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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., a slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 tohoto zákona.
Záměr je zařazen do kategorie II, svým rozsahem a kapacitou přesáhne příslušné limitní hodnoty a bude
tedy ve smyslu §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona.
Oznámení je v souladu s tímto zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

A.2. IČ
6798 1801

A.3. Sídlo
Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 - Vinohrady

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Miroslav Šefara - ředitel
tel: 267 132 801
Ing. Jan Bukovský, Ph.D. – vedoucí oddělení rozvoje
tel: 267 132 806, e-mail: bukovsky@rvccr.cz

A.5. Projektant - Dokumentace pro územní řízení
Pöyry Environment a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
Ing. Michael Trnka, CSc.
tel: 244 062 352, e-mail: michael.trnka@poyry.com
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
9.4
Vodní cesty včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol pro nakládání a
vykládání na břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou vodní dopravu.
A

Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr
charakterizován následujícími údaji:
Vodní cesta

délka nově prodlužovaného úseku vodní cesty BK

14,335 km

z toho:
- délka v součastnosti splavného úseku vedeného stávající vodní cestou (bez úprav)

13,515 km

- délka upravovaného úseku stávající vodní cesty na parametry dle platné legislativy

0,820 km

Plavební komora Bělov

šířka plavební dráhy

10,0 m

plavební hloubka

1,5 m

spád

2,3 m

užitná délka

38,5 m

užitná šířka

5,3 m

minimální hloubka vody nad záporníkem

1,5 m

minimální podjezdná výška nad maximální plavební hladinou

4,0 m

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

220 tun
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B.I.3. Umístění záměru
Záměr na vybudování nové plavební komory je umístěn na území České republiky (pravý břeh řeky Moravy)
na území obce Bělov, která leží ve Zlínském kraji. Související prodloužení vodní cesty se pak dotýká obcí,
jejichž katastry v řešeném úseku prochází řeka Morava: Otrokovice, Žlutava, Bělov, Kvasice, Střížovice,
Hulín, Kroměříž.
Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Zlínský

obec:

Otrokovice

katastrální území: Otrokovice

Žlutava

Žlutava

Bělov

Bělov

Kvasice

Kvasice

Střížovice

Střížovice u Kvasic

Hulín

Hulín

Kroměříž

Trávník, Kroměříž, Bílany

Prostor a okolí záměru v uvedených katastrálních územích jsou pro účely zpracování tohoto oznámení
nazývány tzv. dotčeným územím.
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku č. 1 (viz str. 7, podrobněji viz příloha č. 1.1.).

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je vybudování nové plavební komory u jezu Bělov a s tím
související prodloužení severního konce vodní cesty Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál) až do města
Kroměříž. Toto prodloužení spočívá v zajištění parametrů stávající vodní cesty, vedené řekou Moravou, dle
platné legislativy.
Vodní tok Moravy od ústí vodního toku Bečvy po soutok s vodním tokem Dyje, včetně průplavu Otrokovice Rohatec, je dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, dle §3 odst. 4
písm. c), zařazen mezi dopravně významné, využívané vodní cesty.
V tomto úseku se nalézá předmětný úsek řeky Moravy, který bude dotčen touto navrhovanou investiční akcí,
tzn. úsek od ústí Dřevnice, ř.km 164,925, po koncové přístaviště v Kroměříži v ř.km 179,100, resp. konec
upravovaného úseku v ř.km 179,260.
Vodní cesta Otrokovice - Rohatec (Baťův kanál) je splavná v celé své délce, tj. cca 52 km (ústí Dřevnice do
Moravy - jez Sudoměřice na Radějovce). V současné době se připravuje v rámci investiční akce "Prodloužení
splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec" prodloužení jižní části této vodní cesty do zdrže jezu Hodonín,
potažmo do Hodonína. Tímto prodloužením se celková splavná délka zvýší na cca 60 km.
Na tuto souvisle splavnou vodní cestu navazuje na severním konci splavný úsek řeky Moravy: ústí Dřevnice jez Bělov. K jezu Bělov zasahuje hydrostatická hladina vzdutá jezem Spytihněv, která zajišťuje dostatečné
plavební hloubky. Kóta hydrostatické hladiny jezu Spytihněv je 181,30 m.n.m.
Vzdutí jezu Bělov zasahuje až k jezu Kroměříž v ř.km 182,867. Délka zdrže tak činí cca 16 km. Tato zdrž je v
předmětném úseku od jezu Bělov po konec upravovaného úseku vodní cesty v Kroměříži, ř.km 179,260,
splavná v délce cca 12 km.
Koncové přístaviště v Kroměříži je uvažováno v ř.km 179,100 na Erbenově nábřeží.
Posuzovaný úsek je tedy zařazen mezi dopravně významné vodní cesty. 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 oživen v
průběhu 90. let minulého století a vodní cesta byla postupně obnovována a prodlužována.
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Obrázek č. 1: Umístění záměru (1:50 000)
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Pro turistické využití vodní cesty je účelné propojení do atraktivních míst, které mohou být cílem pro další
aktivní rekreaci. Takovým místem může být město Kroměříž, které leží na toku Moravy a vyznačuje se
bohatou historií a řadou významných památek.
Záměr na prodloužení vodní cesty Baťův kanál je vázán na polohu stávající vodní cesty vedené řekou
Moravou v úseku mezi městy Otrokovice a Kroměříž. Vlastní dotčené území je omezeno na vlastní vodní tok
a plochu pro vybudování nové plavební komory u jezu Bělov.
Platné územní plány respektují stávající polohu jezu Bělov a toku Moravy, které nejsou záměrem z hlediska
funkčního využití dotčeny.
Navrženým záměrem nedochází k podstatným změnám ve využití vlastního dotčeného území ani širšího okolí
jezu ani vodního toku.
Prodloužení vodní cesty bude navazovat na již splavný úsek Baťova kanálu Otrokovice – Rohatec (Hodonín).
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. Významné
kumulace vlivů s jinými záměry nejsou v reálném horizontu očekávány.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Důvodem realizace předkládaného investičního záměru je záměr prodloužit severní konec historické vodní
cesty Otrokovice - Rohatec (Baťův kanál) do města Kroměříž. Připojením významného kulturního a
turistického centra, kterým Kroměříž bezpochyby je, tak dojde k významnému zvýšení atraktivity celé vodní
cesty a budou tak vytvořeny podmínky pro lepší využití turistického potenciálu celého území ležícího podél
Baťova kanálu.
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 nebo v SRN. 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.
Vodní turistika se svými specifickými stavbami i objekty, zvláštní atmosférou, historickými reminiscencemi a
spojením s přírodou tvoří velmi zvláštní kolorit v každé oblasti. Ten je často využit jako typický prvek regionu
zejména pro rozvoj turistického ruchu.
Novým posláním vodní cesty Otrokovice - Rohatec (Baťův kanál), prodloužené na souvisle splavný úsek
Kroměříž - Hodonín délky cca 74,4 km, je vytvoření páteře 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.

Vodní cesta Otrokovice – Rohatec 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.).
Účelem projektu je zvýšit a posílit ekonomický potenciál oblasti Baťova kanálu a prodloužením
této vodní cesty zvýšit atraktivitu území nejen pro rekreační vodní dopravu, ale i pro rekreační
a turistické aktivity jako celek.
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Návaznost na koncepční dokumenty
Vodní tok Moravy od ústí vodního toku Bečvy po soutok s vodním tokem Dyje, včetně průplavu Otrokovice Rohatec, je dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, dle §3
odst. 4 písm. c), zařazen mezi dopravně významné, využívané vodní cesty.
Stát je ze zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, odpovědný
za rozvoj, modernizaci a zajištění splavnosti dopravně významných vodních cest.
Dopravní politika ČR pro léta 2005 – 2013 si klade za cíl zlepšovat podmínky pro rozvoj rekreační
plavby s ohledem na ostatní funkce vodních toků a nádrží. Záměr předkládaného investičního záměru,
prodloužit severní konec vodní cesty Otrokovice - Rohatec (Baťův kanál) do města Kroměříž, naplňuje její
prioritu "4.2 Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury", specifický cíl "4.2.2 Výstavba a
modernizace dopravní infrastruktury" prostřednictvím opatření bodu "4.2.2.3. Hlavní projekty
rozvoje vodních cest" : "Připravit projekty dobudování infrastruktury pro rekreační plavbu na dopravně
významných vodních cestách (dle zákona č. 114/95 Sb., o vnitrozemské plavbě)."
Cíl předkládaného investičního záměru je rovněž v souladu s náplní hlavního strategického cíle Národního
rozvojového plánu prostřednictvím Operačního programu doprava na léta 2007 - 2013 "Prioritní
osa 6 - Podpora multimodality nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy".
Globálním cílem prioritní osy 6 je zvýšení multimodality v nákladní přepravě a zlepšení vnitrozemské vodní
dopravy. Do podpory v tomto opatření je zahrnuta i výstavba a modernizace vodních cest regionálního
významu, kde je zřejmá návaznost na zvýšení ekonomické výkonnosti cestovního ruchu.
Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury (GEPARDI) zahrnuje opatření na zvýšení atraktivity
vnitrozemských vodních cest pro rekreační plavbu. Jedná se zejména rozšíření možností využití volného času
formou aktivní rekreace, zvýšení všeobecného zájmu o plavbu a zlepšení podmínek pro již existující rekreační
plavbu.
Předložený investiční záměr naplňuje tento program v oblasti bodu "B7 - Rozvoj další infrastruktury
významných vodních cest", opatření "B7.4 Rozvoj vodních cest pro rekreační plavbu", v němž je
uvedeno : „Dalším záměrem z hlediska rekreační plavby je rozvoj vodní cesty Otrokovice - Rohatec (Baťův
kanál). Uvažuje se o prodloužení cesty směrem na sever po Kroměříž. V rámci tohoto balíčku je třeba také
počítat s výstavbou přístavišť pro rekreační plavidla na moravské vodní cestě, která musí být vybavena
základní infrastrukturou.“
Projekt je dále zařazen jako jmenovitá stavba v Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury v
letech 2008 - 2013, schváleném Usnesením vlády České republiky č. 1064 ze dne 19.9.2007.
Umístění záměru je přímo vázáno na popsané území vymezené stávající vodní cestou, a z tohoto důvodu
není navrženo ve více variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní výkresová dokumentace, ze které je zřejmý rozsah záměru a jeho situování, je doložena v přílohách
tohoto oznámení.

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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Schematická situace celé vodní cesty je zřejmá z následujícího obrázku.
Obrázek č. 2: Schematická situace vodní cesty Otrokovice – Rohatec (Baťův Kanál)

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 a dále plavebním kanálem, který u Vnorov
křižuje řeku Moravu, u Strážnice řeku 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 ze 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, jejichž
koordinátorem se stalo 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 nepříliš
atraktivní regiony s vysokou nezaměstnaností (Liverpool
Canal v Anglii, severoholandské kanály v provincii
Groningen).
1995 byla připraven Plán ekonomické a
ekologické obnovy území podél Baťova kanálu, který

V roce

definoval základní strategii (formulace základních
principů projektu – především provázanost základních
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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:
¾

krátkodobí návštěvníci regionu (hlavní cílová skupina),

¾

střednědobí návštěvníci regionu.

V rámci strategie - programu informací byla zdůrazněna podpora zájmových lokalit a aktivit na březích (v
okolí vodní cesty) a provázanost kanálu s cestovním ruchem v regionu.
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. Zde bylo odtěženo několik set
m3 kalu, jímž byly komory zaplněny až do výšky 2,5 m. Bylo modernizováno ovládání vrat plavební komory
v Uherském Ostrohu.
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.
Během let 2000 a 2001 ŘVC ČR zajistilo rekonstrukci a modernizaci uzlu Strážnice. Byly provedeny stavební
úpravy obou komor a instalace nových vrat včetně protipovodňových a přestavba 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.
V roce 2001 byl vypracován Projekt výstavby plavební komory Rohatec, jehož součástí bylo odborné šetření
a návrhy na území Jihomoravského kraje.
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“.
Podél celého Baťova kanálu a přilehlých úsecích řeky Moravy byla a jsou realizována přístaviště s cílem
propojit všechny místní aktivity do jednoho funkčního celku a to nejen na vodní cestě, ale i v jejím
souvisejícím okolí. V současné době je v provozu celkem 18 přístavišť a další 3 budou dokončena v letošním
roce (2008).
V zájmu kontinuálního a bezpečného provozu na celém Baťově kanálu byla v letech 2000 - 2008 realizována
elektrifikace a automatizace plavebních komor včetně dálkového ovládání a automatizace nápustných
objektů a regulace hladin.
Splavnění posledního úseku původního Baťova kanálu od PK Petrov k stavidlovému jezu 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.
V rámci dalšího rozvoje Baťova kanálu se připravuje prodloužení jižní části této vodní cesty do zdrže jezu
Hodonín, potažmo do Hodonína v rámci investiční akce "Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice Rohatec". Tímto prodloužením se celková splavná délka zvýší na cca 60 km. V současné době je připravena
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kompletní dokumentace pro územní řízení a čeká se pouze na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků
mezi Českou a Slovenskou republikou.

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 průtoků na řece Moravě 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).
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.
Těžiště současného využívání vodní cesty je v její jižní části mezi Petrovem, Strážnicí a Veselím na Moravě,
jak je patrné z mapy vodní cesty (viz obrázek č. 3, str. 13).

Technické řešení záměru
Požadavky na technické řešení
Cílem projektu je prodloužit severní konec vodní cesty Otrokovice - Rohatec (Baťův kanál) do města
Kroměříž a zajistit tak souvisle splavnou vodní cestu v úseku Kroměříž – Rohatec (Hodonín).
Tohoto prodloužení bude dosaženo propojením v současné době splavného úseku řeky Moravy ústí Dřevnice
(ř.km 164,925) - jez Bělov (ř.km 166,770) se zdrží jezu Bělov, která sahá až k jezu Kroměříž (ř.km 182,867).
Propojení bude zajištěno výstavbou nové plavební komory u stávajícího jezu Bělov, horní a dolní rejdy včetně
čekacích stání a nového přemostění stávající komunikace. Ve zdrži jezu Bělov budou v nezbytném rozsahu
provedeny úpravy, které zajistí požadované parametry vodní cesty. Nedílnou součástí prodloužené vodní
cesty je i koncové přístaviště v Kroměříži (ř.km 179,100).
Celková délka nově prodlouženého úseku vodní cesty Otrokovice – Kroměříž bude činit 14,335 km. Ukončení
je navrženo v km 179,260 před mostem pro pěší přes Moravu, spojujícím Erbenovo a Švabinského nábřeží.
Řeka Morava od ústí vodního toku Bečvy po soutok s vodním tokem Dyje, včetně průplavu Otrokovice Rohatec, je dle zákona č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, dle §3 odst. 4
písm. c), zařazena mezi dopravně významné využívané vodní cesty.
Ve smyslu §2 odst. 4 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu
v přístavech, společné havárii a dopravně nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, je předmětný
úsek vodní cesty zařazen následovně : "Dopravně významná využívaná vodní cesta uvedená v §3 odst. 4
písm. c) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, v úseku od říčního
km 207,0 po soutok s vodním tokem Dyje je vodní cestou 0. třídy."
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Obrázek č. 3: Mapa vodní cesty (jižní část)

Ve výše zmiňované vyhlášce č. 222/1995 Sb. jsou stanoveny parametry vodní cesty 0. třídy následovně :
Rozměry plavební dráhy :

Rozměry plavební komory :

nejmenší šířka přímé plavební dráhy v hloubce
odpovídající ponoru návrhového plavidla v řece ...

10,0 m

nejmenší plavební hloubka .................................

1,5 m

nejmenší šířka ...................................................

5,3 m

nejmenší délka ..................................................

38,4 m

nejmenší hloubka nad záporníkem ......................

1,5 m
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Výsledné parametry nově budované plavební komory Bělov byly stanoveny na základě parametrů plavebních
komor, které jsou v provozu na navazujícím úseku vodní cesty, a to :
užitná délka

38,5 m

užitná šířka

5,3 m

minimální hloubka vody nad záporníkem

1,5 m

minimální podjezdná výška nad maximální plavební hladinou

4,0 m

Plavební komora
Plavební komora je umístěna v horní vodě v těsné blízkosti pravobřežního zavazovacího jezového pilíře. Pilíř
bude nutno během výstavby zajistit, aby nedošlo k jeho posunu a tím k deformaci hradícího segmentu jezu.
Toto zajištění bude navrženo v rámci dalšího stupně projektové dokumentace stavby.
Technické vybavení plavební komory je navrženo shodné s ostatními plavebními komorami na Baťově
kanálu. Horní i dolní vrata jsou vzpěrná pohybovaná lineárním pohonem, plnění plavební komory se provádí
krátkým obtokem hrazeným stavítkem, prázdnění je přímé otvory ve vrátních dolních vrat. Otvory ve
vrátních jsou hrazeny stavítky. Stěny plavební komory jsou opatřeny obkladem ve formě kyklopského zdiva.
Plavební komora je vybavena úvaznými prvky, osvětlením, semafory a automatikou ovládání proplavovacího
cyklu.
Plato dolního ohlaví plavební komory bude na úrovni koruny pravobřežní inundační hráze. Z důvodu výstavby
plavební komory, která se nachází v místě stávající výústní trati pravobřežní vodoteče, bude tato vodoteč ve
své koncové trati přeložena a bude nově zaústěna do dolní rejdy plavební komory.
Rejdy plavební komory
Pod jezem Bělov bude v pravém břehu mezi stezkou na koruně svahu koryta a patou svahu vytvořena dolní
rejda pro vjezd plavidel do plavební komory a pro čekání na proplavení. Pravobřežní zeď rejdy bude svislá s
korunou na úrovni stávajícího terénu, konstrukce bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace.
Levobřežní zeď rejdy oddělující rejdu od vývaru jezu bude též svislá, betonová, vytažená na úroveň 1 m nad
maximální plavební hladinu.
Součástí dolní rejdy je i výstavba nového přemostění stávající silnice Otrokovice – Bělov. Dolní hrana mostní
konstrukce bude na kótě 186,20 m.n.m a maximální plavební hladina z dolní vody je na kótě 181,61 m.n.m.
Podjezdná výška pod mostem 4,59 m je tedy dostatečná.
Nad jezem Bělov bude vytvořena horní rejda. Rejda bude opět tvořena svislými nábřežními zdmi, vjezd do
plavební komory bude opatřen svodidlem. V rejdě budou umístěny dalby pro vyvazování plavidel i v
prostoru, kde nebude pravobřežní zeď vytažena až nad hladinu vody. Levá zeď horní rejdy bude dostatečně
dlouhá, aby umožnila bezpečné vplutí do plavební komory i při maximálním plavebním stavu.
Podjezí i nadjezí včetně dělících zdí bude vyznačeno plavebními znaky vymezujícími uzavřenou vodní plochu
a směr plavby. Stejně tak budou plavebními znaky vyznačena místa pro stání a čekání plavidel.
Provozní objekt
Na platě plavební komory bude vybudován malý provozní objekt jako zázemí pro obsluhu a pro umístění
materiálu, náhradních dílů a nářadí. Objekt bude ve stylu „Baťovské architektury“ se zdivem z ostře pálených
cihel se stanovou střechou. Půdorysné rozměry budou 3,5 x 3,5 m. Přípojka elektrické energie pro plavební
komoru bude vedena ze stávajícího jezu.
Zdrž jezu Bělov
Zdrž je splavná v délce cca 12 km. Její splavnění od jezu Bělov po konec upravovaného úseku vodní cesty v
Kroměříži, ř.km 179,260 si vyžádá úpravy o celkové délce cca 0,820 km, což podle dostupných podkladů
odpovídá prohrábkám o objemu cca 5 000 m3. Během projektové přípravy bude nutné prověřit současné
plavební hloubky a na jejich základě bude možné stanovit přesný rozsah prohrábek.
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Přístaviště Kroměříž
Přístaviště Kroměříž je navrženo v ř.km. 179,100 na Erbenově nábřeží v Kroměříži, na pravém břehu řeky
Moravy. Bude navrženo tak, aby umožňovalo vyrovnávání kolísání hladiny ve zdrži jezu Bělov, které je v
tomto úseku výrazné. Technické řešení přístaviště bude upřesněno v rámci dalších stupňů projektové
přípravy záměru.
Navržené technické řešení všech stavebních objektů bude v dalších stupních projektové přípravy
optimalizováno.

Územně-technické podmínky
Výstavba plavební komory Bělov není v rozporu s územním plánem obce Bělov, schváleným dne 25.5.2005.
Navrhované umístění plavební komory u jezu Bělov není v kolizi s územní ochrannou trasy pro splavnění
Moravy na klasifikační třídu V.b dle AGN v rámci výstavby D-O-L.
Území dotčené výstavbou plavební komory je na pravém břehu řeky Moravy v katastrálním území Bělov a je
ohraničeno korunou povodňové hráze na západní straně a konstrukcí pravobřežního pilíře na straně druhé.
Stavba se dále dotýká místní komunikace Otrokovice - Bělov. Na této komunikaci bude nutno zřídit nový
most pro překlenutí dolní rejdy plavební komory. Z hlediska dopravního je možno komunikaci patrně dočasně
vyřadit z provozu (po dobu výstavby) neboť další silniční most přes Moravu je cca 4 km po proudu pod
jezem Bělov a je možno zřídit plnohodnotnou objížďku.
Napojení stavby na všechny potřebné inženýrské sítě bude zajištěno ze stávajícího jezu.
Dotčené území přístaviště Kroměříž je na pravém břehu řeky Moravy v centru města Kroměříže na Erbenově
nábřeží v místě stávajícího přístaviště v katastrálním území Kroměříž.
Úpravy ve zdrži jezu Bělov budou realizovány na stávajícím vodním toku. Konkrétní pozemky a příslušná
katastrální území dotčená úpravami mohou být stanovena až na základě vyhodnocení zaměření současného
stavu plavebních hloubek.

Údaje o provozu
Základní informace o provozu vyplývají z manipulačního řádu pro jez Bělov na toku Moravy v km 166,770 a
z prozatímního manipulačního a provozního řádu pro plavební cestu Otrokovice - Rohatec.
požadovaná minimální plavební hladina ve zdrži jezu Bělov

181,60 m n.m.

období provozu plavby (každoročně)

cca 1.5. – 31.10.

minimální plavební hloubka

1,5 m.

Z důvodu bezpečnosti se doporučuje zastavit plavbu při průtocích v řece Moravě vyšších než 100 m3/s.
Správa nově vytvořeného majetku ve vlastnictví České republiky bude převedena po dokončení na Povodí
Moravy, s.p.
Provoz a údržba nové plavební komory bude zajištěna zaměstnanci Povodí Moravy, s.p., v běžném
provozním rozsahu. Provoz plavební komory bude vyžadovat zaměstnání 1 osoby.
Provozní podmínky pro plavební provoz na prodlouženém úseku vodní cesty bude zajišťovat Povodí Moravy,
s.p., v rámci provozu a údržby toku a vodní cesty Moravy.
Z následujících obrázků je patrný rozsah a řešení plavební komory (obr. 4 a 5, str. 16).
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Obrázek č. 4: Umístění plavební komory Bělov

Obrázek č. 5: Schema plavební komory Bělov

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

2010

Předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení provozu:

2011
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Zlínský

Zlínský kraj
Tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220
761 90 Zlín

obec/město:

Otrokovice

Město Otrokovice
nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Otrokovice

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Otrokovice

Žlutava
správní obvod obce s rozšířenou působností:

Obec Žlutava
Žlutava 271, 763 61 Pošta Napajedla
Napajedla
Městský úřad Napajedla
Masarykovo nám. 89, 763 61 Napajedla

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:
Bělov

Otrokovice
Obec Bělov
č.p. 97, 768 21 pošta Kvasice

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Otrokovice

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Otrokovice

Kvasice

Obec Kvasice
nám. A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Kroměříž

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Kroměříž

Střížovice

Obec Střížovice
č.p. 55, 76821 pošta Kvasice

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Kroměříž

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Kroměříž

Hulín

Město Hulín
nám. Míru 162, 768 24 Hulín

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Kroměříž

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Hulín

Kroměříž

Město Kroměříž
Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Kroměříž

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Kroměříž
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Rozhodnutí

Příslušný správní úřad

Plavební komora Bělov - územní rozhodnutí,

Městský úřad Otrokovice, Stavební úřad

stavební povolení

Městský úřad Otrokovice, Odbor životního prostředí
Městský úřad Otrokovice, Stavební úřad
Městský úřad Otrokovice, Odbor silničního hospodářství

Přístaviště Kroměříž - územní rozhodnutí
stavební povolení

Městský úřad Kroměříž, Stavební úřad
Městský úřad Kroměříž, Odbor životního prostředí

souhlas se záborem ZPF

Městský úřad Otrokovice, Odbor životního prostředí

zásahy do koryta toku Moravy (prohrábky)

Městský úřad Kroměříž, Odbor životního prostředí

B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Záměr bude pravděpodobně vyžadovat trvalý zábor zemědělské půdy v malém rozsahu předběžně do 1.000
m2. Celková plocha stavby plavební komory, vč. rejd a čekacích stání je cca 6.500 m2. Vlastní komora i rejdy
plavební komory jsou situovány převážně na plochách vodního toku (včetně břehu).
Výřez katastrální mapy řešeného prostoru je patrný z následujícího obrázku.
Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Obrázek č. 6: Zákres záměru do katastrální mapy (bez měřítka)
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B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda
Provoz plavební komory i vodní cesty je bez nároků na odběr pitné vody. V provozním objektu nebude
zajišťován odběr pitné vody.
Potřeba pitné vody ve fázi výstavby bude řešena dovozem balené vody.

Užitková voda
Provoz hygienického zařízení v provozním objektu bude zajištěn odběrem užitkové vody z toku Moravy.
Množství užitkové vody je odhadováno na cca 5 m3/rok.

Technologická voda
Provoz plavební komory i vodní cesty je bez nároků na odběr technologické vody.
Pro účely plnění plavební komory bude užívána voda toku řeky Moravy. Voda napouštěná do plavební
komory a následně z ní vypouštěná zůstavá součástí povrchových vod a není s ní jinak nakládáno.
Potřeba technologické vody je předpokládána pouze ve fázi výstavby. Odběr vody při výstavbě se vztahuje
zejména na ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí. Potřebný objem betonové směsi bude na staveniště
dopravován v automobilových domíchávačích z místa výroby mimo prostor staveniště. Přímá potřeba
provozní vody při výstavbě může být pokryta odběrem z toku.

Požární voda
Záměr nevyžaduje instalaci systémů požární ochrany a dodávku požární vody.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Elektrická energie bude využívána pro ovládání a řízení plavební komory Bělov, 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.

Zemní plyn
Záměr nevyžaduje odběr zemního plynu.

Tepelná energie
Záměr nevyžaduje odběr tepelné energie.

Pohonné hmoty
Pro zajištění provozu plavební komory i vodní cesty nejsou pohonné hmoty potřebné.

Vstupní suroviny
Provoz plavební komory a vodní cesty nevyžaduje žádné vstupní suroviny. Materiály pro běžnou údržbu a
provoz budou v běžném množství bez významných přepravních či jiných nároků.
Stavební úpravy budou vyžadovat běžné druhy stavebních materiálů (kámen, beton, ocelové konstrukce,
dřevěné konstrukce, apod.). Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr výstavby plavební komory Bělov umožňuje prodloužení splavného úseku vodní cesty Otrokovice Rohatec, známé pod názvem „Baťův kanál“. Posuzovaný záměr na prodloužení vodní cesty představuje
dopravní stavbu, určenou pro vodní dopravu. Záměrem je prodloužit vodní cestu Baťův kanál severním
směrem až do města Kroměříže, a to za účelem zvýšení atraktivity a rozšíření možností rekreační vodní
dopravy.
Jez Bělov se nachází v ř.km 166,770 řeky Moravy. Protože není vybaven žádným zařízením pro překonání
rozdílu výšek hladin, tvoří jez v současné době severní hranici splavného úseku. Vzdutí jezu přitom zasahuje
až k jezu Kroměříž v ř.km 182,867, délka zdrže tak činí cca 16 km. Výstavbou nové plavební komory u jezu
Bělov a dalších úprav (výstavba horní a dolní rejdy včetně čekacích stání, nového přemostění stávající
komunikace a úprav ve zdrži včetně výstavby koncového přístaviště Kroměříž v ř.km 179,100) tak bude
využitelná délka vodní cesty prodloužena o cca 14,3 km. Tím bude splavnost vodní cesty Otrokovice Rohatec (Baťova kanálu) prodloužena z dnešních cca 52 km na cca 66 km. Protože je v současné
připravováno i prodloužení jižní části této vodní cesty (z jezu Sudoměřice do Hodonína, o délce cca 8 km),
celková využitelná délka vodní cesty v úseku Kroměříž - Hodonín tak bude cca 74 km.
Charakter dopravy (plavby) je prakticky výhradně turisticko-rekreační, s hospodářským využitím není
uvažováno.
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 podle statistiky záznamu na jednotlivých plavebních komorách pohybuje
průměrně na úrovni kolem 650 lodí za plavební sezónu (cca 180 dní), min. 425 lodí na PK Nedakonice a
max. 863 lodí na PK Vnorovy II (údaje za rok 2004).
Na plavební komoře nejblíže záměru (Spytihněv) bylo v roce 2004 proplaveno 556 lodí. Obdobnou úroveň lze
očekávat i na posuzované plavební komoře i v posuzovaném úseku vodní cesty. Výhledově je uvažováno, že
intenzita lodní dopravy nepřekročí cca 1000 až 1500 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 špičková denní (sobotní nebo nedělní) intenzita vodní dopravy nepřekročí cca 333 až
500 lodí za plavební sezónu, což je asi 15 až 20 lodí denně. Skladba lodí představuje osobní lodě (pro několik
osob až několik desítek pasažérů), dále pak malá nemotorová plavidla případně plavidla se závěsným
motorem.
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 osob využívajících vodní cestu je podle statistiky na jednotlivých plavebních komorách 26.495.
Současně je však třeba zohlednit velkou část návštěvníků, kteří projíždějí plavebními komorami mimo
komorovací dny (jejich průjezd není tudíž evidován) a rovněž velká část návštěvníků vůbec neprojíždí
plavební komorou.
Z uvedených důvodů je celkový počet návštěvníků regionu vodní cesty očekáván v úrovni nepřekračující cca
100.000 až 125.000 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 17.000 až 21.000 vozidel za plavební sezónu,
což je asi 660 až 820 vozidel za špičkový den. 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.
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Dále je nutno uvážit, že vodní cesta je dopravní atraktivitou již v současné době. Vlastní nárůst intenzit
silniční dopravy v důsledku prodloužení vodní cesty o posuzovaný úsek Bělov - Kroměříž úseku tak bude
malý a nepřekročí řádově 100 až 200 vozidel za špičkový rekreační den (sobota, neděle v průběhu plavební
sezóny). Jde tedy o poměrně nízkou intenzitu silniční dopravy, která nezpůsobí významné přitížení
komunikační sítě ani kapacitní nebo jiné problémy.
Nároky na výstavbu resp. úpravu dalších komunikací
Záměr se nachází při silnici III/36745, která dnes prochází po koruně jezu Bělov. Tato silnice bude využita
pro výstavbu i provoz záměru, nejsou tedy vyvolány nároky na výstavbu resp. úpravu dalších komunikací.
Součástí záměru je vybudování nového přemostění dolní rejdy na stávající silnici Otrokovice – Bělov
(III/36745), nedojde tedy k jejímu přerušení. Toto přemostění bude navazovat na stávající most přes jez a
silnici. Jiné dopravní stavby nejsou v souvislosti se záměrem uvažovány.
Všechny mosty v uvažovaném úseku vodní cesty mají dostačující podjezdnou výšku a nejsou nutné žádné
stavební úpravy.
Období výstavby
Stavební doprava bude sestávat z dopravy výkopové zeminy a prohrábek ze dna řeky, dále stavebního a
konstrukčního materiálu pro výstavbu plavební komory a mostu, techniky, pracovníků apod. Lze očekávat, že
tato doprava nepřekročí ve špičkových obdobích řádově desítky těžkých vozidel denně. Stavební doprava
bude časově omezena na dobu provádění stavebních a konstrukčních prací.
Pro stavební dopravu bude využita silnice III/36745, která dále navazuje na vyšší komunikační síť (silnice
I/55).

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 výhledově 1000 až 1500 lodí za
plavební sezónu. Maximální (špičková) denní intenzita se podle sčítání v plavebních komorách pohybuje
kolem 30 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.
Tab.: Průměrná spotřeba paliva

typ motoru

palivo

průměrná spotřeba

vznětový (např. Zetor)

nafta

0,5 l/km

zážehový (např. Honda)

benzín

0,2 l/km

Předpokládané množství škodlivin1 emitované lodní dopravou na hodnoceném úseku je uvedeno v následující
tabulce.
Tab.: Množství emitovaných látek

tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

0,004

0,007

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 zachycování a odvod srážkových vod. Srážkové vody ze střechy provozního objektu budou
vzhledem ke kvalitě a množství svedeny na terén a do vodního toku. Srážkové vody z mostu přes dolní rejdu
budou společně s ostatními srážkovými vodami z mostu přes jez Bělov svedeny do vodního toku Moravy.
Odtok srážkových vod ze střechy provozního objektu bude činit v průměrném klimatickém roce 6,6 m3,
z mostu přes dolní rejdu cca 30 m3. Kvalita vod odvedených ze střech bude odpovídat kvalitě srážkové vody.

