Moravy proveden
hydrobiologický a ichtyologický průzkum (pro OkÚ Hodonín provedla fma AQUAT Brno,
Adámek a spol., písemná zpráva uložena na RŽP OkÚ Hodonín). Firma provedla průzkum
celkem 8 slepých ramen a pod. v nivě Moravy na území okresu Hodonín. Na odtoku z
Baťova plavebního kanálu zjistila nejvyšší počet druhů ryb - celkem 13. Mezi dospělými
rybami zastoupenými 8 druhy převažoval jelec tloušť (Leuciscus cephalus) a plotice obecná
(Rutilus rutilus). Významnější byl výskyt plůdku 10 druhů ryb z Moravy. Za nejvýznamnější
považují autoři zjištění plůdku podoustve říční (Vimba vimba), která je v Moravě velmi
vzácná. Autoři zprávy konstatovali, že "lokalita tvoří významné místo pro odrůstání plůdku
mnoha druhů ryb z řeky Moravy."
V průběhu roku 2005 byl prováděn bodový ichtyologický průzkum po celé ploše zájmového
území. K tomuto průzkumu byla volena odlišná metodika, která vycházela z možností daných
rybářským řádem Moravského rybářského svazu. K odlovu byl použit standardní rybářský
čeřen o rozměru 1 x 1 m a velikostí ok sítě 1 x 1 cm. K odlovu větších ryb byly použity
standardní rybářské techniky sportovního rybolovu dle řádu MRS. Celkem byl takto potvrzen
výskyt 8 druhů z celkových 13 druhů prokázaných ichtyologickým průzkumem prováděným
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elektrickým agregátem v roce 2006. V následném výčtu, zachycujícím druhové spektrum
průzkumu z roku 2000, jsou druhy potvrzené v roce 2005 zvýrazněny. U pěti druhů, které
nebyly zvolenou metodikou potvrzeny, je možné konstatovat, že jejich výskyt je běžný v řece
Moravě, do které se Baťův kanál vlévá a stává se pro ně přirozeným refugiem. Tyto
výsledky, včetně druhů v roce 2005 nepotvrzených, byly konzultovány s Ing. Pavlem
Jurajdou, PhD. z Oddělení ekologie ryb Ústavu biologie obratlovců v Brně, který se věnuje
ichtyologickým výzkumům na řece Moravě a který zde potvrdil recentní výskyt všech těchto
druhů.
1.
candát obecný (Stizostendion lucioperca)
2.
cejn velký (Abramis brama)
3.
hořavka duhová (Rhodeus sericeus)
4.
hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus)
5.
hrouzek obecný (Gobio gobio)
6.
jelec tloušť (Leuciscus cephalus)
7.
okoun říční (Perca fluviatilis)
8.
ouklej obecná (Alburnus alburnus)
9.
plotice obecná (Rutilus rutilus)
10. podoustev říční (Vimba vimba)
11. střevlička východní (Pseudorasbora parva)
12. sumec velký (Silurus glanis)
13. štika obecná (Esox lucius)
V plůdkovém společenstvu bylo zjištěno 10 druhů ryb. Ve srovnáním s adultním vzorkem byl navíc
zjištěn výskyt těchto druhů:
1.
2.
3.
4.
5.

střevlička východní (Pseudorasbora parva)
hořavka duhová (Rhodeus sericeus)
ouklej obecná (Alburnus alburnus)
podoustev říční (Vimba vimba)
cejn velký (Abramis brama)

Zvláště chráněné druhy ryb nebyly zjištěny.
Obojživelníci:
Rosnička zelená (Hyla arborea)
Skupina zelených skokanů (Rana esculenta synklepton)
Skokan štíhlý (Rana dalmatina)
Zvláště chráněné druhy obojživelníků:
1. Druhy kriticky ohrožené:
Skupina zelených skokanů (Rana esculenta synklepton)
2. Druhy silně ohrožené:
Skupina zelených skokanů (Rana esculenta synklepton)
Rosnička zelená (Hyla arborea)
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3. Druhy ohrožené:
Nebyly zjištěny
Plazi:
Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Užovka obojková (Natrix natrix)
Slepýš křehký (Anguis fragilis)
Zvláště chráněné druhy plazů:
1. Druhy kriticky ohrožené:
Nebyly zjištěny
2. Druhy silně ohrožené:
Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Slepýš křehký (Anguis fragilis)
3. Druhy ohrožené:
Užovka obojková (Natrix natrix)
Savci:
bobr evropský (Castor fiber)
hraboš polní (Microtus arvalis)
hryzec vodní (Arvicola terrestris)
ježek východní (Erinaceus concolor)
krtek obecný (Talpa europaea)
křeček polní (Cricetus cricetus)
kuna skalní (Martes foina)
liška obecná (Vulpes vulpes)
ondatra pižmová (Ondatra zibethica)
srnec obecný (Capreolus capreolus)
zajíc polní (Lepus europaeus)
Zvláště chráněné druhy savců:
1. Druhy kriticky ohrožené:
bobr evropský (Castor fiber)
2. Druhy silně ohrožené:
Nebyly zjištěny
3. Druhy ohrožené:
křeček polní (Cricetus cricetus)
Ptáci:
bažant obecný (Phasianus colchicus)
bramborníček černohlavý (Saxicola torquata)
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budníček menší (Phyloscopus collybita)
břehule říční (Riparia riparia)
čáp bílý (Ciconia Ciconia)
červenka obecná (Erithacus rubecula)
dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
drozd zpěvný (Turdus philomelos)
holub hřivnáč (Columba palumbus)
hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
kachna divoká (Anas platyrhychos)
káně lesní (Buteo buteo)
konipas bílý (Motacilla alba)
kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
koroptev polní (Perdix perdix)
kos černý (Turdus merula)
krahujec obecný (Accipiter nisus )
krkavec velký (Corvus corax)
krutihlav obecný (Jynx torquilla)
kukačka obecná (Cuculus canorus)
ledňáček říční (Alcedo atthis)
lejsek šedý (Muscicapa striata)
moták pochop (Cirkus aeruginosus)
moudivláček lužní (Remiz pendulinus )
ostříž lesní (Falco subbuteo)
pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
pěnice slavíková (Sylvia borin)
pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
pisík obecný (Tringa hypoleucos)
poštolka obecná (Falco tinnunculus)
potápka malá (Podiceps rificollis)
potápka roháč (Podiceps cristatus)
racek chechtavý (Larus ridibundus)
rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
rorýs obecný (Apus apus)
sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)
skřivan polní (Alauda arvensis)
slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
stehlík obecný (Carduelis carduelis)
strakapoud malý (Dendrocopos minor)
strakapoud velký (Dendrocopos major)
strnad luční (Miliarda calandra)
strnad obecný (Emberiza citrinella)
střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
sýkora koňadra (Parus major)
sýkora modřinka (Parus caeruleus)
špaček obecný (Sturnus vulgaris)
ťuhýk obecný (Lanius collurio)
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vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
volavka popelavá (Ardea cinerea)
vrabec polní (Passer montanus)
zvonek zelený (Carduelis chloris)
zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
žluva hajní (Oriolus oriolus)
Zvláště chráněné druhy ptáků:
1. Druhy kriticky ohrožené:
strnad luční (Miliaria calandra)
2. Druhy silně ohrožené:
krahujec obecný (Accipiter nisus)
krutihlav obecný (Jynx torquilla)
ledňáček říční (Alcedo atthis)
ostříž lesní (Falco subbuteo)
pisík obecný (Actitis hypoleucos)
rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
žluva hajní (Oriolus oriolus)
3. Druhy ohrožené:
bramborníček černohlavý (Saxicola toquata)
břehule říční (Riparia riparia)
čáp bílý (Ciconia Ciconia)
kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
koroptev polní (Perdix perdix)
krkavec velký (Corvus corax)
lejsek šedý (Muscicapa striata)
moták pochop (Cirkus aeruginosus)
potápka malá (Podiceps rificollis)
potápka roháč (Podiceps cristatus)
rorýs obecný (Apus apus)
moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
ťuhýk obecný (Lanius collurio)
vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
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4. Závěr
Sledovaný biotop je tvořen především uměle vybudovaným korytem Baťova kanálu
(Radějovky-Morávky). Ryze technicky vytvořený tok se postupnou sukcesí břehových linií zapojil
do krajiny. V současné době je tok z velké části lemován převážně vzrostlými vrbovými porosty,
které svými kořenovými systémy zpevňují břehové hrany a vytvářejí pod úrovní hladiny příhodné
úkrytové možnosti pro mnohé živočišné druhy.
V porovnání s přilehlým přirozeně meandrujícím korytem toku Moravy (Osypané břehy,
Oskovec) se však jedná o výrazně druhově chudší biotop, který tudíž v aluviu řeky Moravy
nepředstavuje zásadní biotop pro zde žijící populace živočichů. Tyto druhy nacházejí výrazně lepší
prostředí v přilehlých meandrech řeky Moravy. Klasickým příkladem je výskyt bobra evropského,
jehož pobytové značky jsou kontinuálně rozmístěny po obou březích řeky Moravy, zatímco
v Baťově kanále byly nalezeny pouze v jeho ústí. Je tedy zřejmé, že zde dává přednost
meandrujícímu toku řeky Moravy a do sledovaného úseku Baťova kanálu z ní pouze periodicky
migruje. Tato skutečnost je dobře patrná na čerstvých ohryzech, které byly nalezeny pouze cca do
100 m od zaústění Baťova kanálu do Moravy.
Žádný z prokázaných druhů živočichů není na biotop Baťova kanálu vázán takovou měrou, že
by plánované úpravy břehových hran tohoto segmentu toku mohly být chápány jako výrazně
negativní zásah do místních populací těchto druhů. Jako jejich biotop je možno chápat celé aluvium
řeky Moravy, která si zde dosud zachovává svůj původní přirozený ráz a tvoří tak jejich přirozené
biotopy.
Výrazně větším problémem, než je samotná úprava břehových linií hodnoceného segmentu
Baťova kanálu je skutečnost, že se do přírodně velmi cenných biotopů meandrujícího toku řeky
Moravy tímto zásahem může umožnit přístup turistické veřejnosti. Splavněním posledního úseku
Baťova kanálu by v takovém případě mohlo dojít k negativnímu ovlivnění území. Za účelem
vyloučení a eliminace takových důsledků je třeba navrhnout taková omezení, která vyloučí přístup a
pohyb turistů a návštěvníků v těchto cenných lokalitách.
Během průzkumu nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné druhy rostlin dle vyhlášky č.
395/1992 Sb. Bylo nalezeno celkem 5 druhů rostlin zahrnutých do Červeného seznamu cévnatých
rostlin České republiky. Jedná se však o druhy, které se v území na obdobných lokalitách běžně
vyskytují. Z botanického hlediska nejsou vůči navrženému záměru žádné námitky a omezení.

Za kolektiv autorů:
Ing. Václav Prášek
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6. Příloha - dendrologické hodnocení
Dendrologické hodnocení bylo provedeno podle metodiky (Kolařík et al. 2005)
A) Stromy na pravém břehu – česká strana
lok.č.1
lok.č.2
lok.č.3
lok.č.4
lok.č.5
lok.
lok.č.1
lok.č.1
lok.č.1
lok.č.1
lok.č.1
lok.č.1
lok.č.1
lok.č.1
lok.č.1
lok.č.1
lok.č.1
lok.č.1
lok.č.1
lok.č.1
lok.č.1
lok.č.1
lok.č.1
lok.č.1
lok.č.1
lok.č.1
lok.č.1
lok.č.1
lok.č.1
lok.č.1
lok.č.2
lok.č.2
lok.č.2
lok.č.2
lok.č.2
lok.č.2
lok.č.2
lok.č.2
lok.č.2
lok.č.2

- Hodonín, od soutoku Moravy a Baťova kanálu k prvnímu můstku
- za prvním můstkem
- za cestou od silnice
- za výtokem melior.kanálu
- od mostu ke zdymadlu
druh

vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
jilm polní
jilm polní
jilm polní
javor jasanolistý
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba trojmužná
jilm polní
jilm polní
jilm polní
jilm polní
jilm polní

latinsky
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Ulmus campestris
Ulmus campestris
Ulmus campestris
Acer negundo
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix triandra
Ulmus campestris
Ulmus campestris
Ulmus campestris
Ulmus campestris
Ulmus campestris

třída

obvod
(cm)

průměr
(cm)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3

226
129
108
77
146
62
117
114
49
53
90
94
77
91
112
91
131
161
111
103
72
48
64
56
134
127
95
157
30
30
43
41
55
19

72
41
34
24
46
19
37
36
15
16
28
30
24
29
35
29
41
51
35
32
22
15
20
17
42
40
30
50
9
9
13
13
17
6

body

poznámka a důvod
snížení

30 172,00
13 964,00
10 090,00
4 469,00
16 969,00
2 012,00
11 126,00polykormon
11 181,00
1 368,00
1 529,00
6 763,00
7 910,00
4 469,00
7 337,00
10 636,00
7 337,00
13 964,00polykormon
19 936,00
10 636,00polykormon
9 000,00polykormon
35 469,00
14 616,00
23 213,00
1 690,00
14 565,00polykormon
13 363,00
7 910,00
19 373,00polykormon
495,00polykormon
5 123,00
11 177,00
11 177,00
18 054,00
2 429,00
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třída

obvod
(cm)

průměr
(cm)

Ulmus campestris
Ulmus campestris
Ulmus campestris
Malus domestica
Malus domestica
Salix alba
Salix alba
Malus domestica
Malus domestica
Rhamnus cathartica
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix fragilis

3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

27
53
41
57
63
115
119
41
29
84
134
110
127
177
110
123
103

8
16
13
18
20
36
38
13
9
26
42
35
40
56
35
39
32

lok.č.4 vrba bílá

Salix alba

1

100

31

lok.č.4
lok.č.4
lok.č.4
lok.č.4
lok.č.4
lok.č.4
lok.č.4
lok.č.4
lok.č.4
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5

Salix fragilis
Salix triandra
Crataegus monogyna
Salix fragilis
Salix triandra
Salix triandra
Salix triandra
Salix fragilis
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Malus domestica
Salix alba
Salix alba
Rhamnus cathartica
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Salix rubens
Salix rubens
Salix rubens
Salix rubens

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1

103
95
31
178
30
30
30
114
85
79
86
90
63
88
66
63
88
86
41
82
110
95
80
104
83
100
99
78