Odpadní vody splaškové
Odpadní vody produkované provozem hygienického zařízení v provozním objektu budou zaústěny do
vodotěsné bezodtoké jímky, odkud budou vyváženy na vhodnou ČOV.
Předpokládaná produkce splaškových odpadních vod činí cca 5 m3/rok.
V etapě výstavby budou využita mobilní zařízení.

Odpadní vody technologické
Posuzovaný 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 z výstavby plavební komory a kal z úpravy koryta toku.
Množství materiálu z prohrábek koryta je odhadováno podle provedeného zaměření na 5.000 m3. Množství
materiálu z výstavby PK (vč. rejd a čekacích stání) je odhadnuto na 25.000 m3.

1

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb, příloha č 4.
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Přehled odpadů z období výstavby je následující:
kód, název, kategorie:

17 00 - Stavební a demoliční odpady
17 05 - Zemina, kamení a vytěžená hlušina
převážně O, výjimečně N

množství:

cca 30 000 m3

nakládání:

předávání oprávněným osobám (skládka, rekultivace)

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 plavební komory a vodní cesty, nebude zdrojem jiných druhů
odpadů.
Tab.: Předpokládané druhy odpadů produkované v období provozu

kód dle
KO

Název druhu odpadu

20 02

Odpady ze zahrad a parků

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

kategorie

odhad roční
produkce
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
Hluk

Období provozu
Provoz vodní cesty ani plavební komory nebude představovat významný zdroj hluku. Průjezd jednotlivých
lodí a funkce zdymadla budou ojedinělými akustickými událostmi, které jen nevýznamně ovlivní pozaďové
hladiny hluku v území. V prostoru záměru a jeho okolí (do vzdálenosti cca 300 metrů) se nevyskytují žádné
hlukově chráněné prostory (např. obytná zástavba).
Související silniční 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 smyslu platných
Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy považovat za zdroj dopravního hluku. Této limitní
hodnoty nebude v prostoru záměru a navazujících komunikacích dosaženo.
Doprava:

intenzita:
doba provozu:

100-200 vozidel/den (navýšení k současnému stavu)
převážně dny pracovního volna a klidu (so+ne)

(Pozn.: Ve smyslu platných Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy (Liberko, M, VÚVA Brno, 1991,
novelizace 1996, 2004) je za zdroj hluku z dopravy ve venkovním prostředí považována "doprava po pozemních
komunikacích s intenzitou automobilové dopravy vyšší než 30 osobních automobilů za hodinu, resp. automobilová
doprava po těchže komunikacích, jejíž hlukové imise jsou vyšší než hlukové imise, vyvolané intenzitou dopravy 30
osobních automobilů za hodinu".)
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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 300 a více metrů) a stavební doprava bude směrována
přímo na hlavní komunikační síť (bez průjezdu obytnými oblastmi), nejde o významný problém.
Výstavba:

akustický tlak:

do LA,5m = 80 dB (zemní práce)
do LA,5m = 75 dB (stavební a konstrukční práce)
do LA,5m = 70 dB (dokončovací práce)

doba výstavby:

pouze v denním období (mezi 7:00 - 21:00)

Vibrace a záření
Zdroje vibrací nejsou uvažovány.
Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou uvažovány.
Další fyzikální nebo biologické faktory nejsou uvažovány.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů. Podmínky provozu pro nestandardní stavy budou popsány v provozním a manipulačním řádu plavební
komory a vodní cesty.
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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 splavnosti Baťova kanálu po stávající vodní cestě v úseku Otrokovice – Kroměříž
(plavební komora Bělov – přístaviště Kroměříž) se nachází ve Zlínském kraji na rozmezí okresů Zlín a
Kroměříž.
Záměr je situován převážně na vodní plochy řeky Moravy. Částečně mimo stávající vodní plochy je navržena
plavební komora a přístaviště Kroměříž.
Nadmořská výška v okolí navržené plavební komory je cca 186 m n.m.; v okolí přístaviště Kroměříž cca 188
m n.m.
Území je bez obytné zástavby, nejbližší obytná zástavba je situována na katastru obce Bělov cca 800 m
západně od navrhované plavební komory (pravý břeh Moravy) a na katastru města Otrokovic cca 350 m
východně od PK (levý břeh). Osamocený obytný objekt se nachází cca 250 m západně od PK Bělov.
Předmětný úsek vodní cesty se dále dotýká východního okraje zástavby obce Kvasice a východní části města
Kroměříž.
Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability krajiny (dále jen ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní,
regionální a nadregionální systém ekologické stability (§ 3 odst. a) zákona č. 114/1992 Sb.).
Územní systém ekologické stability představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do
funkčního celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení na okolní,
antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany genofondu rostlin, živočichů i celých
geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem
pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí.
V zájmovém území se nachází prvky nadregionální a regionální úrovně ÚSES, které jsou vymezeny
v dokumentaci NR a R ÚSES Zlínského kraje z roku 2002 (aktualizace 2005 a 2007, zpracovatel Arvita P spol.
s r.o.). Nadregionální biokoridor je tvořen vodní a nivní osou. Zejména v prostoru Otrokovice – Bělov
s omezenými prostorovými parametry díky morfologii terénu dochází k souběhu obou os a nadregionální
biokoridor je tvořen řekou Moravou a jejími břehovými porosty. Stávající vodní cesta, vymezená zákonem
č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, která je v předmětném úseku dotčena
navrhovaným záměrem, je v plném rozsahu v souběhu s vodní osou biokoridoru.
Nivou Moravy procházejí ve sledovaném území osy nadregionálních biokoridorů Chropyňský luh Soutok (typ ekosystémů V) a Chropyňský luh - Soutok (typ ekosystémů N). V prostoru těchto
nadregionálních biokoridorů se nachází na levém břehu regionální biocentrum č. 344 Filena (typ
ekosystémů L1-LU, V, P), a jižněji regionální biocentrum č. 117 Tlumačovský les (typ ekosystémů L1-LU).
Regionální biocentrum č. 117 Tlumačovský les a regionální biocentrum č. 118 Bělovský les (typ ekosystémů
L1-DB,HB) jenž leží na pravém břehu toku, jsou spojeny regionálním biokoridorem stávajícím č. 1584
Tlumačovský les - Bělovský les (tvořený typem ekosystému A), jenž přechází tok Moravy severně od Bělova.
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Zvláště chráněná území

Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona
ZCHÚ nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani
zprostředkovaně.
Zvláště chráněná území přírody velkoplošného typu (národní parky, CHKO) do posuzovaného území
nezasahují, ani s ním nejsou v přímém kontaktu. Na území Zlínského kraje jsou vymezeny CHKO Bílé Karpaty
(cca 22 km jihovýchodně od ZÚ) a CHKO Beskydy (více než 40 km východně od ZÚ).
V sirším zájmovém území se nacházejí následující ZCHÚ.
Evropsky významná lokalita (EVL) - Přírodní rezervace Chřiby
Přírodní rezervace Chřiby tvoří komplex lesních společenstev (květnaté bučiny, kyselé bučiny) s typickou
karpatskou faunou. Území leží na pomezí jižní a východní Moravy. Jde o výraznou vrchovinu protáhlou ve
směru SV - JZ mezi městy Kroměříž, Uherské Hradiště a Koryčany.
Reliéf je svažitý, typické jsou úzké rozvodné hřbety, údolí vodních toků jsou hluboce zařezaná.
Na většině území převládají květnaté bučiny asociace Carici pilosae-Fagetum (L5.1), méně jsou rozšířené
kyselé bučiny asociace Luzulo-Fagetum (L5.4). V nižších nadmořských výškách se uplatňují karpatské
dubohabřiny (as. Carici pilosae-Carpinetum, L3.3). Maloplošně se na vhodných stanovištích vyskytují suťové
lesy (L4). Podél potoků jsou zastoupeny lužní lesy (as. Stellario-Alnetum glutinosae a Carici remotaeFraxinetum, L2.2). Na jižním, východním a západním okraji se místy nacházejí kyselé doubravy (as. LuzuloQuercetum, L7.1). Velmi vzácně se na jižně orientovaných svazích v jižní části Chřibů vyskytují teplomilné
doubravy (as. Sorbo torminalis-Quercetum, L6.5) a zcela výjimečně se na východním okraji Chřibů vyskytují
kyselé bory (L8.1). Nelesní vegetace se vyskytuje poměrně málo. Louky patří do svazu Arrhenatherion
(T1.1), vlhké typy lze řadit ke společenstvům vlhkých pcháčových luk svazu Calthion (T1.5), místy se
vytvářejí i společenstva širokolistých suchých trávníků (sv. Bromion erecti, T3.4). Pastviny náleží ke svazu
Cynosurion (T1.3). Maloplošně se vyskytují luční a lesní prameniště (R1.2 a R1.4).
V EVL převažují přirozená nebo přírodě blízká lesní společenstva s charakteristickou výškovou členitostí a
vazbou na příslušná stanoviště L5.1, L3.3B, L2.2A, L4. Významná jsou i luční společenstva s teplomilnou
květenou a s řadou chráněných druhů z čeledi vstavačovitých (T1.1, T3.4D). Z druhových lokalit je
významný Holý kopec - jedna ze dvou recentních lokalit druhu Rosalia alpina na Moravě.
V oblasti Chřibů se nachází početná populace kuňky žlutobřiché a kuňky ohnivé (nejpočetnější populace se
vyskytuje u Koryčan) a významná lokalita druhu Vertigo angustior, stanoviště je stabilní s velmi dobrým
vodním režimem. Z naturových druhů se zde dále vyskytuje ohniváček černočárý.
PR Chřiby je ve stávajících hranicích současně vyhlášena v seznamu EVK jako Evropsky významná lokalita
CZ0724091 Chřiby s následujícími předměty ochrany:
Stanoviště:
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,

Salicion albae)
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Živočichové:
ohniváček černočárý - Lycaena dispar, tesařík alpský - Rosalia alpina, vrkoč útlý - Vertigo angustior
Evropsky významná lokalita (EVL) - Přírodní památka Střížovice (k.ú. Střížovice u Kvasic, vyhlášeno 1995)
Přírodní památka Střížovice (dále jen PP) představuje mokřad v nivě Moravy 6,5 km JV od Kroměříže, 0,7 km
JV od obce Střížovice, po levé straně silnice ze Střížovic do Kvasic. PP Střížovice je podmáčená půdní deprese
s porostem rákosin a třtiny s výskytem kuňky ohnivé (Bombina bombina). Nachází se v nadmořské výšce
188 - 195 m n. m, celková výměra je 29,5549 ha. PP Střížovice byla vyhlášena s cílem udržet stálou populaci
druhu kuňka ohnivá (Bombina bombina) v oblasti střední Moravy.
PP Střížovice je ve stávajících hranicích zároveň navržena v seznamu EVL jako Evropsky významná lokalita
CZ0723426 Střížovice s předmětem ochrany:
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
Evropsky významná lokalita (EVL) - Přírodní památka Stonáč (k.ú. Bílany, vyhlášeno 1955)
Přírodní památka Stonáč (dále jen PP) představuje údolí potoka s četnými tůněmi a bohatou vodní i pobřežní
květenou. Je to mokřad s porostem olšin, rákosin a třtiny a výskytem kuňky ohnivé (Bombina bombina). PP
Stonáč je úsek potoka Stonáč mezi obcí Bílany a železniční tratí Kroměříž - Hulín, cca 2 km SV od Kroměříže.
Nachází se v nadmořské výšce 189 - 189 m n. m, celková výměra je 5,5088 ha. PP Stonáč byla vyhlášena s
cílem udržet stálou populaci druhu kuňka ohnivá (Bombina bombina) v oblasti střední Moravy.
PP Stonáč je ve stávajících hranicích zároveň navržena v seznamu EVL jako Evropsky významná lokalita
CZ072342 Stonáč s předmětem ochrany:
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
Evropsky významná lokalita (EVL) - Přírodní památka Skalky (k.ú. Hulín, vyhlášeno 1995)
Přírodní památka Skalky (dále jen PP) představuje mokřad v nivě Rusavy cca 6 km V od Kroměříže, 0,8 km
SSZ od Záhnilic, po levé straně silnice Záhnilice - Hulín. Je to podmáčená půdní deprese s porostem rákosin
a třtiny na okraji Záhlinických rybníků s výskytem kuňky ohnivé (Bombina bombina). Nachází se v
nadmořské výšce 188 - 194 m n. m., celková výměra je 11,135 ha. PP Skalky byla vyhlášena s cílem udržet
stálou populaci druhu kuňka ohnivá (Bombina bombina) v oblasti střední Moravy.
PP Skalky je ve stávajících hranicích zároveň navržena v seznamu EVL jako Evropsky významná lokalita
CZ0723423 Skalky s předmětem ochrany:
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
Evropsky významná lokalita (EVL) - Přírodní památka Kurovice - lom (k.ú. Kunovice, vyhlášeno 1999)
Přírodní památka Kurovice - lom (dále jen PP) je lom částečně zatopený, s tůněmi na zbylé části. Nachází se
v nadmořské výšce 268 - 296 m n. m., celková výměra je 6,651 ha. PP Kurovice - lom byla vyhlášena s cílem
udržet stálou populaci druhu čolek velký (Triturus cristatus) v oblasti střední Moravy.
PP Kurovice - lom je ve stávajících hranicích zároveň navržena v seznamu EVL jako Evropsky významná
lokalita CZ0723409 Kurovice - lom s předmětem ochrany:
čolek velký (Triturus cristatus)
PP – Obora (k.ú. Kotojedy, vyhlášeno 1956)
Přírodní památka Obora se rozkládá asi 3 km jižně od Kroměříže na mírném zalesněném svahu
stejnojmenného kopce Obora (známý také pod názvem Hvězda), na severní straně, v nadm. výšce 224-253
m. Přístupná je po polní cestě od místní části Kroměříže - Kotojed a z Těšňovic. Katastrální území Kotojedy,
parc. č. 151/1, kultura - les, LZ Kroměříž, polesí Zámeček, les. odd. 22. Výměra 14,4446 ha.
Důvod vyhlášení: Ochrana druhově původního listnatého lesa s četnými druhy chráněných rostlin v podrostu.
Podle geologické mapy zasahují na území PP Obora oligocenní sedimenty, tvořené vápnitými jílovci a
pískovci. Půdy jsou hlinitopísčité až písčitohlinité, místy podzolové, chudé.
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Původně keřnatá stráň s pískovcovými lomy je nyní zalesněna smíšeným lesem, ve kterém převládají listnaté
stromy. Les je možné charakterizovat jako habrovou doubravu, ve stromovém patru dominuje habr obecný,
častý je dub letní, lípa srdčitá, jasan ztepilý, javor klen. V keřovém patru nacházíme lísku obecnou, ptačí zob
obecný, svídu krvavou, brslen evropský, hloh obecný. V podrostu se vyskytuje řada chráněných a vzácných
druhů rostlin, např. lilie zlatohlavá (Lilium martagon), ze vstavačovitých bradáček vejčitý (Listera ovata),
kruštík širolistý (Epipactis helleborine), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), okrotice bílá
(Cephlalanthera damasonium), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), vzácný sklenobýl bezlistý
(Tripogium aphylum, naposledy nalezen v r. 1977). Dále se zde vyskytují: lýkovec jedovatý, hojně konvalinka
vonná, kokořík mnohokvětý, plicník lékařský, violka lesní, hvězdnice chlumní (Aster amellus), medovník
velkokvětý (Melittis melissophyllum) a řada druhů ostřic.
V PP Obora se vyskytují běžné druhy lesních ptáků jako rehek zahradní, pěnice černohlavá, budníček menší,
z plazů slepýš křehký. Z hmyzu se zde vyskytuje několik druhů tesaříků, např. Anoplodera rufipes, Obrium
cantharinum, Saperda scalaris, Stenostola ferrea. Na staré třešně je vázán dnes již mizející krasec třešňový
(Anthaxia candens).
Přírodní památka Tlumačovská tůňka (k.ú. Tlumačov na Moravě, vyhlášeno v roce 1994).
Přírodní památka Tlumačovská tůňka (dále jen PP) představuje umělou vodní nádrž na západním okraji
Tlumačova, u silnice vedoucí do Kvasic. Nachází se v nadmořské výšce 185 m n. m., celková výměra je
0,2008 ha. PP Tlumačovská tůňka je významným místem výskytu, rozmnožování a vývoje obojživelníků v
hospodářsky intenzívně využívaně krajině a zároveň ojedinělé refugium vzácných druhů mikroflóry vod v
poříčních nivách.
V poměrné bohatém fytoplanktonu převažují běžní zástupci tůní a rybníčků (Scenedesmus sp., Coelastrum
sp., Pandorina sp., Eudorina sp.). Výskyt a druhová pestrost dvojčatkovitých řas (r. Cosmarium,
Staurastrum) svědčí o kvalitě prostředí. V pobřežní a vodní vegetaci je nápadný kosatec žlutý (Iris
pseudacorus) a puškvorec obecný (Acorus calamus), který zde byl zřejmě uměle vysazen, podobně jako
leknín bílý (Nymphaea alba).
PP Tlumačovská tůňka je významným biotopem pro rozmnožování četných druhů obojživelníků. V hojném
počtu se zde vyskytuje skokan zelený (Rana kl. esculenta) a zaznamenán byl i skokan skřehotavý (Rana
ridibunda), ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), kuňka obecná (Bombina bombina),
čolek obecný (Triturus vulgaris) a čolek velký (Triturus cristatus). V prostředí tůňky nachází vhodné životní
podmínky i užovka obojková (Natrix natrix).

Zájmy ochrany přírody podle Evropských společenství
Zájmové území záměru není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c
zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit ve smyslu příloh NV č.
132/2005 Sb. Nejbližší evropsky významné lokality jsou popsány v předchozím odstavci, neboť jsou
současně zařazeny do kategorií dle §14 zákona č. 114/1992 Sb.
Zájmové území záměru není v kontaktu ani v kolizi s žádnou z ptačích oblastí na území ČR podle § 45e
tohoto zákona ve smyslu některého z vydaných Nařízení vlády ČR k vymezení konkrétních ptačích oblastí na
území České republiky.
Významné krajinné prvky
Záměr se přímo dotýká VKP „ze zákona“ (§ 3 písm.b/ zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění) - vodních toků
a údolních niv:
→ Vodní tok – dotčena je řeka Morava, která je VKP ze zákona ve stávajícím roszahu;
Morava patří mezi vodohospodářsky významné vodní toky. Úsek Kroměříž – Otrokovice patří mezi velmi
tvrdě regulované segmenty řeky s napřímeným vodním tokem. Vývoj trasy je dokladován v místních
kronikách a je zejména dobře patrný z historických map. Podle kroniky dr. Horníčka (1925) se vinula
řeka Morava mnohými oklikami od Kroměříže k Tlumačovu. Délka jejího toku před regulací (rok cca
1770) byla 7.600 sáh čili 14 km 440 m, zatímco po regulaci stejný úsek měřil jen 4 km 655 m (2.450
sáh).
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→ Údolní niva – dotčena je niva řeky Moravy, jenž je VKP ze zákona, vymezena je geologicky na základě
říčních sedimentů a morfologie území formovaného řekou.
Údolní niva řeky Moravy je výsledkem tisícileté činnosti řeky Moravy a v posledních dvou tisíciletích i
činnosti člověka. Četné archeologické nálezy předslovanských i slovanských sídlišť v blízkosti vodního
toku na nevysokých vyvýšeninách, které jsou dnes zaneseny hlínami, svědčí o tom, že záplavy
v tehdejších dobách nebyly tak časté a mohutné. Změnu přinesla kolonizace horních částí povodí, která
byla spojena se žďářením lesů a jejich náhradou agrokulturami. Tak došlo k narušení ustálených
odtokových poměrů, zvýšené odtoky provázela eroze spojená s odnosem půdy z vyšších poloh a tvorbou
mocných nánosů hlín v dolních částech toků. Tento proces je dokladován v několika vlnách, spojených
s rozvojem zemědělství. Hlavní vlny zvýšené sedimentace představuje období: 750-850, 1300-400, 17501850 a posléze po roce 1952. Poslední vlna zvýšené sedimentace je spojena s přechodem zemědělské
výroby na velkovýrobní formy.
Zájmové území je významné z hlediska vodohospodářského, neboť je součástí Chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV) - Kvartér řeky Moravy.
V dotčeném území se nenacházejí VKP rybníků, jezer a rašelinišť, ani se zájmovým územím nejsou v žádném
kontaktu. V širším okolí se vyskytuje oblast navrhovaná k ochraně v rámci Ramsarské úmluvy.
Ramsarské mokřady
Ramsarská úmluva definuje mokřad jako: území bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá vodou, přirozeně i
uměle vytvořená, trvalá i dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, sladkou, brakickou či slanou, jejíž hloubka při
odlivu nepřesahuje 6 m. Český Ramsarský výbor navrhuje k registraci a ochraně v rámci Ramsarské úmluvy
oblast Fileny a Záhlinických rybníků. Celkem se jedná o cca 500 ha, které jsou tvořeny komplexem různých
mokřadních biotopů (vlhké louky, slepá ramena, rybníky, lužní les, jarní periodické tůně).
Jiné registrované VKP v zájmovém území záměru v návaznosti na skládku nebo v jejím blízkém okolí nejsou
zpracovatelům oznámení známy.
Území přírodních parků
Prakticky celý katastr obce Bělov je součástí Přírodního parku Chřiby. Východní hranice přírodního parku je
vedena po břehu řeky Moravy a prostor jezu včetně navrhované plavební komory se nachází uvnitř tohoto
přírodní parku, který je tak prostorově přímo dotčen.
Přírodní park Chřiby byl vyhlášen 3. 4. 1991 vyhláškou ONV Kroměříž, kterou se zřizuje oblast klidu Chřiby,
přehlášeno nařízením OkÚ Kroměříž č. 2/96 ze dne 8. 11. 1996 o zřízení přírodního parku Chřiby. Rozšíření
přírodního parku na území okresu Uherské Hradiště bylo provedeno nařízením Okresního úřadu Uherské
Hradiště č. 1/2000 ze dne 10.4.2000.
Přírodní park Chřiby se rozkládá v pohoří Chřiby, které je tvořeno nejzápadnějším obloukem Karpat a
zasahuje na území tří okresů – Kroměříž, Uherské Hradiště a Zlín (celková výměra parku je 22.500 ha).
Území přírodního parku patří mezi ekologicky nejstabilnějších území v rámci celé ČR. Vyznačuje se
nadprůměrnou lesnatostí s převahou lesů přírodní dřevinné skladby (Melico - Fagetum, Carici pilosae –
Fagetum, Carici pilosae – Carpinetum) dubohabrové, dubo-bukové a bukové lesy. Charakteristické jsou
travnaté stráně s vegetací svazu Cirsio-Brachypodion pinnati provázené bílojetelem bylinným (Dorycnium
herbaceum), kozincem dánským Astragalus danicus) a dalšími.
V zoologické složce se projevuje vysoká druhová diverzita včetně zastoupení zvláště chráněných druhů jako
jsou čáp černý (Ciconia nigra), včelojed lesní (Pernis apivorus), bramborníček černohlavý (Saxicola torquilla),
výr velký (Bubo bubo), některé druhy netopýrů, z bezobratlých je významná kudlanka nábožná (Mantis
religiosa). V posledních letech se zde šíří i bobr evropský (Castor fiber, Koryčanská přehrada).
Antropogenní vlivy zasáhly především na úpatí pohoří přeměnou listnatých porostů na jehličnaté, většinou
smrkové porosty. Na území přírodního parku je řada zvláště chráněných území. Za zmínku stojí výslunné
travnaté stráně s teplomilnou květenou s řadou chráněných druhů z čeledi vstavačovitých nebo skalní útvary
na hřebenech Chřibů.
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Oblast Chřibů má nejen velkou přírodovědeckou hodnotu, ale je bohatá i na kulturní památky jako hrad
Buchlov, zřícenina hradu Cimburk, zámek Buchlovice, poutní místo Velehrad, kostel sv. Jakuba u Roštína,
zámky a parky ve Střílkách a Kvasicích, barokní hřbitov ve Střílkách a další. Většina obcí má zachovaný
kompaktní charakter zástavby typický pro tuto oblast.
V zájmovém území sestupuje hranice přírodního parku k pravému břehu řeky Moravy a je vymezena
v územních plánech obcí Bělov a Žlutava.
Již mimo dotčené území byl v roce 1995 OkÚ Kroměříž k zajištění ochrany krajinného rázu vyhlášen Přírodní
park Záhlinické rybníky (dříve Zámeček). Nejvýznamnější společenstva (lesní, vodní, mokřadní, luční) byla
zahrnuta do tohoto přírodního parku a předpokládá se, že nejcennější části parku budou postupně
zařazovány do vyšších kategorií zvláště chráněných území.
V lužním lese s četnými tůněmi jsou zachovalé staré lesní porosty s převahou dubu a jasanu. V pobřežní
vegetaci svazů Phragmition communis a Caricion gracilis je zastoupen rákos a orobinec, který v nejjižnějším
cípu rybníka Svárov vytváří ostrůvkovité porosty. Na zamokřených loukách vedle ostřic převládají rákosiny a
rozptýlená zeleň s hlavatými vrbami. Vyskytuje se zde velký počet zvláště chráněných druhů obojživelníků,
plazů a ptáků. Rybníky jsou důležitou migrační zastávkou vodního ptactva. V lužních lesích žije řada
chráněných druhů savců, hlavně netopýrů. Spojením rybníků, luk a lužního lesa vznikl celek s vysokou
krajinářskou hodnotou, plnící významnou ekologickou funkci regionálního biocentra (Chráněná území ČR,

AOPK ČR, 2002).

Památné a jinak významné stromy a skupiny stromů
Památné stromy se v kontaktu se zájmovým územím záměru nenacházejí. Na katastrech dotčených obcí jsou
památné stromy či skupiny stromů vyhlášeny, všechny mimo plochu záměru.
Území historického a archeologického významu
Vlastní území dotčené vodní cestou není z historického a archeologického hlediska významné. Značný
význam však představují centra, která mají být tímto úsekem vodní cesty spojena – Otrokovice a Kroměříž.
Otrokovice jsou unikátním útvarem historicky spojeným se jménem Tomáše Bati. Na území někdejších
močálů vyrostla moderní průmyslová čtvrť plná zeleně, několik let dokonce úředně nazývaná "Baťovem",
dnes obecně "Bahňákem".
Město Kroměříž je velmi cennou lokalitou z hlediska kulturně historického významu, s velkým množstvím
kulturních památek. Kulturní tradice a cenné historické památky jsou neodmyslitelnou součástí obrazu města
a představují stimul pro rozvoj turistického ruchu.
Na základě návrhu České strany zařadil mezinárodní výbor do Seznamu světového dědictví 2.12.1998 pod
identifikačním C 860 jako jedinečné příklady vrcholné světové architektury „kroměřížské zahrady se
zámkem“. Stavby a zahradní díla zámku, Podzámecké zahrady a Květné zahrady byly v roce 1998 prohlášeny
za národní kulturní památky.
Kroměříž je městskou památkovou rezervací, kromě historického jádra do ní spadá již zmíněný biskupský
zámek s Podzámeckou zahradou, přiléhající zástavba v okolí ulic Chobot a Na Sladovnách, tzv. Maxův dvůr a
samozřejmě také Květná zahrada.
Staré ekologické zátěže a extrémní poměry
Mezi extrémní poměry ve sledovaném území lze řadit především záplavy. Ačkoli je oblast mimo řeku a její
přítoky ohrázovaná, je nutné počítat při extrémních srážkových poměrech nebo zvýšených průtocích v tocích
s hromaděním vody v zahrází, případně s přelitím hrází.
Podle Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje (Hydroprojekt CZ a.s. Praha & Arvita P spol.
s r.o., 2007) se na k.ú. Bělov na pravém břehu nachází bezodtoká oblast s několika nemovitostmi, kterou je
možné odvodnit pouze mechanickým přečerpáváním přes hráz Moravy. Studie doporučuje ochránit toto
území v celém rozsahu navýšením stávající pravobřežní hráze Moravy o cca 1 m mezi jezem Bělov a lávkou
pro pěší. Oba záměry je nutno koordinovat.
Staré ekologické zátěže nejsou v území známy. Potencionální nebezpečí lze očekávat v neznámém materiálu
kterým byla v minulosti zavážena odstavená ramena řeky a některé deprese po těžbě písku.
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Jako nejbližší záměru je specifikováno střední riziko regionálního významu zátěže ID 7483001 v oblasti
podniku Magneton a.s. v severovýchodní části Kroměříže. V oblasti obce Kotojedy jsou evidována rizika ID
7483009 (riziko vysoké lokálního významu) v lokalitě Hvězda a ID 7483002 (riziko vysoké lokálního
významu) - Skládka Magneton Kotojedy. Záměr se žádné z uvedených lokalit nedotýká.
Širší okolí záměru je patrné z následujícího obrázku.
Obrázek č. 7: Situace zájmového území (bez měřítka)

C.II.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Všechna dotčená katastrální území spadající do působnosti stavebních úřadů MÚ Napajedla, MÚ Otrokovice,
OÚ Kvasice a MÚ Kroměříž patří (dle sdělení č. 9 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 4 z dubna 2008)
mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení je překročení imisního limitu pro
maximální denní koncentrace PM10.
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Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1510 Zlín. S ohledem na typ hodnoceného záměru
uvádíme především údaje o imisní zátěži oxidem dusičitým (NO2). Naměřené hodnoty NO2 za rok 2007 jsou
uvedeny v následující tabulce.

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v okolí této stanice
dosahují úrovně do 44% imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální hodinové koncentrace pak cca 46%
limitu (LV=200 µg.m-3).
Další stanice imisního monitoringu provozuje KHS na území města Kroměříž. U základních škodlivin (NO2 a
SO2) potvrzuje měření podlimitní imisní koncentrace jak dlouhodobé tak i krátkodobé maximální. Problémem
je zatížení polétavým prachem frakce PM10, u kterého dochází zejména v krátkodobých maximálních
koncentracích k překračování platného imisního limitu (LV=50 µg.m-3) i k překračování povolené četnosti
nadlimitních situací.
Protože uvedené stanice monitorují zejména městské prostředí a jsou od hodnoceného území relativně
vzdálené, nemusí imisní situace v jejich okolí tedy odpovídat situaci v okolí hodnoceného záměru. Pro popis
stávající imisní zátěže v zájmovém území lze proto využít také údaje z rozptylové studie zpracované v rámci
Krajského programu snižování emisí a imisí Zlínského kraje (Bucek, 2004).

maximální hodinové koncentrace NO2

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 kolem 5 µg.m-3.
Nejvýznamnějším zdrojem znečišťování ovzduší v blízkosti navrhovaného záměru je silnice I/55, respektive
automobilová doprava na ní a dále bodové zdroje ve městě Otrokovice.
Celkově je tedy možno stávající imisní zátěž hodnoceného území označit za relativně nízkou a příznivou.

Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T4, tedy v teplé oblasti s následující charakteristikou:
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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Další údaje shrnujeme v následující tabulce.
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

Průměrná roční teplota vzduchu v Kroměříži z časové řady let 1901 – 1959 je 8,6 °C. Nejchladnějším
měsícem je leden (-2,1 °C), naopak nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou 18,8 °C (Malý,
1992).
Dlouhodobý průměrný roční úhrn atmosférických srážek zjištěný za období 1931 – 1960 na srážkoměrné
stanici v Kvasicích byl 621 mm, s maximem v červnu a červenci (79 mm, resp. 80 mm/měs.) a minimem
v lednu (29 mm/měs.) (Slavík, 2001).

C.II.2. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluková situace dotčeného území je v zásadě dána přírodním pozadím a hlukem padající vody na jezu. V
okolí komunikací (silnice III/36745) je hluková situace ovlivněna silničním provozem (v poměrně nízké
intenzitě). Celkově je hluková situace v dotčeném území vyhovující resp. není pro nepřítomnost hlukově
chráněných prostor hodnocena.
V dotčeném území se nenachází žádné hlukově chráněné prostory (například obytná zástavba). Nejbližší
objekty (obytné domy) se nachází při ulici Karla Čapka v Otrokovicích, ve vzdálenosti cca 300 m
jihovýchodně od záměru.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

C.II.3. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Po stránce hydrologické patří studovaná lokalita do povodí Moravy od Hané po Dřevnici; hydrologické číslo
povodí 4-12-02.
Řeka Morava (č. h. p. 4-10-01-001) pramení na svazích Králického Sněžníku v nadmořské výšce 1 380 m a
ústí zleva do Dunaje u Děvína v 136 m n.m. Plocha povodí je 26 579,7 km2, délka toku 353,1 km. Průměrný
roční průtok u ústí je 120 m3.s-1. Řeka Morava se svými přítoky odvodňuje převážnou část území Moravy. Od
pramenů teče přibližně jižním až jihovýchodním směrem. Nejprve protéká hornatinu Kralického Sněžníku,
dále pak Branenskou vrchovinu a Mohelnickou brázdu. Střední část toku se nachází na území
Hornomoravského úvalu a dolní úsek v Dolnomoravském úvalu, kde se tato řeka stáčí k jihozápadu.
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Morava je vodohospodářsky významným tokem. Pstruhová voda je na horním toku až po jez v Hanušovicích,
mimopstruhová voda od jezu v Hanušovicích po ústí do Dunaje.
Na řece Moravě v říčním km 166,77 je vybudován jez Bělov. Existence tohoto jezu má hlavní vliv na
hydrogické i hydrogeologické poměry v zájmovém území (v posuzovaném úseku řeky Moravy), protože zde
vzdouvá hladinu v řece Moravě do vzdálenosti 9 000 m. Objem jezové zdrže při maximální provozní hladině
184,40 m n.m. je 1 562 500 m3. Správcem vodního toku Morava i jezu Bělov je Povodí Moravy s.p.,
Dřevařská 11, Brno.
Technologický popis jezu
Jedná se o objekt, který má tři jezová pole světlé šířky 18 m. Všechna tři pole tvoří pevný betonový stupeň,
na jehož koruně vzdouvá vodu ocelový segment s nasazenou klapkou. Kóta provozní hladiny je 183,60 m
n.m., minimální provozní hladina je 183,3 m n.m. a maximální provozní hladina 184,4 m n.m. Pod jezem je
proveden betonový vývar a voda z něj odtékající je uklidněna v uměle vytvořeném výmolu, který je opevněn
záhozem z lomového kamene. Pilíře jsou ukončeny železobetonovými budkami ve kterých jsou instalovány
strojní mechanizmy pro ovládání ocelových segmentů a nasazených klapek. Krajní břehové pilíře jsou
zavázány do břehů řeky Moravy. Všechny pilíře jezu navzájem propojuje mostovka, po které je vedena
veřejná komunikace.
Hydrologické údaje
Tab.: Průměrná teplota vody v letech 1921 – 1960 ze stanice Kroměříž

Kroměříž
o

teplota vody ( C)

XI

XII

I

II

III

IV

5,7

2,3

1,4

1,2

3,5

8,3

V

VI

VII

VIII

IX

X

13,6 17,8 19,3 18,6 14,8 10,1

průměr
9,7

profil Kroměříž
plocha povodí: 7 014,44 km2
specifický odtok: 7,31 l/s/km2
průtok: 51,3 m3/s
profil Morava nad Dřevnicí:
plocha povodí: 7 433,73 km2
specifický odtok: 6,86 l/s/km2
Tab.: n-leté vody (m3/s) [Manipulační řád pro jez Bělov]

profil

Q1

Q2

Q5

Q10

Q20

Q50

Q100

Kroměříž

341

412,5

511,5

588,5

668

776

860

Poznámka: n-leté průtoky jsou z 10/1999 a zahrnují povodeň 7/1997
Tab.: m-denní průtoky (m3/s) [Provazník P. (1997)]

Profil

Q30

Q90

Q180

Q270

Q330

Q355

Q364

Kroměříž

119

61,1

34

20

12,1

8,26

5,09

Morava nad Dřevnicí

123

63,4

35,16

20,82

12,78

8,75

5,57

Odtokové poměry
Dle manipulačního řádu jezu Bělov musí být vždy do toku pod jez vypouštěn minimální průtok alespoň 5
m3/s. V měřeném profilu Morava-Kroměříž dosahuje dlouhodobý průměrný průtok 51,3 m3/s. Z uvedeného
vyplývá, že hladina v řece není primárně závislá na množství atmosférických srážek a průtočném množstvím
v korytě, ale zejména na regulaci toku jezem Bělov.
V případě víceletých vod dochází k vybřežování Moravy. Kapacita koryta v profilu jezu je 710 m3/s, kapacita
koryta v úseku po jez Bělov je v průměru 650 m3/s. V úseku od jezu Bělov po ústí Dřevnice je potom
kapacita pravého břehu průměrně 500 m3/s, levého břehu až 850 m3/s. Při průtoku stoleté vody dosahuje
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kóta hladiny nad jezem 186,25 m n.m., pod jezem 186,10 m n.m. Dle mapy rozlivu víceletých vod v oblasti
jezu Bělov (obrázek č. 8, str. 36), suché koryto za řekou Moravou (protipovodňová hráz) kapacitně pojme
stoletou vodu a hranice zátopy končí před obytnou zástavbou Otrokovic. Teprve při povodni v červenci 1997,
kdy oblast zasáhla větší než stoletá voda, hranice zátopy dosahovala až 2 km východně od řeky Moravy a
došlo k zatopení převážné části Otrokovic (viz obrázky č. 8 a 9, str. 36 a 37). Horním jezem protékalo 860
m3/s a hladina zde dosahovala úrovně 186,80 m n.m.
Tab.: Průtoky (m3/s), při kterých na jezu Bělov nastávají stupně povodňové aktivity

I. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

245

355

471

Provoz vodní cesty při mimořádných stavech
Při průtokových stavech na Moravě > 100 m3/s se doporučuje ukončit plavbu. Vodní stavy sleduje
vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, který informuje o dosažení průtoku jednotlivé provozy, závod
Povodí Moravy v Uherském Hradišti a Státní plavební správu v Přerově.
Naopak při kritickém nedostatku vody je plavba zcela závislá na zabezpečení minimálních průtoků na
Moravě. Není-li možno manipulací na jezech zabezpečit minimální plavební hloubku 1,5 m, je na pokyn
správce vodního toku plavba pozastavena. V tomto případě bývají plavidla uvázána v místě s větší hloubkou
vody (obvykle v horní rejdě plavebních komor).
Levobřežními přítoky řeky Moravy v jejím předmětném úseku jsou Rusava a Mojena, pravobřežními
přítoky jsou říčka Zacharka, Kotojedka, Dolní Kotojedka, Panenský potok a Široký potok.
Z uvedených vodotečí mezi významnější přítoky do jezové zdrže patří Kotojedka a Rusava.

Kotojedka je pravobřežním přítokem, který ústí do řeky Moravy pod Kroměříží a přivádí povrchové toky
z oblasti Chřibů. Plocha jejího povodí je 131,86 km2 a průměrný roční průtok činí 0,5 m3/s.

Rusava je levobřežním přítokem Moravy, který ústí na říčním km 173,69 a přivádí povrchové vody
z Hostýnských vrchů. Rusava pramení na svazích Bukoviny ve výšce 600 m n. m., a ústí zleva do Moravy
u Tlumačova v 134 m n. m.. Plocha povodí je 147,5 km2, délka toku 29,3 km, průměrný průtok u ústí činí
0,8 m3. s-1. Jedná se o vodohospodářsky významný tok. Pstruhová voda je v horní části toku po jez v
Pravčicích, mimopstruhová voda od jezu po ústí.
V okolí jezu Bělov ústí do řeky Moravy Široký potok a potok Mojena.

Mojena je levobřežním přítokem, který se do řeky Moravy vlévá pod jezem Bělov. Tato vodoteč je

v nadjezí zahloubena mělce pod povrchem do kvartérních hlín, hladina zde má jen minimální spád.
Teprve v úrovni jezu je na potoce přírodní vodní stupeň, pod kterým má již Mojena charakter proudící
vody a je zahloubena cca 5 m pod úrovní okolního terénu.

Široký potok je pravidelnou vodotečí, která přivádí dešťové vody z obce Bělov a průsakové vody
z kanálu podél pravobřežní inundační hráze. Koryto Širokého potoka je upraveno, v dolní trati je
zpevněno dlaždicemi a ústí do Moravy v tělese jezu Bělov přes monolitický betonový vtokový objekt. Tato
místní vodoteč náleží povodí 4-12-02-146 s plochou povodí 6,971 km2 a v rámci vybudování plavební
komory dojde k přeložení její výústní části a zaústění do řeky Moravy pod jezem.
Pod jezem Bělov ústí do Moravy tok Dřevnice. Místo vyústění Dřevnice do Moravy je koncovým bodem
stávající vodní cesty Baťův kanál a současně počátečním místem navrženého prodlužení této vodní cesty.
Dřevnice (č. h. p. 4-13-01-001) pramení na Lučkách ve výšce 510 m n.m. a ústí zleva do Moravy u Otrokovic
v 182 m n. m. Plocha povodí je 434,6 km2, s délkou toku 42,3 km. Průměrný průtok u ústí činí 3, 15 m3. s-1.
Jedná se o vodohospodářsky významný tok. Pstruhová voda je v horní části toku po jez elektrárny ve Zlíně,
mimopstruhová voda od jezu elektrárny ve Zlíně po ústí. Na Dřevnici se nachází vodní nádrž Slušovice.
Vodní plochy
Záměr se nedotýká žádných přírodních vodních ploch (rybníky, jezera, apod.). V území převažují uměle
vytvořené vodní útvary, kterými jsou těžební jámy vyhloubené při těžbě štěrkopísků a zaplavené vodou,
která se do nich dostává převážně infiltrací z řeky Moravy. Největší štěrkoviště se nachází jižně od Hulína a
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severovýchodně od Kvasic. Jižně od Hulína leží soustava čtyř rybníků (Svárov 105 ha, Doubravický 54 ha,
Plaňavský 44 ha a Němčický 14 ha).
Zátopová území
Zájmové území se nachází v zátopovém území. Rozsah zátopového území a záplav je patrný z následujících
obrázků č. 8 a 9 (str. 36 a 37).
Vodní zdroje
Řeka Morava je vodohospodářsky významným tokem.
Nařízením vlády č. 85/1981 Sb. byla stanovena chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér
řeky Moravy, která se rozprostírá na ploše levobřežní nivy toku Moravy po celé délce sledovaného území.
V zájmovém úseku řeky Moravy (ř.km 164,925, resp. 166,770 – 179,260) zasahuje od severu až k jezu Bělov
ochranné pásmo vodního zdroje. Jedná se o vnější část ochranného pásma II. stupně jímacího území
Otrokovice – Kaplička, které je ve správě VaK Zlín a.s. V levobřežní údolní nivě řeky Moravy se dále vyskytují
ochranná pásma I. a II. stupně jímacích území Kvasice a Tlumačov, která jsou taktéž ve správě VaK Zlín a.s.
(viz obrázek č. 10, str. 38).
Obrázek č. 8: Mapa rozlivu víceletých vod na řece Moravě v okolí jezu Bělov (Psotová a kol. 2006)
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Obrázek č. 9: Rozliv povodně z července 1997 v předmětném úseku řeky Moravy
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Obrázek č. 10: Mapa ochranných pásem vodních zdrojů v předmětném úseku řeky Moravy

Podzemní voda
Z regionálně hydrogeologického hlediska je území údolní nivy řeky Moravy součástí rajónu č.162
Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu (Machlíček, 1986).
Řeka Morava je zahloubena přes povodňové hlíny do štěrkopísků údolní nivy a je v hydraulické spojitosti
s kvartérním kolektorem. Ten je tvořen fluviálními sedimenty řeky Moravy (převážně písčitými štěrky a
štěrky), které mají dobrou průlinovou propustnost pohybující se proměnlivě v intervalu 1.10-3 – 3.10-4 m/s
(Malý, 1966). Tato I. zvodeň je mírně napjatá, hladina podzemní vody po porušení méně propustného
svrchního krytu v podobě náplavových hlín vystupuje v průměru o 0,2 m. Průlinově propustné štěrky a písky
sedimentovaly v závislosti na různé geografické pozici buď přímo na skalní podloží flyšových hornin (téměř
nepropustné jílovce), na písky pliocenního stáří (kf x.10-5 m/s), nebo prakticky na nepropustné neogenní jíly
(kf x.10-8 m/s). Zatímco v severní části předmětného úseku řeky Moravy (u Kroměříže) se dle archivních
průzkumů v podloží kvartérních písčitých štěrků vyskytují v hloubce cca 11 m pod terénem neogenní jíly
(Michele, 1998), ve středním úseku v oblasti Tlumačova kvartérní štěrky sedimentovaly přímo na polohu
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šedých průlinově propustných jemnozrnných písků, které v mocnostech okolo 35 m vyplňují nerovnosti
nepropustného flyšového skalního podkladu (Malý, 1982). Podle odlišné geologické pozice se potom mění i
vydatnosti různě situovaných hydrogeologických objektů. V místě jezu Bělov jsou vyvinuty dvě zvodně, a to
I. (v kvartérních píscích a štěrcích) a II. (v paleogenních pískovcích), které jsou odděleny téměř
nepropustnými jílovci. Tyto dvě zvodně jsou z lokálního hlediska odděleny, mají samostatný režim a podle
měření A. Gardavské (2008) je napjatost ve II. zvodni vyšší až o 0,5 m vodního sloupce (5 kPa) než v I.
zvodni.
Terénní měření a kvalitativní vlastnosti podzemní vody
V rámci terénního šetření dne 14.5.2008 byly změřeny hladiny podzemní vody v dostupných
hydrogeologických objektech v širším okolí jezu Bělov a také hladiny povrchové vody v nadjezí a podjezí řeky
Moravy a v potoce Mojena, který se pod jezem Bělov vlévá do řeky.
Na základě provedeného měření byla vykreslena rámcová mapa hydroizohyps a směrů proudění podzemní
vody v okolí jezu Bělov (viz příloha č. 1.7.), u kterého bude v rámci prodloužení splavnosti řeky Moravy
vybudována plavební komora. Z hydroizohyps vyplývá, že severně od jezu dochází vlivem vzdutí hladiny
v Moravě k její infiltraci do horninového prostředí (jakost vody může být dokumentována na vrtu HJV6 na
pravém břehu), naopak v podjezí plní Morava funkci drenážní a podzemní vody z širší oblasti odvodňuje
(jakost vody na pravém břehu může být dokumentována na vrtu HJV1, rovněž situovaném na pravém
břehu). SV od jezu Bělov v severní části Otrokovic je průběh hydroizohyps a směr proudění podzemních vod
ovlivněn také přítomností vodní plochy – štěrkoviště – o ploše cca 97 500 m2 (viz příloha 1.7. Hydrogeologie
- mapa hydroizohyps).
Na základě provedených terénních měření lze dále odvodit vztah potoka Mojeny k podzemním vodám.
V nadjezí se hladina v potoce pohybuje okolo úrovně 183 m n.m. pouze s minimálním spádem (jedná se o
téměř stojatou vodu), její koryto je zahloubeno mělce pod povrchem do holocenních náplavových hlín, přes
které dochází k omezenému vcezu do okolních podzemních vod. K přímé komunikaci vodoteče s podzemními
vodami zde ale nedochází. Jiná situace je v úrovni jezu a jižně od něj. Zde v důsledku přírodního vodního
stupně na potoce a zahloubení jeho koryta více než 5 m pod terén má vodoteč charakter proudící vody a
v omezené míře již odvodňuje okolní podzemní vody. Regionální drenážní bází je však řeka Morava.
Měřené hydrogeologické objekty zahrnovaly převážně domovní kopané studny a dva hydrogeologické vrty
(na nejnovějších vrtech v pravém břehu HJV1 a HJV6 měřeno nebylo pro nepřístupné pojezdové zhlaví). Dle
informací majitelů studní obsahuje podzemní voda zvýšené obsahy železa, které způsobují technologické
problémy při jejím použití k užitkovým účelům v domácnosti, proto její využívání omezují pouze k závlaze
přilehlých pozemků, případně sportovišť (tenisové kurty). Také naše terénní měření potvrdilo měnící se
hodnoty konduktivity v závislosti na situování hydrogeologických objektů vzhledem k řece Moravě. Se
vzrůstající vzdáleností směrem na východ od řeky byl zaznamenán vzrůstající trend mineralizace podzemní
vody. Ta se pohybovala od hodnot 600 μS/cm až po 1 629 μS/cm (viz tabulka B1 v příloze 1.8.). Hodnoty
přes 1 000 μS/cm byly naměřeny v objektech situovaných v severní, východní, ale také jižní části
rekognoskované oblasti. Dle vytvořených hydroizohyps a směrů proudění podzemních vod vyplývá, že jde o
podzemní vody ležící na přítoku ze SV až V směru, nikoli o podzemní vody čistě infiltrované z řeky Moravy.
Dle archivních zpráv o provedených hydrogeologických průzkumech v oblasti zájmového úseku údolní nivy
řeky Moravy je podzemní voda infiltrující z řeky kalcium-hydrokarbonátového až kalcium-sulfátohydrokarbonátového typu se zvýšenými obsahy železa, manganu a síranů (Malý, 1966). Fyzikální a chemické
vlastnosti infiltrátů z Moravy jsou formovány nejen kvalitou říční vody a čistícím efektem infiltrace, ale také
solností a obsahem vyloučitelných organických látek v materiálu infiltračního prostředí a jeho sorpčními
vlastnostmi. Z technologického hlediska byla jakost infiltrátů z Moravy v důsledku vysokého obsahu
organického znečištění označena jako nevhodná a provozně (přijatelně ekonomicky) neupravitelná (Malý,
1966).
Obdobnou situaci lze předpokládat i na pravém břehu okolí nadjezí, kde nebyl nalezen vhodný přístupný vrt
či studna (vrty HJV1 a HJV6 se nepodařilo využít pro tato měření). V rámci terénního šetření zde byl pouze
ve vzdálenosti cca 250 m jižně od jezu zaznamenán suťový pramen vyvěrající ze svahů flyšového souvrství
račanské jednoty. Dle laboratorního rozboru uvedeného u pramene se jedná o vodu kvalitativně nezávadnou,
s nízkým obsahem dusičnanů a vyšším obsahem vápníku a hořčíku. Dle vlastního měření měl pramen
konduktivitu 778 μS/cm.
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C.II.4. Půda a horninové prostředí
Půda
Záměr je situován převážně na plochách využívaných jako vodní plochy.
Realizace plavební komory si vyžádá trvalý zábor ZPF malého rozsahu (cca 1 000 m2). Předběžně bude
okrajově dotčena zemědělská půda náležející k BPEJ 3.58.00 s příslušností do I. třídy ochrany ZPF. Tato
bonitovaná půdně ekologická jednotka zahrnuje fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě
s podložím teras, středně těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m,
vláhové poměry příznivé.
Fluvizemě zahrnují skupinu nivních půd vzniklých procesem akumulace humusu, rušeným periodickou
fluviální akumulací vlivem záplav. Jsou typické značnou zrnitostní různorodostí i na malých vzdálenostech.
Půdotvornými substráty jsou zde spraše a sprašové hlíny, ojediněle karbonátové svahoviny. Fluvizem glejová
je vázána především na karbonátové i bezkarbonátové nivní sedimenty bezprostředně kolem vodních toků.
Záměr nezasahuje na plochy určené k plnění funkcí lesa.

Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění České republiky leží koryto řeky Moravy a jeho nejbližší okolí ve
Středomoravské nivě, jižní části Hornomoravského úvalu, který patří do oblasti Západních Vněkarpatských
sníženin provincie Západních Karpat (Demek a kol., 1987).
Hornomoravský úval je široká protáhlá příkopová propadlina vyplněná neogenními a kvartérními sedimenty,
jejíž osu tvoří široká niva řeky Moravy. Reliéf má charakter ploché poříční krajiny.
Území dotčené navrhovaným záměrem představuje koryto řeky Moravy od jejího úseku od ústí Dřevnice
(ř.km 164,925) po konec nově prodlužovaného úseku Baťova kanálu (ř.km 179,260), což představuje 14,335
km. Charakter krajiny byl v minulosti utvářen především akumulačně erozivní činností řeky Moravy, je proto
převážně rovinný, jen mírně se svažuje od S k J a JJV ve směru toku Moravy. Úroveň terénu se v severní
části (v Kroměříži) pohybuje kolem 191 m n.m. a pozvolna klesá na úroveň cca 184 m n.m. (v Otrokovicích –
přítok Dřevnice). Pod jezem Bělov je pravý břeh údolní nivy silně redukován vystupující Kostelanskou
vrchovinou náležící celku Chřiby. Terén se zde výrazně zvedá až na úroveň dosahující téměř 300 m n.m.

Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska je studované území součástí magurské flyšové skupiny.
Řeka Morava tvoří osu široké protáhlé příkopové propadliny (Hornomoravský úval) vyplněné neogenními a
kvartérními sedimenty. Podloží tvoří horniny magurského flyše. Sedimentační pánev Hornomoravského úvalu
má charakter tektonické deprese protažené ve směru SZ –JV. Na úpatí svahů omezujících pánev
Hornomoravského úvalu jsou uloženy svahové sutě z úlomkovitých a hlinito-písčitých zvětralin hornin
flyšového pásma. Nad řekou Moravou je vyvinuto několik štěrkopískových teras risského stáří, které jsou
místy překryty sprašemi. Nad nejnižší štěrkopískovou říční terasou jsou uloženy povodňové hlíny a jílovité
hlíny.
Geomorfologický ráz údolní akumulace řeky Moravy vyplňující ve velké mocnosti poklesovou strukturu
Hornomoravského úvalu je výsledkem modelačních pochodů, které na území probíhaly od pliocénu až po
současnost. Nejnižší údolní terasa, ve které je zahloubena řeka Morava, je tvořena štěrkopísky a písčitými
štěrky, stáří vyšší pleistocén. Jedná se o nevytříděný materiál s převahou štěrkové frakce (nad 50%) šedé a
modrošedé barvy. Petrograficky dominuje křemen, droby, drobové pískovce, podřadně křemence a břidlice.
Ve frakci drobného štěrku (5 – 20 mm) převládá drobový pískovec a křemen, podřadně rula, křemence,
granity (Malý 1982). Štěrky sedimentovaly buď přímo na tektonicky porušené flyšové horniny, nebo na
pliocenní písky vyplňující sníženiny v předkvartérních horninách v mocnostech až 35 m, případně na
nepropustné neogenní jíly.
Mocnosti povodňových hlín a zvodněných štěrkopísků údolní akumulace řeky Moravy jsou značně
proměnlivé, v závislosti na členitosti jejich podloží. V průměru dosahuje mocnost holocenních náplavových
hlín okolo 3 m, štěrkopísků 6 – 7 m (Malý, 1966; Malý, 1982). Východně nad údolní akumulací řeky Moravy
se v úzkém pruhu jižně od Kroměříže vyskytují relikty spodní akumulace hlavní (kralické) terasy, tvořené
písčitými štěrky, západně potom zasahuje formace podslezsko-ždánické jednotky vnějšího flyše a račanské
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jednotky magurského flyše. Schéma geologické situace (Žižkovská, 1976) v širším okolí předmětného úseku
řeky Moravy je znázorněného na obrázku č. 11. Skalní horniny v podloží (jílovce a pískovce) se nacházejí
z hlediska stavby plavební komory velmi hluboko a nebudou stavbou dotčeny.
Obrázek č. 11: Geologická situace okolí řeky Moravy v části jejího předmětného úseku (podklad – Žižkovská, 1976)

Nerostné zdroje
Záměr není ve střetu s ložisky nerostných surovin a s jejich ochranou. Písky a štěrky jsou v nivě řeky Moravy
tradičně a dlouhodobě těženy a to zejména mokrou cestou pod hladinou podzemní vody.
V zájmovém území se nenachází žádné těžené ložisko nerostných surovin. V současné době se připravuje
težba na ložisku Střížovice a Kvasice, obě lokality se nacházejí mimo zájmové území záměru.

Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové
pohyby; území není poddolováno.
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C.II.5. Fauna, flóra a ekosystémy, krajinný ráz
Biogeografická charakteristika území
Biogeograficky patří zájmové území do kontinentální biogeografické oblasti (NV č. 132/2005 Sb.). Podle
členění území ČR do bioregionů (Culek M., 1995 ed.) je posuzované území začleněno do provincie
středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynské, nachází se v Kojetínském bioregionu č. 3.11 a je
reprezentované biochorou 2Lh.
Fytogeograficky území leží v oblasti termofytikum, fytogeografického obvodu Panonské termofytikum,
fytogeografických okresů 21a. Haná - Hanácká pahorkatina a 21b. Haná - Hornomoravský úval.
Vegetační stupně (Skalický): planární.
Potenciální přirozená vegetace je tvořena lužními lesy podsvazu Ulmenion (zejména Ficario-Ulmetum
campestris), které na vyvýšených místech přecházejí do dubohabřin (svaz Carpinion). Primární bezlesí
představovala pouze vodní vegetace.

Přirozenou náhradní vegetaci na místě lužních lesů představovaly zaplavované louky svazu Alopecurion
pratensis, od jihu sem zasahovala vegetace svazu Cnidion venosi. Kolem vodních ploch je typická vegetace
svazů Phragmition communis a Caricion gracilis. Ve vodách (zejména v minulosti) byla přítomna řada typů
vegetace svazu Nymphaeion albae.
Biochora 2Lh - Širší hlinité nivy 2. v.s.
Široké hlinité nivy 2. vegetačního stupně se nacházejí v hercynské podprovincii podél Labe, dolní Vltavy,
Ohře a Berounky a v západokarpatské podprovincii na střední Moravě. Segmenty tohoto typu biochory patří
mezi nejrozsáhlejší v republice. Největší je segment, který zabírá téměř celý Kojetínský bioregion (3.11) a
má plochu 300 km2.
Tvar segmentů je výrazně protáhlý s délkou až přes 100 km. Šířka niv v hercynské podprovincii je průměrně
pouze 1 - 3 km, v západokarpatské 2,5 - 12 km. Reliéf niv je typicky rovinný, s výškovými rozdíly do 10 m na
12,56 km2. V detailu je však reliéf členěn velmi plochými a tudíž nezřetelnými elevacemi břehových valů a
zbytky teras, i menšími a nápadnějšími mrtvými rameny. Nejnápadnější tvary jsou dnes tvary
antropogenního původu - hráze, náspy, odvodňovací příkopy a rozsáhlé štěrkovny zatopené vodou. Zbytek
přirozeného aktivního koryta Moravy se zákruty je součástí NPR Zástudánčí (3.11). Uměle odstavená mrtvá
ramena se nacházejí ve všech bioregionech a jsou zde také chráněna v celkem 14 ZCHÚ (PP nebo PR).
Tento typ biochory vznikal výhradně podél velkých řek, s velkými povodněmi regionálního rozsahu a
přínosem materiálu ze vzdálených pramenných oblastí. Sedimenty jsou tudíž zpravidla nevápnité. Geologická
stavba je v zásadě jednoduchá a ve všech segmentech obdobná. Podloží tvoří pleistocénní a staroholocenní
štěrkopísky a na nich spočívá 1-5 metrů mocná vrstva povodňových písčitých hlín. V detailu je však stavba
velmi proměnlivá, s různou písčitostí a vápnitostí jednotlivých vrstev, doplněná organogenními sedimenty
usazenými v bývalých mrtvých ramenech.
Po regulacích řek začátkem století dominují pole, přestože ještě v minulém století převažovaly louky. Pole se
nacházejí ve velkých celcích, často jsou odděleny příkopy s mokřadní vegetací a stromořadími topolů. Lesy
jsou rozčleněny do středně velkých celků, drobné lesíky jsou vzácnější, hlavně podél Moravy. Lesy mají
vysoké zastoupení přirozené skladby dřevin, s hojným dubem letním, jasanem a topoly, jilm však po
napadení grafiózou téměř vymizel. Vrby se nacházejí na okrajích lesů a především u mrtvých ramen. Topoly
tvoří kultury a dominují hlavně v malých lesích. Olše se nacházejí na nejmokřejších místech niv. V posledních
padesáti letech je bohužel časté zavádění hybridních topolů a ořešáku černého. Nejcennější části lesů jsou
zpravidla chráněny.
Louky se nacházejí ve velkých celcích, zpravidla v sousedství lesů na vlhčích půdách. Vodní plochy tvoří
především hladiny řek (součást zmíněné NPR Zástudánčí) a ve významné míře též zatopené štěrkovny.
Rybníků je poměrně málo, hojnější jsou v Kojetínském bioregionu.
V Kojetínském bioregionu (3.11) jsou v PP Na letišti, PP Rameno Moravy. Velký rybník s kotvicí plovoucí je
chráněn v NPP Chropyňský rybník, rybníček v PP Tlumačovská tůňka. Potok s tůněmi a bohatou pobřežní
vegetací je zde chráněn v PP Stonáč.
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Sady jsou velmi vzácné a jsou tvořeny převážně zahrádkami na okrajích sídel. Sídla jsou rozložena zpravidla
na okrajích niv, po regulacích řek se však rozrostla do niv. V nivách se tak většinou nachází zástavba z 20.
století.
Potenciální přirozenou vegetací na řešeném území jsou Jilmové doubravy (Querco-Ulmetum). V širokých
plochých nivách se vyskytují zbytky kdysi rozsáhlých lužních lesů, zaplavovaných luk, porostů ostřic, rákosin
a rozmanitých typů vodní vegetace.
Jilmová doubrava tvoří zpravidla třípatrové fytocenózy s dominantním dubem letním (Quercus robur) nebo
jasanem (Fraxinus excelsior) ve stromovém patru. Jasan bývá často hospodářsky silně preferován. Podíl
jilmů (Ulmus minor, U.laevis), typických dřevin tvrdého luhu, v poslední době naopak poklesl v důsledku
grafiózy. Častou příměs tvoří lípa srdčitá (Tilia cordata), ve vlhčí variantě též olše lepkavá (Alnus glutinosa) a
další typické dřeviny měkkého luhu, v sušší variantě habr (Carpinus betulus), příp. javor babyka (Acer
campestre).
Druhově bohaté bývá keřové patro. Kromě zmlazených dřevin stromového patra se nejčastěji objevuje Swida
sanguinea, ve vlhčích typech Padus avium, příp. Sambucus nigra. Bylinné patro tvoří zpravidla výrazný
aspekt jarních geofyt s dominancí Ficaria bulbifera (ve vlhčích typech), Corydalis cava, Anemone nemorosa,
Allium ursinum, příp. Leucojum vernum, Galanthus nivalis či Scilla vindobonensis. Nejčastějšími složkami
letního aspektu jsou Aegopodium podagraria nebo Urtica dioica (poslední opět ve vlhčím křídle asociace).
Mechové patro je většinou zanedbatelné.
Flóra je spíše uniformní, s výskytem některých mezních prvků. Zasahují sem ještě některé druhy, splavené z
vyšších poloh, např. kerblík lesklý (Anthriscus nitida), knotovka lesní (Melandrium sylvestre). Některé z nich,
zejména kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), ladoňka časná (Scilla praecox) a hvězdnatec čemeřicový
(Nacquetia epipactis), mají evidentní vztah ke Karpatům. Od jihu sem zasahují šišák hrálolistý (Scutellaria
hastifolia), pryšec bahenní (Tithymalus palustris) a řeřišnice Mattioliho (Cardamine matthiolii).
Fauna regionu je rozhodujícím způsobem pozměněna rozvinutým zemědělstvím, jehož vliv na krajinu silně
oslabuje pronikání karpatského elementu. Ve fragmentech lužních lesů kolem regulovaného toku Moravy
přežívají charakteristická společenstva měkkýšů (srstnatka huňatá, vlahovka karpatská, zuboústka trojzubá
aj.). Ve zbytcích lužních a mokřadních prostředí přežívají korýši záplavových tůní (žábronožky, listonozi),
přírodním prvkem významným zejména pro ptáky jsou obnovené rybníky. Morava patří do pásma parmového
až cejnového.
Významné druhy - Savci: ježek východní (Erinaceus concolor), myšice malooká (Apodemus microps),
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros). Ptáci: břehouš černoocasý (Limosa limosa), vodouš rudonohý
(Tringa totanus), rybák obecný (Sterna hirundo), strakapoud jižní (Denrirocopos syriacus), břehule říční
(Riparia riparia), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), moudivláček lužní (Remiz penduli-nus), ťuhýk
menší (Lanius minor), havran polní (Corvus frugilegus). Obojživelníci: skokan štíhlý (Rana dalmatina).
Měkkýši: srstnatka huňatá (Trichia villulosa), vlahovka karpatská (Monachoides vicina), zuboústka trojzubá
(Isognomostoma isognomostoma), plamatka lesní (Arianta arbustorum), páskovka keřová (Cepaea
hortensis), dvojzubka lužní (Perforatella bidens). Hmyz: šidélko přilbovité (Coenagrion mercuriale). Korýši:
žábronožky Chirocephalus sp., listonozi Lepidurus sp.