32
30
9
56
9
9
9
36
27
25
27
28
20
28
21
20
28
27
13
26
35
30
25
33
26
31
31
24

lok.
lok.č.2
lok.č.2
lok.č.2
lok.č.3
lok.č.3
lok.č.3
lok.č.3
lok.č.4
lok.č.4
lok.č.4
lok.č.4
lok.č.4
lok.č.4
lok.č.4
lok.č.4
lok.č.4
lok.č.4

druh
jilm polní
jilm polní
jilm polní
jabloň domácí
jabloň domácí
vrba bílá
vrba bílá
jabloň domácí
jabloň domácí
řešetlák počistivý
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba křehká

vrba křehká
vrba trojmužná
hloh jednoblizný
vrba křehká
vrba trojmužná
vrba trojmužná
vrba trojmužná
vrba křehká
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
jabloň domácí
vrba bílá
vrba bílá
řešetlák počistivý
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
jasan ztepilý
jasan ztepilý
vrba
vrba
vrba
vrba

latinsky

body

poznámka a důvod
snížení

4 225,00
16 335,00
11 177,00
1 851,00
2 173,00(73+52) dvojkmen
11 181,00polykormon
12 271,00polykormon
1 046,00(33+40+51) trojkmen
495,00(30+28) dvojkmen
5 615,00
14 565,00(148+120) dvojkmen
10 636,00nepřístupný, odhad
13 363,00(130+124) dvojkmen
22 749,00
10 636,00
12 816,00polykormon
9 000,00(78+98+132) trojkmen
poškoz.proschlá
8 455,00 prům.obv.100
(polykormon)
9 000,00polykormon
7 910,00polykormon
495,00(27+35+32) trojkmen
22 749,00(168+187) dvojkmen
495,00
495,00
495,00
11 181,00(126+102+113) trojkmen
6 189,00polykormon
5 041,00(102+56) dvojkmen
6 189,00
6 763,00
2 173,00
6 763,00(111+76+78) trojkmen
2 747,00polykormon
2 173,00(83+42) dvojkmen
6 763,00(112+80+71)
6 189,00polykormon
1 046,00
5 615,00
10 636,00polykormon
7 910,00polykormon
33 951,00
64 286,00
5 615,00
8 455,00
8 455,00
4 469,00polykormon
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lok.
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5
lok.č.5

druh
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
vrba bílá
řešetlák počistivý
řešetlák počistivý
dub letní
řešetlák počistivý
řešetlák počistivý
řešetlák počistivý
řešetlák počistivý
řešetlák počistivý
řešetlák počistivý
řešetlák počistivý
hloh jednoblizný
vrba bílá
vrba bílá

lok.č.5 vrba bílá

Příloha č. 4 Zoologický a botanický průzkum

třída

obvod
(cm)

průměr
(cm)

Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica
Quercus robur
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica
Crataegus monogyna
Salix alba
Salix alba

1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

105
87
100
81
66
50
95
29
28
27
33
24
33
29
71
110
122

33
27
31
25
21
16
30
9
9
8
10
7
10
9
22
35
38

Salix alba

1

83

26

latinsky

celkem

body

poznámka a důvod
snížení

9 545,00
6 189,00
8 455,00(81+99+120) trojkmen
5 041,00(95+66) dvojkmen
2 747,00
1 529,00
84 493,00
495,00
495,00
427,00
563,00
359,00
563,00
495,00
3 321,00
10 636,00(102+118) dvojkmen
12 271,00
5 615,00polykormon
955 598,00Kč

Výpočet společenské hodnoty:
955 588 bodů x polohový koef. 0,25 x 2,20 (inflační koef.) = suma v korunách
Společenská hodnota na českém břehu je 525.573,- Kč
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B) Stromy na levém břehu – slovenská strana
lok.č. 1
lok.č 2
lok.č 3
lok.č 4
lok.č 5

- od jezu k mostu po proudu
- od mostu ke kanálu
- kanál z české strany
- od cesty na hrázce k poslednímu mostu
- od posledního mostu k Moravě

Poznámka: v období vegetačního klidu nelze rozeznat vrbu bílou od vrby křehké a kříženců,
podobně nelze jednoznačně odlišit jasan ztepilý od jasanu úzkolistého a jilmy. Proto je v následující
tabulce uvedeno Salix sp., Fraxinus sp. a Ulmus sp.
č.lok.

lokalizace

dřevina

průměr
tř. kmene
cm

body

poznámka

důvod snížení

1

u vody

Salix sp.

1

31

8 455 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

47

17 570 mnohokmen

1

na hraně nad břehem

Salix sp.

1

57

23 312 mnohokmen

1

na hraně nad břehem

Rhamnus cathartica

1

12

1

na hraně nad břehem

Salix sp.

1

57

1

na hraně nad břehem

Rhamnus cathartica

1

9

1

na hraně nad břehem

Salix sp.

1

63

26 299 mnohokmen

1

na hraně nad břehem

Salix sp.

1

57

23 312 mnohokmen

1

na hraně nad břehem

Salix sp.

1

57

23 312

1

u vody

Salix sp.

1

25

5 041 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

19

2 012 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

25

2 520 mnohokmen

rozlámaná. 50% bodů

1

u vody

Salix sp.

1

25

2 520 mnohokmen

rozlámaná. 50% bodů

1

u vody

Salix sp.

1

25

2 520 mnohokmen

rozlámaná. 50% bodů

1

u vody

Rhamnus cathartica

1

12

885

1

u vody

Ulmus sp.

3

28

72 237

1

u vody

Salix sp.

1

26

5 615 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

19

2 012 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

22

3 321 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

28

6 763 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

22

3 321 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

35

10 636 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

41

6 982 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

25

5 041 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

35

10 636 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

25

5 041 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

25

5 041 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

31

8 455 mnohokmen

1

u vody

Ulmus sp.

3

20

23 213

1

u vody

Salix sp.

1

41

13 964 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

19

2 012 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

25

0 mnohokmen

torzo, 0bodů

1

u vody

Salix sp.

1

25

0 mnohokmen

torzo, 0bodů

442

rozlámaný. 50% bodů

23 312 mnohokmen
495

rozlámaná. 50% bodů
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č.lok.

lokalizace

dřevina

průměr
tř. kmene
cm

Příloha č. 4 Zoologický a botanický průzkum

body

poznámka

důvod snížení

1

u vody

Salix sp.

1

25

5 041 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

38

12 271 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

28

6 763 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

35

10 636 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

31

8 455 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

31

8 455 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

35

10 636 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

28

6 763 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

33

9 545 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

30

7 910 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

28

0 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

35

10 636 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

28

0 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

38

12 271 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

44

15 767 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

47

17 570 mnohokmen

1

u vody

Salix sp.

1

31

8 455 mnohokmen

1

na hraně u cesty

Salix sp.

1

28

6 763 mnohokmen

1

na hraně u cesty

Salix sp.

1

30

7 910 mnohokmen

1

na hraně u cesty

Ulmus sp.

3

44

168 414

2

u vody

Fraxinus sp.

2

47

118 327 prasklý kmen

2

u vody

Acer negundo

1

35

10 636

2

u vody

Fraxinus sp.

2

25

33 951

2

u vody

Fraxinus sp.

2

19

13 549

2

u vody

Fraxinus sp.

2

35

2

u vody

Rhamnus cathartica

1 80 m3

2

u vody

Rhamnus cathartica

1

20m3

3

u vody

Salix sp.

1

25

5 041 mnohokmen

3

u vody

Populus nigra

1

28

6 763

3

u vody

Salix sp.

1

25

5 041 mnohokmen

3

u vody

Salix sp.

1

28

6 763 mnohokmen

3

u vody

Salix sp.

1

35

10 636 mnohokmen

3

u vody

Salix sp.

1

31

8 455 mnohokmen

3

u vody

Salix sp.

1

35

10 636 mnohokmen

3

u vody

Salix sp.

1

28

6 763 mnohokmen

3

u vody

Fraxinus sp.

2

16

10 297 mnohokmen

4

u vody

Crataegus sp.

1

9

495

4

u vody

Alnus sp.

2

9

3 229

4

u vody

Alnus sp.

2

9

3 229

4

u vody

Alnus sp.

2

9

3 229

4

u vody

Alnus sp.

2

9

3 229

4

u vody

Alnus sp.

2

9

3 229

4

u vody

Alnus sp.

2

9

3 229

4

u vody

Alnus sp.

2

9

0

suchá, 0 bodů

4

u vody

Alnus sp.

2

9

0

suchá, 0 bodů

torzo, 0bodů
torzo, 0bodů

71 628 dvojkmen
1 200

porost

300

porost
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č.lok.

lokalizace

dřevina

průměr
tř. kmene
cm
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body

poznámka

4

u vody

Rhamnus cathartica

1

6

291

5

u vody

Ulmus sp.

3

28

72 237

5

u vody

Ulmus sp.

3

9

0

5

u vody

Ulmus sp.

3

16

16 335

5

u vody

Salix sp.

1

14

5

u vody

Ulmus sp.

3

31

90 316

5

u vody

Salix sp.

1

51

19 936 mnohokmen

5

u vody

Salix sp.

1

36

11 181 mnohokmen

5

u vody

Salix sp.

1

26

2 807 mnohokmen

5

u vody

Salix sp.

1

63

5

u vody

Salix sp.

1

44

celkem bodů

0 mnohokmen

důvod snížení

zničený bobrem, 0 bodů
zničený bobrem, 0 bodů

poškozená bobrem, 50%
bodů

26 299
15 767 mnohokmen
1 275 582

Výpočet společenské hodnoty:
1 275 582 bodů x polohový koeficient 0,25 x 2,20 (inflační koeficient) = suma v korunách
Společenská hodnota na slovenském břehu je 701.570,- Kč
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7. Fotodokumentace

Foto 1: Tabulové stavidlo Rohatec

Obr. 2: Rozsáhlé stavební úpravy na levém (slovenském) břehu Baťova kanálu
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Foto 3: Budoucí přístaviště na slovenské části toku

Foto 4: Úpravy slovenské části toku Baťova kanálu se zahrnutými kmeny vrb (Salix sp.)
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Foto 5: Charakter břehových porostů v horní části zájmového území (Salix sp.)

Foto 6: Rozsáhlé plochy zaplavených luk (jaro 2006) na pravém břehu kanálu s hojným
výskytem zelených vodních skokanů (Rana esculenta synkl.)

Strana: 30

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec

Příloha č. 4 Zoologický a botanický průzkum

Foto 7: Trvalé a periodické mokřady v záhrází slovenské části Baťova kanálu

Foto 8: Naplavená bariera po povodni na jaře 2006
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Foto 9: Betonová stavba ve střední části zájmového území s vyústěním pravobřežního kanálu

Foto 10: Charakter spodní části toku Baťova kanálu
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Foto 11: Vyústění Baťova kanálu do Moravy

Foto 12: Ohryzy bobra evropského (Castor fiber) v ústí Baťova kanálu do Moravy

Strana: 33

PRODLOUŽENÍ SPLAVNOSTI VODNÍ CESTY
OTROKOVICE – ROHATEC

dokumentace podle § 8 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
zpracováno v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu

srpen 2006

Příloha č. 5
Posouzení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti dle § 45 h a i zákona č. 114\1992 Sb.

Posouzení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45 h a i zákona č.
114\1992 Sb.

Thalictrum lucidum

Prodloužení splavnosti vodní cesty
Otrokovice - Rohatec
červenec 2006

zhotovitel:
Mgr. Stanislav Mudra
Líšná 21
338 08 Zbiroh
DIČ: CZ6807220299
IČO: 66342531
držitel autorizace k provádění posouzení podle § 45 h a i zákona č. 114\1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny č.j.: 630/66/05

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec
Příloha č. 5 Posouzení vlivů na lokality soustavy Natura 2000

Obsah
1. Charakteristika záměru ..........................................................................................................3
1.1. Název záměru ..................................................................................................................3
1.2. Kapacita (rozsah) záměru................................................................................................3
1.3. Umístění záměru .............................................................................................................3
1.4. Charakter záměru ............................................................................................................4
2. Charakteristika dotčených lokalit............................................................................................9
2.1. Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví ...................................................................9
2.1.1. Charakteristika předmětů ochrany.........................................................................10
2.2. Strážnicko......................................................................................................................15
2.2.1. Charakteristika předmětů ochrany.........................................................................16
3. Definice pravděpodobných vlivů záměru .............................................................................19
4. Vyhodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany........................................................21
5. Přeshraniční vlivy záměru.....................................................................................................22
6. Definice pravděpodobných kumulativních vlivů záměru .....................................................25
7. Zmírňující opatření a další doporučení .................................................................................26
8. Závěr ....................................................................................................................................27
9. Seznam použité literatury......................................................................................................28

Strana: 2

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec
Příloha č. 5 Posouzení vlivů na lokality soustavy Natura 2000

1. Charakteristika záměru
1.1. Název záměru
Prodloužení vodní cesty Otrokovice - Rohatec
Název a sídlo investora:
Ředitelství vodních cest a.s.
Vinohradská 184, 130 52 Praha 3
Druh organizace : organizační složka státu
IČO : 67981801
Provozovatel:
Povodí Moravy s.p.
Dřevařská 11, 601 75 Brno

1.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr spočívá ve vybudování plavební komory k překonání spádu tabulového jezu. Tento spád je
2,5 m mezi hydrostatickými hladinami jezů Hodonín 162,94 m n. m. (163,04 - 0,2 m) a tabulovým
jezem 165,44 m n. m. Dále bude vybudována horní a dolní rejda sloužící jako čekací prostor pro
lodě proplouvající plavební komorou. Pro dosažení potřebných hloubek vodního sloupce zajišťující
splavnost bude upraven hraniční tok Radějovky, a to jak na české, tak na slovenské straně. Konec
úpravy toku je v km 0,650 a navazuje na výše zmiňované rejdy a plavební komoru. Součástí záměru
je vybudování provozního objektu, přípojka el. energie, úprava, demolice a budování potřebných
přemostění a nové napojení přítoků. V neposlední řadě bude obnoveno značení státní hranice.