Flóra
Za účelem podrobnějšího popisu flóry a fauny zájmového území byl v rámci tohoto oznámení proveden
botanický a zoologický průzkum (viz následující text). Dále bylo čerpáno z archivních materiálů ZO ČSOP
60/14 VIA Hulín (terénní průzkumy a mapování oblasti Stonače, Záhlinických rybníků a štěrkovny Hulín,
2007), z archivních materiálů Arvita P spol. s r.o. (Elsnerová, Trávníček: Přírodovědný výzkum lužní oblasti
mezi Tlumačovem a Otrokovicemi, 1998, 1999; Psotová: Lom Kurovice - biologické hodnocení, 2000;
Mapování pro soustavu Natura 2000 – Elsnerová, Psotová a další).
V rámci zpracování oznámení byl v zájmovém území záměru proveden inventarizační botanický průzkum,
jehož výsledky jsou v plném rozsahu uvedeny v příloze č. 3. (Biologický průzkum a vyhodnocení vlivů na
flóru a faunu) tohoto oznámení, příloha Botanický průzkum.
Zkoumané území leží mezi Kroměříží a Otrokovicemi v nadmořské výšce 184 – 190 m n. m. Jedná se o tok
řeky Moravy s břehovými porosty na svazích ochranných hrází. Břehy řeky jsou porostlé převážně lučními
porosty, pouze na části toku jsou pak více či méně zapojené porosty dřevin nebo soliterních stromů.
Zájmové území je 13,8 km dlouhé.
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Průzkum byl zpracován za použití standardních floristických metod se zřetelem na doporučení obsažená v
Metodice inventarizačních průzkumů (Čech, Kočí et Prausová, 2005). Území bylo opakovaně navštíveno v
průběhu první poloviny vegetační sezóny roku 2008 a byl zmapován výskyt vyšších rostlin.
Území toku řeky Moravy bylo mapováno v osmi dílčích pracovních plochách. Jejich vymezení je popsáno
v příloze č. 3 (část Botanický průzkum). Tyto části byly procházeny pěšky a propluty na lodi.
Přehled všech zaznamenaných taxonů podle jednotlivých zkoumaných ploch je uveden v tabulce č. 1
v příloze Botanického průzkumu. Přehled zaznamenaných nepůvodních druhů je uveden v tabulce č. 2
Botanického průzkumu. V dalším textu shrnujeme komentář k výsledkům průzkumu.
Zkoumaná část úseku řeky Moravy mezi Kroměříží a Otrokovicemi byla v minulosti značně poznamenána
úpravami toku Moravy a jejím ohrázováním. Významná část toku byla napřímena a odstavena od
pravidelných rozlivů do okolních lužních lesů. Díky většímu přísunu živin je většina porostů ruderálního
charakteru s výskytem řady nepůvodních a invazních druhů rostlin. Ty budou mít do budoucna tendenci k
šíření do dalších partií. Obzvláště nebezpečné jsou oba druhy křídlatek a zlatobýlů, topinambur hlíznatý,
vratič obecný a potencionálně i pajasan žlaznatý.
V zájmovém území byly zjištěny z ohrožených druhů rostlin pouze rostliny zařazené do Červeného seznamu
ohrožených rostlin (Holub J. & Procházka F., 2000). V daném úseku se nevyskytuje žádný rostlinný druh
chráněný vyhláškou č. 395/1992 Sb., ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.
Z ohrožených druhů jsou potencionálně ohroženy krtičník křídlatý (Scrophularia umbrosa), barborka přitisklá
(Barbarea stricta) a ostřice Buekova (Carex buekii) dalšími úpravami a zpevňováním břehů a vytlačováním
kompaktními porosty nepůvodních druhů. Do budoucna by bylo vhodné podporovat přítomnost keřových i
stromových vrb na březích Moravy zvyšující ekologickou stabilitu a poskytující prostor pro život a úkryt
živočichům vázaným na vodní prostředí řeky Moravy.
Je nutné ovšem zmínit, že na částech úseků jsou břehové porosty vrb zdrojem potravy pro kriticky
ohroženého bobra evropského (Castor fiber). Břehové nátrže a vrbové porosty nad vodní hladinou poskytují
životní prostor pro hnízdění a lov drobných rybek pro silně ohroženého ledňáčka říčního (Alcedo atthis).
Zkoumané území je významným koridorem šíření rostlinných i živočišných druhů. Vodní prostředí je také
významným činitelem podílejícím se na šíření nepůvodních druhů rostlin. Díky tomuto předurčení je i
poznamenán výskyt nepůvodních a invazních druhů rostlin ve zkoumaném území. Podrobněji viz příloha č. 3
(část Botanický průzkum).
Zjištěné vzácné, ohrožené a jinak pozoruhodné taxony
→ (Barbarea stricta ANDRZ.) barborka přitisklá
Ohrožený taxon. Dle nové verze červeného seznamu (Holub J. & Procházka F., 2000) je řazen mezi
ohrožené taxony – tedy C3 kategorie. Jedná se o druh vázaný na aluvia větších toků.
→ (Carex buekii WIMM.) ostřice banátská
Vzácnější taxon. Dle nové verze červeného seznamu (Holub J. & Procházka F., 2000) je řazen mezi
taxony náchylné k ohrožení – tedy C4a kategorie. Ostřice banátská je typickým taxonem aluvií větších
toků, které doprovází v jejich břehových porostech.
→ (Scrophularia umbrosa Dum.) krtičník křídlatý
Dle červeno-černého seznamu (Holub J. & Procházka F., 2000) klasifikována jako C3. Druh relativně
běžný v příbřežních částech břehových porostů.
→ (Ulmus laevis Pallas) jilm vaz
Dle červeno-černého seznamu (Holub J. & Procházka F., 2000) klasifikován jako C4a. Z hlediska
celorepublikového ústupu jilmů se jedná o hodnotný nález. Okolo toku Moravy se vyskytují jednotlivé
stromy na hraně koruny inundačních hrází. Jeho výskyt je spíše vázaný na porosty lužních lesů v okolí
řeky Moravy.
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Fauna
Suchozemská fauna sledovaného území náleží k podprovincii karpatské. Jedná se však o okrajové území,
jehož typické prvky jsou zde ochuzeny nebo zcela chybějí. Úzká Dyjsko-moravská niva po Napajedla náleží k
podprovincii panonské. Stepní a teplomilná fauna, charakteristická pro centrum panonské podprovincie v ČR
na jižní Moravě, je však v tomto úseku už výrazně ochuzená. Je to dáno především tím, že niva řeky Moravy
je silně zkultivována: vodní prostředí je omezeno na regulovaný tok Moravy, zbytky ramen a mokřadů jsou
nepatrné, převážně zmizely i louky a lužní lesy.
Výběžek panonské podprovincie přivádí některé lužní druhy. Ze savců je to bobr evropský (Castor fiber),
z ptáků strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), z bezobratlých živočichů zejména korýši nivních tůní –
listonoh jarní (Lepidurus apus), listonoh letní (Triops cancriformis) nebo žábronožka sněžní (Siphonophanes
grubii), vodní měkkýši, jako je velevrub malířský (Unio pictorus) a velevrub nadmutý (Unio tumidus).
Z motýlů jde o pestrokřídlece podražcového (Zerynthia polyxena). Fauna ryb v Moravě a přilehlých tůních je
ochuzena dlouhodobou regulací, špatnou kvalitou vody v toku a rybářským obhospodařováním.
Vhodným biotopem pro další významné druhy bezobratlých a také obratlovců, např. ještěrky živorodé
(Zootoca vivipara) a vzácně i zmije obecné (Vipera berus), jsou ojedinělé pastviny, mokřady, vrstevné
prameniště a potoční nivy v loukách, lemy kolem soliterních stromů a okraje lesa. Pestrá mozaika biotopů
umožňuje i soužití druhů obojživelníků různých ekologických nároků. Spolu zde žijí např. ropucha zelená
(Bufo viridis), ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnědý (Rana temporaria).
Fauna ryb v řece Moravě a v přilehlých tůních je ochuzena dlouhodobou regulací, problematickou kvalitou
vody a rybářským obhospodařováním.
Na plochách Záhlinických luk hnízdí např. čejka chocholatá (Vanellus vanellus), bekasína otavní (Gallinago
gallinago) a vodouš rudonohý (Tringa totanus). Z brouků se vyskytuje zlatohlávek běloskvrnec tečkovaný
(Oxythyrea funesta) a tesařík pižmový, z motýlů byli zjištěni otakárek fenyklový (Papilio machaon), otakárek
ovocný (Iphiclides podalirius), ohniváček černočárný (Lycaena dispar subsp. rutilus), ostruháček březový
(Thecla betulae), soumračník černohnědý (Heteropterus morpheus), černoproužka topolová (Archieris
puella) aj. V minulosti byl na loukách hojný i modrásek bahenní (Maculinea nausithous). Z plazů se vyskytuje
užovka obojková (Natrix natrix) a ještěrka obecná (Lacerta agilis).
V rámci zpracování oznámení byl v zájmovém území záměru proveden zoologický průzkum, jehož výsledky
jsou v plném rozsahu uvedeny v příloze č. 3.3. tohoto oznámení. V dalším textu shrnujeme závěry
průzkumu.
Z obratlovců byl průzkum zaměřen na ornitofaunu, savce, ryby, plazy a obojživelníky a z bezobratlých na
vážky. V příloze č. 3 (část Zoologický průzkum) jsou uvedeny zjištěné druhy všech sledovaných skupin
živočichů včetně statutu jejich ochrany a to zejména dle přílohy č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném
znění.
Savci
Bylo zaznamenáno 22 druhů savců z nichž jsou 3 druhy ohrožené (veverka obecná, plch lesní a křeček
polní) a silně ohrožený bobr evropský. Bobr se vyskytuje po celém sledovaném úseku. Nory jsou více
koncentrovány do úseků s břehovým porostem a do úseků relativně zachovalých.
Ptáci
Ptáků bylo zaznamenáno 77 druhů, z toho 14 druhů ohrožených, 5 druhů silně ohrožených (rybák
obecný, ledňáček říční, holub doupňák, krahujec obecný, včelojed lesní) a dva druhy (luňák hnědý, orel
mořský) kriticky ohrožených ptáků.
Většina druhů je více vázána na širší okolí řeky než na řeku samotnou, kde mnoho druhů vhodné
podmínky nenachází. Výjimkou jsou luňák hnědý a orel mořský, kteří mohou využívat okolí řeky ke
hnízdění, potápka malá a ledňáček říční na toku přímo hnízdí, rybák obecný pouze zalétává za potravou.
Obojživelníci a plazi
Ve sledovaném úseku byly zjištěny tři druhy obojživelníků silně ohrožených (rosnička zelená, skokan
zelený a skokan štíhlý) a ohrožená ropucha obecná.
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Ryby
Rybí společenstvo nebylo detailně zkoumáno, popis vychází z poznatků získaných ze studie uvedené
v příloze č. 3 Biologického průzkumu (příloha č. 3. oznámení). Zjištěných 33 druhů ryb není jistě číslem
konečným. Mezi druhy se vyskytují i druhy chráněné ve smyslu přílohy č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb.
(hrouzek Kesslerův – kriticky ohrožený, ouklejka pruhovaná – silně ohrožená a druhy ohrožené - mník
jednovousý a jelec jesen). Podrobnější data může poskytnout pouze ichtyologický průzkum plůdku a
juvenilních stádií ryb v pozdním létě. Přesto lze konstatovat, že značná část druhů ve zkoumaném úseku
toku nenachází ideální podmínky k životu a zejména k rozmnožování. Důvodem je značná unifikace
vodního prostředí regulací toku a nedostatek úkrytů, zejména absence břehových porostů a litorální zóny.
Přestože se jedná o úsek silně kanalizovaný (napřímený, ohrázovaný) a regulovaný (jezy Spytihněv,
Bělov), druhová pestrost, tj. výskyt jednotlivých druhů ryb, je poměrně vysoká. Druhovou pestrost ryb
v předmětných úsecích zvyšuje přítomnost ústí několika menších přítoků (Moštěnka, Kotojedka, Rusava a
především Dřevnice), z nichž se mohou do Moravy dostat některé druhy, které však v Moravě nejsou
typické (střevle, ouklejka, mřenka).
Původně dominantní reofilní druhy ryb jako tloušť, ostroretka, podoustev či parma se zdržují především
v horní části úseku nad Kroměříží u ústí Moštěnky, kde se i úspěšně rozmnožují. Některé druhy jsou
závislé na vysazování MRS (amur, tolstolobik, tolstolobec) nebo jsou výrazně dotovány vysazováním
(kapr, lín, štika, candát a další).
Dominantní část rybího společenstva vytváří nenáročné druhy ryb, přizpůsobené na silně upravené
prostředí toku (ouklej, plotice, tloušť, karas stříbřitý, cejn velký).
Hmyz a vážky
Z hmyzu byl průzkum zaměřený na vážky, jež reprezentují skupinu vázanou na vodní prostředí. Zjištěných
16 druhů s třemi druhy považovanými za potenciálně ohrožené však nevypovídá o stavu toku, jelikož se
tyto mohou rozmnožovat v přilehlých, výrazně zachovalejších vodních biotopech. Významný je nález
svižníků rodu Cicindela na písečných náplavech jižně od Kvasic. Druhy tohoto rodu jsou považovány za
ohrožené ve smyslu přílohy č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb..

Ekosystémy
Lesní biotopy
Lesy v řešeném území leží v jižní části přírodní lesní oblasti 34 – Hornomoravský úval, z jihozápadní strany je
v blízkosti PLO 36 – Středomoravské Karpaty. Převážná část lesů jsou ve vlastnictví státu obhospodařované
LČR.
V řešeném území se převážně vyskytuje 1. (dubový) lesní vegetační stupeň (lvs), výše ve svahu nad řekou
Moravou u Otrokovic se vyskytuje 2. (bukodubový) příp. 3. (dubobukový) lvs.
Území je charakterizováno převážně cílovým hospodářským souborem (HS) 19 – hospodářství lužních
stanovišť, místně HS 29 – hospodářství olšových stanovišť podmáčených půd. Dále jsou zastoupeny HS 25 –
hospodářství živných stanovišť středních poloh, HS 45 – hospodářství živných stanovišť středních poloh a HS
41 – exponovaná stanoviště středních poloh (svahy nad řekou Moravou u Otrokovic).
Při hodnocení souborů lesních typů převládá kategorie L – lužní. Dále jsou zastoupeny kategorie G –
podmáčená - středně bohatá, H – hlinitá - méně bohatá, B –bohatá, S – středně bohatá, D – hlinitá, A –
kamenitá.
Podle imisního zatížení lesy náleží do pásma ohrožení D. Směr potenciálně bořivých větrů je jihozápadní.
Základním společenstvem je jilmový luh (příp. topolový luh), výše hlinitá buková doubrava.
Jilmový luh (tvrdý luh) – vyskytuje se na rovinách údolních niv větších řek do nadmořské výšky 350 m.
Převažuje dub letní a jasany s bohatou příměsí lípy, habru, javoru babyky, jilmů, střemchy aj. Při přechodu
k habrovým doubravám se silně uplatňuje habr. Bylinný podrost je výrazný s velkým pokryvem. Dále od
vodního toku (nižší propustnost půdy) dochází při záplavách k výraznější sedimentaci. Hladina podzemní
bývá pohyblivá pod 1,5 m.
Topolový luh (měkký luh) – vyskytuje se v širokých údolních nivách velkých řek do nadmořské výšky 280 m.
Nejblíže vodnímu toku na iniciálních půdách se vyskytuje vrbotopolový luh s vrbou bílou a vrbou křehkou.
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Dále od vodního toku se přidávají topoly (černý, bílý, šedý) a ještě vzdáleněji jasany, jilmy a duby (přechod
k tvrdému luhu), v místech s trvalejším zamokřením je častá olše. Hladina podzemní vody (v závislosti na
hladině vodního toku) je 0,5 – 1 m.
Lužní ekosystémy jsou biologicky jedny z nejpestřejších systémů. Tyto ekosystémy jsou závislé na
disponibilní hladině podzemní vody a výskytu periodických záplav. Při snížení této hladiny (např. při
prohloubení koryta) dojde k záporné vodní bilanci a tím jejich oslabování, nebo přímo zničení některých typů
(vrbové olšiny).
V podrostu těchto lesů najdeme kopřivu dvoudomou (Urtica dioica), hluchavku skvrnitou (Lamium
maculatum), na jaře charakteristický aspekt s dymnivkou dutou (Corydalis cava), sasankou pryskyřníkovitou
(Anemonoides ranunculoides), někdy i s česnekem medvědím (Allium ursinum).
Ve flóře se také objevují teplomilné prvky submediteránní, které po skončení doby ledové migrovaly z útočišť
v jižní Evropě – k nim náleží např. dub pýřitý (Quercus pubescens). Na Kroměřížsku se vyskytují i mochnové
doubravy (Potentillo albae-Quercetum). Dominantou stromového patra je zpravidla dub letní (Quercus
robur), přimíšen je dřín jarní (Cornus mas) a jeřáb břek (Sorbus torminalis). V podrostu najdeme nejčastěji
ostřici chlumní (Carex montana) a mochnu bílou (Potentilla alba).
Nelesní biotopy
Z nelesních biotopů v území typické aluviální psárkové a ostřicové louky jsou zachovalé pouze v
degradovaných fragmentech nebo zcela zanikly. Větší plochy luk mimo přímý vliv toku jsou v oblasti
Tlumačova a Záhlinic. Zpravidla se jedná o louky s pozměněnou druhovou skladbou.
Nejcennější luční společenstva navrhovaná k ochraně jsou tzv. Záhlinické louky.
Záhlinické mokřadní louky se rozprostírají jižně od Hulína na k.ú. Záhlinice a k.ú. Hulín. Nacházejí se zde
poslední zbytky původních slatinných podmáčených luk Středomoravské nivy, lužního lesa a tůní s výskytem
ohrožených druhů rostlin a živočichů. V létě rozkvétají na podmáčených loukách u Záhlinic tisíce rostlin
česneku hranatého (Allium angulosum), silně ohroženého druhu květeny ČR. Z významných rostlinných
druhů se na podmáčených loukách dále vyskytuje starček poříční (Senecio fluviatilis) a ojediněle i pryšec
bahenní (Euphorbia palustris). Tyto rostliny patří k silně ohroženým druhům květeny ČR.
Vodní biotopy
Zejména v širokých nivách úvalů se vyvinuly mokřadní a vodní ekosystémy. K mokřadním společenstvům
patří porosty vysokých ostřic svazu Caricion gracilis s dominantní ostřicí štíhlou (Carex gracilis) nebo ostřicí
pobřežní (Carex riparia). V jiných typech tvoří dominantu zblochan vodní (Glyceria maxima) nebo chrastice
rákosovitá (Phalaroides arundinacea). S nimi se často vyskytuje kosatec žlutý (Iris pseudacorus), kyprej
obecný (Lythum salicaria), šmel okoličnatý (Butomus umbellatus) aj.
Vlastní vegetační doprovod sledovaného úseku řeky Moravy je značně ochuzen stanovištní uniformitou a
vystaven tlaku neofytů. Ve vodách mimo řeku se vzácně vyskytuje celá řada kořenujících i vzplývavých
druhů, např. stulík žlutý (Nuphar lutea).

Územní ochrana přírody
Nivou Moravy procházejí ve sledovaném území osy nadregionálních biokoridorů Chropyňský luh Soutok (typ ekosystémů V) a Chropyňský luh - Soutok (typ ekosystémů N). V prostoru těchto
nadregionálních biokoridorů se nachází na levém břehu regionální biocentrum č. 344 Filena (typ
ekosystémů L1-LU, V, P), a jižněji regionální biocentrum č. 117 Tlumačovský les (typ ekosystémů L1-LU).
Regionální biocentrum č. 117 Tlumačovský les a regionální biocentrum č. 118 Bělovský les (typ ekosystémů
L1-DB,HB) situované na pravém břehu toku jsou spojeny regionálním biokoridorem stávajícím č. 1584
Tlumačovský les - Bělovský les (tvořený typem ekosystému A), který přechází tok Moravy severně od Bělova.
Řešené území tak leží v ochranném pásmu NRBK. Lokální úroveň ÚSES není na řešeném území vymezena.
Zvláště chráněná území nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani
kontaktně, ani zprostředkovaně. Nejbližšími ZCHÚ v širším území jsou:
¾

Přírodní rezervace Chřiby - komplex lesních společenstev (květnaté bučiny, kyselé bučiny) s typickou
karpatskou faunou, cca 1,6 km JZ od dotčené části toku řeky Moravy.
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¾

Přírodní památka Střížovice - podmáčená půdní deprese 6,5 km JV od Kroměříže, 0,7 km JV od obce

¾

Přírodní památka Stonáč - úsek potoka Stonáč mezi obcí Bílany a železniční tratí Kroměříž - Hulín, cca 2

¾

Přírodní památka Tlumačovská tůňka - umělá vodní nádrž na západním okraji Tlumačova u silnice
vedoucí do Kvasic, cca 1,1 km V od dotčené části toku řeky Moravy. Významné místo výskytu,
rozmnožování a vývoje obojživelníků v hospodářsky intenzivně využívané krajině, ojedinělé refugium
vzácné flóry řas v poříční nivě.

¾

Přírodní památka Obora - původně keřnatá stráň s pískovcovými lomy, nyní je zalesněna smíšeným
lesem, cca 3 km J od Kroměříže na mírném zalesněném svahu stejnojmenného kopce Obora, cca 2,5 km
JZ od dotčené části toku řeky Moravy.

¾

Přírodní památka Skalky - mokřad v nivě Rusavy cca 6 km V od Kroměříže, 0,8 km SSZ od Záhnilic, po

¾

Přírodní památka Kurovice – lom - částečně zatopený lom, s tůněmi na zbylé části, geologicky významná

Střížovice, po levé straně silnice ze Střížovic do Kvasic, cca 1,1 km Z od dotčené části toku řeky Moravy.

km SV od Kroměříže, mokřadní společenstva původních hanáckých tůní, cca 1,4 km m SV od dotčené
části toku řeky Moravy.

levé straně silnice Záhnilice - Hulín, cca 2,8 km SV od dotčené části toku řeky Moravy.

lokalita s výskytem zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů, cca 3,6 km V od dotčené části toku
řeky Moravy.

Významnými krajinnými prvky přímo dotčenými posuzovaným záměrem jsou:
¾

Vodní tok řeky Moravy (VKP požívající obecné ochrany „ze zákona“);

¾

Niva řeky Moravy (VKP požívající obecné ochrany „ze zákona“)

V dotčeném území se nenacházejí VKP lesa, rybníků, jezer a rašelinišť.
Jiné registrované VKP v zájmovém území záměru nejsou zpracovatelům oznámení známy.
Ramsarská úmluva
V širším okolí se vyskytuje oblast navrhovaná k ochraně v rámci Ramsarské úmluvy (Českým Ramsarským
výborem) – oblast Fileny a Záhlinických rybníků. Celkem se jedná o cca 500 ha, které jsou tvořeny
komplexem různých mokřadních biotopů (vlhké louky, slepá ramena, rybníky, lužní les, jarní periodické
tůně).
Zájmové území záměru není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a
– c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit ve smyslu příloh NV č.
132/2005 Sb. Nejbližšími EVL v širším území jsou:
¾

EVL CZ 0724091 Chřiby s velkoplošnou ochranou řady stanovišť a 3 druhů živočichů (podrobněji viz
kapitola C.I.) se nachází jihozápadně od dotčeného území ve vzdálenosti cca 1,6 km.

¾

EVL CZ 0723426 Střížovice s předmětem ochrany kuňka ohnivá (Bombina bombina) se nachází
západně od dotčeného území ve vzdálenosti cca 1 km.

¾

EVL CZ 072342 Stonáč s předmětem ochrany kuňka ohnivá (Bombina bombina) se nachází cca 2 km
SV od Kroměříže, severovýchodně od dotčeného území ve vzdálenosti cca 1,5 km.

¾

EVL CZ 0723423 Skalky s předmětem ochrany kuňka ohnivá (Bombina bombina) se nachází cca 6
km V od Kroměříže, severovýchodně od dotčeného území ve vzdálenosti cca 2,7 km.

¾

EVL CZ 0723409 Kurovice - lom s předmětem ochrany čolek velký (Triturus cristatus) se nachází
východně od dotčeného území ve vzdálenosti cca 3,6 km.

Zájmové území záměru není v kontaktu ani v kolizi s žádnou z ptačích oblastí na území ČR podle § 45e
tohoto zákona ve smyslu některého z vydaných Nařízení vlády ČR k vymezení konkrétních ptačích oblastí na
území České republiky.
Podrobnější údaje k popisovaným územím a lokalitám jsou uvedeny v kapitole C.I. Výčet nejzávažnějších
environmentálních charakteristik dotčeného území.
Situace evropsky významných lokalit v širším zájmovém území je patrná z následujícího obrázku (č. 12, str.
49).
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Obrázek č. 12: Situace evropsky významných lokalit v širším zájmovém území

Krajina
Krajinu v řešeném území lze zařadit do kategorie nivních krajin s řídkou strukturou menších sídel a
intenzivním zemědělským využíváním. Jedná se o území, kde hlavním krajinotvorným činitelem zásadně
ovlivňujícím způsob využití území byl vodní tok a jevy s ním související. V širším okolí řeky byl tímto faktorem
zejména záplavový režim.
V minulosti toto území patřilo k velmi dynamickým oblastem z hlediska přírodních procesů. V oddělených
ramenech toku vznikaly biotopy stojatých vod s typickou vegetací. Cenné byly zejména lužní lesy záplavové
pláně s vysokou mírou protipovodňové a protierozní funkce. Po provedení regulace řeky došlo ke „stabilizaci“
těchto krajinotvorných procesů. Koryto toku bylo ve většině trasy přeloženo a zahloubeno s doprovodem
hrází a to i v oblasti lesů. Na drastické změny hydrických poměrů reagovaly okolní lesy degradací bylinného a
stromového patra, jenž je nyní značně druhově a produkčně ochuzené, nicméně je zde vytvořena nová
rovnováha. Pastviny a louky v blízkosti toku byly přeměněny v pole. Celá oblast byla až na výjimky zorněna.
Dnešní krajinu lze rozdělit na oblasti víceméně degradovaných luhů, zemědělsky intenzivně využívanou
krajinu a vodní tok, jenž patří k regulacemi nejvíce postiženým úsekům na toku Moravy. I přes mnohdy
značné zásahy do přírodního prostředí se zde však zachovaly cenné přírodní prvky zejména v oblasti
Záhlinické rybniční soustavy.
Podle Studie krajinného rázu Zlínského kraje je zájmové území situováno do dvou zcela odlišných krajinných
celků a to Kroměřížska s krajinnými prostory Kroměříž a Zámeček a krajinného celku Otrokovicko
s krajinným prostorem Otrokovice. Z hlediska ochrany přírody a krajiny je zcela výjimečným a zvláště
hodnotným segmentem krajiny vodní krajina Zámečku, z hlediska kulturně historického pak krajinný prostor
Kroměříž.
Kroměříž jako město se středověkým jádrem a památkami UNESCO je obklopené intenzivně využívanou
zemědělskou krajinou v rovině nivy Moravy. Areál zámku Kroměříž s Podzámeckou a Květnou zahradou jsou
kulturními památkami mezinárodního významu (zapsané na seznamu UNESCO), zároveň jsou registrovány
jako Národní kulturní památky, historické centrum s oběma zahradami je městskou památkovou rezervací
s ochranným pásmem.
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Jádrové území krajinného prostoru Zámeček tvoří Přírodní park Záhlinické rybníky (dříve Zámeček, OkÚ
Kroměříž, 1995). Spojením rybníků, luk a lužního lesa vznikl celek s vysokou krajinářskou hodnotou, plnící
významnou ekologickou funkci regionálního biocentra. Hranice přírodního parku probíhá po levém břehu
toku Moravy.
Krajinný prostor Otrokovice tvoří převážně zemědělská a výrazně urbanizovaná krajina v široké nivě Moravy.
Charakteristický ráz udává mohutný tok Moravy, okolní niva je velmi úrodná, převládá zemědělské využití.
Niva Moravy je zde výrazně industrializovanou oblastí s velkými průmyslovými a zemědělskými komplexy, na
západní straně poměrně ostře přecházející ve zvlněnou krajinu Halenkovické vrchoviny s ovocnými sady,
terasami, časté jsou zbytky a stopy původních drobných zemědělských struktur (přesah do krajinného
prostoru Žlutavsko). Liniové prvky jsou soustředěny kolem vodních toků, typickým prvkem jsou slepá
ramena obklopená hustou vegetací. Jsou zde velké komplexy lužního lesa se slepými rameny (Tlumačovský
les).
Prakticky celý katastr obce Bělov je součástí Přírodního parku Chřiby. Východní hranice přírodního parku
je vedena po pravém břehu řeky Moravy a prostor jezu včetně navrhované plavební komory se nachází
uvnitř tohoto přírodní parku, který je tak prostorově přímo dotčen. (Podrobnější popis je uveden v kapitole
C.I.).

C.II.6. Ostatní charakteristiky zájmového území
Hmotný majetek
V prostoru výstavby plavební komory se vyskytuje současný jez Bělov, který nebude z hlediska současné
funkce nijak dotčen. Na řešeném úseku vlastní vodní cesty ani v prostoru přístaviště v Kroměříži nebudou
dotčeny žádné jiné objekty či hmotný majetek. Stávající infrastruktura území (dopravní, energetická,
komunikační apod.) nebude záměrem nijak dotčena.

Architektonické a historické památky
V místě navrhované plavební komory a v jejím bezprostředním okolí se nenacházejí žádné nemovité kulturní
památky, podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a
evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na dotčených pozemcích se rovněž
nenachází žádná drobná solitérní architektura.
Na vodní cestě ani v prostoru přístaviště v Kroměříži se rovněž nenacházejí žádné nemovité kulturní či
historické památky.
Na katastrech dotčených obcí a měst se nachází řada architektonických a historických památek, včetně
evidovaných (zapsaných) nemovitých kulturních památek, všechny však mimo území dotčené záměrem. Mezi
nejvýznamnější náleží:
obec Kvasice

kostel Nanebevzetí P. Marie (č.r. 34339/7-6051, evidováno 3.5.1958)
kaple P. Marie Bolestné (č.r. 34851/7-6053, evidováno 3.5.1958)
zámek (čp. 21, č.r. 15963/7-6049, evidováno 3.5.1958)
socha sv. Jana Nepomuckého, fara (čp. 17), měsťanský dům (čp. 18)

obec Střížovice

socha sv. Floriána (na návsi), kříž (za vsí)

město Hulín

kostel sv. Václava (č.r. 34904/7-5969, evidováno 3.5.1958)
boží muka (při viaduktu), boží muka (směr Bílany), fara (čp. 132)

Z památkového hlediska je město Kroměříž nejvýznamnější lokalitou v zájmovém území záměru. Na území
města se nachází celkem 170 památek zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.
Město Kroměříž je velmi cennou lokalitou z hlediska kulturně historického významu, s velkým množstvím
kulturních památek. Kulturní tradice a cenné historické památky jsou neodmyslitelnou součástí obrazu
města.
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Na základě návrhu České strany zařadil mezinárodní výbor do Seznamu světového dědictví dosud devět
památek, mezi nimi 2.12.1998 pod identifikačním číslem C 860 jako jedinečné příklady vrcholné světové
architektury „kroměřížské zahrady se zámkem“. Stavby a zahradní díla zámku, Podzámecké zahrady a
Květné zahrady byly v roce 1998 prohlášeny za národní kulturní památky1.
Kroměříž je městkou památkovou rezervací2, kromě historického jádra do ní spadá již zmíněný biskupský
zámek s Podzámeckou zahradou, přiléhající zástavba v okolí ulic Chobot a Na Sladovnách a tzv. Maxův dvůr
a Květná zahrada. Na ochranu památkové rezervace je vyhlášeno ochranné pásmo, které zaujímá
podstatnou část vnitřního města na pravém břehu řeky Moravy. V Ústředním seznamu kulturních památek
ČR je zařazeno množství historických staveb různé funkce a technického stavu.
Urbanisticky a památkově jsou hodnotné prostory původních hanáckých návsí včetně související zástavby
lidové architektury.

Archeologická naleziště
Prakticky celé zájmové území se nachází na území archeologických zájmů ve smyslu § 22 odst.2, zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Při zásazích do terénu může dojít na
takovémto teritoriu k narušení nebo odkrytí archeologických nálezů. V takovém případě bude nezbytné
provedení záchranného archeologického výzkumu.
Území města Kroměříž je považováno za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odstavce 2
zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění.
V prostoru záměru nejsou situovány žádné archeologické lokality a nálezy. Vzhledem k situování záměru na
plochy již pozměněné výstavbou a omezenému rozsahu záměru je pravděpodobnost archeologického nálezu
nízká. Jak dokládá následující popis, je zájmové území z archeologického hlediska velmi zajímavé.
Zájmové území je situováno v centrální oblasti Pomoraví, ve starém sídelním území. Přirozenou osou tohoto
kraje je tok řeky Moravy, od nejstarších dob důležitý činitel pro kulturní a hospodářský rozvoj krajiny. Staré
obchodní cesty sledující tok řeky byly často jedinou formou komunikace a šíření kulturního rozvoje. Tyto
nejdůležitější faktory osídlení jsou dokumentovány početnými archeologickými nálezy z různých pravěkých
období nacházejícími se na jednotlivých dotčených katastrech.
Příznivé klimatické a půdní podmínky dané nadmořskou výškou a reliéfem krajiny lákaly pravěké
obyvatelstvo k usídlení a založení prvních osad na našem území. Proto je v zájmovém území mezi
Otrokovicemi a Kroměříží obdivuhodné množství archeologických nálezů téměř ze všech pravěkých období.
Početné jsou i nálezy kostí již dávno vyhynulých zvířat, které svědčí o tom, že náš kraj oplýval rozmanitou
faunou (mamut, nosorožec, jeskynní medvěd, sob ..). První hulínský nález mamutího klu pochází z bohatých
sprašových vrstev bývalé cihelny Na valech, kde na něj narazili dělníci v roce 1930. Kel dlouhý 170 cm a
široký u kořene 28 cm je uložen v kroměřížském muzeu. Další nálezy jsou v současnosti zaznamenávány
především při těžbě štěrkopísků.
První stopy lidského osídlení v zájmovém prostoru pocházejí ze starší doby kamenné, z doby posledního
zalednění. V této době bylo v oblasti Napajedelské brány na severovýchodních výběžcích Chřibů situováno
několik táborů lovců mamutů. Podél břehů řeky Moravy táhla každoročně stáda mamutů a jiné lovné zvěře.
Nálezy početných kamenných nástrojů, polotovarů a odštěpků jsou přímým dokladem existence těchto
tábořišť. Z katastru obce Bělov jsou známa dvě místa s doloženým výskytem nástrojů ze starší doby
kamenné. Jde o polohy zvané "Za humny" a "Pod kótou 297". Z katastru Hulína pocházejí doklady o pobytu
paleolitického lovce z trati Háje za drahou a patinované kamenné úštěpky a nástroje i z Nivek, Mezipříkopí a
Dlouhých honů (z doby kolem 35 000 až 25 000 let př. n. l.).

1

Nařízením vlády č. 262/1995 Sb., ze dne 16.8.1995 o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za
národní kulturní památky

2

Vyhlášena výnosem Ministerstva kultury č.j. 15.869/78-VI/1 ze dne 8.9.1978, o prohlášení historického jádra města
Kroměříže s Podzámeckou a Květnou zahradou památkovou rezervací
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Přibližně 5 000 před naším letopočtem pronikly z jihovýchodu na naše území první zemědělské civilizace.
Vznik zemědělství sebou přinesl výrobu keramiky, výrobu dokonale hlazených a broušených kamenných
nástrojů a chov domácích zvířat. První zemědělci začali pro svá sídla vyhledávat úrodné půdy na spraších v
mírně pahorkovitém terénu mimo říční nivy.
Z tohoto období jde převážně o nálezy kamenných nástrojů, jako například velký kamenný sekeromlat s
vrtaným otvorem pro násadu, který byl nalezen v blíže neznámé poloze na katastru obce Bělov a řada
dalších kamenných nástrojů z Kvasic, Hulína i okolních obcí. Byly zjištěny i zlomky keramiky této kultury
v trati Višňovce, která svou polohou na vyvýšeném a suchém místě představuje typ neolitické osady.
Ve 2. polovině 4. tisíciletí př. n. l. přichází tzv. kultura moravská malovaná a přináší zatím nevídané tvary
keramiky. Známé jsou např. hliněné plastiky „venuší“ a dvojhlavého kozlíka nalezené v Hradisku
u Kroměříže. Z pískovny v Padělcích je znám nález z roku 1949 – pohárek a miska. Sídliště ze stejné doby je
známé z již zmíněných Višňovců, ojedinělé nálezy i z Drážek.
V pozdní době kamenné, kdy se začínají objevovat první měděné předměty, nastává první stěhování národů
a k nám přichází bojovné a kočovné pastevecké obyvatelstvo. Proto nacházíme málo dokladů pevných
sídlišť. Z katastru Hulína pocházejí zatím ojedinělé kamenné mlaty a sekerky, přisuzované zemědělskému
lidu jevišovické kultury.
Na počátku 2. tisíciletí př. n. l. se zde objevil bojovný lid se šňůrovou keramikou a válečnými sekeromlaty.
Bohatě zdobený zlomek válečného sekeromlatu šňůrové kultury nalezl v roce 1960 na Nivkách J. Kryl.
Zlomky keramiky s otiskem šňůry pocházejí ze Skřivánkova písečníku a ze Sedlisek. Nejzávažnější nález na
katastru Hulína je z roku 1959, kdy byl při zakládání písečníku Za potůčkem porušen hrob se skrčenou
kostrou asi 30 až 40-letého muže, u kterého ležel kamenný sekeromlat a rovněž džbánek s otisky šňůry.
Doba bronzová zanechala na katastru obce Bělov stopy v podobě osady a pohřebiště v místě zvaném
"Milostné" nebo také "Pod Bělovem". Větší část tohoto sídliště a zřejmě i pohřebiště byla zničena při regulaci
Moravy. Na území Hulína byla z doby únětické kultury (1700 až 1500 př. n. l.) nalezena bronzová hřivna
(masivní bronzový neuzavřený kruh se zahnutými konci). Zbytky sídliště z této doby byly podrobeny
záchrannému výzkumu při zakládání nových (záhlinických) rybníků.
Nálezy pozůstatků z prostoru Kroměřížska jsou klíčové i pro výzkum otázek moravského vývoje ve střední a
mladší době bronzové (např. Bezměrov, Hulín a Hradisko u Kroměříže), zejména pro vznik mladobronzové
lužické kultury. Výzkum mohutného hradiska o rozloze 14 ha zjistil věteřovské stáří opevnění tohoto
pravděpodobně hospodářského a obchodního centra kraje, který byl v té době oživen hustou sítí
zemědělských osad, včetně katastrů Hulína o ostatních obcí.
Lid mohylové kultury hrál v kraji kolem Hulína a Kroměříže spíše epizodní roli, nicméně v cihelně (Hulín) byly
zachráněny dvě nádoby této kultury a uvádí se i nálezy hrobu a z katastru Hulína i nálezy jednotlivých
bronzových předmětů. Mohylové kultuře bývá přičítán i velký bronzový poklad o 192 kusech a váze 13 kg,
který vykopal v roce 1919 na poli v trati Háj J. Konečný. Poklad obsahoval mimo jiné 72 náramků,
16 prstenů, srpy, sekery, kopí, dláta, jehlice atd. To vše v celých kusech i ve zlomcích.
Asi od 13. stol. př. n. l. ovládla rozsáhlá území střední Evropy lužická kultura – lid popelnicových polí. Její
nositelé jsou považováni na východě střední Evropy za Praslovany. Zalidnění naší oblasti Moravy dosáhlo v té
době hustoty před tím nevídané. Lužická kultura se vyznačovala rozsáhlými popelnicovými pohřebišti, jejichž
pozůstatky se nalézají často velmi mělce pod povrchem. Podle nálezů z různých stupňů lužické kultury, které
jsou známy z Hulína, se zdají být osídleny nebo k pohřbívání využívány všechny katastry města. Ve zdejší
cihelně bylo rovněž zkoumáno sídliště nejstarší fáze této kultury.
Přibližně ve 2. století před naším letopočtem v katastru obce Bělov založili osadu Keltové, první historicky
doložený národ na našem území. Pozůstatky této osady byly náhodně objeveny opět při regulaci Moravy.
Zachovaly se zlomky nádob vyráběných již na hrnčířském kruhu. Z okresu Kroměříž jsou známa keltská
kostrová pohřebiště z Uhřic, Kroměříže, Postoupek, Pravčic, Slavkova atd. Rovněž je doložen i značný počet
zemědělských sídlišť.
Mezi Kroměříží a Holešovem bylo zjištěno husté germánské osídlení. Na nalezištích přilehlých k toku Moravy
se nacházejí také četné doklady obchodu s Římany. Rovněž na katastru Hulína byla zjištěna dvě germánská
sídliště, jejichž průzkum přinesl bohaté archeologické nálezy. Hulínské germánské osady řadíme zatím do 2.
až 4. stol n. l. Ojedinělý je zatím nález římské mince dupondius císaře Trajána z let 114 až 117, pocházející z
polí směrem k Pravčicím.
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V době stěhování národů k nám začínají pronikat postupně a po skupinách první Slované. Přítomnost
velkomoravských Slovanů, kteří v 9. - 10. století založili osadu v katastru Bělova, je doložena nálezy zlomků
slovanské keramiky hrncovitých tvarů zdobených rytou vlnicí. O poměrně intenzivním osídlení okolí Bělova
velkomoravskými Slovany svědčí nálezy hrobů překrytých hliněnými násypy - mohylami. Zlomky starobylé
slovanské keramiky, částečně ještě z doby před 9. stoletím, byly nalezeny na katastru Hulína, další nálezy
pak i z okolních katastrů a převážně z říční nivy.

Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr je situován do prostoru stávajícího (existujícího) jezu Bělov, nacházejícího se v ř.km 166,770 řeky
Moravy. Jezem je v současné době ukončena vodní cesta Otrokovice - Rohatec (Baťův kanál), protože
neobsahuje žádné zařízení pro překonání rozdílu výšek hladin. Za současné situace vodní cesta v prostoru
záměru (PK Bělov) končí, další pokračování plavby severním směrem na Kroměříž není možné (samozřejmě s
výjimkou přenášení drobných plavidel).
Prostorem záměru (po koruně jezu) prochází silnice III/36745, která je tímto způsobem přemostěna přes
řeku Moravu. Jde o krajskou silnici 3. třídy, šířky v koruně cca 7 až 8 metrů, stavebně technický stav silnice
je vyhovující. Intenzita dopravy zde není sčítána, lze odhadnout, že nepřekročí cca 2000 vozidel za 24 hodin.
Hlavní silniční dopravní dopravní osou dotčeného území je silnice I/55, která prochází přibližně paralelně s
vodní cestou. V blízkosti dotčeného území (v průjezdu Otrokovicemi) se pohybuje zatížení silnice I/55 v
úrovni cca 18 000 až 20 000 vozidel za 24 hodin (dle sčítání ŘSD z roku 2005). Koncepčně je připravována a
budována přeložka silnice I/55 v podobě rychlostní silnice R55 a to východně od stávající polohy.
Schéma silniční dopravní infrastruktury dotčeného území je zřejmé z následujícího obrázku.
Obrázek č. 13: Schéma silniční dopravní infrastruktury dotčeného území

Širším územím prochází železniční trať č. 330, nádraží Otrokovice se nachází cca 2,6 km JV od záměru.
Přibližně ve stejné vzdálenosti jižně od záměru se nachází letiště Otrokovice (LKOT), jde o neveřejné
mezinárodní letiště, bez praktické využitelnosti pro záměr.
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Osídlení (historie, využití území)
Město Otrokovice leží v západní části Zlínského kraje, na rozhraní tří regionů: Valašska, Slovácka a Hané.
Město vzniklo spojením někdejších samostatných obcí Otrokovice a Vítkovice. Otrokovice jsou moderním
průmyslovým sídlem, jehož rozvoj byl založen ve třicátých letech 20. století výstavbou Baťových závodů a
pokračoval v sedmdesátých letech minulého století v souvislosti s otevřením nové pneumatikárny.
První písemná zmínka o Otrokovicích je obsažena v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka (1141). Až
do poloviny 14. stol. byly Otrokovice církevním majetkem, pak přešly do rukou světských a byly
poznamenány jak léty sporů mezi feudálními rody, tak obdobím rozkvětu, kdy tu začaly růst usedlosti a
grunty a rozvíjelo se rybnikářství.
Starobylé Otrokovice byly ve středověku součástí malenovického panství. Od něho se v roce 1570 odloučily,
staly se sídlem samostatného feudálního statku a jeho majitelé si ve vsi zbudovali k bydlení tvrz. Stála již
roku 1574 a sloužila zdejším pánům až do roku 1649. Tehdy svou funkci ztratila, protože Otrokovice byly
přikoupeny k napajedelskému panství a tamní páni Rotalové měli jiná, mnohem lepší sídla.
Až do konce feudalismu byly obě obce čistě zemědělské bez průmyslových podniků. Teprve v roce 1845 byl v
otrokovickém dvoře Terezov postaven lihovar.
Nejrychlejších obrátek rozvoj Otrokovic nabral ve 30. letech minulého století, kdy Tomáš Baťa koupil od
napajedelské hraběnky Baltazziové část močálovitých pozemků mezi Dřevnicí a Moravou a jedinečnou
metodou splavování zeminy z nedalekého kopce Tresného zvýšil jejich úroveň o 1 - 3, místy dokonce o 4
metry, a na získaném prostoru začal budovat další objekty své zlínské firmy (pomocné závody a leteckou
výrobu). Práce byly završeny jeho pokračovateli, takže na území někdejších močálů vyrostla moderní
průmyslová čtvrť plná zeleně. Na její architektonické tvářnosti (český funkcionalismus) se významně podílely
takové kapacity jako např. F.L. Gahura a Vlad. Karfík. Nejvýznamnější dominantou je Společenský dům
postavený v letech 1933 - 36, který připomíná z leteckého pohledu trojramennou vrtuli. Ve třicátých letech
vzrostl počet obyvatel čtyřikrát (na 8 000 v r. 1938).
V roce 1960 se spojily Otrokovice s Kvítkovicemi a v roce 1964 byly povýšeny na město. K další průmyslové
expanzi a k více než zdvojnásobení obyvatelstva došlo v 70. - 80. letech v době rozmachu dnešního podniku
Barum Continental, jenž tvoří spolu s několika dalšími průmyslovou základnu města.
V současné době je město Otrokovice se svými téměř 19 tisíci obyvateli šestým největším městem Zlínského
kraje a je centrem mikroregionu zahrnujícího obce s celkovým počtem téměř 35 000 obyvatel. Svou polohou
na důležitých silničních a železničních tazích jsou Otrokovice vstupní branou Zlínského kraje.
Obec Žlutava leží na severozápadním okraji zlínského okresu v podhůří Chřibů. Žlutava je velkou
podhorskou obcí s 1 000 obyvateli a nachází se pod severovýchodními vrcholky Chřibů, na pravém břehu
řeky Moravy a západním směrem od města Otrokovice. Od okrajových části obce se zvedají zalesněné stráně
přírodního parku Chřiby. Díky své poloze má Žlutava částečně rekreační charakter.
Východně od obce je významné archeologické naleziště. V těchto místech byly objeveny předměty z období
starší doby kamené, dále žárové pohřebiště z doby zvoncovitých pohárů a doby římské. Nejvýznamějším
místním nálezem je objev mince, která byla milodarem umístěným ve slovanském hrobě.
Obec byla založena v 17. století a první zmínka je z roku 1663. Prvními obyvateli obce byli valašští osadníci.
Dominantou obce je kostel svatého Cyrila a Metoděje postavený v roce 1939.
Obec Bělov je samostatná katastrální apolitická obec na bývalém panství kvasickém náležející k farnosti
Kvasice. Leží na pravém břehu řeky Moravy. Rozloha katastru obce je 343 ha z toho je 90 ha lesa Hučaje.
Obec je vroubena lesy. Na jižní, západní a severní straně je pohoří Chřiby dělené na tři části. Pro obec jsou
důležitější hory střílecké, které jsou rozděleny do tří částí, z nichž větev žlutavská a novodědinská zasahují
do katastru obce.
Nejstarší písemná zpráva o Bělově je záznam ze soupisu majetku patřícího ke kostelu ve Spytihněvi, kde je
uváděno jedno pusté podluží „I careus cultore Nobeloue“. Roku 1131 provedl Olomoucký biskup Jindřich
Zdík soupis vesnic náležících k moravským kostelům a klášterům. Tehdy obec patřila pod panství
Napajedelské. Datování listiny je pravděpodobně do roku 1141.
Roku 1222 patří kvasické panství a již i Bělov pánům Benešovcům. Od těch dob je historie Bělova spjata s
Kvasicemi. Od čeho je odvozen název obce není známo. Ves tohoto jména je jediná v ČR. V písemných
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pramenech nacházíme názvy obce: 1376 Bielowitz, 1406 a 1415 Byelov, 1437 Bylov, 1446 in Bielkově,
Bielov.
Lid se živil polním hospodářstvím a hlavně chovem dobytka, který pásl na lukách a lesních mýtinách. Za to
musel platit vrchnosti penězi, obilím a drůbeží. Za užívání luk se obec zavázala platit 10 zl., 6 kr. a 23 slepic,
38 měřic ovsa, a kromě toho 30 dní pracovat v lese při těžbě dřeva. Mýcení lesů a příprava orné půdy byla
tehdy jednou z hlavních prací.
Před třicetiletou válkou bylo v Bělově 19 selských usedlostí, z toho 14 pololánů a 5 podsedků. Roku 1750
bylo 11 sedláků a 5 podsedků. V roce 1771 bylo v obci 262 obyvatel, v roce 1790 ve 47 domech 282
obyvatel. Nejvíce obyvatel žilo v obci roku 1921 a to 458. V posledních letech občanů i domků opět pomalu
přibývá, v roce 2002 bylo v obci 121 domků a 250 obyvatel.
Z hlediska jazykového patří Bělov k oblasti nářečí moravsko-slovenských a to k okrajovému typu tzv. nářečí
dolských. V součastné době nářečí mizí a jejich hranice se rozplývají vlivem škol a stěhování obyvatel.
Z hlediska folkloristického je obec poslední hanáckou obcí. I když se bělovský kroj nedochoval, říká se, že byl
hanácký. Obyvatelé obce si říkají „podhoráci“.
Bělov byla původně převážně zemědělská obec s vazbou na velkostatky v Kvasicích - panský dvůr Thunů a
velkostatek Proskovců. Rozvojem Baťových závodů ve Zlíně a Otrokovicích docházelo k přechodu obyvatel
do průmyslu a výroby.
Obec svojí polohou 3 km od města Otrokovice získává na významu z hlediska bydlení nedaleko průmyslových
center Otrokovice a Zlín. V katastru obce se nachází vodní dílo – jez na řece Moravě.
Obec Kvasice se nachází ve Zlínském kraji, mezi městy Kroměříž a Otrokovice, na pravém břehu řeky
Moravy. Je nejníže položenou obcí v kroměřížském okrese – 191 m nad mořem. Národopisně leží Kvasice na
rozhraní tří regionů – na sever se nachází oblast Hané, na východ Valašsko a směrem na jih Moravské
Slovácko. Kvasice jsou členem Mikroregionu Jižní Haná.
Nejstarší zmínka o Kvasicích pochází z roku 1131, kdy v nich patřil lán role ke kostelu spytihněvskému. Další
zprávy jsou až z roku 1248, kdy se píše Ondřej z Benešova a z Kvasic. Roku 1269 je připomínán Milota z
Kvasic, pravděpodobně dědic předešlého majitele. Kvasice střídaly často majitele až roku 1902, kdy po smrti
Leopoldy hr. z Lamberka panství zdědil její manžel Jaroslav hr. Thun-Hohenstein. Jaroslav Thun byl švagrem
arcivévody rakouského a následníka trůnu Ferdinanda d´Este, který do zdejších lesů často zajížděl na hony.
Zámek Kvasice stojí na místě někdejší tvrze, která je připomínaná poprvé roku 1365 jako sídlo Miloty z
Benešova a Kvasic. Zámek se dočkal změn až počátkem 19. století kdy rozsáhlými stavebními úpravami v
klasicistním stylu získal dnešní podobu. Roku 1820 byly strženy předhradní budovy a zbytky příkopů i s
rybníčkem byly zasypány. K přestavbě vlastní zámecké budovy a zazdění arkád došlo roku 1840.
V zámeckém parku se nachází asi 300 let starý ořešák černý (obvod kmene 620 cm).
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, stojící na náměstí, dal vystavět Adam hr. Rottál v l. 1730 - 1740, který
je pohřben pod hlavním oltářem. Krásná barokní stavba s křížovou dispozicí má tři oltáře a velmi cenný
inventář. Zvláště je potřeba vyzdvihnout vynikající obrazy V. V. Reinera. Gotický, dříve farní, nyní hřbitovní
kostel Nanebevzetí Panny Marie pochází z 15. století. Renesanční věž byla vybudována roku 1577 Kunatou
Kurovským z Vrchlabí.
Dominantou obce je kvasický zámek, ve kterém je Domov důchodců (v současné době prochází přestavbou).
Kolem zámku je rozsáhlý park s mnoha vzácnými stromy. Další pozoruhodné stavby v obci jsou kostely kostel Římskokatolické církve, který je zasvěcen Panně Marii Nanebevzaté a Janu Nepomuckému a kostel
Církve československé husitské – Husův sbor. Třetí, nejstarší kostel, se nachází na místním hřbitově.
Obec Střížovice se rozprostírá 7 km JV od Kroměříže s výhledem na nedaleké pohoří Chřiby. Katastrální
výměra obce je 572 ha, nadmořská výška je 190 - 195 m.n.m. Její poloha a úrodná půda předurčují celkový
zemědělský charakter Střížovic. První písemné zprávy o Střížovicích pocházejí z roku 1349. Osada byla vždy
příslušenstvím kvasického panství, poprvé je připomínana v roce 1365 v majetku pánů z Benešova a Kvasic.
V současné době žije v obci 240 obyvatel.
Město Hulín leží na staré, významné kupecké cestě. První písemná zmínka o existenci města Hulína pochází
z roku 1224, kdy město navštívil český král Přemysl Otakar I. Hulín byl v té době menším střediskem správní
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a hospodářské výkonné moci. Přemysl Otakar I. zde za svého pobytu vydal důležité listiny pro Opavu a
Přibyslavice a také onen první písemný doklad, kde je jméno Hulín zmiňováno poprvé.
V roce 1261, za panování Přemysla Otakara II., přešel Hulín do církevního majetku jako dar krále
olomouckému biskupovi Brunovi za jeho četné zásluhy. Za Brunova zástupce Dětřicha (kolem devadesátých
let 13. století) došlo k rozsáhlé stavební úpravě hulínského správního centra. Tvrz byla přestavěna na hrad a
celý komplex byl opevněn valy a vodním příkopem. Zřejmě ještě za Brunova života byl Hulín povýšen na
město.
Původní zástavba obce byla situována do kruhu kolem náměstí a skládala se převážně z dřevěných
zemědělských objektů. Uprostřed náměstí stála dřevěná radnice. Hulínské obyvatelstvo sužovaly četné
požáry a povodně. Obytné domy několikrát vyhořely.
V 18. století požár zachvátil kostel, v 19. století dvakrát vyhořela fara, radnice na náměstí lehla popelem v
roce 1852. Zdejší obyvatelstvo živilo převážně zemědělství. Hulíňané byli vyhlášenými chovateli dobytka. Tak
to bylo až do čtyřicátých let 19. století, kdy s výstavbou železnice přišlo do města mnoho dělníků, a tak se
pomalu začaly rozvíjet základy průmyslové historie města.
Město Hulín má rozlohu 3 213 ha a ve městě žije 7 558 obyvatel (1.1.2006).
Město Kroměříž vzniklo a rozvíjelo se v místě s výhodnou geografickou polohou a velmi příznivými
přírodními podmínkami, na nížinné ploše břehů toku řeky Moravy. Směrem na východ se otevírá úrodnému
střednímu Pomoraví, ostatní pahorkatinné okolí vytvořilo přirozenou hranici prvních lidských sídel. Údolní
zářezy v pahorkatinách vymezily vznik přirozených komunikací, na kterých se vytvářely v raně historických
dobách obchodní cesty a stezky.
Kroměříž představuje historické město v krajině, osídlené od počátků dějin. Původní tržní osada na
křižovatce obchodních cest se stala v první čtvrtině 12. století majetkem olomouckých biskupů. Slovanská
ves byla kolem roku 1260 povýšena na město. Biskupové vybudovali v Kroměříži reprezentační letní rezidenci
a umístili v ní správu rozsáhlého majetku diecéze. Středověké a raně novověké město utrpělo husitskými
válkami, v 17. století hlavně švédskými vpády v třicetileté válce. Dočkalo se velkorysé obnovy, historické
jádro Kroměříže zůstalo v podstatě uchováno i v průmyslovém období. Významnou kapitolu dějin města tvoří
rok 1848, kdy byl do Kroměříže přeložen ústavodárný říšský sněm rakouské monarchie. Návrh ústavy s
výraznými demokratickými prvky vstoupil do dějin české státnosti a počátků demokracie ve střední Evropě.
Kroměříž vyrostla v úrodné zemědělské krajině. Neznámý autor národopisné mapy Hané z přelomu 18. a 19.
století zakreslil Kroměříž u jižní hranice oblasti, kterou nazval "Terra promissa vulgo sacra Hana" – "Země
zaslíbená neboli Svatá Haná".
Město má v současné době rozlohu 5 560 hektarů. Výrazný podíl připadá městské zeleni, která dává
Kroměříži spolu s historickou i novodobou zástavbou ráz vyváženého životního prostředí, účelově a esteticky
kvalitního. Ve městě a jeho okrajových částech žije více než 30 tisíc obyvatel.
Kroměříž je městem historických památek, škol, umění a kultury, je nazýváno "Hanáckými Aténami". Je
vyhledáváno návštěvníky zejména pro bohatství památek. Kroměříž byla vyhlášena nejkrásnějším
historickým městem České republiky za rok 1997. Komplex historických zahrad a Arcibiskupského zámku byl
v prosinci 1998 zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO. Město je dějištěm každoročních hudebních
festivalů, výstav, odborných konferencí, sympozií a kongresů.
Rekreační využití
Vlastní území navrhované plavební komory není v současné době nijak rekreačně využíváno.
Stávající vodní cesta vedená tokem Moravy mezi Otrokovicemi a Kroměříží může být využívána pro rekreační
plavbu, nicméně vzhledem k omezení jezem Bělov převážně jen pro menší plavidla. Okolí vodního toku je
využíváno pro rekreační rybolov, turistiku a cyklistiku. Mezi Otrokovicemi a Kroměříží je podél toku je vedena
turistická a cyklistická stezka, která rozšiřuje možnosti rekreačního využití ve volné přírodě.
Situace rekreačních cest v zájmovém území je zřejmá z následujícího obrázku (č. 14, str. 57). Podrobnější
situace území je dokumentována na turistické mapě zájmového území (viz příloha č. 1.3.).
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Obrázek č. 14: Turistické a cyklistické stezky v zájmovém území

Územně plánovací dokumentace
Územní plán města Otrokovice byl schválen usnesením Městského zastupitelstva Otrokovice č. 489/6/98
dne 16.6.1998.
Území města Otrokovice bude dotčeno navrhovaným prodloužením vodní cesty Otrokovice – Rohatec v toku
Moravy (stávající vodní cesta), bez jiných staveb.
Územní plán obce Žlutava byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Žlutava usnesením č. ZOŽ
3/XVI/2008 ze dne 4.8.2008, kterým bylo vydáno opatření obecné povahy – Územní plán Žlutava.
Území obce Žlutava bude dotčeno navrhovaným prodloužením vodní cesty Otrokovice – Rohatec v toku
Moravy (stávající vodní cesta), bez jiných staveb.
Územní plán obce Bělov byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Bělov dne 25.5.2005 obecně
závaznou vyhláškou obce Bělov č. 1/05/2005 s účinností od 13.6.2005.
Území obce Bělov bude dotčeno navrhovaným prodloužením vodní cesty Otrokovice – Rohatec v toku
Moravy (stávající vodní cesta) a realizací nové plavební komory Bělov.
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Plavební komora Bělov je vymezena na plochách pro dopravu – Dv – doprava vodní, plocha pro malou
plavební komoru. Plavební komora je vedena podél pravého břehu řeky Moravy mimo její koryto a mimo
plavební kanál Dunaj-Odra-Labe.
Plavební komora je dle citované vyhlášky obce Bělov vymezena jako veřejně prospěšná stavba.
Situace územního plánu obce Bělov je patrná z následujícího obrázku.
Obrázek č. 15: Situace záměru na podkladu Územního plánu obce Bělov (bez měřítka)

Územní plán obce Kvasice byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Kvasice dne 21.9.2000 obecně
závaznou vyhláškou obce Kvasice s účinností od 11.10.2000.
Území obce Kvasice bude dotčeno navrhovaným prodloužením vodní cesty Otrokovice – Rohatec v toku
Moravy (stávající vodní cesta), bez jiných staveb.
Obec Střížovice nemá územní plán schválen, v současné době je ve zpracování.
Území obce Střížovice bude dotčeno navrhovaným prodloužením vodní cesty Otrokovice – Rohatec v toku
Moravy (stávající vodní cesta), bez jiných staveb.
Územní plán města Hulín byl schválen usnesením Zastupitelstva města Hulín č. 196/2005 ze dne 8.9.2005
obecně závaznou vyhláškou města Hulín č. 2/2005 s účinností od 28.9.2005.
Území města Hulín bude dotčeno navrhovaným prodloužením vodní cesty Otrokovice – Rohatec v toku
Moravy (stávající vodní cesta), bez jiných staveb.
Územní plán města Kroměříž byl schválen usnesením Zastupitelstva města Kroměříž č. XXXIV ze dne
12.1.2006 obecně závaznou vyhláškou města Kroměříž č. 1/2006 s účinností od 22.2.2006.
Území města Kroměříž bude dotčeno navrhovaným prodloužením vodní cesty Otrokovice – Rohatec v toku
Moravy (stávající vodní cesta) a realizací přístaviště Kroměříž.
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Situace územního plánu města Kroměříž je patrná z následujícího obrázku.
Obrázek č. 16: Situace záměru na podkladu Územního plánu města Kroměříž (bez měřítka)
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
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 350 m JV od navrhované plavební komory Bělov (severozápadní
okraj zástavby Otrokovic). Vodní cesta se dále dotýká západního okraje města Otrokovic, východního okraje
obce Kvasice a je ukončena v jihovýchodní části města Kroměříže, nedaleko od centra města. V ostatních
obcích, jejichž katastry vodní cesta prochází (Žlutava, Bělov, Střížovice, Hulín), je zástavba vzdálena od vodní
cesty přes 500 m a více. Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit
jakékoli postižitelné negativní důsledky v souvislosti s výše uváděnými faktory z následujících důvodů:


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 plavební
komory a vodní cesty. 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 plavební komory a 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 nízké a prakticky 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,
zemědělská půda, ostatní plochy). Narušení psychické pohody obyvatel není předpokládáno.
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Sociální a ekonomické důsledky
Přímé sociální a ekonomické dopady záměru lze spatřovat ve zvyšování významu území z hlediska
rekreačního využití a turistiky a lze je hodnotit jako pozitivní. Rekreační a turistické využití potenciálu dané
oblasti je žádoucí a představuje tzv. měkkou formu rozvoje území bez významných negativních důsledků.
Záměr přímo ovlivní rozsah rekreační aktivit v území kladným způsobem. Negativní důsledky na stávající
formy rekreačního využití území lze vyloučit.

Počet dotčených obyvatel
Záměr neovlivňuje žádné obyvatele v míře překračující příslušné limity.
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze hodnotit významem jako pozitivní, velikostí jako mírné, rozsahem
jako regionální. Negativní vlivy na obyvatele a veřejné zdraví nejsou očekávány.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Posuzovaný záměr předpokládá prodloužení stávající vodní cesty Baťův kanál, využívané výhradně
k rekreační a turistické plavbě o 14,335 km. Stávající intenzita dopravy na splavněném úseku vodní cesty
významně negativně neovlivňuje okolí vodní cesty.
Obdobně tomu tak bude i v případě prodloužení této vodní cesty z Otrokovic do Kroměříže. 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 intenzitu vodní dopravy, množství emitovaných látek a stávající imisní zátěž hodnoceného území je
dosažení či překročení imisních limitů NO2, způsobené provozem lodní dopravy, prakticky vyloučeno.
Rekreační vodní doprava je navíc provozována převážně pouze v teplé části roku (květen – říjen), což
vylučuje kumulaci se zimním obdobím, kdy je kvalita ovzduší vlivem provozu tepelných zdrojů zhoršena.
K významným nárůstům stávající imisní zátěže nebude docházet. S ohledem na výši imisních limitů
nepředpokládáme dosažení či překročení limitních hodnot pro žádnou znečišťující látku.
S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a vzdálenost vodní cesty od obytné zástavby nelze
očekávat jakékoli ovlivnění kvality ovzduší v blízkých osídlených oblastech.
V průběhu výstavby může především během zemních prací docházet krátkodobě ke zvýšené emisi prašných
částic. Takové případy však budou časově limitovány a jejich dosah bude omezen pouze na plochu vlastního
staveniště a jeho nejbližší okolí. Rozsah a intenzita emise bude nižší než např. při provádění polních prací.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno. Vlivem
záměru nedojde ke změnám rozsahu vodní plochy, záměr nebude mít vliv na místní makroklimatické nebo
mikroklimatické podmínky.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat významem za negativní, velikostí za velmi nízké až
zanedbatelné, rozsahem za lokální. Prodloužení vodní cesty nebude příčinou překračování imisních limitů
v zájmovém území. Významné (relevantní) negativní vlivy na kvalitu ovzduší a klimatické poměry nejsou
očekávány.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Jakékoliv přeslimitní hlukové vlivy nepřicházejí v úvahu, a to ani v období provozu, ani v období výstavby.
Výstavba plavební komory Bělov ani provoz vodní cesty nebude představovat významný zdroj hluku, který by
mohl ovlivňovat hlukově chráněné prostory.
Očekávané hlukové vlivy záměru lze hodnotit významem jako velmi nízké a zanedbatelné, rozsahem jako
lokální.
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Korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (LAeq,T = 65 dB, platí pro období mezi 7:00 a 21:00) bude
splněn do vzdálenosti nejvýše cca 60 až 100 metrů od místa provádění prací. V této vzdálenosti se nenachází
žádný chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb.
Hluk ze stavební činnosti a související nákladní dopravy ovlivní hlukové hladiny v okolí záměru a příjezdových
komunikací celkově málo významným způsobem, navíc půjde o vliv dočasný a krátkodobý.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Vlivy na hlukovou situaci i další fyzikální faktory lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako
velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy na hlukovou situaci
nejsou očekávány.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na povrchové vody
Vliv na charakter odvodnění a změny hydrologických charakteristik
Propojení úseku od ústí Dřevnice (ř.km 164,925) po koncové přístaviště v Kroměříži (ř.km 179,100) bude
zajištěno výstavbou nové plavební komory u stávajícího jezu Bělov. Plavební komora s užitnými rozměry 38,5
x 5,3 m bude umístěna v nadjezí, v těsné blízkosti pravobřežního zavazovacího jezového pilíře, čímž dojde
k rozšíření zdrže. Provozem plavební komory však zůstanou zachovány hydrostatické úrovně na řece Moravě,
proto ovlivnění hydrogeologických či hydrologických charakteristik bude minimální. Dojde k posunu současné
plochy hladiny podzemní vody charakterizované vyrovnáním vzdutí v nadjezí na úroveň podzemní vody
v podjezí, a to směrem na západ o 5,3 m, což je v daných podmínkách zanedbatelné.
Přeložením krátkého úseku pravobřežního Širokého potoka z nadjezí do dolní rejdy jezu zůstanou zachovány
hydrologické parametry této vodoteče, nedojde ke změnám vodních stavů a průtoků, protože se bude jednat
pouze o změnu technického řešení výústní trati v délce max. desítek metrů.
Záměrem nebude ovlivněn profil toku Moravy, nebude zasahováno do koryta toku s výjimkou prohrábek
koryta v úseku vodní cesty mezi ř.km. 177,6 – 179,26 o celkové délce cca 0,820 km k zajištění minimální
plavební hloubky 1,5 m.
Záměr nepovede ke změnám v proudění vody v toku, ani neovlivní hydrologický režim oblasti.
Stavbou nebude dotčena vodnost toku. Nárazově bude při provozu docházet ke zvýšení průtoků v úseku pod
plavební komorou v důsledku prázdnění komory. Jedná se o důsledek provozu vodního díla bez negativních
vlivů na vodní režim toku.
Na levém břehu vodního toku je v prostoru jezu rozestavěná malá vodní elektrárna Bělov. Vzhledem k tomu,
že malá vodní elektrárna nebude a nemůže využívat celého potenciálu řeky k výrobě elektrické energie, lze
předpokládat, že voda potřebná k napouštění a vypouštění plavební komory nesníží energeticky využitelný
potenciál. Toto množství vody bude bráno z podílu, který vždy musí přetékat přes jez z důvodů jiných než
energetických.
Odtokové poměry na území nebudou dotčeny. Odtok srážkových vod se týká jen provozního objektu a
přemostění dolní rejdy bez vlivů na odtokové poměry a vodní tok, do kterého budou srážkové vody svedeny.
Stavba 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 hydrologické charakteristiky lze hodnotit jako prakticky nulové a nevýznamné.
Z hlediska funkce stávající vodní cesty představuje záměr na její prodloužení o cca 14,4 km významný
pozitivní dopad regionálního významu.
Vlivy na jakost vod
Jakost povrchových vod nebude za běžného provozu dotčena. Provoz neklade nároky na vypouštění
odpadních vod splaškových nebo technologických.
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Dešťové vody zachycené na střeše provozního objektu a na mostě přes dolní rejdu budou odváděny do
vodního toku. Tyto vody budou kvalitou prakticky odpovídat kvalitě srážkových vod.
Splaškové odpadní vody z provozního objektu budou shromažďovaný v bezodtoké jímce a odváženy na
vhodnou ČOV. Vzhledem k zanedbatelnému množství (cca 5 m3/rok) nelze očekávat jakékoli ovlivnění funkce
ČOV ani povrchových vod recipientu.
S ohledem na absenci přímých výstupů do vodních toků nelze očekávat v souvislosti s provozem záměru
přímé vlivy na kvalitu povrchových vod.
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.