1.3. Umístění záměru
Česká republika k.ú. Sudoměřice a k.ú. Rohatec
Slovenská republika k.ú. Skalica a k.ú. Seče
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1.4. Charakter záměru
Celá stavba je členěna na samostatné objekty. Jednotlivé objekty jsou stručně popsány v této části.
Horní rejda
Horní rejda se nachází v úseku km 0,8845 - 0,955. Rejda je vybavena jedním čekacím stáním o
užitných rozměrech 38,5 x 5,5 m, které je umístěné u pravého břehu. Dno rejdy je v úrovni 163,94
m n. m., což zajišťuje hloubku při min. plavebním stavu 1,5 m. Rejda je široká 12,5 m. Pravý břeh
je tvořen novou hrází se sklonem návodního líce 1:1,5, šířkou koruny 3,4 m v úrovni 167,50 m n.
m. Vzdušní líc je upraven ve sklonu 1:2 a spadá až do obnoveného odvodňovacího korýtka. Na
koruně hráze je obnovena obslužná komunikace. Návodní svah je opevněn kamenným pohozem do
úrovně 165,94 m n.m., tedy 30 cm nad maximální plavební hladinu. Pohoz se ve dně opírá o
záhozovou patku z lomového kamene tloušťky 70 cm.
Na prostor horní rejdy navazuje bývalé obratiště, které bude třeba pouze odbahnit, případně
prohloubit na úroveň horní rejdy, tedy 163,94 m n. m. Obratiště má průměr 55 m.
Plavební komora
Plavební komora slouží k překonání spádu tabulového jezu. Tento spád je 2,5 m mezi
hydrostatickými hladinami jezů Hodonín 162,94 m n. m. (163,04 - 0,2 m) a tabulovým jezem
165,44 m n. m. Praktický spád bude vždy nižší v závislosti na průtoku v Moravě a z toho
plynoucího hydrodynamického vzdutí hladiny nad jezem Hodonín a rovněž hydrodynamickému
vzdutí v Radějovce. Při maximálním plavebním průtoku se spád sníží na 1,6 m. Dolní ohlaví
komory je umístěno v km 0,827. Komora je umístěna tak, aby horní ohlaví bylo zarovnáno s
návodní betonovou stěnou tabulového jezu. Plavební komora má užitné rozměry 38,5 x 5,3 x 1,5 m.
Celková délka komory je 59,0 m, šířka komory 5,5 m. V horním ohlaví jsou osazena vzpěrná vrata
a u pravé zdi umístěn krátký obtok pro plnění komory. V dolním ohlaví je osazena dvojice
vzpěrných vrat za sebou na celou výšku komory. První vrata slouží pro běžný provoz plavební
komory a jsou vybavena otvory pro přímé prázdnění hrazenými stavítky. Druhá vrata slouží jako
povodňová, která zabraňují šíření zpětného vzdutí od Moravy dále nad tabulový jez. Dno komory je
na kótě 161,44 m n. m. a plato v úrovni 167,50 m n. m., tedy ve stejné úrovni jako ochranné hráze,
to jest nad hladinou stoleté vody v Moravě.
Plavební komora bude postavena v zajímkované stavební jámě. Jelikož není možné štětovnice
zaberanit až na nepropustné podloží, bude nutné z otevřené stavební jámy čerpat průsakovou vodu.
Na štěrkopískovém loži pak bude založena a po jednotlivých sekcích, oddělených dilatačními
spárami, vybetonována plavební komora. Stěny komory budou pevně spojeny se štětovnicemi, které
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tak vytvoří ztracené bednění. Po ukončení betonáže bude komora na obou ohlavích zahrazena
provizorním hrazením a bude dokončeno její technologické vybavení. Po zahrazení bude rovněž
odřezaná část jímky v dolním ohlaví plavební komory. Z pravé strany bude komora obsypána do
úrovně nového plata. Na násyp bude vrácena vrstva ornice a mimo zpevněné plochy budou plata
zatravněna. Levá strana komory, bude částečně zapuštěna ve svahu dnešního koryta, které bude v
místě balvanitého skluzu opevněno kamennou rovnaninou. Zbytek komory bude obložen
filigránovými prefabrikáty.
Při výstavbě plavební komory, horní a dolní rejdy musí být zachována ochrana území za hrázemi na
pravém břehu až do úrovně Q100 v řece Moravě. Úroveň ochranných hrází je 167,50 m n. m.
Dolní rejda
Dolní rejda se nachází v úseku 0,650 - 0,827. Rejda je vybavena jedním čekacím stáním o
rozměrech 38,5 x 5,5 m, které je umístěné u pravého břehu. Dno rejdy je v úrovni 161,44 m n. m.,
což zajišťuje hloubku při min. plavebním průtoku 1,5 m. Rejda je široká 12,5 m. Pravý břeh je
tvořen novou hrází se sklonem návodního líce 1:1,5, šířkou koruny 3,4 m v úrovni 167,50 m n. m.
Vzdušní líc je upraven ve sklonu 1:2 a spadá až do obnoveného odvodňovacího korýtka. Na koruně
hráze je obnovena obslužná komunikace. Levý břeh je upraven pouze prohloubením ve sklonu 1:1,5
a opatřen opevněním. Návodní svahy jsou opevněny kamenným pohozem do úrovně 164,34 m n.
m., tedy 30 cm nad maximální plavební hladinu. Pohoz se ve dně opírá o záhozovou patku z
lomového kamene tloušťky 70 cm.
Úprava Radějovky Česká republika
Úprava Radějovky Slovenská republika
Úprava koryta hraniční říčky Radějovky spočívá v jeho prohloubení na jednotnou úroveň 161,44 m
n. m, což při minimální plavební hladině 162,94 m n. m. (minimální provozní hladina jezu Hodonín
včetně povoleného záporného kolísání) vytváří hloubku vody 1,5 m. Začátek úpravy s km 0,000 je
v místě soutoku s řekou Moravou. Konec úpravy je v km 0,650, dále na tento úsek navazuje dolní
rejda plavební komory viz SO 01. Příčný profil, který je použit v úseku 0,050 - 0,650, je tvořen
lichoběžníkovým tvarem se šířkou ve dně 6,0 m a sklonem obou svahů 1:1,5. Koryto je rozšiřováno
symetricky podél osy, která je tvořena státní hranicí mezi ČR a SR.
V úseku 0,000 - 0,030 je ústí říčky symetricky rozšířeno na šířku ve dně 16 m (5 + 6 +5). Svahy
jsou opět ve sklonu 1:1,5. Tímto rozšířením vzniká 20 m dlouhý přímý úsek s rozšířeným dnem pro
bezpečné míjení plavidel, který lze využít i jako dočasné vyčkávací místo.
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Úsek 0,030 - 0,050 je přechodovým úsekem mezi šířkou dna 16 a 6 m. Půdorysně je toto zúžení
tvořeno sklonem 1:4.
Koryto je v celé délce úpravy opevněno na březích kamenným pohozem tl. 30 cm, který je vytažen
30 cm nad maximální plavení hladinu, tedy do úrovně164,34 m n. m. Ve dně se pohoz opírá o
záhozovou patku tl. 70 cm. Opevnění chrání svahy koryta zejména proti vlnám od projíždějících
plavidel. Nad úrovní kamenného pohozu až do průniku svahu s dnešním terénem je svah
ohumusován a oset travou.
V km 0,075 prochází koryto pod hospodářským mostem, který bude zvýšen. V okolí tohoto mostu,
je trasa vedena v obdélníkovém profilu šíře 6 m, jehož stěny jsou tvořeny štětovou stěnou. Délka
tohoto úseku je 6,4 m. Před a za obdélníkovým profilem tvoří štětové stěny boční křídla ve sklonu
1:1. Vrchol štětové stěny je vytažen do úrovně 164,50 m n. m., aby byl dobře viditelný i při
maximální plavební hladině 164,04 m n. m.
V km 0,400 je do Radějovky z pravé strany zaústěn meliorační kanál 01. Toto zaústění je tvořeno
vtokovým objektem sestávajícím se na pravé straně z mostku a dvou stavidel a na pravém břehu
svislou betonovou stěnou, sloužící jako opevnění břehu Radějovky proti proudící vodě z přítoku.
Veškeré stavební objekty napravo od osy toku nebudou prohlubováním a rozšiřováním koryta nijak
dotčeny. V km 0,405 je v korytě umístěn spádový stupeň, který je tvořen betonovou příčnou stěnou,
která je spojena se stěnou na levém břehu. Tento betonový stupeň a betonová stěna u levého břehu
budou v rámci prohlubování koryta odstraněny. Levý břeh a dno budou opevněny těžkým
kamenným záhozem.
Na konci úseku, v km 0,650 koryto kříží hospodářský most, který bude bez náhrady odstraněn.
Balvanitý skluz
Výškový rozdíl mezi prohrábkami prohloubeným a neupraveným dnem Radějovky, který činí cca
1,26 m, je vyrovnán balvanitým skluzem. Tento skluz začíná v km 0,827 a končí v km 0,8445.
Skluz je tvořen štětově ukládanými balvany vyrovnanými do podélného sklonu 1:10. Kameny jsou
ukládány do lože ze štěrkodrti, která je oddělena od rostlého terénu geotextilií. Délka takto
upravené části skluzu je 16,6 m. Horní hrana skluzu je mírně navýšena nad dnešní dno a je opatřena
těsnící stěnou z dřevěných fošen, která zabraňuje podtékání přelivné hrany skluzu při nízkých
průtocích v Radějovce. Šířka balvanitého skluzu se plynule rozšiřuje ve směru po proudu z šířky 3
m (šíře neupraveného koryta nad skluzem) až do šíře 7,8 m.
Před a za skluzem je umístěn zához z lomového kamene, délky 4 a 5 m. Svahy koryta v místě
skluzu jsou opevněny kamennou rovnaninou a upraveny ve sklonu 1:2.
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Provozní objekt
Manipulační objekt bude sloužit jako zázemí obsluhy plavební komory. Objekt bude půdorysných
rozměrů 3,5 x 3,5 m s jedním nadzemním podlažím. Objekt bude zděný a pohledově bude zdivo
spárované jako u obdobných manipulačních objektů na ostatních komorách na Baťově kanále.
Objekt bude zastřešen stanovou střechou. Manipulační objekt je umístěn v blízkosti dolního ohlaví,
aby byla zaručena dobrá viditelnost do dolní a horní rejdy. Na fasádě odvrácené od plavební
komory bude umístěn vstup do objektu. Na této fasádě budou rovněž umístěny skříně hlavního
rozvaděče a měření odběru elektrické energie. Uvnitř bude objekt vybaven WC. Tekoucí voda bude
pouze užitková, odebíraná z dolní rejdy. Odpadní vody budou zaústěny do vodotěsné jímky, odkud
budou vyváženy na nejbližší ČOV.
Přípojka elektrické energie
Areál plavební komory bude připojen na distribuční síť společnosti E-ON. Připojení se předpokládá
z trafostanice, která je umístěna na pravém břehu cca 120 m od koryta Radějovky. Připojení bude
provedeno kabelem CYKY uloženým ve výkopu, který povede od trafostanice až k manipulačnímu
objektu, kde bude umístěn hlavní rozvaděč a bod měření spotřeby el. energie pro areál plavební
komory. Délka přípojky NN bude cca 140 m.
Úprava mostu ř. km 0,075
Hospodářský most v km 0,075 je tvořen jedním polem se dvěma břehovými pilíři a mostovkou
sestávající se z válcovaných I profilů, na nichž je nabetonována železobetonová deska. Most dnes
není opatřen zábradlím. Na most vedou z obou břehů nájezdové rampy bez zpevněného povrchu.
Tento most bude zvýšen o 1,23 m s tím, že spodní hrana mostovky bude v úrovni 167,54 m n. m.
Zvýšení bude provedeno sejmutím mostovky, nabetonováním břehových pilířů a opětovným
vytvořením mostovky. Konstrukce mostovky zůstane nezměněna, pouze dojde k opatření mostu
zábradlím. Nájezdové rampy budou upraveny ve sklonu 1:8 a opatřeny mlatovým povrchem.
Přechodové oblouky budou takového poloměru, aby umožnily bezpečný provoz zemědělské
techniky. Ke změně směrových ani šířkových poměrů nájezdových ramp nedojde. Úprava
výškových oblouků a statické posouzení mostovky bude řešeno v dalším stupni dle požadavků
provozovatele a majitele mostu. Aby při prohloubení koryta Radějovky nedošlo k ohrožení stability
pilířů, bude jejich okolí na slovenské straně ohrazeno štětovou stěnou zaberaněnou do hloubky
154.30 m n. m. Vrchol štětové stěny bude v úrovni 164,50 m n. m. Na české straně bylo použití
štetové stěny na základě statického posouzení vyloučeno.
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Odstranění mostu ř. km 0,650
Most v km 0,650 je tvořen monolitickou konstrukcí o třech polích. Po dohodě s vlastníkem a
uživatelem mostu je tento objekt navržen k demolici. Předpokládá se odstranění mostovky a obou
pilířů zasahujících do toku. Břehové pilíře zapuštěné v terénu budou sníženy tak, aby nezasahovaly
do průtočného profilu. Zbytky ponechané konstrukce budou přesypány hlínou s osetím.
Lávka pro pěší a cyklisty ř. km 0,805
Lávka pro pěší a cyklisty je překlenuta přes dolní ohlaví plavební komory. Spodní hrana mostovky
je s ohledem na nutnou podjezdnou výšku umístěna v úrovni 167,54 m n. m., tedy 3,5 m nad
maximální plavební hladinou. Tato úroveň splňuje i požadavek umístění mostovky nad hladinou
Q100. Lávka bude tvořena ocelovou příhradovou konstrukcí, která bude na levém břehu uložena na
novém betonovém pilíři. Prostřední pilíř lávky je tvořen levou zdí plavební komory, pravý pilíř
lávky tvoří pravá zeď komory. Lávka bude šířky 1,5 m. Maximální volné rozpětí lávky je 17,10 m,
což je mezi levou zdí plavební komory a levým břehem. Na slovenském – levém břehu bude lávka
zakončena levým pilířem a schodištěm, které umožní provozovat lávku do doby, než bude na
slovenském území vybudována nájezdová rampa cyklostezky, které se na lávku napojí.
Úprava značení státní hranice
Vlivem výstavby plavební komory, jejích rejd a čekacích stání, které zasahují do dnešní pravé
ochranné hráze dojde na území ČR k vyjmutí 5-ti hraničních kamenů (31/14, 32, 32/2, 32/4, 32/14),
které budou nahrazeny stejným počtem nových kamenů umístěných na posunuté pravobřežní hrázi
Radějovky. Vlivem úprav koryta Radějovky budou na levém břehu na území SR vyjmuty 3 hraniční
kameny (IX/1, 32/7 a 32/9). Rovněž tyto kameny budou obnoveny.
Součástí značení státní hranice bude i osazení výstražných tabulí s nápisem "Pozor! hranice
probíhají hraničním vodním tokem", které byly během stavby poškozeny či zničeny.
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2. Charakteristika dotčených lokalit
2.1. Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Název:

Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví

Kód lokality:

CZ0621025

Kraj:

Jihomoravský kraj

Rozloha:

11.720,56 ha

Kategorie chráněného území:

Ptačí oblast

Druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany
Druh

Počet párů

Čáp bílý Ciconia ciconia

19 - 25

Lelek lesní Caprimulgus europaeus

40 - 50

Moták pochop Circus aeruginosus

20 - 25

Skřivan lesní Lullula arborea

20 - 40

Strakapoud jižní Dendrocopos syriacus

30 - 50

Strakapoud prostřední Dendrocopos medius

50 - 100

Popis
V oblasti bylo zjištěno celkem 238 druhů ptáků. Jsou zde vhodné podmínky jak pro vodní a
mokřadní druhy ptáků nebo druhy lužního lesa, tak pro druhy vázané na suché stepní nebo
lesostepní prostředí. V luhu Moravy hnízdí oba druhy luňáků (Milvus spp.), nachází se zde
jedinečná smíšená lesní kolonie téměř 20 párů čápa bílého (Ciconia ciconia) a volavky popelavé
(Ardea cinerea). Hojný je zde strakapoud prostřední (Dendrocopos medius). Přilehlé louky jsou
jedním z posledních hnízdišť kolihy velké (Numenius arquata) v ČR, pravidelně zde hnízdí vodouš
rudonohý (Tringa totanus) nebo chřástal polní (Crex crex). Místa s roztroušenou zelení obývají
ťuhýk obecný (Lanius collurio), pěnice vlašská (Sylvia nisoria) a strnad luční (Miliaria calandra).
Mokřady jsou hnízdištěm bukače velkého (Botaurus stellaris), chřástala malého (Porzana parva),
obou druhů čírek (Anas crecca, A. querquedula) a lžičáka pestrého (Anas clypeata). Hojný je moták
pochop (Circus aeruginosus) s 20-25 páry i cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides). Hnízdí zde
i sýkořice vousatá (Panurus biarmicus). Borové lesy na vátých píscích jsou v rámci ČR tradičními a
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významnými hnízdišti např. 10-15 párů dudka chocholatého (Upupa epops), v současnosti
minimálně 50 párů lelka lesního (Caprimulgus europaeus) a 20-40 párů skřivana lesního (Lullula
arborea). Silné populace vytváří v této jedinečné oblasti také bělořit šedý (Oenanthe oenanthe),
břehule říční (Riparia riparia) nebo rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus). Území jehož páteř
tvoří poslední neregulovaný úsek dolního toku Moravy se zbytky typických nivních luk je
významnou tahovou cestou i zimovištěm pro mnoho druhů vodního ptactva, jejichž počty dosahují
často tisíců jedinců.

2.1.1.

Charakteristika předmětů ochrany

Čáp bílý
Název český:

Čáp bílý

Název latinský:

Ciconia ciconia

Skupina:

Brodiví

Popis druhu a nároky na prostředí
Velký, 1m vysoký pták. Většina těla je bílá, jen konce křídel a zadní část jsou černé. Zobák je
červený u mladých ptáků černý. Krk je v letu natažen rovně dopředu (na rozdíl od volavek, které
mají krk stočený a položený na hřbetě). Hnízdním prostředím čápa bílého jsou rovinatá otevřená
krajina s loukami, potůčky a vodními nádržemi. Původně obývali čápi bílí jen nížiny, později
osídlili i střední a vyšší polohy. Je tažný, zimuje jižně od Sahary. Na hnízdiště přilétá na přelomu
března a dubna.
Stav a rozšíření v Evropě
Rozšířen ve většině evropských zemí mimo britské ostrovy, Skandinávii. Populace poklesla od 50.
do 80. let v Německu, Holandsku, Francii, Švýcarsku, Švédsku a Itálii. Důvod: nevhodné
obhospodařování, ztráta biotopu, zmenšení potravní základny, situace na tahu a zimovištích.
Ochrana a rozšíření v ČR
Hnízdí většinou v těsné blízkosti lidí, na stavbách a většině území ČR. Od prvního sčítání ve
třicátých letech byl zjištěn mírný nárůst početnosti. Ptáci začali hnízdit i ve vyšších polohách.
Populace je považována za stabilní.
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Lelek lesní
Název český:

Lelek lesní

Název latinský:

Caprimulgus europaeus

Skupina:

Lelkové

Popis druhu a nároky na prostředí
Poměrně nenápadný pták s noční aktivitou, velikosti zhruba kosa. Má dlouhá křídla i ocas, velmi
krátký zobák, který však dokáže otevřít téměř přes celou hlavu. V jeho zbarvení převládá šedohnědá
s tmavším skvrněním, u samců jsou nápadné bílé skvrny v koncích křídel a ocasu.
Hnízdním prostředím lelka jsou jehličnaté - hlavně borové - a listnaté lesy zpravidla na písčitém
podkladě. Důležitá je přítomnost otevřených ploch a okrajů, tedy pasek, mýtin a průseků. Přirozeně
jsou to např. vřesoviště nebo rašeliniště. Méně často hnízdí i na křovinatých, výslunných stráních i
jiných podobných stanovištích.
Stav a rozšíření v Evropě
Lelek hnízdí roztroušeně na celém kontinentu s výjimkou rozsáhlejších bezlesých oblastí, ať už je
to arktická či alpinská tundra nebo intenzívně zemědělsky využívaná území. V západní Evropě je
jeho rozšíření dosti ostrůvkovité, těžiště výskytu je ve Středomoří a ve východní Evropě. V jižní
polovině Pyrenejského poloostrova jeho areál sousedí s příbuzným druhem Caprimulgus ruficollis.
Od poloviny 20. století došlo k poměrně výraznému úbytku hlavně v západní části areálu. Hlavní
příčinou je patrně ztráta vhodného biotopu a také nedostatek potravy, velkého nočního hmyzu v
důsledku používání pesticidů.
Ochrana a rozšíření v ČR
Lelek lesní v České republice má ostrůvkovité hnízdní rozšíření, závislé na existenci vhodných
biotopů. V oblastech rozsáhlejších borových lesů, hlavně v nížinách lze dosud zaznamenat i
početnější výskyt, jinde však hnízdí spíše ojediněle.
Dříve byl patrně mnohem rozšířenější,v posledních desetiletích se předpokládá jeho značný úbytek.
Přesné znalosti jeho populačních trendů u nás jsou zatím nedostačující a je nutné je doplnit.
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Moták pochop
Název český:

Moták pochop

Název latinský:

Circus aeruginosus

Skupina:

Dravci

Popis druhu a nároky na prostředí
Dravec dosahující téměř velikosti káně. Odlišuje se způsobem letu a postavením křídel. Samice je
tmavě hnědá s žlutavou hlavou, samec má světlý ocas. Hnízdním prostředím jsou rákosiny,
mokřadní vegetace, pole a louky. Stále častěji bývá hnízdo umístěno v poli s obilím nebo na lesních
pasekách. Loví drobné savce a ptáky. Obsazuje většinu vhodných lokalit až do cca 700 m. n. m.
Stav a rozšíření v Evropě
Široce rozšířený druh v nížinách Evropy a Asie. Chybí na severu Skandinávie a britských ostrovů.
Větší část populace obývá východní a střední Evropu. Po přijetí opatření na ochranu druhu v 70.
letech začala početnost narůstat v téměř polovině zemí. Mezi významné ohrožující faktory patří
odvodňování, vysušování mokřadů a lov.
Ochrana a rozšíření v ČR
V České republice hnízdí od roku 1940. Tento druh má v ČR vzestupný trend početnosti. Je
rozšířen na většině území republiky, méně jen hraničních pohořích na jihozápadě a severozápadě.
Ohrožujícím faktorem může být nelegální odstřel a ničení hnízd pro předpokládané škody na
drobné zvěři.
Skřivan lesní
Název český:

Skřivan lesní

Název latinský:

Lullula arborea

Skupina:

Pěvci

Popis druhu a nároky na prostředí
Nenápadně hnědavě zbarvený pěvec, s tmavými skvrnkami, podobný skřivanu polnímu. Na hlavě
má nepříliš výrazně vztyčené peří, ocas je krátký s bělavými špičkami. Lze ho zaznamenat hlavně
díky jeho nádhernému zpěvu, který přednáší velmi často i v noci, za letu nebo při sezení na větvi.
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U nás obývá především otevřená místa v borových lesích na písčitých podkladech, vřesoviště,
výslunné stráně, ale i staré sady a vinohrady.
Stav a rozšíření v Evropě
Jeho rozšíření je vázáno na západní Palearkt, tedy především Evropu. Výskyt je mozaikovitý, na
severu zasahuje pouze do jižní poloviny Skandinávie, v Británii je omezen na západní pobřeží.
Většina evropské populace je soustředěna na Iberském poloostrově a na Balkáně, kde dosahuje
největších populačních hustot, jinde se vyskytuje spíše roztroušeně.
Početnost vykazuje značné kolísání v různých regionech a je závislá na více faktorech, např. na
povětrnostních podmínkách v průběhu zimování. Změny využívání hnízdního prostředí však
způsobily trvalý pokles ve většině států Evropy.
Ochrana a rozšíření v ČR
Skřivan lesní se u nás vyskytuje v Čechách ve vhodném prostředí roztroušeně, na Moravě spíš
vzácně. Hojněji doposud hnízdí v borových lesích pískovcových oblastí středních a severních Čech,
podstatně vzácnější je v současnosti v pohraničních horách.
V posledních desetiletích dochází k poklesu početnosti na většině území České republiky, pouze v
některých bývalých vojenských prostorech byly prokázány stabilní stavy.
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny řadí druh mezi zvláště chráněné v kategorii silně
ohrožené.
Strakapoud jižní
Název český:

Strakapoud jižní

Název latinský:

Dendrocopos syriacus

Skupina:

Šplhavci

Popis druhu a nároky na prostředí
Zbarvením je velmi podobný strakapoudu velkému, avšak bílá barva na tvářích přechází bez
přerušení v bílé pruhy na krku.
Hnízdním prostředím jsou teplé listnaté lesy především v nížinách, ve střední Evropě též zahrady
sady a parky.
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Stav a rozšíření v Evropě
Jeho výskyt je v Evropě omezen na její jihovýchodní část, přičemž nejhojnější je na Balkáně - V
Rumunsku a v Bulharsku. Západní a severní hranice areálu prochází Rakouskem, Českou
republikou a Polskem.
V první polovině 20. století došlo k velké expanzi druhu z Turecka do Evropy, kdy se poměrně
rychle rozšířil do popsaného areálu. Na okraji vytváří poměrně úzkou hybridní zónu, kde dochází ke
křížení se strakapoudem velkým. V současnosti se zvětšování areálu pravděpodobně zastavilo,
nárůst početnosti je však lokálně stále zaznamenáván.
Ochrana a rozšíření v ČR
Rozšíření strakapouda jižního se u nás datuje až od 50. let 20. století. Pravidelná hnízdiště však
nepřekročila hranice jižní a severní Moravy, významnou oblastí je např. brněnská aglomerace.
Strakapoud jižní u nás zůstává vzácným druhem, jeho početnost se odhaduje na 70 až 120 párů. K
další expanzi druhu nedochází, Česká republika tvoří západní hranici areálu druhu.
Strakapoud prostřední
Název český:

Strakapoud prostřední

Název latinský:

Dendrocopos medius

Skupina:

Šplhavci

Popis druhu a nároky na prostředí
Podobný jako strakapoud velký, liší se od něj zbarvením na několika místech těla: jasně červeným
temenem hlavy, rozdílnou kresbou hlavy a krku, růžovými podocasním krovkami a bělavým
břichem.
Hnízdním prostředím jsou mu listnaté méně i smíšené lesy v nížinách až pahorkatinách. Většinou
jsou to lužní lesy nebo teplé doubravy, někdy i parky a zahrady.
Stav a rozšíření v Evropě
Západopalearktický areál druhu v Evropě zahrnuje hlavně její kontinentální část. Chybí ve Velké
Británii a ve Skandinávii, vzácný je na Apeninském poloostrově. Vyskytuje se pouze v
nejsevernější části Španělska. V souvislosti se specifickými nároky na prostředí je rozšířen značně
roztroušeně.
Strana: 14

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec
Příloha č. 5 Posouzení vlivů na lokality soustavy Natura 2000

V poslední době je zaznamenáván mírný pokles početnosti a to zejména při západním a severním
okraji areálu. Příčinou tohoto jevu je patrně ztráta vhodného prostředí vlivem lesního hospodaření.
Ochrana a rozšíření v ČR
V početnosti strakapouda prostředního v České republice existují značné regionální rozdíly
způsobené rozšířením starších dubových porostů - jeho hlavního hnízdního prostředí. Za hojného ho
lze označit např. v jihomoravských lužních lesích, pravidelně se vyskytuje i v Polabí, Poohří nebo
na hrázích jihočeských rybníků.
Stejně tak populační trendy se lokálně liší. Zdá se však, že v oblasti Pomoraví a Podyjí jsou
poměrně vyrovnané. Počet hnízdících párů je pro 90. léta 20. století odhadován na 3000 až 6000.

2.2. Strážnicko
Evropsky významná lokalita Strážnicko
Název:

Strážnicko

Kód lokality:

CZ0623797

Kraj:

Jihomoravský kraj

Status:

Navrženo

Rozloha:

218,94 ha

Biogeografické oblasti:

Panonská

Kategorie chráněného území:

Přírodní památka

Druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany
Živočichové
Kód

Druh

1337

bobr evropský Castor fiber

1060

ohniváček černočárý Lycaena dispar

Poloha
Lokalita se rozkládá ve střední části Dolnomoravského úvalu, v nivě Moravy, mezi Veselím nad
Moravou a soutokem Moravy a Radějovky. Území zahrnuje plavební kanál a síť navazujících
vodních toků.
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Ekotop
Geologický podklad je tvořen fluviálními písčitohlinitými sedimenty řeky Moravy.
Geomorfologicky lokalita spadá do Dyjsko-moravské nivy. Jedná se o akumulační rovinu podél
řeky Moravy a Dyje tvořenou čtvrtohorními usazeninami.
Reliéf je rovinatý protkaný hustou sítí vodních kanálů, místy se zbytky slepých ramen. Nadmořská
výška je 170 m.
Půdní pokryv tvoří černice, místy i gleje.
Komplex vodních kanálů, rákosin a vlhkých luk v aluviu řeky Moravy.
Biota
Vegetační pokryv je tvořen mozaikou zachovalých aluviálních psárkových luk, rákosin eutrofních a
stojatých vod, společenstvy vysokých ostřic a fragmenty měkkých luhů. V některých vodních
kanálech zůstaly zachovány fragmenty makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních
stojatých vod a místy vegeatce mělkých stojatých vod s dominujícími lakušníky. Výskyt celé řady
chráněných a ohrožených živočichů vázaných na vodní a mokřadní biotopy (bobr evropský,
ohniváček černočárý a velevrub tupý).
Kvalita
Poslední zbytky rozsáhlých, zachovalých lučních společenstev a vodních plochv aluviu dolního
toku řeky Moravy. Výskyt bobra evropského, ohniváčka černočárého a velevruba tupého.

2.2.1.

Charakteristika předmětů ochrany

Bobr evropský
Kód:

1337

Název český:

bobr evropský

Název latinský:

Castor fiber

Skupina:

Savci

Prioritní:

Ne
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Ekologie a biologie
U nás bobr nejčastěji obývá toky s dobře rozvinutými břehovými porosty vrb a topolů. Přednost
dává pomalu tekoucím až stojatým vodám s dostatečnou hloubkou a omezeným kolísáním hladiny
(meandry, větší odstavená říční ramena, mlýnské náhony se stabilizovanou hladinou vody, zdrže
nad jezy, jezera po těžbě štěrkopísku), rybníky. Bobr je býložravec, konzumující především mladé
větve dřevin (topoly, vrby, jasan, olše). Kácení dřevin je nejintenzivnější během podzimních a
zimních měsíců. Při kácení preferuje dřeviny o průměru do 20 cm průměru. V letním období jsou
hlavní složkou potravy byliny. Bobři obývají nory, které hrabou v březích vodních toků či nádrží.
Na malých mělkých tocích staví hráze, čímž zvyšují hladinu vody, aby byly východy z nor nebo
hradů bezpečné. Bobři žijí v párech, které obhajují teritorium (na vodních tocích mívá délku od
několika set metrů asi do 2 km). Převažuje soumračná a noční aktivita. Mláďata se rodí v dubnu až
srpnu, v jednom vrhu jich je 2-5.
Ohrožení a management
V minulosti byl bobr vyhuben jakožto cenný zdroj kožešiny, byl však loven i pro maso a výměšek
pohlavních žláz. Bobři byli pronásledováni v některých oblastech i pro škody způsobené na hrázích
rybníků. Znečištění toků nemá na bobra významný vliv, podstatnější negativní dopad mohou mít
změny v charakteru řečiště (úpravy břehů a břehových porostů). Problém mohou představovat střety
s dopravními prostředky. V současnosti ovšem na území České republiky dochází k postupnému
nárůstu početnosti a šíření bobra do nových oblastí. Lze tedy spíše očekávat vznik konfliktů mezi
ochranou tohoto druhu a zájmy člověka v případech, kdy aktivita bobrů povede k narušování břehů
a hrází či zaplavování pozemků.
Ochrana
V rámci soustavy NATURA 2000 budou chráněna území s nejpočetnějším výskytem bobra
evropského. Zde bude zachován stávající vodní režim a existující břehové porosty a v případě
potřeby budou učiněna i opatření vedoucí k minimalizaci rušení bobra. V územích ležících mimo
soustavu NATURA 2000 bude režim ochrany bobra méně přísný (připravuje se managementový
plán předpokládající zonaci území státu podle stupně ochrany bobra). V případech, kdy bobr
způsobuje škody na majetku, lze uplatnit nárok na náhradu podle zákona č. 115/2000 Sb.

Strana: 17

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec
Příloha č. 5 Posouzení vlivů na lokality soustavy Natura 2000

Celkové rozšíření
V současnosti zahrnuje areál rozšíření bobra Norsko, Švédsko, Finsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko,
Bělorusko, severní a střední Rusko, Ukrajinu, Polsko, Slovensko a Českou republiku. Žije téměř na
celém německém úseku Labe, v Meklenbursku a ve střední a západní části Německa v povodí
Rýna. Velká populace žije v Bavorsku a Rakousku na Dunaji, Innu a jejich přítocích. Ve Francii se
bobr postupně šíří k severu z původní populace na dolní Rhôně a z vysazené populace na Loiře.
Repatriace proběhla i ve Švýcarsku, Dánsku, Maďarsku a Chorvatsku. U nás bobr v současnosti
obývá šest hlavních oblastí – dolní Labe (po Ústí nad Labem), jihozápadní Čechy, povodí Divoké
Orlice, řeku Moravu s přítoky, řeku Dyji s přítoky a řeku Odru s přítoky.
Ohniváček černočárý
Kód:

1060

Název český:

ohniváček černočárý

Název latinský:

Lycaena dispar

Skupina:

Motýli

Prioritní:

Ne

Ekologie a biologie
Ohniváček černočárý je druh vlhkých luk a mokřadů. Dospělci se vyskytují ve dvou generacích od
dubna do září. Létají za teplého počasí a sají nektar, mají poměrně velkou disperzní schopnost.
Hostitelskými rostlinami housenek jsou šťovíky, rdesno hadí kořen, aj. Vývoj trvá až jeden rok.
Populace žijící na jižní Moravě je spíše eurytopní, často jej lze zastihnout i mimo jeho preferovaná
stanoviště, tedy i na ruderálech, v intravilánech obcí, okrajích polí, apod.
Ohrožení a management
Druh v současnosti není ohrožen.
Celkové rozšíření
Euroasijský druh (rozšířený od západní Evropy až k Amuru, na sever až do jižního Finska), v rámci
svého areálu rozdělený do několika poddruhů s rozdílným stavem ohrožení (ohrožen především v
západní Evropě, kde např. nominátní poddruh ve Velké Británii vyhynul). V České republice (ssp.
rutilus) na Moravě, zejména jižní a jihovýchodní, častý, osidluje místy i ruderální biotopy. Jeho
rozšíření v současnosti sahá až do Slezska a jižních a východních Čech.
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3. Definice pravděpodobných vlivů záměru
Vlivy v průběhu realizace záměru
Vlivy v době provádění stavebních prací lze očekávat především v podobě rušení předmětů ochrany
hlukem při pojezdu dopravních prostředků, provozu stavebních strojů a provádění stavebních prací.
U citlivějších druhů by mohlo jít i o rušení v podobě zvýšeného pohybu osob v této dosud klidné
oblasti.
Provozem dopravních a stavebních mechanismů a narušením půdního povrchu hrozí v oblasti
zvýšení prašnosti.
Intenzita vlivu na předměty ochrany je odvislá od citlivosti jednotlivých druhů a případně i jedinců.
Nejméně ohroženou skupinou se jeví ptáci.
Dalším vlivem je přímá likvidace předmětů ochrany nebo jejich stanovišť. V průběhu výstavby
dojde k likvidaci pobřežních porostů a vegetace břehů.
Především likvidace stanovišť by se mohla dotýkat všech přítomných druhů.
V průběhu uskutečňování záměru nelze vyloučit ani vznik nových stanovišť, a to především v
oblasti samotného vodního kanálu, který bude prohlouben a rozšířen a rejd.
Při práci na realizaci záměru nelze vyloučit ani havarijní únik vodám nebezpečných látek ze
stavebních strojů a mechanizmů.
Vlivy v průběhu provozování záměru
Vlivy vznikající v době provozování záměru lze rozdělit na vlivy působící přímo v oblasti záměru,
a na vlivy, které způsobí následný zvýšený provoz plavidel a zvýšený pohyb osob v lokalitách
navazujících na oblast záměru.
Rušení a další negativní dopady způsobené provozem lodní dopravy přímo v oblasti záměru budou
zřejmě minimální. Bude se pravděpodobně jednat o rušení pohybem osob a plavidel. Závažnost
tohoto vlivu bude stoupat především v období rozmnožování předmětů ochrany, které se ve většině
případů kryje se začátkem turistické sezóny a tím pádem se zvýšeným provozem. Narušení litorální
zóny vlnami způsobenými pohybem plavidel bude v této umělé části toku, vzhledem k umělému
tvarování koryta a jeho opevnění kameným záhozem nepodstatné.
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Zvýšení lodní dopravy a pohybu osob v navazujících úsecích řeky Moravy bude ovlivňovat
stávající biotopy a organismy pohybem osob a způsobeným hlukem. Nelze vyloučit sešlapávání
břehů, odhazování odpadu, zakládání ohňů a další negativní projevy turismu.
Příboj způsobený projíždějícími plavidly může mít destrukční vliv na litorální společenstva rostlin,
a na společenstva organismů vyskytující se v litorální oblasti. Toto negativní působení se bude
citelně dotýkat například juvenilních stádií ryb. Závažnost tohoto vlivu bude stoupat především v
období rozmnožování, které se ve většině případů kryje se začátkem turistické sezóny a tím s
provozem vyšší intenzity. Současně je třeba uvést, že význam uvedených vlivů je nízký a vzhledem
k velikosti uvažovaných plavidel nelze očekávat zásadní negativní dopady v uvedených oblastech.
Vyloučit nelze ani vliv na morfologii toku Moravy (rozmýváním a erozí břehů), která je určující pro
vznik a zachování stávajících stanovišť. Tento vliv však zřejmě na pozadí přirozených procesů v
řece zcela zanikne.
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4. Vyhodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany
Vlivy v průběhu realizace záměru
Významnost vlivů popsaných v souvislosti s realizací stavebních prací a terénních úprav při
uskutečňování záměru se odvíjejí od intenzity provádění prací a od jejich načasování. Pokud budou
stěžejní práce prováděné mimo vegetační období a případně mimo období rozmnožování, pak bude
jejich významnost na předměty ochrany soustavy Natura 2000 minimální.
Vlivy v průběhu provozování záměru
Významnost vlivů vznikajících při provozování záměru lze odvodit na základě údajů o frekvenci a
časovém rozložení užívání záměru. Podle období provozu plavebního kanálu, klimatických
podmínek a všeobecným zvyklostem veřejnosti bude intenzita provozu gradovat spolu se zvýšeným
turistickým ruchem v období letních prázdnin. Po předpokládaném zimním klidu bude frekvence
provozu narůstat s náběhem letní turistické sezóny. Významné zvýšení užívání plavebního kanálu
lze předpokládat i o víkendech a svátcích v období jeho provozu.
V porovnání s biotopy a společenstvy řeky Moravy a jejích slepých ramen se v místě záměru jedná
o poměrně chudá společenstva, která vznikla sukcesí na neudržovaném technickém díle. Při
prováděném biologickém průzkumu byly přímo v místě záměru nebo v jeho okolí zjištěny pouze
tyto předměty ochrany:
čáp bílý (Ciconia Ciconia)
moták pochop (Cirkus aeruginosus)
bobr evropský (Castor fiber).
Klasickým příkladem stávajícího stavu Baťova kanálu je výskyt bobra evropského, jehož pobytové
značky jsou kontinuálně rozmístěny po obou březích řeky Moravy, zatímco v Baťově kanále byly
nalezeny pouze v jeho ústí. Je tedy zřejmé, že zde dává přednost meandrujícímu toku řeky Moravy
a do sledovaného úseku Baťova kanálu z ní pouze periodicky migruje. Tato skutečnost je dobře
patrná na čerstvých ohryzech, které byly nalezeny pouze cca do 100 m od zaústění Baťova kanálu
do Moravy.
Ani ostatní zjištěné druhy nejsou přímo existenčně vázané na oblast upravovaného toku a dalších
plánovaných záměrů v zájmovém území. Jedná se především o zaznamenané přelety nebo aktivity
související s vyhledáváním potravy a dalších zdrojů. Vliv na tyto předměty ochrany může být tedy
pouze nepřímý v podobě jejich rušení nebo zrazování z prostoru záměru.
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5. Přeshraniční vlivy záměru
Vzhledem k tomu, že záměr je situován přímo na státní hranici ČR – SR bylo posouzení vlivu
záměru na lokality soustavy Natura 2000 zpracováno I s ohledem na pravděpodobné přeshraniční
vlivy posuzovaného záměru, včetně stručných charakteristik pravděpodobně dotčených lokalit.
Charakteristika dotčených území evropského významu lokalit a chráněných ptačích území na
území SR
Chránené vtáčie územie Morava
Název:

Morava

Správní území:

Okres Bratislava IV, Okres Malacky, Okres Senica, Okres Skalica

Rozloha:

28 486 ha

Kategorie chráněného území: Chránené vtáčie územie (CHVÚ)
Kritériové druhy*
hniezdne obdobie
druh

mimohniezdne
obdobie
zimujúci
migrant
druh

priemerný kritériové
počet
druhy *
Chřástal kropenatý Porzana porzana 2hniezdiaci •
Bukač velký Botaurus stellaris
3
•
Luňák červený Milvus milvus
3
•
Raroh velký Falco cherrug
3.5
•
Luňák hnědý Milvus migrans
8.5
•
Moták pochop Circus aeruginosus
22.5
•
Čáp bílý Ciconia ciconia
25
•
Rybák obecný Sterna hirundo
32.5
•
Bukáček malý Ixobrychus minutus
35
•
Čírka modrá Anas querquedula
7.5
•
Kopřivka obecná Anas strepera
7.5
•
Zrzohlávka rudozobá Netta rufina
10
•
Vodouš rudonohý Tringa totanus
10
•
Husa Anser sp.
•
20 000ex
*druhy na základě analýzy jejich výskytu byla oblast vyhlášena (předměty ochrany)

splnené
kritérium
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K3
K3
K3
K3
K4, K5
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Území európskeho významu Skalické alúvium Moravy
Název:

Skalické alúvium Moravy

Kód lokality:

SKUEV0315

Kraj:

Trnavský kraj

Rozloha:

249,63 ha

Kategorie chráněného území: Území európskeho významu
Správce území:

CHKO Záhorie

Biotopy, jež jsou hlavním předmětem ochrany
3270

Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. (Rieky s bahnitými
až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.)
Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3150

(Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených
cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition)
Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem

91F0

habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým
(Fraxinus angustifolia) podél velkých řek atlanstké a středoevropské provincie (Ulmenion
minoris) (Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek)

Druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany
Druh (čeký název)
hlízovec Loeselův
Roháč obecný
lesák rumělkový
Tesařík obrovský
klínatka rohatá
Bolen dravý
ježdík dunajský
Hořavka duhová
Hrouzek běloploutvý
Čolek dunajský
kuňka ohnivá
Bobr evropský

(latinský název)
Liparis loeselii
Lucanus cervus
Cucujus cinnaberinus
Cerambyx cerdo
Ophiogomphus cecilia
Aspius aspius
Gymnocephalus baloni
Rhodeus sericeus amarus
Gobio albipinatus
Triturus dobrogicus
Bombina bombina
Castor fiber

(slovenský název)
hľuzovec Loeselov
roháč obyčajný
plocháč červený
fuzáč veľký
klinovka hadia
boleň dravý
hrebenačka vysoká
lopatka dúhová
hrúz bieloplutvý
mlok dunajský
kunka červenobruchá
bobor vodný
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Vyhodnocení přeshraničních vlivů
K přímému ovlivnění předmětů ochrany lokalit soustavy Natura 2000 na Slovenské straně díky
jejich relativní vzdálenosti od záměru nedojde.
Druhou otázkou zůstává nepřímé ovlivnění, ke kterému dojde po zvýšení frekvence dopravy v řece
Moravě při napojení Baťova kanálu na tento tok. V tomto případě lze uvažovat o negativním
ovlivnění příbřežních biotopů i organismů včetně jejich vývojových stádií, které jsou na příbřežní
zónu vázané. Zde je rovněž nezbytné uplatnit vhodná restriktní opatření směřující k vyloučení a
omezení přístupu a pohybu osob v chráněných polohách břehů toku.
Zvýšení frekvence dopravy bude rovněž příčinou zvýšeného hlukového a emisního zatížení
Slovenských lokalit v těsné blízkosti toku, které však nebude příliš významné.