Vlivy na podzemní vodu
Vlivy na hydrogeologické charakteristiky
V důsledku vzniku plavební komory a rozšířeného nadjezí o 5,3 m může v těsném okolí pravobřežní
ochranné hráze dojít ke zvýšení hladiny podzemní vody. Toto zvýšení však vzhledem k dosavadní šířce řeky
Moravy (cca 80 m) a objemu jezové zdrže (922 000 m3 při provozní hladině 183,60 m n.m.) lze považovat za
prakticky nulové.
V současné době se hladiny podzemní vody ve studnách situovaných nejblíže Moravě (v areálu provozujícím
zabezpečení vodních sportů v nadjezí) pohybují cca 1,5 m pod terénem a jejich hladina je výrazně ovlivněna
vzdutím řeky Moravy. Významnější vliv by mělo dlouhodobé snížení hladiny během výstavby plavební
komory. Jednalo by se však pouze o mírné snížení infiltrace říční vody do břehových sedimentů, řádově
v decimetrech až centimetrech podle vzdálenosti od řeky. Dlouhodobé snížení hladiny ve zdrži je však podle
vodoprávního povolení jezu Bělov a provozního řádu nepřípustné a v rámci výstavby s ním není uvažováno.
Realizace záměru představuje prohrábky koryta toku v celkové délce 820 m a objemu 5 000 m3. Prohrábky
budou prováděny v úsecích (místech), kde nejsou, dle platné legislativy, zajištěny potřebné parametry
plavební dráhy. Jiné zásahy do koryta toku nejsou navrhovány.
Realizace záměru nepovede k významnému zvýšení infiltrace povrchových vod do vod podzemních.
Hydrogeologické charakteristiky (směr proudění, propustnost kolektoru, výška hladiny, infiltrační oblast)
nebudou záměrem dotčeny.
Vlivy na kvalitu podzemních vod
Realizace záměru nebude mít vliv na kvalitu podzemních vod v oblasti.
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.
Vliv na vodní zdroje
Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec do města Kroměříž nebude mít vliv na stávající
vodní zdroje Tlumačov a Kvasice, situované v levobřežní údolní nivě řeky Moravy. Vzhledem k faktu, že
stávající úrovně hladin na řece Moravě zůstanou zachovány i po vybudování plavební komory a nedojde ke
změně odtokových poměrů na řece Moravě, není důvod, aby došlo k ovlivnění vodního režimu ani jakosti
těchto vodních zdrojů.
Během provádění stavby je třeba důsledně dbát na dodržování preventivních opatření směřujících
k vyloučení úniku škodlivin do horninového prostředí, které je s výjimkou povodňových hlín velmi dobře
propustné, a znamená velmi rychlý tranzit kontaminantů mimo oblast úniku.
Navrhovaným záměrem prakticky nebudou ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické charakteristiky širšího
okolního zájmového území.
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Vliv na povrchové vody v posuzované oblasti i v širším okolí lze souhrnně hodnotit významem jako negativní,
velikostí jako velmi nízký až zanedbatelný.
Vliv na podzemní vody lze souhrnně hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako velmi nízký až
zanedbatelný.
Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr bude vyžadovat zábor zemědělského půdního fondu v rozsahu cca 1 000 m2; zábor pozemků
určených k plnění funkcí lesa není vyžadován.
Přestože dotčená zemědělská půda je zařazena do I. třídy ochrany lze s ohledem na charakter dotčeného
území a rozsah záměru hodnotit zábor ZPF jako akceptovatelný. Vlivy na půdu z hlediska záboru jsou
hodnoceny jako málo významné a lokální.
Vliv na kvalitu půdy na okolních pozemcích lze hodnotit jako bezvýznamný. Záměr nebude zdrojem
nebezpečných a rizikových látek, ani jiným způsobem neovlivní stávající kvalitu půdy v dotčeném území.
Záměrem nebude dotčena infrastruktura spojená s využitím půdy (závlahy, odvodnění).
Vlivy na půdu lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí nízké, rozsahem lokální. Významné
(relevantní) negativní vlivy na půdu nejsou očekávány.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Na navrhovaném prodloužení vodní cesty Otrokovice – Rohatec dojde v důsledku zajištění kontinuální
minimální plavební hloubky (1,5 m) v několika úsecích toku k nutným prohrábkám dna koryta toku Moravy.
Minimální úroveň dna zajišťující minimální plavební hloubku je 182,10 m n.m. a na několika úsecích toku dno
koryta tuto úroveň převyšuje. Dle předběžných informací (zaměření dna toku) se jedná o celkem tři úseky,
blíže specifikované v následující tabulce.
Tab.: Přehled prohlubovaných úseků řeky Moravy

stávající
úroveň dna

prohrábka

177,87 až 178,32 (úsek 1)

prům. 182,30

plošná prohrábka o prům. skrývce 0,2 m – celkem 2 500 m3

179,07 až 179,26 (úsek 2)

prům. 182,40

plošná prohrábka o prům. skrývce 0,3 m – celkem 2 100 m3

prům. 182,50

lokální prohrábka o prům. skrývce 0,4 m – celkem 400 m3

říční km

177,57 až 178,87 (lokální
- souhrnná délka cca 120
m)

minimální
úroveň dna

182,10

Maximální mocnost prohrábky na požadovanou minimální úroveň dna zajišťující plavební hloubku je 1,11 m
(lokální prohrábka). Prohloubení koryta na splavnou úroveň bude realizováno v rámci kvartérních pokryvných
útvarů, kdy plovoucími bagry dojde k odtěžení fluviálních štěrkopísků v požadovaných mocnostech.
Provedený zásah nebude mít vliv na stabilitu břehů ani na stabilitu hrází podél jezové zdrže.
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. Geologické poměry
nebudou ovlivněny.
Kvalita horninového prostředí nebude za běžného provozu ovlivněna.
Jiné přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny. Poškození a ztrátu geologických či
paleontologických památek nelze předpokládat.
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Vliv na těžbu štěrkopísků
Záměr současně z výše uvedených důvodů nebude mít vliv na uvažovanou těžbu štěrkopísků na území
zvaném Amerika, situovaném v levobřežní údolní nivě řeky Moravy mezi Tlumačovem a Kvasicemi, ani na
připravovanou těžbu v k.ú. Střížovice, situovanou v pravobřežní nivě řeky Moravy.
Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí
nízké, rozsahem lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy nejsou očekávány.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na flóru - zhodnocení záměru z hlediska botaniky
Vzhledem k přítomnosti běžných druhů rostlin vyskytujících se v místě navrhované plavební komory lze
negativní vliv záměru na vegetaci vyloučit. Stejně tak lze vyloučit negativní vliv provedení navrhovaných
prohrábek koryta toku, jelikož makrofyta po „uvedení toku do původního stavu“ po povodních v roce 1997
zmizela.
Z ohrožených druhů jsou potencionálně ohroženy krtičník křídlatý, barborka přitisklá a ostřice Bukeova
dalšími úpravami a zpevňováním břehů a vytlačováním kompaktními porosty nepůvodních druhů. Nejedná se
však o druhy chráněné ve smyslu přílohy č. II vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, ale o klasifikaci dle
Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (Holub & Procházka, 2000). Do budoucna by bylo
vhodné podporovat přítomnost keřových i stromových vrb na březích Moravy zvyšující ekologickou stabilitu a
poskytující prostor pro život a úkryt živočichům vázaným na vodní prostředí řeky Moravy.
Vliv vodní dopravy na vegetaci pobřežních partií lze spatřovat spíše ve formě vymývání substrátu a
rozrušování nebo ovlivňování vegetace na břehové čáře. Vzhledem k charakteru vegetace a současně
navrhovaným podmínkám provozu vodní cesty lze z botanického hlediska tento jev považovat za
nevýznamný.

Vlivy na faunu - zhodnocení záměru z hlediska zoologie
Savci
V této skupině lze reálně uvažovat pouze o ovlivnění bobra evropského, který se vyskytuje po celém
sledovaném úseku. Nory jsou více koncentrovány do úseků s břehovým porostem a do úseků relativně
zachovalých. Tento druh bude přímo ovlivněn lodním provozem, a to zejména rušením hlukem a průjezdy
plavidel, a činností při provádění prohrábek. Vzhledem k jeho dobré adaptabilitě lze předpokládat, že se
přizpůsobí lodnímu provozu bez významných negativních dopadů. Lze očekávat jeho důraznější přechod na
noční aktivitu.
Ptáci
Ovlivnění této skupiny se týká prakticky výlučně rušení způsobeného provozem lodí, zejména u druhů
vázaných na biotop řeky jako jsou luňák hnědý, orel mořský, rybák obecný, potápka malá a ledňáček říční ať
jako zdroj potravy nebo hnízdní biotop. Nelze však očekávat žádné významné negativní ovlivnění uvedených
druhů ani jejich teritoria.
Obojživelníci a plazi
Negativní působení v podobě ovlivnění pobřežní zóny průjezdy lodí je možné předpokládat pouze u skokanů
zelených, a to jak dospělců tak juvenilních stádií. Při silnějším provozu v období rozmnožování může mít
tento vliv na populaci fatální následky. Zde je důležitá podmínka na dodržování maximální povolené rychlosti
plavidel, což výrazně sníží možnost popsaných negativních vlivů.
Z plazů může být navrhovanými prohrábkami i provozem na vodní cestě negativně ovlivněna populace
užovky obojkové, jenž je vázána na vodní prostředí.
V místě navrhované plavební komory bude ovlivněna ještěrka obecná, pro kterou jsou kamenné a
popraskané betonové dlažby a zídky jezového objektu vhodným prostředím. Lze však očekávat, že okolí jezu
nezasažené výstavbou poskytne dostatečné útočiště stávajícím jedincům a vliv na populaci oblasti nebude
likvidační. Při vhodné stavební úpravě nových objektů lze předpokládat jejich opětovné osídlení.
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Ryby
Za významnější negativní vlivy na rybí společenstvo lze považovat stavební činnost v místě plavební komory
a prohrábky koryta, které vyvolají dočasné zhoršení kvality vody a přispějí k unifikaci vodního prostředí
odstraněním mělčích částí toku.
Negativně se také projevuje provoz lodí. Vlivem zvýšené turbidity vody a rušením průjezdy plavidel budou
omezeny životní podmínky rybích společenstev. Negativní vlivy na pobřežní část toku v podobě příboje mají
negativní vliv na rozmnožování ryb a na odrůstání juvenilních stádií. Závažnost tohoto jevu je akcentována
postižením téměř celého úseku v mezijezí a nemožností přístupu ryb na vhodnější stanoviště (nevhodné
napojení přítoků). Pro snížení závažnosti uvedených vlivů je nutné respektovat opatření v omezení rychlosti
plavidel a vymezené plavební dráhy.
V případě výraznějšího omezení mělkých štěrkových pláží a mělkých pobřežních partií by došlo k
všeobecnému snížení úspěšnosti reprodukce ryb a přesunu od říčních (reofilních) druhů k druhům
indiferentním (neutrálním).
Hmyz a vážky
Hmyz nebude realizací záměru významněji ovlivněn. Je však vhodné zachovat jedinou významnější náplavu
jižně od Kvasic (viz návrh opatření).

Vliv na chráněná území
a) Vlivy na prvky ÚSES
Záměr výstavby plavební komory Bělov a prodloužení vodní cesty Otrokovice - Rohatec se nachází
v ochranném pásmu NRBK, aniž ovlivňuje jeho funkce. Poloha a rozsah záměru nemohou nijak ohrozit
ekologicko-stabilizační funkce biokoridoru ani přes polohu v jeho ochranném pásmu. Potenciální ohrožení
funkcí biokoridoru je dáno spíše možností úniku cizorodých látek do vodního toku, což je komentováno
v příslušných kapitolách pojednávajících o ochraně vod.
Realizací záměru nedojde k prostorovému ani funkčnímu ovlivnění prvků územního systému ekologické
stability regionální a lokální úrovně.
Vlivy na prvky ÚSES lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako nízké, rozsahem
regionální.
b) Vlivy na významné krajinné prvky
Záměr je situován na plochy významných krajinných prvků „ze zákona“: vodní tok a niva řeky Moravy.
Ekologicko-stabilizační funkce toku a nivy nebude negativně dotčena za předpokladu důsledného zajištění
ochrany vod a půdního povrhu jak v etapě provozu tak zejména v etapě výstavby plavební komory a
provádění prohrábek koryta. Registrované VKP nejsou záměrem přímo ani zprostředkovaně ovlivněny.
Vlivy na VKP lze hodnotit jako negativní, velikostí jako nízké až střední, rozsahem lokální (niva řeky) až
regionální (vodní tok).
c) Vlivy na zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území vymezená v zájmovém území záměru nejsou záměrem dotčena ani prostorově, ani
kontaktně, ani zprostředkovaně. ZCHÚ tedy nebudou záměrem ovlivněna a vlivy v tomto směru lze hodnotit
jako nulové.
d) Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Na základě předběžného projednání na příslušném krajském úřadu nebylo požadováno provedení posouzení
podle § 45 i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění (viz stanovisko KÚ Zlínského kraje v příloze č. 4). Také
dle názoru zpracovatelů oznámení nemohou být nejbližší evropsky významné lokality ani ptačí oblasti
posuzovaným záměrem ovlivněny.
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Vlivy na ekosystémy
V důsledku realizace záměru dojde k bezprostřednímu ovlivnění místa výstavby, které nemá zvýšenou
biologickou hodnotu a jedná se o kosené nebo neudržované bylinné porosty a z biologického hlediska
nevýznamné plochy. Podceňovat nelze ovšem riziko znečištění vody v toku, jelikož záměr do toku zasahuje.
Při použití standardních technologií by se však mělo jednat pouze o rizika na úrovni havárií. Záměr nebude
významným zdrojem hluku a nelze tudíž očekávat významný vliv hluku na faunu v okolí záměru.
Zvýšenou dopravu lze vzhledem k předpokládanému dopravovanému objemu materiálů a vzhledem k
trasování komunikací považovat za únosnou.
Významnější budou otřesy při demoličních pracech a zemních pracech (zatloukání štětovnic). Na tyto
podněty budou negativně reagovat zejména rybí společenstva a je nutné je realizovat mimo období zimního
klidu ryb (listopad – březen).
Dalším plošně významným vlivem budou prohrábky koryta. Již v průběhu přípravy záměru byly prohrábky
významně omezeny a to jak rozsahem tak objemem. Úsek koryta řeky Moravy dotčený prohrábkami byl z
původní délky 3 300 m zkrácen na konečných cca 820 m. Tohoto snížení bylo dosaženo jednak zkrácením
délky prodlužované vodní cesty, tak i zvýšením minimální plavební hladiny do úrovně 183,60 m n.m.
(provozní hladina jezu Bělov). Tato úprava má za následek zachování proudného úseku řeky od ř.km
179,260 do 180,722. Přesto zde dojde k destrukci společenstev bentosu a dalších organismů vázaných na
dno a k výraznému zákalu vody. Z tohoto důvodu je nutné prohrábky provádět mimo období rozmnožování
ryb. Vzhledem k rychlosti driftu a redriftu bentosu je možné považovat vliv na tato společenstva organismů a
nepřímý vliv na ichtyocenózu za rychle pomíjivý.
Zásadněji se mohou prohrábky projevit na omezení rozlohy stanovišť rheofilních druhů ryb, a to zejména
vzhledem k omezené rozloze proudných a mělkovodních úseků v posuzované části toku. Rozhodně by měly
být zachovány úseky břehových náplavů (jižně od Kvasic).
K nejrozsáhlejšímu ovlivnění ekosystémů sledovaného úseku toku Moravy a okolí dojde v důsledku zvýšení
intenzity lodní dopravy na stávající vodní cestě. Lodní doprava zde již existuje, ale je z důvodu "separátnosti"
úseku pouze lokálního a krátkodobého významu s minimální frekvencí. Jako hlavní negativa lze jmenovat
hluk, emise a pohyb plavidel. Všechny uvedené faktory však budou nízké a nebudou výrazně ovlivňovat
životní podmínky živočichů v dotčeném území. Na druhou stranu se jedná o zatraktivnění dnes poměrně
málo lidmi navštěvované a z hlediska vodní dopravy málo frekventované oblasti. Přestože velikost těchto
vlivů nelze zcela exaktně kvantifikovat, lze předpokládat jejich pozvolný nárůst a schopnost ekosystémů se
jim přizpůsobit.
Vlivy plavby na rybí společenstva a litorál lze zhodnotit na základě podrobného rozboru problematiky v
příloze č. 3 Biologického průzkumu. Jak je konstatováno v závěru citované zprávy, ve sledovaném úseku
prakticky chybí přirozené úseky vhodné pro rozmnožování ryb a vývoj potěru a také typické zóny s
rozvinutou litorální vegetací. Zvyšování turbidity v toku vzhledem ke štěrkovému charakteru větší části dna
lze považovat za nevýrazné. Z těchto důvodu lze konstatovat, že uvedené zásahy nemohou výrazně zhoršit
nebo narušit stávající podmínky.
Provoz plavební komory bude mít pozitivní vliv zejména na protiproudovou migraci některých druhů ryb skrz
plavební komoru. Tento význam plavební komory je o to vyšší, že jezový stupeň Bělov není opatřen rybím
přechodem.
Na základě provedeného hodnocení lze souhrnně konstatovat, že negativní vlivy výstavby a provozu plavební
komory na jezovém stupni Bělov a prodloužení vodní cesty Otrokovice – Rohatec v délce cca 14,4 km do
přístaviště v Kroměříži na faunu a flóru lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, z hlediska velikosti
jako nízké až střední, rozsahem jako lokální, bez zásadních negativních dopadů na zjištěné současné druhy a
jejich populace.
Vlivy na prvky ÚSES lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako nízké, rozsahem
regionální.
Vlivy na VKP lze hodnotit jako negativní, velikostí jako nízké až střední, rozsahem lokální (niva řeky) až
regionální (vodní tok).
Zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti nemohou být záměrem ovlivněny.
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Realizace prohrábek v délce 820 m ovlivní hloubkové a proudové poměry v zájmovém úseku toku mezi
dvěma jezy nevýznamným způsobem, i když půjde o změnu trvalou. Tyto změny se mohou v budoucnu
projevit na složení rybích společenstev. Vzhledem k současnému stavu toku a tím i ichtyofauny se však jedná
o posun již velmi špatného stavu a lze je považovat za nevýznamné.
Možné negativní vlivy způsobené lodní dopravou budou ve značné míře záviset na organizaci a regulaci
dopravy a dodržování stanovených opatření, jejichž zásady jsou formulovány v kapitole D.IV. (Opatření
k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Záměr je situován na plochách stávajícího vodního toku, jehož územní vymezení ani funkce nebudou nijak
dotčeny. Nová plavební komora je situována u stávajícího jezu Bělov, jehož překonání umožní navrhované
prodloužení vodní cesty.
Vlastní stavba nevyvolá žádné změny stávajícího charakteru krajiny. Záměr není spojen se zásahem do
stávající infraktruktury včetně dopravních staveb (mosty). Součástí záměru je pouze přemostění dolní rejdy,
které naváže na stávající most na koruně jezu Bělov a silnici III/36745 beze změny výškových, šířkových či
směrových parametrů dané komunikace.
Záměr nevyvolává prakticky žádné významnější kácení dřevin či porostů ani v okolí plavební komory ani
v prostoru přístaviště Kroměříž. Břehy toku nebudou s výjimkou výstavby prostoru plavební komory a
přístaviště Kroměříž záměrem nijak zasaženy. V příloze č. 1.9. je uvedena fotodokumentace současného
stavu území.
Pro posouzení vlivu záměru na krajinný ráz a estetické parametry území v souvislosti s umístěním plavební
komory na území Přírodního parku Chřiby je podstatné hodnotit jej v kontextu určujících faktorů krajinného
rázu území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika pohledů.
Vznik nové charakteristiky území
Realizací záměru nedojde ke vzniku nové ani ke zvýraznění současné charakteristiky dotčeného území.
Plavební komora bude situována těsně vedle stávajícího jezu a neovlivní význam či charakter daného místa.
Navrhované objekty budou v měřítku stávajících staveb a nepovedou k významnější změně charakteru
území.
Narušení stávajícího poměru krajinných složek
Vlastní plavební komora je sice novým antropogenním prvkem, který posouvá poměr krajinných složek
k negativním, ale rozsahem se jedná o velmi malý zásah, takže poměr krajinných složek nebude významněji
dotčen.
Narušení vizuálních vjemů
Záměr nepředstavuje hmotově a vizuálně krajinářsky významný objekt a jeho realizací nedojde k narušení
pohledových situací či vizuálních vjemů. Umístěním vedle stávajícího jezu Bělov nebude plavební komora
prakticky vizuálně odlišitelná a nelze očekávat narušení současné situace v negativním směru.
Z hlediska vlivů na krajinný ráz zájmového území lze konstatovat, že záměr nevyvolá žádné negativní dopady
na stávající krajiné struktury a charakteristiky. Realizace záměru nepotlačuje kulturně celostátně nebo
regionálně významné historické hodnoty území ani nelikviduje stávající, pohledově určující strukturní prvky
krajiny. Celkově se jedná o vliv velmi nízký až zanedbatelný, málo významný a lokální.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebude dotčen hmotný majetek mimo stavby určené k asanaci na území výstavby.
Dotčené inženýrské sítě v místě výstavby budou přeloženy bez zásahu do jejich funkčnosti. Jiný majetek
nebude dotčen nebo nebude omezena jeho funkce.
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V provozním řádu jezu Bělov je uvedeno, že „původní pevný jez v Kvasicích je v současnosti zatopen.“ Tato
konstrukce v ř.km 171,615 (asi 300 m nad betonovým mostem v Kvasicích) je viditelná pouze při snížení
hladiny ve zdrži. V dalších fázích projektové přípravy záměru je třeba upřesnit zda bude nutné odstranění
zatopeného jezu či bude ponechán v současném stavu. V případě odstranění bude specifikován současný
stav zbytkových konstrukcí jezu v Kvasicích, určeny podmínky a technologický postup odstranění těchto
konstrukcí.
V dotčeném území nejsou situovány žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence
proto nebudou ovlivněny.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě plavební komory a zejména při
realizaci prohrábek koryta je sice nízká, není však zcela vyloučena. Je proto nutné zajistit archeologický
dozor resp. záchranný archeologický výzkum.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky lze hodnotit jako velmi nízké resp. jako nulové. Významné
(relevantní) negativní vlivy na majetek či památky nejsou očekávány.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Posuzovaný záměr prodlužuje stávající vodní cestu do dalšího provozuschopného úseku. Tento úsek zahrnuje
řeku Moravu až do Kroměříže. Tím bude na vodní cestu připojeno regionálně významné centrum - město
Kroměříž. Tento efekt je třeba hodnotit jako pozitivní.
Využití vodní cesty zůstane i nadále turisticko-rekreační, 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. Jde o počet do cca 500 vozidel za špičkový den, rozložených do celého
regionu vodní cesty (nikoliv tedy na jedinou komunikaci). Z tohoto důvodu nepřekročí vlastní nárůst silniční
dopravy v důsledku prodloužení vodní cesty o posuzovaný úsek Bělov - Kroměříž řádově 100 až 200 vozidel
za špičkový rekreační den (sobota, neděle v průběhu plavební sezóny). Jde tedy o poměrně nízkou intenzitu
silniční dopravy, která nezpůsobí významné přitížení komunikační sítě ani kapacitní nebo jiné problémy.
Rovněž tak generované intenzity cyklistické nebo pěší dopravy (včetně využití železnice) jsou z dopravního
hlediska nepodstatné.
Posuzovaný záměr neomezí stávající komunikační systém území, zůstanou zachovány všechny existující
komunikace včetně polních a lesních cest i turistických a cyklistických tras.
Vlivy v průběhu výstavby jsou celkově málo významné. Celkové intenzity stavební dopravy v řádu nejvýše
několika desítek těžkých vozidel denně významně neovlivní celkové intenzity dopravy na komunikační síti a
jde přitom o vliv dočasný. Totéž se týká i nezbytného přerušení provozu na silnici III/36745 po dobu
výstavby přemostění. Výluka v délce max. 2 měsíců bude nahrazena objížďkami po okolních komunikacích,
dopravní obsluha obcí bude nepřetržitě zajištěna. Vzhledem k nízkému dopravnímu zatížení silnice III/36745
nezpůsobí objížďky významnější dopravní problémy.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány. Nedochází k rozvoji ani k omezení stávající infrastruktury,
infrastrukturní sítě budou pouze přizpůsobeny resp. využity pro záměr.
Z hlediska napojení města Kroměříž na stávající vodní cestu s výlučně turisticko-rekreačním využitím lze vlivy
na dopravní infrastrukturu hodnotit jako pozitivní, středně významné, regionálního rozsahu.
Vlivy na zatížení dopravní infrastruktury jsou hodnoceny z hlediska významu jako negativní, z hlediska
velikosti jako nízké až zanedbatelné, rozsahem jako regionální. Významné (relevantní) negativní vlivy na
dopravní a jinou infrastrukturu nejsou očekávány.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy výše nepopsané.
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D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah negativních vlivů je vymezen rozsahem záměru a navazujícími efekty, které se projevují i ovlivněním
jednotlivých složek životního prostředí.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit tyto charakteristiky:
→ vlivy na povrchové a podzemní vody (etapa výstavby a havarijní situace);
→ vlivy na faunu, flóru a ekosystémy (etapa výstavby a havarijní situace);
→ dopravní infrastruktura (etapa výstavby i trvalého provozu).
Ve všech uvedených charakteristikách jsou negativní důsledky realizace záměru hodnoceny jako nízké až
střední, prakticky málo významné, lokálního až regionálního rozsahu. V ostatních složkách a charakteristikách
životního prostředí jsou vlivy hodnoceny jako velmi nízké až nulové, objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím
státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou za účelem minimalizace vlivů navrženy následující
podmínky a opatření.
Opatření pro etapu přípravy
f V rámci výstavby plavební komory u jezu Bělov bude nezbytné přeložit koncovou část Širokého potoka,
která je v současné době zaústěná v nadjezí, do dolní rejdy.
f Současné technické řešení, kdy je Široký potok ve výustní části opevněn dlažbou navazující na betonový
monolitický objekt s česlemi a šachtou v jezovém tělese zaústěnou do vývaru jezu, je vyhovující, funkční
a akceptovatelné i pro variantu zaústění přeložky do dolní rejdy.
f Projektovaná plavební komora, horní rejda plavební komory a část přeložky výustní trasy Širokého
potoka budou situovány v území zatápěném stoletou vodou. Dolní rejda a výustní část přeložky Širokého
potoka budou zatápěny i dvacetiletou vodou.
Záměr bude navržen tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů v okolí vlastních staveb, ale ani ke
zvýšení hladiny nebo rychlosti proudění v místech objektů uvedených mezi ohroženými v povodňovém
řádu obce Bělov: rodinný dům č.p. 93, areál výcvikového střediska pro psy, zahrádkářský areál pro psy,
sklady a obslužné plochy u rodinného domku č.p. 106 a transformovny 22/0,4 kV-T29 Jez Bělov o
výkonu 100 kVA.
f Hydrogeologické vrty HJV1 a HJV6 realizované podél pravého břehu v rámci inženýrsko-geologického
průzkumu v roce 2008 (Gardavská A.) je třeba zachovat až do doby nutnosti jejich odstranění stavbou,
protože detailní hydrogeologické sledování v místě vrtu schází. Na vrtech je třeba provádět monitorování
z hlediska úrovní hladin (nutno doplnit i měřením hladin v Moravě v nadjezí i podjezí) a odběrem vzorků
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pro analýzy, případně ekonomičtějším a operativnějším elektrochemickým měřením parametrů vody
v úseku perforace a v korytě řeky.
V obdobném rozsahu je třeba sledovat i vrty HJV2 a HJV3, které mají monitorovat režim podzemní vody
v podložních pískovcích (II. zvodeň, kvartér odtěsněn).
f Likvidace vrtů před jejich odtěžením stavbou musí splňovat náležitosti podle geologického zákona (např.
tyto vrty musejí být po likvidaci vyřazeny z databáze hydrovrtů vedené ČGS – Geofondem).
f V rámci navrhovaných prohrábek dna koryta řeky Moravy pro zabezpečení kontinuální minimální plavební
hloubky nesmí dojít k porušení hrází podél břehů toku jezové zdrže ani k odtěžení poloh jílovců, které
lokálně oddělují I. a II. zvodeň, či jinému zásahu, který by ohrozil stabilitu a funkčnost břehů (hrází)
jezové zdrže.
f V provozním řádu jezu Bělov je uvedeno, že „původní pevný jez v Kvasicích je v současnosti zatopen.“
Jeho konstrukce v ř.km 171,615 (asi 300 m nad betonovým mostem v Kvasicích je viditelná pouze při
snížení hladiny ve zdrži) je jedním z relativně nejvyšších bodů dna. V dalších fázích projektové přípravy
je nutné provést zaměření dna v okolí zatopeného původního jezu a specifikovat současný stav
zbytkových konstrukcí jezu v Kvasicích. V případě nutnosti jejich odstranění budou určeny podmínky a
technologický postup zejména s ohledem na ochranu fauny a flóry v rámci provádění prohrábek koryta
toku.
f Prohrábky koryta toku budou realizovány v minimálně možném rozsahu při zajištění příslušných
parametrů plavební dráhy dle platné legislativy. Rozsah prohrábek je v současné době stanoven na
základě předběžných průzkumů a bude dále upřesněn v dalších stupních projektových příprav (DÚR,
DSP). Mimo místa výstavby plavební komory, prohrábek a přístaviště Kroměříž nedojde k žádnému
zásahu do toku Moravy a jeho břehů.
f Záměrem nesmí dojít k zásahu nebo odstranění písčitého jesepu na toku jižně od Kvasic (ř.km přibližně
169,9).
f V dalších fázích přípravy záměru doporučujeme zvážit možnost využití materiálů z prohrábek koryta pro
vytvoření písčitých pláží a mělčin na vnitřních stranách oblouků mimo plavební dráhu v daném úseku
vodní cesty. V takovém případě však nesmí dojít k omezení průtoku stávajícího koryta vodního toku a ke
zhoršení podmínek protipovodňové ochrany dotčeného v území.
f V případě pozitivního archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum.
f Bude vypracován a s příslušnými úřady projednán provozní řád plavební komory a vodní cesty.
f Bude vypracován a s příslušnými úřady projednán plán havarijních opatření pro případ havarijní situace
na toku nebo plavební komoře.
Etapa výstavby
f Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
−

omezování emise tuhých látek,

−

stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných úniků
s možností ohrožení kvality vod,

−

budou dodržována opatření pro prevenci úkapů či úniků ropných látek nebo jiných provozních
kapalin,

−

provozní náplně stavebních strojů a mechanismů pohybujících se v toku nebo v jeho blízkosti budou
na bázi přírodně odbouratelných látek,

−

stání techniky je nutné účinně zajistit pro případ úniku závadných látek.

f Při výstavbě plavební komory nesmí dojít k ohrožení pravobřežního zavazovacího jezového pilíře velkými
vodami (podemletí apod.).
f Bude zpracován povodňový plán pro dobu výstavby vodního díla, který bude
vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy a příslušnému vodohospodářskému orgánu.

předložen

f Při výstavbě nebude dlouhodobě ani trvale snížena hladina na jezu Bělov.
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f Při případném snížení hladiny v jezové zdrži nebo vyhrazení jezu je nutno zamezit zanášení vývaru
jakýmikoli předměty (plaveniny, materiál stavby apod.) a jejich hromadění v prostoru pod mostovkou.
Při jejich odklízení dbát pokynů provozovatele jezu (velmi závažný bod provozního řádu jezu).
f Pro práce v zimním období, resp. ochranu stavby komor, horní rejdy a přeložky Širokého potoka je nutno
počítat s ochranou jezu před zamrzáním nastavením maximální hladiny až na 184,4 m n.m., aby
docházelo k lámání ledové celiny v nadjezí.
f Před uvedením plavební komory do provozu musí být doplněn stávající manipulační řád jezu Bělov ve
všech částech, které doznají změny jednak úpravou vodního díla vybudováním plavební komory a rejd,
jednak nakládáním s vodami rozšířeným o užívání povrchových vod k plavbě podle §7 zákona č.
254/2001 Sb. o vodách. Podle rozhodnutí č.j. ŽP-231/2/9049, 17446/01-NO ze dne 6.8.2001, kterým
bylo povoleno nakládání s vodami na jezu Bělov (vzdouvání a akumulace povrchových vod), nesmí být
změny v nakládání s vodami provedeny bez povolení vodohospodářského orgánu (MěÚ Otrokovice,
OŽP).
f V průběhu stavby je nutné dbát nejpřísnějších preventivních opatření a je třeba vyloučit havarijní
zhoršení jakosti vody (voda z jezové zdrže napájí infiltrací vodárenská území) i jakékoli úniky škodlivin do
horninového prostředí.
f Při zemních pracích v oblasti plavební komory, přeložky Širokého potoka a odtěžování zásypů někdejšího
výkopu při výstavbě jezu Bělov je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Nelze vyloučit bodový, ojedinělý výskyt
předmětů či hmot, které bude nutno odtěžit odděleně a odstranit samostatně, nikoli jako odpad kat. č.
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03.
f Minimalizovat rozsah ploch narušených výstavbou včetně odvozu materiálu z prohrábek koryta toku.
Všechny plochy dotčené výstavbou rekultivovat před kolaudací podle plánu rekultivace.
f V průběhu výstavby vyloučit odtok splavenin a půdní erozi ze staveniště i všech dotčených ploch do
vodního toku.
f Prohrábky koryta a práce v toku event. jeho blízkosti budou prováděny mimo vegetační období, období
rozmnožování a období klidu na vodu vázaných živočichů (vhodným obdobím srpen, září, říjen).
f Po dobu výstavby je vhodné zajistit biologický dozor autorizované osoby v místě staveniště a prohrábek
za účelem kontroly a ověřování vhodnosti zvoleného postupu z hlediska ochrany přírody.
f Stavební činnost s významnějšími zdroji hluku je vhodné omezit pouze na denní období, resp. mezi 700 –
2100 hod.
Opatření pro fázi provozu
f Před zahájením provozu bude zpracován (aktualizován) provozní řád vodní cesty. Tento provozní řád
bude obsahovat stanovení období omezení provozu, stanovení lokalit se zákazem výstupu na břeh,
omezení plavební rychlosti nebo vyloučení plavby některých druhů plavidel. Zejména se jedná o
následující podmínky:
−

z hlediska ochrany přírody je nutné omezení rychlosti plavidel na max. 10 km/h;

−

provoz plavební komory bude omezen v době od 18:00 hod do 8:00 hod a vyloučen v období
hnízdění ptactva (březen – duben);

−

v daném úseku vodní cesty je nutné omezení (vyloučení) plavby rychlých vodních dopravních
prostředků (zejména vodních skůtrů).

Provozní řád bude konzultován a schválen příslušnými orgány státní správy v oblasti ochrany přírody.
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D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Záměr (výstavba plavební komory a prodloužení vodní cesty s výhradně turistickým využitím) není
potenciálně významným zdrojem znečišťování či poškozování životního prostředí. Charakter záměru nedává
předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví.
V žádné z prověřovaných oblastí (veřejné zdraví, ovzduší, voda, půda, geofaktory, živé složky přírody, hluk,
doprava, památky, krajina) se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožnily jednoznačnou formulaci závěrů.
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly
identifikovány.

STRANA 73 z 87

PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Záměr je řešen v jedné variantě umístění dané umístěním stávajícího jezu Bělov a navrhované plavební
komory u tohoto jezu, a dále stávající vodní cestou vedenou vodním tokem Moravy, na který je vázán.
Lokalizace záměru proto nebyla řešena ve více variantách.
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě.

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 severního ukončení vodní cesty v současném místě pod jezem
Bělov bez jejího prodloužení do Kroměříže.
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.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Přestože zájmové území je z hlediska ochrany přírody a krajiny významné a
v širším měřítku požívá značné ochrany, realizace záměru nevyvolá takové změny, které by vedly k devastaci
či poškození dotčeného území s omezením jeho současných funkcí, či změně stávajících charakteristik.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze ve většině
parametrů hodnotit jako nulovou až velmi nízkou, vyjímečně jako střední, bez zásadních a významných
negativních dopadů.
Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez. Využití území nevyvolává zásadní
střety zájmů z hlediska územního plánování. Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska
možných vlivů na životní prostředí považovat za přijatelný způsob využití území.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Tématické mapové, obrazové a grafické přílohy včetně fotodokumentace dotčeného území jsou součástí
příloh tohoto oznámení.
Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení.

F.II.

DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uváděny.
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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 možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

G.I.
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č.
163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb. Účelem tohoto oznámení je poskytnout základní informace o
charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby
zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své písemné vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu
příslušného krajského úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné
vypořádání všech písemných připomínek bude součástí písemného závěru zjišťovacího řízení, který vydá
příslušný úřad.

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je vybudování nové plavební komory u jezu Bělov a s tím
související prodloužení severního konce vodní cesty Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál) až do města
Kroměříž. Toto prodloužení spočívá v zajištění parametrů stávající vodní cesty, vedené řekou Moravou, dle
platné legislativy.
Název záměru: Plavební komora Bělov
Oznamovatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 - Vinohrady
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
9.4
Vodní cesty včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol pro nakládání a
vykládání na břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou vodní dopravu.
A

Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí.
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V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr
charakterizován následujícími údaji:
Vodní cesta

délka nově prodlužovaného úseku vodní cesty BK

14,335 km

z toho:
- délka v součastnosti splavného úseku vedeného stávající vodní cestou (bez úprav)

13,515 km

- délka upravovaného úseku stávající vodní cesty na parametry dle platné legislativy

0,820 km

Plavební komora Bělov

šířka plavební dráhy

10,0 m

plavební hloubka

1,5 m

spád

2,3 m

užitná délka

38,5 m

užitná šířka

5,3 m

minimální hloubka vody nad záporníkem

1,5 m

minimální podjezdná výška nad maximální plavební hladinou

4,0 m

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

220 tun

Záměr na vybudování nové plavební komory je umístěn na území České republiky (pravý břeh řeky Moravy)
na území obce Bělov, která leží ve Zlínském kraji. Související prodloužení vodní cesty se pak dotýká obcí,
jejichž katastry v řešeném úseku prochází řeka Morava: Otrokovice, Žlutava, Bělov, Kvasice, Střížovice,
Hulín, Kroměříž.
Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Zlínský

obec:

Otrokovice

katastrální území: Otrokovice

Žlutava

Žlutava

Bělov

Bělov

Kvasice

Kvasice

Střížovice

Střížovice u Kvasic

Hulín

Hulín

Kroměříž

Trávník, Kroměříž, Bílany

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (obrázek č. 1, str. 77, podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Vodní tok Moravy od ústí vodního toku Bečvy po soutok s vodním tokem Dyje, včetně průplavu Otrokovice Rohatec, je dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, dle §3 odst. 4
písm. c), zařazen mezi dopravně významné, využívané vodní cesty.
V tomto úseku se nalézá předmětný úsek řeky Moravy, který bude dotčen touto navrhovanou investiční akcí,
tzn. úsek od ústí Dřevnice, ř.km 164,925, po koncové přístaviště v Kroměříži v ř.km 179,100, resp. konec
upravovaného úseku v ř.km 179,260.
Vodní cesta Otrokovice - Rohatec (Baťův kanál) je splavná v celé své délce, tj. cca 52 km (ústí Dřevnice do
Moravy - jez Sudoměřice na Radějovce). V současné době se připravuje v rámci investiční akce "Prodloužení
splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec" prodloužení jižní části této vodní cesty do zdrže jezu Hodonín,
potažmo do Hodonína. Tímto prodloužením se celková splavná délka zvýší na cca 60 km.
Na tuto souvisle splavnou vodní cestu navazuje na severním konci splavný úsek řeky Moravy: ústí Dřevnice jez Bělov. K jezu Bělov zasahuje hydrostatická hladina vzdutá jezem Spytihněv, která zajišťuje dostatečné
plavební hloubky. Kóta hydrostatické hladiny jezu Spytihněv je 181,30 m.n.m.
Vzdutí jezu Bělov zasahuje až k jezu Kroměříž v ř.km 182,867. Délka zdrže tak činí cca 16 km. Tato zdrž je v
předmětném úseku od jezu Bělov po konec upravovaného úseku vodní cesty v Kroměříži, ř.km 179,260,
splavná v délce cca 12 km.
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Koncové přístaviště v Kroměříži je uvažováno v ř.km 179,100 na Erbenově nábřeží.
Posuzovaný úsek je tedy zařazen mezi dopravně významné vodní cesty. Přesto je zde uvažováno prakticky
výhradně s plavbou rekreační a vodní dopravou místního významu.
Obrázek č. 1: Poloha záměru a jeho okolí

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 oživen v průběhu 90. let minulého století a
vodní cesta byla postupně obnovována a prodlužována.
Pro turistické využití vodní cesty je účelné propojení do atraktivních míst, které mohou být cílem pro další
aktivní rekreaci. Takovým místem může být město Kroměříž, které leží na toku Moravy a vyznačuje se
bohatou historií a řadou významných památek.
Záměr na prodloužení vodní cesty Baťův kanál je vázán na polohu stávající vodní cesty vedené řekou
Moravou v úseku mezi městy Otrokovice a Kroměříž. Vlastní dotčené území je omezeno na vlastní vodní tok
a plochu pro vybudování nové plavební komory u jezu Bělov.
Platné územní plány respektují stávající polohu jezu Bělov a toku Moravy, které nejsou záměrem z hlediska
funkčního využití dotčeny.
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Navrženým záměrem nedochází k podstatným změnám ve využití vlastního dotčeného území ani širšího okolí
jezu ani vodního toku.
Prodloužení vodní cesty bude navazovat na již splavný úsek Baťova kanálu Otrokovice – Rohatec (Hodonín).
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. Významné
kumulace vlivů s jinými záměry nejsou v reálném horizontu očekávány.
Důvodem realizace předkládaného investičního záměru je záměr prodloužit severní konec historické vodní
cesty Otrokovice - Rohatec (Baťův kanál) do města Kroměříž. Připojením významného kulturního a
turistického centra, kterým Kroměříž bezpochyby je, tak dojde k významnému zvýšení atraktivity celé vodní
cesty a budou tak vytvořeny podmínky pro lepší využití turistického potenciálu celého území ležícího podél
Baťova kanálu.
Vodní turistika se svými specifickými stavbami i objekty, zvláštní atmosférou, historickými reminiscencemi a
spojením s přírodou tvoří velmi zvláštní kolorit v každé oblasti. Ten je často využit jako typický prvek regionu
zejména pro rozvoj turistického ruchu.
Novým posláním vodní cesty Otrokovice - Rohatec (Baťův kanál), prodloužené na souvisle splavný úsek
Kroměříž - Hodonín délky cca 74,4 km, je vytvoření páteře pro turisticky hojně využívanou oblast Moravské
Slovácko, na které bude možno rozvinout síť turistických a rekreačních služeb.

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 průtoků na řece Moravě 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).
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.

Technické řešení záměru
Požadavky na technické řešení
Cílem projektu je prodloužit severní konec vodní cesty Otrokovice - Rohatec (Baťův kanál) do města
Kroměříž a zajistit tak souvisle splavnou vodní cestu v úseku Kroměříž – Rohatec (Hodonín). Tohoto
prodloužení bude dosaženo propojením v současné době splavného úseku řeky Moravy ústí Dřevnice (ř.km
164,925) - jez Bělov (ř.km 166,770) se zdrží jezu Bělov, která sahá až k jezu Kroměříž (ř.km 182,867).
Propojení bude zajištěno výstavbou nové plavební komory u stávajícího jezu Bělov, horní a dolní rejdy včetně
čekacích stání a nového přemostění stávající komunikace. Ve zdrži jezu Bělov budou v nezbytném rozsahu
provedeny úpravy, které zajistí požadované parametry vodní cesty. Nedílnou součástí prodloužené vodní
cesty je i koncové přístaviště v Kroměříži (ř.km 179,100).
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Celková délka nově prodlouženého úseku vodní cesty Otrokovice – Kroměříž bude činit 14,335 km. Ukončení
je navrženo v ř.km 179,260 před mostem pro pěší přes Moravu, spojujícím Erbenovo a Švabinského nábřeží.
Řeka Morava od ústí vodního toku Bečvy po soutok s vodním tokem Dyje, včetně průplavu Otrokovice Rohatec, je dle zákona č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, dle §3 odst. 4
písm. c), zařazena mezi dopravně významné využívané vodní cesty.
Ve smyslu §2 odst. 4 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu
v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, je předmětný
úsek vodní cesty zařazen následovně : "Dopravně významná využívaná vodní cesta uvedená v §3 odst. 4
písm. c) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, v úseku od říčního
km 207,0 po soutok s vodním tokem Dyje je vodní cestou 0. třídy."
Plavební komora
Plavební komora je umístěna v horní vodě v těsné blízkosti pravobřežního zavazovacího jezového pilíře. Pilíř
bude nutno během výstavby zajistit, aby nedošlo k jeho posunu a tím k deformaci hradícího segmentu jezu.
Toto zajištění bude navrženo v rámci dalšího stupně projektové dokumentace stavby.
Technické vybavení plavební komory je navrženo shodné s ostatními plavebními komorami na Baťově
kanálu. Horní i dolní vrata jsou vzpěrná pohybovaná lineárním pohonem, plnění plavební komory se provádí
krátkým obtokem hrazeným stavítkem, prázdnění je přímé otvory ve vrátních dolních vrat. Otvory ve
vrátních jsou hrazeny stavítky. Stěny plavební komory jsou opatřeny obkladem ve formě kyklopského zdiva.
Plavební komora je vybavena úvaznými prvky, osvětlením, semafory a automatikou ovládání proplavovacího
cyklu.
Plato dolního ohlaví plavební komory bude na úrovni koruny pravobřežní inundační hráze. Z důvodu výstavby
plavební komory, která se nachází v místě stávající výústní trati pravobřežní vodoteče, bude tato vodoteč ve
své koncové trati přeložena a bude nově zaústěna do dolní rejdy plavební komory.
Výsledné parametry nově budované plavební komory Bělov byly stanoveny na základě parametrů plavebních
komor, které jsou v provozu na navazujícím úseku vodní cesty, a to :
užitná délka

38,5 m

užitná šířka

5,3 m

minimální hloubka vody nad záporníkem

1,5 m

minimální podjezdná výška nad maximální plavební hladinou

4,0 m

Rejdy plavební komory
Pod jezem Bělov bude v pravém břehu mezi stezkou na koruně svahu koryta a patou svahu vytvořena dolní
rejda pro vjezd plavidel do plavební komory a pro čekání na proplavení. Pravobřežní zeď rejdy bude svislá s
korunou na úrovni stávajícího terénu, konstrukce bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace.
Levobřežní zeď rejdy oddělující rejdu od vývaru jezu bude též svislá, betonová, vytažená na úroveň 1 m nad
maximální plavební hladinu.
Součástí dolní rejdy je i výstavba nového přemostění stávající silnice Otrokovice – Bělov. Dolní hrana mostní
konstrukce bude na kótě 186,20 m.n.m a maximální plavební hladina z dolní vody je na kótě 181,61 m.n.m.
Podjezdná výška pod mostem 4,59 m je tedy dostatečná.
Nad jezem Bělov bude vytvořena horní rejda. Rejda bude opět tvořena svislými nábřežními zdmi, vjezd do
plavební komory bude opatřen svodidlem. V rejdě budou umístěny dalby pro vyvazování plavidel i v
prostoru, kde nebude pravobřežní zeď vytažena až nad hladinu vody. Levá zeď horní rejdy bude dostatečně
dlouhá, aby umožnila bezpečné vplutí do plavební komory i při maximálním plavebním stavu.
Podjezí i nadjezí včetně dělících zdí bude vyznačeno plavebními znaky vymezujícími uzavřenou vodní plochu
a směr plavby. Stejně tak budou plavebními znaky vyznačena místa pro stání a čekání plavidel.
Provozní objekt
Na platě plavební komory bude vybudován malý provozní objekt jako zázemí pro obsluhu a pro umístění
materiálu, náhradních dílů a nářadí. Objekt bude ve stylu „Baťovské architektury“ se zdivem z ostře pálených
cihel se stanovou střechou. Půdorysné rozměry budou 3,5 x 3,5 m.

STRANA 80 z 87

PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Zdrž jezu Bělov
Zdrž je splavná v délce cca 12 km. Její splavnění od jezu Bělov po konec upravovaného úseku vodní cesty v
Kroměříži, ř.km 179,260 si vyžádá úpravy o celkové délce cca 0,820 km, což podle dostupných podkladů
odpovídá prohrábkám o objemu cca 5 000 m3.
Přístaviště Kroměříž
Přístaviště Kroměříž je navrženo v ř.km. 179,100 na Erbenově nábřeží v Kroměříži, na pravém břehu řeky
Moravy. Bude navrženo tak, aby umožňovalo vyrovnávání kolísání hladiny ve zdrži jezu Bělov, které je v
tomto úseku výrazné.

Údaje o provozu
Základní informace o provozu vyplývají z manipulačního řádu pro jez Bělov na toku Moravy v km 166,770 a
z prozatímního manipulačního a provozního řádu pro plavební cestu Otrokovice - Rohatec.
požadovaná minimální plavební hladina ve zdrži jezu Bělov

181,60 m n.m.

období provozu plavby (každoročně)

cca 1.5. – 31.10.

minimální plavební hloubka

1,5 m.

Z důvodu bezpečnosti se doporučuje zastavit plavbu při průtocích v řece Moravě vyšších než 100 m3/s.
Správa nově vytvořeného majetku ve vlastnictví České republiky bude převedena po dokončení na Povodí
Moravy, s.p.
Provoz a údržba nové plavební komory bude zajištěna zaměstnanci Povodí Moravy, s.p., v běžném
provozním rozsahu. Provoz plavební komory bude vyžadovat zaměstnání 1 osoby.
Provozní podmínky pro plavební provoz na prodlouženém úseku vodní cesty bude zajišťovat Povodí Moravy,
s.p., v rámci provozu a údržby toku a vodní cesty Moravy.
Z následujících obrázků je patrný rozsah a řešení plavební komory (obr. 2 a 3).
Obrázek č. 2: Umístění plavební komory Bělov
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Vyjádření příslušných stavebních úřadů k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno
v příloze č. 4 (Doklady):
Městský úřad Otrokovice, Odbor stavební úřad, č.j.: SÚ/566/2008/43350/2008/TKA ze dne 21.8.2008:
−

územní plán města Otrokovice byl schválen usnesením Městského zastupitelstva Otrokovice č. 489/6/98
dne 16.6.1998, v textu průvodní zprávy v kapitole 14, bod 14.2. návrh ÚPD je uvedeno : „ Plavební kanál
D-O-L bude situován v korytě řeky Moravy, její hladina bude regulována jezy ve Spytihněvi a v Bělově",

−

obecně závazná vyhláška č. 3/98-R o závazných částech územního plánu ze dne 31.8.1998 vymezuje
závazné části územního plánu města Otrokovice, v části druhé - Závazné regulativy - v článku 8 Uspořádání dopravy - bod 11 - Vodní doprava je uvedeno: „V řešeném území Otrokovic je vyznačena
výhledová trasa plavebního kanálu Dunaj - Odra - Labe včetně ochranných pásem pro veřejný přístav
umístěný na řece Dřevnici, přímo v centru rozsáhlé průmyslové zóny. U stávajícího pohyblivého jezu je v
průpichu navržena plavební komora." (viz výkres 4.3),

−

dle obecně závazné vyhlášky č. 3/98-R v části třetí - Veřejně prospěšné stavby - článek 13 - bod 1 Dopravní plochy - je uvedena výhledová trasa kanálu D-O-L, včetně přístavu (R7) jako veřejně
prospěšná stavba.

Městský úřad Napajedla, Odbor stavební úřad, č.j.: SÚ/08/11833/K ze dne 29.8.2008:
Stavební úřad Městského úřadu Napajedla sděluje, že návrh (investiční záměr) Vámi uvedené stavby
„plavební komora Bělov", vzhledem k tomu, že nejsou plánovány žádné stavební objekty ani úpravy
toku na území v katastrálním území Žlutava, je v souladu s platným územním plánem obce Žlutava.
Městský úřad Otrokovice, Odbor stavební úřad, č.j.: SÚ/412/2008/33593/2008/TKA ze dne 18.6.2008:
−

územní plán obce Bělov byl schválen usnesením zastupitelstva obce Bělov dne 25.5.2005 obecně závaznou
vyhláškou obce Bělov č. 1/05/2005, která nabyla účinnosti dne 13.6.2005,

−

dle obecně závazné vyhlášky obce Bělov - ČI. 4 Funkční plochy a podmínky jejich využití - je plavební
komora Bělov vymezena v plochách pro dopravu - Dv - doprava vodní, plocha pro malou plavební
komoru (viz výkres č. 2), plavební komora je vedena podél pravého břehu řeky Moravy mimo její koryto
a mimo plavební kanál Dunaj-0dra-Labe,
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−

dle obecně závazné vyhlášky obce Bělov - Čl. 10 Vymezení veřejně prospěšných staveb, asanací a
asanačních úprav - je plavební komora vymezena jako veřejně prospěšná stavba (viz výkres č. 6).

Obecní úřad Kvasice, Hospodářsko správní odbor, č.j.: Výst./159/08 ze dne 14.7.2008:
−

k.ú. Střížovice u Kvasic - Obec Střížovice nemá schválený územní plán obce

−

k.ú. Kvasice - Obec Kvasice má územní plán obce, který byl schválen usnesením obecního zastupitelstva
č.90 ze dne 21.9.2000 a jeho závazná část s veřejně prospěšnými stavbami obecní radou č. 258 ze dne
21.9.2000 "Obecně závaznou vyhláškou obce Kvasice č. 1/2000" vyvěšenou dne 26.9.2000 a účinností 15
dnem od vyvěšení. Východní okraj řešeného území leží v zájmovém území výhledového plavebního
kanálu Dunaj - Odra - Labe. Lokalita Amerika je brána jako rezerva pro případnou lokalizaci přístaviště
do k.ú. Kvasice. V územním plánu je vymezeno ochranné pásmo uvedeného vodního dopravního kanálu
a rezerva pro přístav D-O-L.

Městský úřad Hulín, stavební úřad, č.j.: SÚ/2818/408/2008/Ša – SD/29/08 ze dne 19.6.2008:
Pro zamýšlený záměr „Plavební komory Bělov" v katastru města Hulína by mělo být dle k žádosti
přiloženého popisu záměru využito koryto řeky Moravy. Zde je třeba upozornit na skutečnost, že korytem
řeky Moravy ve stejném místě prochází dle Územního plánu města Hulína i výhledová osa kanálu Dunaj Odra - Labe (viz. přiložená kopie mapy územního plánu s plochou, na níž je předmětný záměr zamýšlen).
Městský úřad Kroměříž - stavební úřad, č.j.: 02/832/08/Pru ze dne 11.7.2008 a 02/1041/08/Pru ze dne
22.7.2008:
Město Kroměříž má schválený územní plán. V rámci územního plánu města je v části lodní doprava
zahrnuto pouze řešení průplavu Dunaj - Odra - Labe. To je vymezeno plošným koridorem dle Generelu
vodních cest ČR ze srpna 2001. Záměr vodní cesta Kroměříž - Hodonín v řešení územního plánu zahrnut
není, stejně jako koncové přístaviště v Kroměříži na ř.km 179,100.
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 4
(Doklady):
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: KUZL 41144/2008 ze dne
28.06.2008:
„… hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
oblast.
Předmětný záměr se nenachází v žádné evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti. S ohledem na
předměty ochrany v těchto evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech tvořících území Natura
2000, situování záměru, a zrovna tak i na základě známých souvislostí, bylo vydáno výše uvedené
stanovisko.“

G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, krajinný ráz, hlukovou a
dopravní situaci, kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto
složek a faktorů přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako
nízké až střední. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově málo
významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k významným negativním vlivům na obyvatelstvo. Vlivy na veřejné zdraví spojené s výstavbou a
provozem záměru lze hodnotit jako málo významné, lokálního charakteru. Nejvýznamnějším aspektem
záměru je vodní doprava, jejíž působení nevyvolá nadlimitní stavy (znečištění ovzduší, hluk) a ani ve spojení
se současnými aktivitami v území nepovede k překračování příslušných hygienických limitů v zájmovém
území záměru.

STRANA 83 z 87

PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat významem za negativní, velikostí za velmi nízké až
zanedbatelné, rozsahem za lokální. Prodloužení vodní cesty nebude příčinou překračování imisních limitů
v zájmovém území. Významné (relevantní) negativní vlivy na kvalitu ovzduší a klimatické poměry nejsou
očekávány.
Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Vlivy na hlukovou situaci i další fyzikální faktory lze
hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem lokální.
Významné (relevantní) negativní vlivy na hlukovou situaci nejsou očekávány.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Navrhovaným záměrem prakticky nebudou ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické charakteristiky širšího
okolního zájmového území.
Vliv na povrchové vody v posuzované oblasti i v širším okolí lze souhrnně hodnotit významem jako negativní,
velikostí jako velmi nízký až zanedbatelný.
Vliv na podzemní vody lze souhrnně hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako velmi nízký až
zanedbatelný.
Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány.
Záměr bude vyžadovat zábor zemědělského půdního fondu v rozsahu cca 1 000 m2; zábor pozemků
určených k plnění funkcí lesa není vyžadován. Vlivy na půdu lze hodnotit z hlediska významu jako negativní,
velikostí nízké, rozsahem lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy na půdu nejsou očekávány.
Na navrhovaném prodloužení vodní cesty Otrokovice – Rohatec dojde v důsledku zajištění kontinuální
minimální plavební hloubky (1,5 m) v několika úsecích toku k nutným prohrábkám dna koryta toku Moravy.
Minimální úroveň dna zajišťující minimální plavební hloubku je 182,10 m n.m. a na několika úsecích toku dno
koryta tuto úroveň převyšuje. Celkově se jedná o prohrábky v délce 820 m a průměrné mocnosti 0,2 až 0,4
m.
Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí
nízké, rozsahem lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy nejsou očekávány.
Na základě provedeného hodnocení lze souhrnně konstatovat, že negativní vlivy výstavby a provozu plavební
komory na jezovém stupni Bělov a prodloužení vodní cesty Otrokovice – Rohatec v délce cca 14,4 km do
přístaviště v Kroměříži na faunu a flóru lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, z hlediska velikosti
jako nízké až střední, rozsahem jako lokální, bez zásadních negativních dopadů na zjištěné současné druhy a
jejich populace.
Vlivy na prvky ÚSES lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako nízké, rozsahem
regionální.
Vlivy na VKP lze hodnotit jako negativní, velikostí jako nízké až střední, rozsahem lokální (niva řeky) až
regionální (vodní tok).
Zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti nemohou být záměrem ovlivněny.
Realizace prohrábek v délce 820 m ovlivní hloubkové a proudové poměry v zájmovém úseku toku mezi
dvěma jezy nevýznamným způsobem, i když půjde o změnu trvalou. Tyto změny se mohou v budoucnu
projevit na složení rybích společenstev. Vzhledem k současnému stavu toku a tím i ichtyofauny se však jedná
o posun již velmi špatného stavu a lze je považovat za nevýznamné.
Možné negativní vlivy způsobené lodní dopravou budou ve značné míře záviset na organizaci a regulaci
dopravy a dodržování stanovených opatření, jejichž zásady jsou formulovány v kapitole D.IV. (Opatření
k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů).
Z hlediska vlivů na krajinný ráz zájmového území lze konstatovat, že záměr nevyvolá žádné negativní dopady
na stávající krajiné struktury a charakteristiky. Realizace záměru nepotlačuje kulturně celostátně nebo
regionálně významné historické hodnoty území ani nelikviduje stávající, pohledově určující strukturní prvky
krajiny. Celkově se jedná o vliv velmi nízký až zanedbatelný, málo významný a lokální.
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V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky. Vlivy na hmotný majetek a
kulturní památky lze hodnotit jako velmi nízké resp. jako nulové. Významné (relevantní) negativní vlivy na
majetek či památky nejsou očekávány.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není vyloučena. Je proto
nutné zajistit archeologický dozor, případně záchranný archeologický výzkum.
Z hlediska napojení města Kroměříž na stávající vodní cestu s výlučně turisticko-rekreačním využití lze vlivy
na dopravní infrastrukturu hodnotit jako pozitivní, středně významné, regionálního rozsahu.
Vlivy na zatížení dopravní infrastruktury jsou vlivy hodnoceny jako nízké až zanedbatelné. Významné
(relevantní) negativní vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu nejsou očekávány.
Vlivy na 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. Jde o počet do cca 500 vozidel za špičkový den, rozložených do celého
regionu vodní cesty (nikoliv tedy na jedinou komunikaci). Z tohoto důvodu nepřekročí vlastní nárůst silniční
dopravy v důsledku prodloužení vodní cesty o posuzovaný úsek Bělov - Kroměříž úseku řádově 100 až 200
vozidel za špičkový rekreační den (sobota, neděle v průběhu plavební sezóny). Jde tedy o poměrně nízkou
intenzitu silniční dopravy, která nezpůsobí významné přitížení komunikační sítě ani kapacitní nebo jiné
problémy.
Rovněž tak generované intenzity cyklistické nebo pěší dopravy (včetně využití železnice) jsou z dopravního
hlediska nepodstatné.
Záměr nepředstavuje ani významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Rozsah zjištěných a popsaných negativních vlivů je vymezen rozsahem záměru a navazujícími efekty, které
se projevují i ovlivněním jednotlivých složek životního prostředí.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit tyto charakteristiky:
→ vlivy na povrchové a podzemní vody (etapa výstavby a havarijní situace);
→ vlivy na faunu, flóru a ekosystémy (etapa výstavby a havarijní situace);
→ dopravní infrastruktura (etapa výstavby i trvalého provozu).
Ve všech uvedených charakteristikách jsou negativní důsledky realizace záměru hodnoceny jako nízké až
střední, prakticky málo významné, lokálního až regionálního rozsahu. V ostatních složkách a charakteristikách
životního prostředí jsou vlivy hodnoceny jako velmi nízké až nulové, objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna,
flóra, ekosystémy, krajina a další) jsou možné vlivy záměru výstavby a provozu „Plavební komora Bělov“
v k.ú. Otrokovice, Žlutava, Bělov, Kvasice, Střížovice u Kvasic, Hulín, Trávník, Kroměříž a Bílany hodnoceny
jako přijatelné. Záměr nepředstavuje zdroj významného negativního ovlivnění okolního území.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný a přijatelný. Přestože zájmové území je z hlediska ochrany přírody a
krajiny významné a v širším měřítku požívá značné ochrany, realizace záměru nevyvolá takové
změny, které by vedly k devastaci či poškození dotčeného území s omezením jeho současných
funkcí, či změně stávajících charakteristik.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze ve
většině parametrů hodnotit jako nulovou až velmi nízkou, vyjímečně jako střední, bez
zásadních a významných negativních dopadů.
Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez. Využití území
nevyvolává zásadní střety zájmů z hlediska územního plánování. Variantu realizace
prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za přijatelný
způsob využití území.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Turistická mapa zájmového území 1:50 000
1.4. Situace Bělov 1:10 000
1.5. Situace Kroměříž 1:10 000
1.6. Ochrana přírody
1.7. Hydrogeologie – mapa hydroizopyps v okolí PK Bělov
1.8. Hydrogeologie – tabulky
1.9. Fotodokumentace
2. Situace stavby
2.1. Situace plavební komory Bělov 1:500
2.2. Situace plavební komory Bělov – katastrální mapa
2.3. Podélný profil úseku Otrokovice - Kroměříž
3. Biologický průzkum a vyhodnocení vlivů na flóru a faunu
- Biologický průzkum a vyhodnocení vlivů na flóru a faunu
- Fotodokumentace
- Botanický průzkum
- Zoologický průzkum
- Vliv lodní dopravy na ryby
4. Doklady
- vyjádření příslušných stavebních úřadů k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- autorizace zpracovatele oznámení

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování
oznámení, se nachází v jeho úvodní části.
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PŘÍLOHA 1

(ZÁKLADNÍ MAPOVÉ, OBRAZOVÉ A GRAFICKÉ PŘÍLOHY)