Strana: 24

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec
Příloha č. 5 Posouzení vlivů na lokality soustavy Natura 2000

6. Definice pravděpodobných kumulativních vlivů záměru
Kumulativní vlivy v oblasti záměru lze spatřovat v rozšíření úprav proti proudu říčky Radějovky,
kdy dojde k revitalizaci dopravních funkcí kanálu na úkor funkcí přírodních. Současně jsou na toku
realizována protipovodňová opatření. Na druhou stranu tyto úpravy nejsou přímo svázány
s posuzovaným záměrem a jsou či budou realizovány bez ohledu na provedení posuzovaného
záměru – prodloužení splavnosti kanálu k zaústění do řeky Moravy.
Mimo posuzovaný záměr se v území připravují či již realizují další aktivity vázané na plavení kanál
(přístav Skalica, cyklistické stezky apod.). Přestože tyto akce však nejsou vázány přímo na
posuzovaný záměr, povedou v konečném důsledku ke zvýšenému využití území pro rekreační a
turistické účely a tím i ke kumulaci vlivů za provozu plavebního kanálu a navazujících zařízení.
Stávající lodní provoz na řece Moravě se bude kumulovat s budoucím lodním provozem z toku
Radějovky a případných nových přístavů. Tento vliv lze předpokládat ve všech EVL a PO ležících
na přístupných úsecích toku řeky Moravy (kde není pavba zakázána).
Z dlouhodobě uvažovaných záměrů se jako nejvýznamnější jeví kumulace s vlivy realizace
plavebního kanálu Dunaj - Odra – Labe, který je uveden ve směrné části územně plánovací
dokumentace. Vlivy nového plavebního kanálu se však zcela vymykají posouzení vlivů prodloužení
existující vodní cesty (Baťův kanál) a o možných dopadech nového plavebního kanálu nelze ani
spekulovat, natož je kvalifikovaně hodnotit. Investor posuzovaného záměru (ŘVC ČR) realizaci
této stavby nepřipravuje.
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7. Zmírňující opatření a další doporučení
Jako nezbytná zmírňující opatření pro etapu výstavby je navrhováno:
- omezení stavebních prací a pohybu mechanizace a následně i provozu a návštěvnosti v období
rozmnožování předmětů ochrany. Jedná se o období mezi druhou polovinou března a první
polovinou června, t.j. v období hnízdění a vyvádění mláďat (toto doporučení je možno upřesnit
v průběhu realizace záměru v závislosti na výskytu konkrétních druhů).
- přijmout opatření k omezení produkce prašnosti ve fázi výstavby záměru.
- kácení stromů je nutno provádět v době vegetačního klidu.
V etapě přípavy záměru je doporučeno:
Jako kompenzaci zaniklých stanovišť vodních organismů a rostlin by bylo vhodné vytypovat v
okolí záměru a zakomponovat do projektu realizace územního systému ekologické stability v
zájmovém území vhodné lokality na vytvoření tůní, jako náhradních stanovišť. Součástí těchto
opatření v rámci realizace náhradního biokoridoru musí být rovněž výsadba náhradní zeleně
odpovídajícího druhového složení.
Pro fázi provozu záměru je doporučeno:
- Pro ochranu toku řeky Moravy a jeho okolí připadá v úvahu snížení plavební rychlosti a
vymezení plavební dráhy v navazujících lokalitách.
- Vhodné bude omezení provozu v pro předměty ochrany klíčových obdobích. Jedná se o období
mezi druhou polovinou března a první polovinou června, t.j. v období hnízdění a vyvádění
mláďat (toto doporučení je možno upřesnit v průběhu realizace záměru v závislosti na výskytu
konkrétních druhů).
V souvislosti s uvažovanými záměry v oblasti Baťova kanálu z hlediska dlouhodobého vývoje by
bylo vhodné věnovat dostatečnou pozornost rozvoji oblasti Baťova kanálu jako celku, se všemi
souvisejícími aktivitami, které mohou vést mimo jiné ke zvýšení frekvence lodního provozu a
návštěvnosti v oblasti řeky Moravy či navazujících vodních toků.
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8. Závěr
Z podkladů získaných na základě botanického a zoologického průzkumu lokality, z předpokládané
míry a intenzity pravděpodobných vlivů na předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000 a na
základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že realizace záměru „Prodloužení splavnosti
vodní cesty Otrokovice - Rohatec“ nebude mít významný negativní vliv na předměty ochrany
lokality soustavy Natura 2000 a to na PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví (CZ0621025)
a EVL Strážnicko (CZ0623797).
Podmínkou je respektování navržených opatření k vyloučení či eliminaci možných negativních
důsledků na lokality soustavy Natura 2000 a předměty ochrany v těchto lokalitách.
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ÚVOD

Vodní cesta Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál) je historické vodní dílo tvořené
souborem umělých kanálů a říčních úseků Moravy. V celé délce kanálu je vytvořena
řada technických objektů, bez kterých by funkčnost celého díla byla nemyslitelná.
Vlastní kanál také plní vedle plavební funkce významnou úlohu při zavlažování
zemědělských a lesních pozemků podél vodního díla a využívá se k tlumení
extrémních průtoků v řece Moravě.
V současné době je z celkové délky plavebního kanálu (50 km) splavněna
podstatná část mezi Otrokovicemi a jezem na k.ú. Sudoměřice (49 km). V tomto
úseku je také provozována rekreační plavba. Projekt „Prodloužení splavnosti vodní
cesty Otrokovice – Rohatec“ se zabývá splavněním poslední části tohoto vodního
díla v úseku mezi jezem Sudoměřice po zaústění kanálu do řeky Moravy.
Splavněním posledního úseku kanálu dojde k prodloužení vodní cesty až k jezu
v Hodoníně.
Posuzovaný úsek vodní cesty je součástí přírodně a historicky hodnotné krajiny
moravsko-slovenského pomezí. Na vlastním dotčeném úseku toku je soustředěna
celá řada ochranných režimů územní a druhové ochrany přírody a krajiny.
Z výše jmenovaných důvodů je třeba k realizaci zamýšleného projektu přistupovat
obzvláště citlivě s důrazem na funkční zakomponování díla do okolní krajiny.
Předmětem studie je řešení územního systému ekologické stability (dále ÚSES)
v prostoru splavňovaného úseku toku Radějovky, kde se záměr dostává do kontaktu
s vymezenými skladebnými částmi ÚSES. Studie navrhuje varianty řešení funkčního
vedení ÚSES krajinou a po jejich zhodnocení dále rozpracovává vybranou variantu.
V rámci podrobnějšího zpracování vybrané varianty pak analyzuje vlastní ovlivnění
stávajícího biokoridoru realizací projektu a kvantifikuje náklady související s realizací
navrhovaných kompenzačních opatření.
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ANALÝZA ÚZEMÍ

2.1

Vymezení řešeného území

Řešené území se nachází v Jihomoravském kraji na správním území obce
Rohatec (k.ú. Rohatec) a obce Sudoměřice (k.ú. Sudoměřice). Vlastní řešené území
navazuje na spodní úsek toku Radějovky od vtoku Sudoměřického potoka po její
zaústění do řeky Moravy. Ve spodní části toku Radějovky prochází státní hranice se
Slovenskou republikou. Ze slovenské strany navazuje kraj Trnavský, zastoupený
katastry obce Skalica (k.ú. Skalica a k.ú. Seče).

2.2

Přírodní podmínky

Dle biogeografického členění (Culek 1996) je řešené území situováno
v severopanonské biogeografické podprovincii v rámci které se nachází v Dyjsko moravském bioregionu (4.5). V detailním členěním bioregionu (Culek 2005) je řešené
území součástí biochory širších hlinitých niv 1. vegetačního stupně (1Lh). Šetřené
území je situováno v široké říční nivě dolního toku řeky Moravy (ČHP 4-13-02).
Geologické podloží je tvořeno čtvrtohorními fluviálními sedimenty nivních toků. Na
fluviálních sedimentech se vytvořily nivní a lužní půdy přecházející v okrajových
partiích nivy v černozemně na spraších. Dle klimatického členění (Quitt 1975) se
řešené území nachází teplé klimatické oblasti T4.

2.3

Aktuální stav území

Řešený úsek toku má v celé délce charakter uměle zbudovaného objektu. Koryto
toku je z větší části vymezeno ochrannými hrázemi. Na vlastním toku se nacházejí
následující objekty:
·

km 0,085 - betonový
hospodářský most

·

km 0,436 - betonový stupeň ve
dně výšky 1,28 m

·

km 0,360 - navázání inundační
hráze na pravém břehu

·

km 0,672 - hospodářský most
železobetonový

·

km 0,431 - zaústění
závlahového odpadu „01“
zprava

·

km 0,900 - tabulový jez
Sudoměřice

·

km 0,960 - obratiště lodí
v pravém břehu

V délce zájmové části toku došlo podél koryta a na svazích ochranných hrází ke
spontánní sukcesi stanovištně odpovídající vegetace. V druhovém zastoupení dřevin
jsou dominantní olše lepkavé s významným podílem vrb (vrba bílá, jíva). Blíže
k hladině toku jsou časté ostrůvky vlhkomilné bylinné vegetace, ze které byly při
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orientačním terénním průzkumu v zimním aspektu patrné pouze výrazné rákosiny.
Přirozeně se obnovující dřevinná vegetace byla odstraněna v délce asi 300 m
směrem po toku od železničního mostu. Vegetačně nejcennější partie se nachází
v okolí tzv. obratiště (km 0,950), kde se vyvinulo přírodě blízké společenstvo olšové
vrbiny doprovázející rozšíření vodního toku.
Ze slovenské strany navazují na vegetační doprovod vodního toku souvislé plochy
orné půdy, do kterých směřují zavlažovací kanály z toku Radějovky.
Na české straně se nacházejí plochy orné půdy, místy členěné melioračními
kanály. Ve střední části řešeného území je situována souvislá oplocená plocha
prameniště Kout (PHO I). Prameniště má zhruba lichoběžníkový tvar o rozloze 15,9
ha a z jihozápadní strany bezprostředně navazuje na ochrannou hráz Radějovky.
Zbylou část prameniště vymezuje meliorační příkop s doprovodnou vegetací olší a
vrb. V prostoru prameniště se nachází pravidelně kosené travní porosty
s vtroušenými skupinkami vlhkomilných dřevin. Dále je zde situováno několik objektů
využívaných pro jímání vody (6 studní a čerpací stanice). Mezi jímacím stanovištěm
a řekou Moravou se k ochranné hrází Radějovky připojuje ochranná hráz Moravy
procházející zhruba 300 m od říčního toku.
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OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

Řešené území se z pohledu ochrany přírody a krajiny nachází v oblasti
charakteristické překryvem řady ochranných režimů.
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou toky Morava a
Radějovka (kategorie vodní toky) s navazujícím prostorem nivy (kategorie údolní
nivy) obecně chráněnými významnými krajinnými prvky.
Předmětem studie je řešení územního systému ekologické stability (dále
ÚSES), jehož legislativní podstata spadá také do zákona č. 114/1992 Sb. Popisu
ÚSES je věnována kapitola 4.
Řešené území dále náleží do přírodního parku Strážnické Pomoraví. Přírodní
park představuje území vyhlášené na základě zákona č. 114/1992 Sb. za účelem
ochrany krajinného rázu, který je v dikcích tohoto zákona chápán jako přírodní,
kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti.
Dále nutné upozornit na ověřenou přítomnost některých zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů a pravděpodobnou přítomnost řady dalších zvláště
chráněných druhů.
Dle směrnice Rady Evropy č. 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků
implementované do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je v území
vyhlášena ptačí oblast Bzenecká doubrava – Strážnické Pomoraví, vedená
v národním seznamu pod kódem CZ0623797.
Dle směrnice Rady Evropy č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin implementované do zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, je řešené území součástí evropsky významné
lokality Strážnicko, vedené v národním seznamu pod kódem CZ0623797. Lokalita
je vyhlášena za účelem ochrany evropsky významných druhů živočichů: bobr
evropský (kód 1337), ohniváček černočárý (kód 1060) a velevrub tupý (kód 1032).
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4.1

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Podkladové materiály

Regionální a nadregionální ÚSES je navržen v územně technickém podkladu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva životního prostředí ČR Regionální a
nadregionální ÚSES ČR (dále ÚTP R+NR ÚSES) z roku 1996. Tento podklad je
dále zpřesněn v Generelu regionálního a nadregionálního ÚSES na území
Jihomoravského kraje (dále G R+NR ÚSES JMK) zpracovaného firmou Ageris
s.r.o. v roce 2003. Informace o umístění segmentů regionálního a nadregionálního
ÚSES dle ÚTP R+NR ÚSES je ve zpřesněné podobě zapracována do územního
plánu velkého územního celku Hodonínsko z roku 1998.
ÚSES nadregionální a regionální úrovně je zapracován i v územních plánech
zastoupených obcí Sudoměřice (z roku 1998) a Rohatec (z roku 2001), ve kterých je
navíc doplněn o segmenty lokálního ÚSES.

4.2

Nadregionální ÚSES

Nadregionální ÚSES je tvořen nadregionálními biocentry a nadregionálními
biokoridory. Nadregionální biokoridor je složen z osy nadregionálního biokoridoru a
ochranné zóny osy nadregionálního biokoridoru. Dle ÚTP R+NR ÚSES prochází
územím nadregionální biokoridor označený republikovým kódem K 142. Tento
biokoridor je složen ze dvou os a ochranné zóny, kterou je možné považovat za
společnou pro obě zastoupené osy. První osa je situována ve střední části toku
Moravy a je reprezentativní pro vodní společenstva. Druhá osa prochází podél
levého břehu Moravy a je reprezentativní pro nivní společenstva. Osy
nadregionálních biokoridorů mají parametry složených regionálních biokoridorů.
Minimální šířka se tedy v daném území pohybuje v intervalu 40 - 50 m. Ochranná
zóna je obecně vymezena do vzdálenosti 2 km od osy biokoridoru, přičemž se počítá
s jejím zpřesňováním v rámci podrobnějších dokumentací. V řešeném území je
plošný rozsah ochranné zóny omezen na prostor nivy Moravy. Ochranná zóna osy
nadregionálního biokoridoru je jeho součástí a slouží k podpoře koridorového efektu.
V prostoru ochranné zóny jsou veškeré segmenty ÚSES, významné krajinné prvky a
společenstva s vyšším stupněm ekologické stability považovány za součást
nadregionálního biokoridoru. V ochranné zóně se nachází podstatná část
navrhovaného projektu. Mimo ochranou zónu je situována pouze jihovýchodní část
plavební komory.

4.3

Regionální ÚSES

Regionální ÚSES je dle podkladových dokumentací v území zastoupen
regionálním biokoridorem označeným republikovým kódem RK 138. Tento biokoridor
je veden podél toku Radějovky od jejího vtoku do Moravy po zaústění
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Sudoměřického potoka, po kterém pokračuje dále ve směru na Sudoměřice.
Vzhledem ke skutečnosti, že v místě navrhované realizace prochází středem toku
státní hranice, je formálně regionální biokoridor vymezen pouze na naší části
upraveného toku Radějovky a v pravobřežních nivních polohách. Do popsaného
úseku regionálního biokoridoru je vložené lokální biocentrum v poloze prameniště
Kout.

4.4

Lokální ÚSES

Lokální ÚSES je dle územního plánu sídelního útvaru Sudoměřice v blízkém okolí
záměru zastoupen dvěma lokálními biokoridory. První lokální biokoridor vychází
z lokálního biocentra vloženého do regionálního biokoridoru RK 138
severovýchodním směrem po melioračním kanálu. Druhý lokální biokoridor je veden
po upraveném toku Radějovky. Tento biokoridor vychází z regionálního biokoridoru
RK 138 od místa zaústění Sudoměřického potoka severovýchodním směrem
k Petrovu.

4.5

Posouzení funkčnosti dotčeného úseku regionálního biokoridoru

Regionální biokoridor je tvořen umělým kanálem Radějovky, ve kterém se
spontánně vytvořila stanovištně odpovídající vegetační společenstva s množstvím
suchozemských živočišných druhů. V rámci vodní složky biokoridoru se postupně
rozšiřují i četné druhy vodních organizmů. Významnou migrační bariérou je tabulový
jez v km 0,9 , který je pro většinu vodních organizmů migračně neprostupný.
Z tohoto důvodu je biokoridor funkční pouze pro jeho terestrickou složku.
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POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉHO ZÁMĚRU NA ÚSES

Vliv navrhovaného záměru na zastoupené segmenty ÚSES je možné hodnotit
v několika úrovních:
a) Vlivy vázané na stavební práce během realizace záměru
b) Vlivy vázané na existenci a provoz záměru

5.1

Vlivy vázané na stavební práce během realizace záměru

Během stavebních prací bude odstraněna veškerá dřevinná vegetace z prostoru
koryta a jeho hrází. Vegetace mimo ochranných hrází by měla zůstat zachována.
Vnitřní část hrází bude odtěžena s cílem rozšíření plavebního koryta. Vodní
ekosystém bude významně ovlivněn stavebními pracemi, během kterých dojde
k odstranění části materiálu z koryta kanálu. Sklon vnitřních svahů hrází bude zvýšen
a v místě styku vodních hladin bude realizováno opevnění koryta. Výše popsané
zásahy odstraní podstatnou část bioty, která je vedle vlastního vodního toku
podstatou fungování biokoridoru. Část vloženého lokálního biocentra bude zastavěna
objektem plavební komory. Celková velikost biocentra po realizaci záměru však bude
stále vyhovovat požadovaným minimálním parametrům.

5.2

Vlivy vázané na existenci a provoz záměru

Vlastní vodní cesta bude využívána k turistické plavbě, na kterou budou vázány
další turistické aktivity v okolní krajině (pěší turistika a cykloturistika). Provoz plavby
vyžaduje udržování břehů a ochranných hrází ve stavu bez dřevinné vegetace.
Vzhledem k velikosti návrhového plavidla je při jeho průjezdu korytem ponechán
nedostatečný únikový prostor vodním organizmům a v kombinaci s navazujícími
opevněnými břehy o navrhovaných sklonech 1 : 1,5 se vodní cesta stává možnou
„ekologickou pastí“. Tento termín znamená, že se v prostoru toku do jisté míry obnoví
původní vodní biotop, který bude přirozeně osídlován nejrůznějšími organizmy, které
však v prostoru splavňovaného toku budou neustále ohrožovány pojezdem lodí. Tato
skutečnost je zvláště významná pro živočišné zástupce, především ryby a
obojživelníky. Nepříznivá je také skutečnost, že se zvýší sklon svahů hrází, který
podstatně omezí prostupnost území v migračních směrech napříč vodním tokem.

5.3

Celkové zhodnocení vlivů

Vzhledem k popsaným vlivům je konstatováno, že se realizace a provoz stavby
zcela neslučuje s funkcí toku Radějovky jako regionálního biokoridoru.
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Varianty řešení se proto dále soustředí na vytvoření odpovídajících náhradních
biotopů a vedení biokoridoru mimo vlastní vodní cestu. Zároveň jsou navržená řešení
koncipovaná jako vhodná kompenzační opatření vzhledem k narušení biotopů, na
které je vázána popsaná územní ochrana (viz kap. 3)
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NAVRH ÚSES

6.1

Základní principy

Z předchozí kapitoly je zřejmé, že funkce biokoridoru je neslučitelná s funkcí
provozovaného plavebního kanálu. Z této skutečnosti vyplývá nutnost hledat řešení
ve změně polohy biokoridoru a následné realizaci potřebných technických a
biologických opatření. Základním požadavkem na nově vytvářený biokoridor je vedle
respektování nutných parametrů také zastoupení vhodných biotopů. Nově vytvořený
úsek regionálního biokoridoru by se měl stát vhodnou alternativou řešeného úseku
toku Radějovky. Měl by tedy obsahovat jak biotop s vodní složkou, tak na ni
navázanou terestrickou část, reprezentovanou stanovištně odpovídajícím spektrem
nivních biotopů. Na základě těchto požadavků byly navrženy k projednání následující
varianty řešení:

6.2

Varianta A - vedení biokoridoru paralelně s tokem Radějovky uvnitř
ochranných hrází.

Varianta je založena na vybudování bermy výškově situované mírně nad vzdutou
hladinou vody v upraveném kanálu Radějovky. V prostoru této bermy by byl vytvořen
náhradní tok s navazujícími mokřadními a vodními biotopy.
Kladné stránky varianty:
Toto řešení klade nejnižší nároky na výkup okolních pozemků. V kanálu
Radějovky by byla umožněna jak podélná tak příčná migrace organizmů. Tato
skutečnost je zvláště významná vzhledem k únikovým možnostem živočichů před
projíždějícími plavidly. Dostatečně atraktivní prostředí paralelního toku by
potenciálně přitahovalo faunu z vlastního plavebního kanálu.
Záporné stránky varianty:
Prostor pro vybudování bermy s náhradním tokem je možné získat pouze
posunutím stávajících těles hrází, spojeným se značnými přesuny zemních hmot.
V každém případě by v rámci tohoto řešení bylo nanejvýš problematické dodržet
minimální šířkové parametry odpovídající nárokům regionálního biokoridoru.
V souvislosti s vedením biokoridoru uvnitř ochranných hrází by vznikla nutnost vyřešit
jeho průchodnost přes příčné objekty na plavebním kanálu. Finanční náročnost
tohoto řešení se tak stává neúnosnou a především neodpovídající konečnému efektu
z pohledu fungujícího regionálního biokoridoru.
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6.3

Varianta B - realizace nového biokoridoru v prostorech zazemněných
ramen Morávky

Tato varianta je založena na přeložení regionálního biokoridoru do jiného
vhodného umístnění v rámci okolní nivní krajiny.
Pro řešení této varianty byla provedena analýza historických mapových podkladů
měřítek 1 : 2 880 a menšch, z let 1764 – 1880. Dle těchto podkladů byly do
analytické mapy vyneseny historické trasy koryt Moravy a Morávky. Tyto trasy byly
zpřesněny kontrastní analýzou na základě porostních příznaků vyšetřených z
aktuálních ortofotomap velkých měřítek (1 : 5 000). Zjištěné trasy reprezentují partie
území, které jsou z pohledu elevace území i z pohledu potenciálních podmínek
přírodního prostředí nejvhodnější pro realizaci nového toku s přiléhajícími
hydrofilními společenstvy. Vlastní řešení by pak obsahovalo vytvoření nápustného
objektu na toku Radějovky a vytvoření mělkého koryta napojujícího nový tok
s navazujícím biokoridorem po vyšetřených trasách na nadregionální biokoridor na
řece Moravě. V okolí nového toku by byly v potřebné šířce vykoupeny pozemky a
provedeny potřebné výsadby.
Kladné stránky varianty:
Varianta plně respektuje přírodní potenciál nivní krajiny. Nově vybudovaný
biokoridor by se stal prvkem členícím velké homogenní plochy zemědělské půdy.
Vzhledem k jeho délce by v území vznikla řada nových biotopů, které by na sebe
vázaly množství živočišných a rostlinných druhů.
Záporné stránky varianty:
Realizace této varianty je vázána na vyřešení majetkových poměrů (výkup,
dlouhodobý pronájem) na množství parcel různých vlastníků. U většiny parcel by
také muselo dojít k vynětí ze zemědělského půdního fondu. Samotná finanční zátěž
související s vyřešením majetkových poměrů by v relaci k investici do splavnění toku
byla neúnosnou. Další nemalé náklady by byly vázány na vybudování nového koryta
a výsadby vegetace.

6.4

Varianta C - vytvoření paralelního biokoridoru vně podél pravobřežní
ochranné hráze Radějovky.

Varianta je založená na vytvoření biokoridoru s nově vybudovaným drobným
vodním tokem v pásu území bezprostředně přiléhající k pravé ochranné hrázi
Radějovky. Vlastní řešení by obsahovalo výkupy potřebných pozemků, vytvoření
nové vodoteče, vyřešení nápustného a zaúsťovacího objektu a vegetační úpravy.
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Kladné stránky varianty:
Varianta má relativně nízké nároky na okolní pozemky a z podstatné části využívá
lokálního biocentra situovaného ve střední části řešeného území. V relaci
k ekologické hodnotě stávajícího regionálního biokoridoru vedeného na Radějovce
představuje variantu, která v plné míře kompenzuje narušení jeho funkčnosti a navíc
významně zkvalitňuje okolní přírodní prostředí.
Záporné stránky varianty:
Je třeba precizně vyřešit spádové poměry a prostorové vedení koryta vzhledem ke
stávajícím melioračním kanálům a snížené hladině podzemní vody (zvláště při vtoku
do Radějovky v km 0,4). Dále bude třeba vyřešit překonání ochranné hráze Moravy
(při km 0,35 na Radějovce).

6.5

Závěry z projednání navržených variant

Projednání navržených variant se uskutečnilo 27. 2. 2006 v prostorách Ředitelství
vodních cest (Vinohradská 184, Praha). V úvodu byla prezentována situace
z pohledu ochrany přírody a krajiny a byla přiblížena koncepce ÚSES.
V rámci představených variant byla jako nejvhodnější vybrána varianta C vytvoření paralelního biokoridoru vně podél pravé ochranné hráze Radějovky. Tato
varianta je blíže rozpracována v následující kapitole 7.
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7
7.1

NÁVRH ŘEŠENÍ VYBRANÉ VARIANTY
Parametry řešení

ÚSES
Jedním z rozhodujícím kritérií funkčnosti jednotlivých segmentů ÚSES jsou jejich
prostorové parametry vztažené k charakteru cílových společenstev. Zvažovaný úsek
regionálního biokoridoru bude vymezen v parametrech respektujících kombinaci
cílových společenstev vodních, mokřadních a lučních. Šířka biokoridoru dle (Maděra,
Zimová 2004) bude navržena v minimální šířce 50 m. Maximální délka biokoridoru je
vztažena k tzv. složenému typu regionálního biokoridoru, který má maximální délku
8 km od navazujícího regionálního biocentra po následující regionální biocentrum,
popř. segment ÚSES nadregionální úrovně. Do trasy složeného regionálního
biokoridoru jsou dále vkládána tzv. „vložená“ biocentra s prostorovými parametry
lokálních biocenter. Maximální přípustné vzájemné vzdálenosti těchto lokálních
biocenter jsou 500 m v případě cílových lučních společenstev až 1000 m v případě
mokřadních společenstev. Vzdálenosti lokálních biocenter jsou ve vymezeném
regionálním biokoridoru zachovány. Vymezené vložené lokální biocentrum svou
rozlohou (18,9 ha) také splňuje minimální plošné požadavky (mokřad minimálně 1
ha, luční společenstva minimálně 3 ha).
Vodní tok
Ve vztahu k novému toku hraje významnou roli množství vody, které je možné
odebrat z toku Radějovky. Dle manipulačního řádu je zvláště v letních měsících
zřejmý minimální průtok přes jez Sudoměřice. V území podél toku plavebního kanálu
je dále řada odběrů pro okolní zemědělské pozemky, lužní lesy, ČOV, rovněž je
nadlepšován průtok ve Veličce. Z výše popsaných důvodů je nutná úprava
manipulačního řádu na plavebním kanále, která zohlední odběr do navrhovaného
toku. Navržený odběr tak bude muset být v plavebním kanálu nadlepšen, a to až
v místě křížení plavebního kanálu s Moravou u jezu Vnorovy.
Vzhledem k popsanému stavu území je reálný maximální odběr v desítkách
sekundových litrů. Přesný požadavek na průtočné množství bude možné stanovit až
na základě hydrogeologického průzkumu území.
Nově vytvořený vodní tok bude v rámci možností navržen s dostatečně
meandrujícím korytem odpovídajícím podmínkám ploché nivy. Parametry koryta
budou upřesněny na základě hydraulického řešení toku a vyšetření charakteristik
podloží. V hrubých rysech by měla vodnost nového toku odpovídat hydrologickým
charakteristikám Sudoměřického potoka, po kterém je veden regionální biokoridor
RK 138 před jeho napojením na Radějovku. V manipulačním řádu je také potřeba
zajistit hygienický průtok v takové míře, aby nedocházelo k vysychání toku
v nejsušších částech vegetačního období.
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7.2

Řešení jednotlivých úseků navrženého biokoridoru

Pro předběžný odhad realizačních nákladů ve vybraném variantním řešení byl
biokoridor na základě plánovaných investic rozdělen do tří logických úseků:
1) úsek biokoridoru od zaústění Radějovky po prameniště Kout;
2) úsek biokoridoru v prameništi Kout (vložené lokální biocentrum);
3) úsek biokoridoru od prameniště Kout po nápustný objekt.
Zvlášť byly vyčísleny náklady na vybudování nápustného a výpustného objektu
nového vodního toku. Vyčíslení těchto nákladů poskytl Star a.s.
Úsek biokoridoru od zaústění Radějovky po prameniště Kout
Úsek má délku 385 m a je navržen v šířce 50 m od koryta Radějovky v k.ú.
Rohatec a k.ú. Sudoměřice. V navrženém pásu území se nachází protipovodňová
hráz, která nebude realizací biokoridoru dotčena a betonový most v km 0,085, který
však nijak výrazně funkci navrhovaného biokoridoru neovlivní.
Ve zvažovaném úseku bude vodní složka biokoridoru řešena rozšířením
navrženého koryta Radějovky na české straně. Rozšíření je navrženo v rozsahu 4 m
s ohledem na budoucí vegetační doprovod toku podél kterého je ponechán
dostatečný prostor na provoz lodní dopravy. Hloubka rozšířené části se bude
směrem ke břehu postupně snižovat, tak aby bylo vytvořeno vhodné prostředí pro
rozvoj litorálních společenstev.
Pozemky, které bude nutno pro daný účel vykoupit, zaujímají celkovou výměru
19 536 m2. Aktuální cenový věstník Ministerstva financí ČR uvádí průměrnou cenu
zemědělské půdy na katastru Rohatce 5,75 Kč/ha. Při této průměrné ceně, kterou lze
považovat za minimální tržní cenu, jsou celkové náklady na výkup potřebné výměry
112 332,- Kč.
Rozsah zemních prací počítá s posunutím pravého břehu v délce 330 m (od
ochranné hráze Moravy po její tok). Hrubý odhad nákladů na zemní práce při
uvažovaném objemu (7000 m 3) dává 470 000,- Kč bez řešení dalšího osudu
vytěžených hmot.
Vegetační řešení biokoridoru předpokládá založení lučních porostů na celé ploše
úseku a strukturovanou výsadbu vhodných dřevin. Minimální náklady na vegetační
řešení jsou odhadnuty na 95 000,- Kč.
Celkové náklady na uvažovaný úsek biokoridoru činí 677 332,- Kč.
Úsek biokoridoru v prameništi Kout (vložené lokální biocentrum)
Prameniště Kout má zhruba lichoběžníkový tvar o ploše 22 970 m 2 náležící celou
plochou do k.ú. Sudoměřice. Vlastníkem většiny pozemků na této ploše je VaK
Hodonín a.s. Dle předběžného jednání je zřejmé, že jakýkoliv zásah spojený
s realizací ÚSES (stejně jako realizací staveb souvisejících se splavněním
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Radějovky), prameniště znehodnotí. VaK Hodonín a.s. je podle předběžných jednání
ochoten celou plochu odprodat za průměrné věstníkové ceny (5,45 Kč.).
V ploše prameniště se nachází několik objektů jímacích studní propojených
trubním systémem s čerpací stanicí ve střední části plochy. Celé prameniště je
oploceno a z větší části obklopeno zahloubenými melioračními kanály.
Realizace biokoridoru počítá s vytvořením drobného toku s navazující dřevinou
vegetací a do značné míry zachovanými stávajícími kvalitními lučními porosty. Vodní
tok bude mít malý spád a před zaúsťovacím objektem do Radějovky v km 0,431 bude
zbylé převýšení řešeno souborem několika stupňů s přírodě blízkým charakterem.
Pozemky, které bude nutno pro daný účel vykoupit, zaujímají celkovou výměru
158 530 m 2. Aktuální cenový věstník Ministerstva financí uvádí průměrnou cenu
zemědělské půdy na katastru Sudoměřic 5,45 Kč/ha. Celkové náklady na výkup
pozemků jsou 863 989,- Kč.
Náklady na zemní práce spojené s vytvořením nového koryta toku jsou odhadnuty
na 190 500,- Kč bez řešení dalšího osudu vytěžených hmot. Objem prací bude
možné upřesnit na základě podrobného hydrogeologického průzkumu vlastního
hydrologického řešení koryta.
Vegetační řešení biokoridoru předpokládá založení lučních porostů na březích
koryta a výsadbu vhodných dřevin. Minimální náklady na vegetační řešení jsou
odhadnuty na 30 000,- Kč.
Celkové náklady na uvažovaný úsek biokoridoru činí 1 084 489,- Kč.
Úsek biokoridoru od nápustného objektu po prameniště Kout
Poslední úsek biokoridoru má protáhlý tvar o šířce zhruba 50 m v závislosti na
struktuře zastoupených parcel. Úsek přiléhá k pravobřežní hrázi Radějovky v délce
490 m. Celá plocha úseku je součástí k.ú. Sudoměřice
Realizace biokoridoru počítá s vytvořením drobného toku s navazující dřevinnou
vegetací a lučními porosty. Vodní tok bude dotován z nového nápustného objektu v
pravém břehu Radějovky (km 1,972). Zvážit je možno i variantu využití stávajícího
pravobřežního objektu vzdáleného od ústí Sudoměřického potoka 90 m proti toku
Radějovky (km 2,05).
Pozemky, které bude nutno pro daný účel vykoupit, zaujímají celkovou výměru
22 970 m2. Při průměrné ceně zemědělské půdy na katastru Sudoměřic 5,45 Kč/ha
činí celkové náklady na výkup pozemků 125 186 ,- Kč.
Cena zemních prací potřebných na vytvoření nového koryta vodního toku je
odhadována na 190 500,- Kč bez řešení dalšího osudu vytěžených hmot. Objem
prací bude možné upřesnit na základě podrobného hydrogeologického průzkumu.
Vegetační řešení biokoridoru předpokládá založení lučních porostů v celé šířce
biokoridoru a výsadbu vhodných dřevin. Minimální náklady na vegetační řešení jsou
odhadnuty na 17 000,- Kč.
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Celkové náklady na uvažovaný úsek biokoridoru činí 332 686,- Kč.
Nápustný a výustní objekt nového vodního toku
Situování nápustného a výpustného objektu je vyznačené v mapové příloze. Co se
obecných vlastností těchto objektů týče, je třeba, aby jejich konstrukce umožňovala
obousměrnou migraci vodních organizmů (se zřetelem na ichtyofaunu a další i
potencionální zástupce vodních organizmů: obojživelníci, členovci ad.). To je třeba
zajistit především stabilním vodním paprskem o hloubce minimálně 10 cm (v období
nejmenších průtoků) a šířce profilu 30 cm. Další vlastnosti těchto objektů jsou
analogické s nároky na rybí přechody. Proudění v profilu nesmí být překážkou pro
menší vodní organizmy a dno musí být vhodně zdrsněno. Ideální je přítomnost
překážek rozbíjejících přímý proud (zapuštěné kameny).
Nápustný objekt:
Objekt je navržen jako betonový polorám umístěný v pravobřežní hrázi Radějovky
tak, aby dno objektu bylo 500 mm pod provozní hladinou v Radějovce. Světlá šířka
vytvořeného otvoru bude 2 m. Objekt bude opatřen drážkami pro osazení
provizorního hrazení a bude přemostěn lehkou dřevěnou lávkou pro zachování
průběžné komunikace po koruně povodňové hráze.
Předpokládané náklady jsou 320.000,- Kč
Výustní objekt:
Jedná se o jednoduchou úpravu levého břehu odvodňovacího kanálu O1
umožňující zaústění lichoběžníkového koryta nové vodoteče. Zaústění bude
provedeno systémem dno do dna, svahy budou opevněny lehkým záhozem a
vegetačně. Vyústění bude 16 m proti proudu od uzavíracího stavidla odvodňovacího
kanálu O1.
Předpokládané náklady jsou 50.000,- Kč
Celkové shrnutí nákladů
V závěru shrnutí nákladů je opět potřebné zdůraznit jejich orientační charakter.
Cena za výkup pozemků je stanovena na základě průměrné ceny zemědělské půdy
dle cenového věstníku Ministerstva financí kterou není možné nijak zaručit.
Odhad celkových nákladů na výkupy pozemků činí 1 101 507,- Kč
Náklady na zemní práce jsou kalkulovány na základě orientačních objemů
zemních hmot. Jejich výše by se neměla nijak radikálně změnit. V kalkulaci ovšem
není zahrnuta významná položka oceňující další osud odtěžených hmot. V rámci
projektu bude hledáno řešení na jejich využití v prostoru biokoridoru, které by
znamenalo významné snížení celkových nákladů.
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Odhad celkových nákladů na zemní práce činí 851 000,- Kč
Odhadnuté náklady na vytvoření nápustného a úpravu výustního objektu byly
dodány společností Star a.s.
Odhad celkových nákladů pro oba objekty činí 370 000,- Kč
Vegetační řešení biokoridoru počítá s vytvořením lučních porostů a výsadbou
stanovištně vhodných dřevin. Náklady odpovídají výsadbám v minimálním možném
rozsahu zaručujícím funkčnost biokoridoru v rámci ÚSES.
Odhad celkových nákladů na vegetační řešení činí 142 000,- Kč
Celkové náklady činí 2 464 507,- Kč. Tuto částku je dále nutné navýšit o náklady
spojené s vytvořením realizačního projektu a doplněním potřebných průzkumů území
(geodetické zaměření, hydrogeologický průzkum, biologický průzkum).

7.3

Celkové zhodnocení varianty C

Pro vlastní posouzení vlivu záměru na krajinu a existující biotopy je třeba vzít
v úvahu současný charakter území. Přirozeně vzniklý vegetační doprovod a vodní
tok Radějovky jsou jistě z pohledu ekologické stability i dalších ekologických aspektů
významné. Biotopy nově vytvořené v rámci kompenzačních opatření však budou po
čase kvalitativně výrazně převyšovat současnou ekologickou hodnotu biotopů na
Radějovce. Nově vytvořený vodní prvek pak bude na rozdíl od současného stavu na
Radějovce migračně prostupný pro řadu vodních organizmů. Radějovka sama je díky
tabulovému jezu v km 0,9 pro většinu vodních organizmů migračně neprostupná.
Z těchto důvodů je významné zdůraznit, že navržená kompenzační opatření
výrazně převyšují ekologickou újmu způsobenou realizací záměru. Ve vztahu
k okolní krajině představují podstatné zhodnocení jejího přírodního potenciálu
s navýšením celkové ekologické stability území a území navazujících (niva Moravy).
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ZÁVĚR

Předkládaná studie navrhuje úpravu řešení územního systému ekologické stability
v souvislosti se splavněním dolního úseku toku Radějovky. V úvodu studie bylo
zhodnoceno, že se realizace a provoz záměru na Radějovce neslučují s funkcí
tohoto toku jako biokoridoru regionálního významu. V území je navíc vymezena řada
ochranných režimů krajinných a přírodních složek dle zákona o ochraně přírody a
krajiny 114/1992 Sb. Z těchto důvodů bylo hledáno takové řešení, které vedle
funkčního řešení ÚSES zkvalitní okolní území tak, aby nově vytvořené plochy plně
kompenzovaly narušení stávajících biotopů a vedly ke zkvalitnění přírodního
prostředí okolní krajiny.
V rámci řešení studie bylo na základě průzkumů a analýz území navrženo několik
variant prostorového vedení regionálního biokoridoru RK 138. Z těchto
prověřovaných řešení byla vybrána varianta vedení biokoridoru podél pravého břehu
Radějovky, která nejvíce odpovídá původnímu vedení biokoridoru.
Vybraná varianta je založena na vykoupení pásu území podél pravého břehu
Radějovky v šířce odpovídající parametrům regionálního biokoridoru, včetně
vloženého lokálního biocentra v prostoru prameniště Kout. Ve vykoupeném pásu
území je navržena realizace biokoridoru včetně vodního prvku, který zajistí migrační
prostupnost celého území.
Vzhledem k současnému stavu přírodního prostředí na toku Radějovky je možno
konstatovat, že realizace biokoridoru v navržené variantě vytvoří prostředí, které
bude po čase kvalitativně výrazně převyšovat současnou ekologickou hodnotu
biotopů v umělém kanálu Radějovky. Nově vytvořený vodní prvek pak bude na rozdíl
od současného stavu na Radějovce prostupný pro řadu vodních organizmů a
migračně propojí rozsáhlé území s tokem Moravy.
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P ÍLOHY

FOTODOKUMENTACE

Foto . 1: Koryto Rad jovky mezi soutokem se Sudom ickým potokem a elezni ním
mostem. P i hladin jsou patrné pa ezy po odstran ném vegeta ním doprovodu.

Foto . 2: Pohled na koryto Rad jovky ze elezni ního mostu.

Foto . 3: St ední ást eeného úseku toku se spontáln vytvo eným vegeta ním
doprovodem

Foto . 4: Vtok Rad jovky do eky Moravy.

Foto . 5: Pobytové stopy bobra evropského v úseku toku p ed vtokem do Moravy.

Foto . 6: Vegeta ní doprovod Rad jovky se zapojeným korunovým patrem.

Foto . 7:
Zimní aspekt
na vegeta ním
doprovodu

MAPOVÉ P ÍLOHY

Vymezení ÚSES v Územní plán sídelního útvaru Sudom ice z roku 1998. Zelená erchovaná
ára (se dv ma kolmými) vymezuje regionální biokoridor RK 138. Zelená árkovaná (s jednou
kolmou) vymezuje prvky lokálního ÚSES.

Vymezení ÚSES v územním plánu obce Rohatec z roku 2002. Zelené erchované trojúhelníky
vymezují lokální biocentrum vloené do trasy regionálního biokoridoru RK 138. Zelená plná ára
vymezuje segmenty regionálního a nadregionálního ÚSES.