Plavební komora Bìlov

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

konec novì prodluovaného úseku vodní cesty
Otrokovice - Rohatec (Baùv kanál) ø.km. 179,260
koncové pøístavištì KROMÌØÍ (ø.km 179,100)

jez Bìlov (ø.km 166,77)

navrhovaná plavební komora

ústí Døevnice (ø.km 164,925)
zaèátek novì prodluovaného úseku vodní
cesty Otrokovice - Rohatec (Baùv kanál)
mìøítko 1:50 000

konec novì prodluovaného úseku vodní cesty
Otrokovice - Rohatec (Baùv kanál) ø.km. 179,260
koncové pøístavištì KROMÌØÍ (ø.km 179,100)

jez Bìlov (ø.km 166,77)
navrhovaná plavební komora

ústí Døevnice (ø.km 164,925)
zaèátek novì prodluovaného úseku vodní
cesty Otrokovice - Rohatec (Baùv kanál)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Plavební komora Bìlov
1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Legenda :
umístìní pøístavištì Kromìøí
hodnocený úsek vodní cesty
úsek s prohrábkami koryta
mìøítko 1:25 000

3

2

1

1
2
3

ústí Døevnice (ø.km 164,925)
zaèátek novì prodluovaného úseku vodní
cesty Otrokovice - Rohatec (Baùv kanál)

mìøítko 1:50 000

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Plavební komora Bìlov
1.3. SITUACE ŠIRŠÍHO OKOLÍ

jez Bìlov (ø.km 166,77)
navrená plavební komora Bìlov

konec novì prodluovaného úseku vodní cesty
Otrokovice - Rohatec (Baùv kanál) ø.km. 179,260
pøístavištì Kromìøí (ø.km 179,100)

mìøítko: 1:50 000

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Plavební komora Bìlov
1.4. SITUACE - BÌLOV

Plavební komora Bìlov

umístìní plavební komory Bìlov
navrený úsek vodní cesty

mìøítko: 1:10 000

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Plavební komora Bìlov
1.5. SITUACE - KROMÌØÍ

konec novì prodluovaného úseku vodní cesty
Otrokovice - Rohatec (Baùv kanál) ø.km. 179,260
koncové pøístavištì KROMÌØÍ (ø.km 179,100)

umístìní pøístavištì Kromìøí
navrený úsek vodní cesty

mìøítko: 1:10 000

Plavební komora Bělov a vodní cesta
Otrokovice - Kroměříž

Legenda
prodloužení vodní cesty
přírodní park
evropsky významná lokalita
PP Záhlinické rybníky

NR a R ÚSES
maloplošná ZCHÚ

!
(

PP Chřiby

Plavební komora Bìlov

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství
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Příloha č. 1.8. Hydrogeologie - tabulky
Tabulka A: Výsledky hydrogeologických měření na objektech povrchových a podzemních vod dne 14.5.2008
pracovní označení dokumentačního bodu
Morava - jez horní
Morava - jez dolní
úroveň povodeň 1997
studna St1 v areálu vodních sportů
Mojena u St1 (M1)
studna St2 v areálu vodních sportů
Mojena u silnice (M2)
studna St3 u tenisových kurtů
studna St4 na koupališti
štěrkoviště
vrt u učiliště
studna St5
studna St6
studna St7
vrt u autobusového nádraží
studna St8
Morava na pěší lávce

konečné označení
odměrný bod úroveň h.p.v.
dokumentačního bodu
[m n.m]
[m n.m]
JH
186,600
183,600
JD
184,981
181,321
P07
186,926
186,926
St1
184,736
182,816
M1
183,006
183,006
St2
185,303
182,893
M2
187,713
182,413
St3
184,215
181,755
St4
184,065
181,275
Š
181,560
181,560
HP 14
184,966
181,676
St5
183,488
181,588
St6
184,068
181,318
St7
183,822
181,462
HP 109
185,576
181,426
St8
185,538
181,418
MO1
187,761
181,060

Příloha č. 1.8. Hydrogeologie - tabulky
Tabulka B1: Zonální měření konduktivity [µS/cm] a teploty [°C] podzemních vod dne 14.5.2008
hloubka od odměrného bodu

označení
objektu
St2
St3
St4
HP14
St5
St7
HP109
St8

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m
-

χ [μS/cm]

-

627

677

-

-

-

t [°C]

-

11,7

11,4

-

-

-

-

χ [μS/cm]

-

636

644

-

-

-

-

t [°C]

-

11,9

11,2

-

-

-

-

χ [μS/cm]

-

537

541

545

546

547

-

t [°C]

-

10,9

9,7

9,6

9,4

9,4

-

χ [μS/cm]

-

-

1 546

1 554

1555

1 556

-

t [°C]

-

-

11,9

11,5

11,8

12

-

χ [μS/cm]

794

804

809

-

-

-

-

t [°C]

11,2

10,1

9,9

-

-

-

-

χ [μS/cm]

-

1 471

-

-

-

-

-

t [°C]

-

10,3

-

-

-

-

-

χ [μS/cm]

-

-

-

1 629

1647

1 651

1652

t [°C]

-

-

-

11,6

11,1

11

11

χ [μS/cm]

-

-

-

1 114

-

-

-

t [°C]

-

-

-

12

-

-

-

Tabulka B2: Zonální měření konduktivity [µS/cm] a teploty [°C] pramene a povrchových vod dne 14.5.2008
označení
objektu

χ [μS/cm]

t [°C]

Morava

402

16,7

pramen

778

10,9

Mojena na jezem Bělov

819

17,9

Mojena pod jezem Bělov

804

18,1

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Plavební komora Bìlov
1.9. FOTODOKUMENTACE - strana: 1

foto è. 1
pohled na stávající jez Bìlov ze severozápadu (nadjezí);
na protìjším (pravém) bøehu prostor nové plavební komory

foto è. 2
pohled na pravý bøeh øeky nad jezem;
prostor navrhované plavební komory a èekacího stání

foto è. 3
pohled pøes øeku na pravý bøeh nad jezem;

foto è. 4
pravý bøeh nad jezem - prostor navrhované plavební komory

foto è. 5
pohled do prostoru pod jezem Bìlov;
vlevo stávající opevnìný pravý bøeh

foto è. 6
pohled na pravý bøeh pod jezem Bìlov;
prostor navrhované plavební komory

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Plavební komora Bìlov
1.9. FOTODOKUMENTACE - strana: 2

foto è. 7
pohled na koryto øeky Moravy nad jezem Bìlov
smìrem ke Kromìøíi

foto è. 8
pohled na tok øeky Moravy v øešeném úseku vodní cesty
prostor severnì od obce Kvasice

foto è. 9
pohled na tok øeky Moravy v øešeném úseku vodní cesty
prostor u obce Kvasice

foto è. 10
místo ukonèení øešeného úseku vodní cesty - Kromìøí
lávka spojující Erbenovo a Švabinského nábøeí (ø.km 179,260)

foto è. 11
pohled na stávající pøístavištì v Kromìøíi;
místo navrhovaného pøístavište v ø.km 179,100

foto è. 12
pohled na konec øešeného úseku vodní cesty v Kromìøíi;
v pozadí místo pøístavištì a stávající lávka
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Plavební komora Bělov – biologický průzkum

1. ÚVOD
Pro posouzení možného vlivu realizace záměru na organismy a přírodní hodnoty byl v území
zpracován biologický průzkum spolu s vyhodnocením vlivu záměru ve fázi jeho realizace a provozu
na zjištěné a předpokládané druhy.
Vyhodnocení vlivu záměru je založeno na průzkumech jednotlivých skupin organismů, které
mohou být ohroženy, a na podrobném botanickém průzkumu lokality a jejího okolí. Použity byly
standardní metody zjišťující přítomnost, a u některých druhů i kvantitativní zastoupení ve sledované
oblasti. Vzhledem k tomu, že jednotlivé skupiny jsou odlišné pojetím jejich průzkumu, bylo
sledované území pro každý průzkum děleno do úseků podle jejich charakteru a předpokládaného
významu.
Samotné průzkumy probíhaly v období 15.4 do 15.6 2008, a byl zde plně zachycen zejména jarní a
časně letní aspekt vegetačního období.
Soupisy jednotlivých taxonů jsou uvedeny v přílohách této zprávy.
Souhrnné vyhodnocení vlivu plánovaného záměru na zjištěné druhy a ekosystémy je zpracováno v
souladu s vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní
rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

2. POPIS PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
2.1

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Sledovaný prostor výstavby plavební komory Bělov se nachází ve Zlínském kraji na řece Moravě,
na severním okraji města Otrokovice. Navrhované prodloužení vodní cesty Otrokovice – Rohatec
na řece Moravě leží mezi uvedenou plavební komorou respektive jezovým stupněm Bělov a
přístavištěm Kroměříž situovaným do jižní části města. Samotné místo výstavby plavební komory
jakožto i celý úsek vodní cesty se nacházejí ve značně pozměněném prostředí mimo sídla. Tok řeky
je kanalizován a regulován již z předminulého století. Prvky zpřírodnění, které se zde postupně
vytvořily, byly „sanovány“ správcem toku po povodních v roce 1997. Okolí toku i záměru stavby
tvoří v zahrází zemědělská krajina nebo lesní pozemky. Lesy jsou značně postižené dlouhodobou
změnou vodního režim. Významné jsou zbytky mokřadů zpravidla v místech bývalých koryt řeky
nebo jejích přítoků. Za biologicky významnou lokalitu téměř sousedící se zájmovou oblastí jsou
Záhlinické rybníky a jejich širší okolí včetně lesního komplexu a komplexu luk u Tlumačova.
2.2

GEOLOGIE

Řešené území náleží do terciéru hornomoravského úvalu. Vyskytují se tu usazené horniny
Západních Karpat, zejména fluviální a deluviofluviální sedimenty v podobě jílů, písčitých jílů,
písků, písčitých štěrků a štěrků.
2.3

GEOMORFOLOGIE

Území je součástí provincie Západní Karpaty, soustava Vněkarpatské sníženiny, podsoustava
Západní Vněkarpatské sníženiny, celek Hornomoravský úval, podcelek Středomoravská niva.
Široká rovina Středomoravské nivy jdoucí podél toku řeky Moravy tvoří osu Hornomoravského
úvalu.

Mgr. Stanislav Mudra, Líšná 21, 338 08 Zbiroh, DIČ: CZ6807220299, IČ: 66341531
2

Plavební komora Bělov – biologický průzkum

2.4
KLIMA
Území náleží do teplé oblasti s průměrnou červencovou teplotou vzduchu 18 až 19°C, průměrnou
lednovou teplotou vzduchu -2 až -3°C. Počet letních dnů je 50 až 60, počet mrazových dnů 100 až
110. Srážkový úhrn za 1 vegetační období činí 350 až 400 mm, počet dnů se sněhovou pokrývkou
je 40 až 50.
2.5
HYDROLOGIE
Dotčené území záměru leží na řece Moravě. Předmětný úsek řeky Moravy, který bude dotčen
navrhovaným záměrem, je úsek od ústí Dřevnice (jezový stupeň Bělov), ř. km 164,925 po ř. km
179,260, koncové přístaviště v Kroměříži je navrženo v ř. km 179,100. K významným přítokům ve
sledovaném úseku patří říčka Rusava. Ze stojatých vod jsou významná odřezaná ramena Moravy a
umělé vodní nádrže po těžbách štěrkopísku.
Řeka Morava (č. h. p. 4-10-01-001) pramení na svazích Králického Sněžníku v nadmořské výšce
1.380 m a ústí zleva do Dunaje u Děvína v 136 m n. m. Plocha povodí je 26.579,7 km2, délka toku
353,1 km. Průměrný roční průtok u ústí je 120 m3.s-1. Řeka Morava se svými přítoky odvodňuje
převážnou část území Moravy. Od pramenů teče přibližně jižním až jihovýchodním směrem.
Nejprve protéká hornatinu Kralického Sněžníku, dále pak Branenskou vrchovinu a Mohelnickou
brázdu. Střední část toku se nachází na území Hornomoravského úvalu a dolní úsek
v Dolnomoravském úvalu, kde se tato řeka stáčí k jihozápadu. Morava je vodohospodářsky
významný tok. Pstruhová voda je na horním toku až po jez v Hanušovicích, mimopstruhová voda
od jezu v Hanušovicích po ústí do Dunaje. Na 166. km se nachází jez Bělov. Sledovaný úsek patří k
regulacemi nejvíce postiženým částem řeky. Byly zde plně smazány charakteristiky přírodního
toku. Tyto vlivy se negativně promítly i do okolních ekosystémů.
Dřevnice (č. h. p. 4-13-01-001) pramení na Lučkách ve výšce 510 m n. m. a ústí zleva do Moravy u
Otrokovic v 182 m n. m. Plocha povodí je 434,6 km2, s délkou toku 42,3 km. Průměrný průtok u
ústí činí 3, 15 m3. s-1. Jedná se o vodohospodářsky významný tok. Pstruhová voda je v horní části
toku po jez elektrárny ve Zlíně, mimopstruhová voda od jezu elektrárny ve Zlíně po ústí. Na
Dřevnici se nachází vodní nádrž Slušovice.
Rusava (č. h. p. 4-13-02-122) pramení na svazích Bukoviny ve výšce 600m n. m., a ústí zleva do
Moravy u Tlumačova v 134 m n. m.. Plocha povodí je 147,5 km2, délkou toku 29 ,3 km. Průměrný
průtok u ústí činí 0, 80 m3. s-1. Jedná se o vodohospodářsky významný tok. Pstruhová voda je
v horní části toku po jez v Pravčicích, mimopstruhová voda od jezu po ústí.
Uměle vytvořenými vodními útvary jsou těžební jámy vyhloubené při těžbě štěrkopísků a zatopené
vodou, která se do nich dostává převážně infiltrací z řeky Moravy. Největší štěrkoviště se nachází
jižně od Hulína a severovýchodně od Kvasic. Jižně od Hulína leží soustava čtyř rybníků (Svárov
105 ha, Doubravický 54 ha, Plaňavský 44 ha a Němčický 14 ha).
2.6
PŮDY
Na území se vyskytuje zejména fluvizem glejová. Fluvizemě zahrnují skupinu nivních půd
vzniklých procesem akumulace humusu, rušeným periodickou fluviální akumulací vlivem záplav.
Jsou typické značnou zrnitostní různorodostí i na malých vzdálenostech. Půdotvornými substráty
jsou zde spraše a sprašové hlíny, ojediněle karbonátové svahoviny. Fluvizem glejová je vázána
především na karbonátové i bezkarbonátové nivní sedimenty bezprostředně kolem vodních toků.
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2.7
KRAJINNÝ RÁZ
Krajinu v řešeném území lze zařadit do kategorie nivních krajin s řídkou strukturou menších sídel a
intenzivním zemědělským využíváním. Jedná se o území kde hlavním krajinotvorným činitelem a
činitelem zásadně ovlivňující způsob využití území byl vodní tok a jevy s ním související. V širším
okolí řeky byl tímto činitelem zejména záplavový režim. V minulosti toto území patřilo k velmi
dynamickým oblastem z hlediska přírodních procesů. V oddělených ramenech toku vznikaly
biotopy stojatých vod s typickou vegetací. Cenné byly zejména lužní lesy záplavové pláně s
vysokou mírou protipovodňové a protierozní funkce. Po tvrdé regulaci řeky došlo ke „stabilizaci“
těchto krajinotvorných procesů. Koryto toku bylo ve většině trasy přeloženo a zahloubeno s
doprovodem hrází a to i v oblasti lesů. Na drastické změny hydrických poměrů reagovaly okolní
lesy degradací bylinného a stromového patra jenž je nyní značně druhově a produkčně ochuzené,
leč je zde nastolena nová rovnováha. Pastviny a louky v blízkosti toku byly přeměněny v pole. Celá
oblast byla až na výjimky zorněna.
Dnešní krajinu lze rozdělit na oblasti víceméně degradovaných luhů, zemědělsky intenzivně
využívanou krajinu a kanalizovaný vodní tok jenž patří k regulacemi nejvíce postiženým úsekům na
toku Moravy. I přes drastické zásahy do přírodního prostředí se zde zachovaly cenné přírodní prvky
zejména v oblasti Záhlinické rybniční soustavy.
2.8

FLORA

Potenciální vegetace
Dané území patří do fytogeografické oblasti termofytikum, fytogeografického obvodu Panonské
termofytikum, fytogeografických okresů Hanácká pahorkatina a Hornomoravský úval. Potenciální
přirozená vegetace na řešeném území jsou lužní lesy. V širokých plochých nivách se vyskytují
zbytky kdysi rozsáhlých lužních lesů, zaplavovaných luk, porostů ostřic, rákosin a rozmanitých
typů vodní vegetace.
Současná vegetace
Lesní biotopy
V nivě Moravy se rozkládají značné plochy lužních lesů, tzv. tvrdého luhu v různých stupních
postižení změnou hydrického režimu. Jde zejména o jilmovou jaseninu (Fraxino pannonicaeUlmetum) a jilmovou doubravu (Querco-Ulmetum). V těchto lesích zaujímá dominantní postavení
dub letní (Quercus robur), jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia) a jilm habrolistý (Ulmus minor).
V podrostu těchto lesů najdeme kopřivu dvoudomou (Urtica dioica), hluchavku skvrnitou (Lamium
maculatum), na jaře charakteristický aspekt s dymnivkou dutou (Corydalis cava), sasankou
pryskyřníkovitou (Anemonoides ranunculoides), někdy i s česnekem medvědím (Allium ursinum).
Ve flóře se také objevují teplomilné prvky submediteránní, které po skončení doby ledové
migrovaly z útočišť v jižní Evropě – k nim náleží např. dub pýřitý (Quercus pubescens). Na
Kroměřížsku se vyskytují i mochnové doubravy (Potentillo albae-Quercetum). Dominantou
stromového patra je zpravidla dub letní (Quercus robur), přimíšen je dřín jarní (Cornus mas) a jeřáb
břek (Sorbus torminalis). V podrostu najdeme nejčastěji ostřici chlumní (Carex montana) a mochnu
bílou (Potentilla alba).
Nelesní biotopy:
Z nelesních biotopů v území typické aluviální psárkové a ostřicové louky jsou zachovalé pouze v
degradovaných fragmentech nebo zcela zanikly. Větší plochy luk mimo přímý vliv toku jsou v
oblasti Tlumačova. Zpravidla se jedná o louky s pozměněnou druhovou skladbou.
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Mokřadní a vodní biotopy
Zejména v širokých nivách úvalů se vyvinuly mokřadní a vodní ekosystémy. K mokřadním
společenstvům patří porosty vysokých ostřic svazu Caricion gracilis s dominantní ostřicí štíhlou
(Carex gracilis) nebo ostřicí pobřežní (Carex riparia). V jiných typech tvoří dominantu zblochan
vodní (Glyceria maxima) nebo chrastice rákosovitá (Phalaroides arundinacea). S nimi se často
vyskytuje kosatec žlutý (Iris pseudacorus), kyprej obecný (Lythum salicaria), šmel okoličnatý
(Butomus umbellatus) aj. Vlastní vegetační doprovod sledovaného úseku řeky Moravy je značně
ochuzen stanovištní uniformitou a vystaven tlaku neofytů. Ve vodách mimo řeku se vzácně
vyskytuje celá řada kořenujících i vzplývavých druhů, např. stulík žlutý (Nuphar lutea).
2.9
FAUNA
Suchozemská fauna náleží k fytogeografickému obvodu panonské termofytikum. Stepní a
teplomilná fauna, charakteristická pro centrum panonské podprovincie v ČR na jižní Moravě, je
však v tomto úseku už výrazně ochuzená. Je to dáno především tím, že niva řeky Moravy je silně
zkultivována: vodní prostředí je omezeno na regulovaný tok Moravy, zbytky ramen a mokřadů jsou
nepatrné, převážně zmizely i louky a lužní lesy.
Výběžek panonské podprovincie přivádí některé lužní druhy. Ze savců je to bobr evropský (Castor
fiber), z ptáků strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), z bezobratlých živočichů zejména
korýši nivních tůní – listonoh jarní (Lepidurus apus), listonoh letní (Triops cancriformis) nebo
žábronožka sněžní (Siphonophanes grubii), vodní měkkýši, jako je velevrub malířský (Unio
pictorus) a velevrub nadmutý (Unio tumidus). Z motýlů uveďme pestrokřídlece podražcové
(Zerynthia polyxena). Fauna ryb v Moravě a přilehlých tůních je ochuzena dlouhodobou regulací,
špatnou kvalitou vody v toku a rybářským obhospodařováním.
Vhodným biotopem pro další významné druhy bezobratlých a také obratlovců, např. ještěrky
živorodé (Zootoca vivipara) a vzácně i zmije obecné (Vipera berus), jsou ojedinělé pastviny,
mokřady, vrstevné prameniště a potoční nivy v loukách, lemy kolem soliterních stromů a okraje
lesa. Pestrá mozaika biotopů umožňuje i soužití druhů obojživelníků různých ekologických nároků.
Spolu zde žijí např. ropucha zelená (Bufo viridis), ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnědý
(Rana temporaria).
2.10 KULTURNĚ-HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA
Území bylo z hlediska osídlení přitažlivé díky přírodnímu bohatství. Surovinová základna se
vyznačovala především stavebními materiály a hmotami pro keramickou výrobu (spraše, sprašové
hlíny, jíly, písky, štěrky). Také výjimečná geografická poloha ve středu Evropy představovala
výhodné podmínky pro osídlení ve všech epochách pravěkého i dalšího vývoje.
Pozdní paleolit a mezolit je charakterizován drobnými kamennými nástroji, které jsou nalézány na
písčitých půdách a vátých píscích na březích řek. Sběrači, lovci a rybáři žili většinou v lužních
krajinách kolem řeky Moravy a jejích přítoků, např. Dřevnice. V závěru 4. tisíciletí př. n. l. vstupuje
obyvatelstvo Moravy do eneolitu, provázeného orebným zemědělstvím.
Jednou z nejstarších městských krajin na Moravě je Kroměříž (r. 1110). Otrokovice byly založeny
kolem roku 1131. Na demografický a sídelní vývoj měl vliv rozvoj domácí výroby, který nastal
v 15. a 16. století. Na velkých panstvích feudálů se sílící měrou prosazovaly intenzivnější způsoby
hospodaření (zakládání rybníků, chov ovcí, zřizování pivovarů). S přibývajícím obyvatelstvem
vzrůstala v kraji rozloha zemědělské půdy.
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V 19. století dochází v neustále se rozšiřujících městech k zakládání a rozvoji průmyslu. Osídlení se
vrací i do niv řek, což vede k regulaci vodních toků. Významným činitelem v 19. století bylo
budování železnic. V roce 1940 uvedl Baťa do provozu plavební kanál v nivě řeky Moravy mezi
Otrokovicemi a Rohatcem.
2.11

PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA POSUZOVANÉ LOKALITY

Přírodovědně hodnotné lokality
Evropsky významná lokalita (EVL) - Přírodní památka Střížovice
Přírodní památka Střížovice (dále jen PP) představuje mokřad v nivě Moravy 6,5 km JV od
Kroměříže, 0,7 km JV od obce Střížovice, po levé straně silnice ze Střížovic do Kvasic. PP
Střížovice je podmáčená půdní deprese s porostem rákosin a třtiny s výskytem kuňky ohnivé
(Bombina bombina). Nachází se v nadmořské výšce 188 - 195 m n. m. Katastrální území Střížovice
u Kvasic. Vyhlášeno v roce 1995. Celková výměra 29,5549 ha. PP Střížovice byla vyhlášena s
cílem udržet stálou populaci druhu kuňka ohnivá (Bombina bombina) v oblasti střední Moravy.
PP Střížovice je ve stávajících hranicích zároveň navržena v seznamu EVL jako Evropsky
významná lokalita CZ0723426 Střížovice s předmětem ochrany:
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
Evropsky významná lokalita (EVL) - Přírodní památka Stonáč
Přírodní památka Stonáč (dále jen PP) představuje údolí potoka s četnými tůněmi a bohatou vodní i
pobřežní květenou. Je to mokřad s porostem olšin, rákosin a třtiny a výskytem kuňky ohnivé
(Bombina bombina). PP Stonáč je úsek potoka Stonáč mezi obcí Bílany a železniční tratí Kroměříž
- Hulín, cca 2 km SV od Kroměříže. Nachází se v nadmořské výšce 189 - 189 m n. m. Katastrální
území Bílany. Vyhlášeno v roce 1955. Celková výměra 5,5088 ha. PP Stonáč byla vyhlášena s
cílem udržet stálou populaci druhu kuňka ohnivá (Bombina bombina) v oblasti střední Moravy.
PP Stonáč je ve stávajících hranicích zároveň navržena v seznamu EVL jako Evropsky významná
lokalita CZ072342 Stonáč s předmětem ochrany:
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
Evropsky významná lokalita (EVL) - Přírodní památka Skalky
Přírodní památka Skalky (dále jen PP) představuje mokřad v nivě Rusavy cca 6 km V od
Kroměříže, 0,8 km SSZ od Záhnilic, po levé straně silnice Záhnilice - Hulín. Je to podmáčená půdní
deprese s porostem rákosin a třtiny na okraji Záhlinických rybníků s výskytem kuňky ohnivé
(Bombina bombina). Nachází se v nadmořské výšce 188 - 194 m n. m. Katastrální území Hulín.
Vyhlášeno v roce 1995. Celková výměra 11,135 ha. PP Skalky byla vyhlášena s cílem udržet stálou
populaci druhu kuňka ohnivá (Bombina bombina) v oblasti střední Moravy.
PP Skalky je ve stávajících hranicích zároveň navržena v seznamu EVL jako Evropsky významná
lokalita CZ0723423 Skalky s předmětem ochrany:
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
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Přírodní památka Obora
Přírodní památka Obora se rozkládá asi 3 km jižně od Kroměříže na mírném zalesněném svahu
stejnojmenného kopce Obora (známý také pod názvem Hvězda), na severní straně, v nadmořské
výšce 224-253m. Přístupná je po polní cestě od místní části Kroměříže - Kotojed a z Těšňovic.
Výměra 14,4ha.
Podle geologické mapy zasahují na území PP Obora oligocenní sedimenty, tvořené vápnitými
jílovci a pískovci. Půdy jsou hlinitopísčité až písčitohlinité, místy podzolové, chudé.
Původně keři porostlá stráň s pískovcovými lomy, nyní je zalesněna smíšeným lesem, ve kterém
převládají listnaté stromy. Les je možné charakterizovat jako habrovou doubravu, ve stromovém
patru dominuje habr obecný, častý je dub letní, lípa srdčitá, jasan ztepilý, javor klen. V keřovém
patru nacházíme lísku obecnou, ptačí zob obecný, svídu krvavou, brslen evropský, hloh obecný. V
podrostu se vyskytuje řada chráněných a vzácných druhů rostlin, např. lilie zlatohlavá (Lilium
martagon), ze vstavačovitých bradáček vejčitý (Listera ovata), kruštík širolistý (Epipactis
helleborine), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), okrotice bílá (Cephlalanthera
damasonium), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), vzácný sklenobýl bezlistý
(Tripogium aphylum, naposledy nalezen v r. 1977). Dále se zde vyskytují: lýkovec jedovatý, hojně
konvalinka vonná, kokořík mnohokvětý, plicník lékařský, violka lesní, hvězdnice chlumní (Aster
amellus), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum) a řada druhů ostřic.
V PP Obora se vyskytují běžné druhy lesních ptáků jako rehek zahradní, pěnice černohlavá,
budníček menší, z plazů slepýš křehký. Z hmyzu se zde vyskytuje několik druhů tesaříků, např.
Anoplodera rufipes, Obrium cantharinum, Saperda scalaris, Stenostola ferrea. Na staré třešně je
vázán dnes již mizející krasec třešňový (Anthaxia candens).
Evropsky významná lokalita (EVL) - Přírodní památka Kurovice - lom
Přírodní památka Kurovice - lom (dále jen PP) je lom částečně zatopený, s tůněmi na zbylé části.
Nachází se v nadmořské výšce 268 - 296 m n. m. Katastrální území Kurovice, okres Zlín.
Vyhlášeno v roce 1999. Celková výměra 6,651 ha. PP Kurovice - lom byla vyhlášena s cílem udržet
stálou populaci druhu čolek velký (Triturus cristatus) v oblasti střední Moravy.
PP Kurovice - lom je ve stávajících hranicích zároveň navržena v seznamu EVL jako Evropsky
významná lokalita CZ0723409 Kurovice - lom s předmětem ochrany:
čolek velký (Triturus cristatus)
Evropsky významná lokalita (EVL) – Chřiby
Území leží na pomezí jižní a východní Moravy. Jde o výraznou vrchovinu protáhlou ve směru SV JZ mezi městy Kroměříž, Uherské Hradiště a Koryčany.
Území je tvořeno paleogenními jílovci, pískovci a slepenci zlínských, bělověžských a soláňských
vrstev račanské jednotky magurského flyše. Reliéf je svažitý, typické jsou úzké rozvodné hřbety,
údolí vodních toků jsou hluboce zařezaná. Z půdních typů převažují kambizemě, které na
svahovinách na úpatích přecházejí do luvizemě modální. Na vlhčích místech je zpravidla
vymapována kambizem oglejená. Na nejvyšších hřbetech se na zpravidla kyselých pískovcích
vyvinula kambizem modální varieta mesobazická. Kolem potoků se nachází fluvizem glejová.
Na většině území převládají květnaté bučiny asociace Carici pilosae-Fagetum (L5.1), méně jsou
rozšířené kyselé bučiny asociace Luzulo-Fagetum (L5.4). V nižších nadmořských výškách se
uplatňují karpatské dubohabřiny (as. Carici pilosae-Carpinetum, L3.3). Maloplošně se na vhodných
stanovištích vyskytují suťové lesy (L4). Podél potoků jsou zastoupeny lužní lesy (as. StellarioMgr. Stanislav Mudra, Líšná 21, 338 08 Zbiroh, DIČ: CZ6807220299, IČ: 66341531
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Alnetum glutinosae a Carici remotae-Fraxinetum, L2.2). Na jižním, východním a západním okraji
se místy nacházejí kyselé doubravy (as. Luzulo-Quercetum, L7.1). Velmi vzácně se na jižně
orientovaných svazích v jižní části Chřibů vyskytují teplomilné doubravy (as. Sorbo torminalisQuercetum, L6.5) a zcela výjimečně se na východním okraji Chřibů vyskytují kyselé bory (L8.1).
Nelesní vegetace se vyskytuje poměrně málo. Louky patří do svazu Arrhenatherion (T1.1), vlhké
typy lze řadit ke společenstvům vlhkých pcháčových luk svazu Calthion (T1.5), místy se vytvářejí i
společenstva širokolistých suchých trávníků (sv. Bromion erecti, T3.4). Pastviny náležejí ke svazu
Cynosurion (T1.3). Maloplošně se vyskytují luční a lesní prameniště (R1.2 a R1.4).
V EVL převažují přirozená nebo přírodě blízká lesní společenstva s charakteristickou výškovou
členitostí a vazbou na příslušná stanoviště L5.1, L3.3B, L2.2A, L4. Významné jsou i luční
společenstva s teplomilnou květenou a s řadou chráněných druhů z čeledi vstavačovitých (T1.1,
T3.4D). Ve flóře se uplatňují zejména druhy nižších karpatských pohoří, jako je Carex pilosa, C.
pendula, Galium schultesii, Euphorbia amygdaloides, Hacquetia epipactis. V nelesní flóře se vzácně
vyskytují teplomilné druhy jako Anthericum ramosum, Aster amellus, Inula ensifolia, Trifolium
alpestre. Zajímavý je řídký výskyt druhů, které jsou v ostatních karpatských pohořích časté, jako je
Prenanthes purpurea a Dentaria enneaphyllos. Z druhových lokalit je významný Holý kopec - jedna
ze dvou recentních lokalit druhu Rosalia alpina na Moravě.
V oblasti Chřibů se nachází početná populace kuňky žlutobřiché a kuňky ohnivé (nejpočetnější
populace se vyskytuje u Koryčan) a významná lokalita druhu Vertigo angustior, stanoviště je
stabilní s velmi dobrým vodním režimem. Z naturových druhů se zde dále vyskytuje ohniváček
černočárý.
Předměty ochrany
Stanoviště:
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion
caeruleae)
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
Živočichové:
ohniváček černočárý - Lycaena dispar, tesařík alpský - Rosalia alpina, vrkoč útlý - Vertigo
angustior
Mgr. Stanislav Mudra, Líšná 21, 338 08 Zbiroh, DIČ: CZ6807220299, IČ: 66341531
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Přírodní památka Tlumačovská tůňka
Přírodní památka Tlumačovská tůňka (dále jen PP) představuje umělou vodní nádrž na západním
okraji Tlumačova, u silnice vedoucí do Kvasic. Katastrální území Tlumačov na Moravě. Nachází se
v nadmořské výšce 185 m n. m. Vyhlášeno v roce 1994. Celková výměra je 0,2008 ha. PP
Tlumačovská tůňka je významným místem výskytu, rozmnožování a vývoje obojživelníků v
hospodářsky intenzívně využívaně krajině a zároveň ojedinělé refugium vzácných druhů mikroflóry
vod v poříčních nivách.
V poměrné bohatém fytoplanktonu převažují běžní zástupci tůní a rybníčků (Scenedesmus sp.,
Coelastrum sp., Pandorina sp., Eudorina sp.). Výskyt a druhová pestrost dvojčatkovitých řas (r.
Cosmarium, Staurastrum) svědčí o kvalitě prostředí. V pobřežní a vodní vegetaci je nápadný
kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a puškvorec obecný (Acorus calamus), který zde byl zřejmě uměle
vysazen, podobně jako leknín bílý (Nymphaea alba).
PP Tlumačovská tůňka je významným biotopem pro rozmnožování četných druhů obojživelníků. V
hojném počtu se zde vyskytuje skokan zelený (Rana kl. esculenta) a zaznamenán byl i skokan
skřehotavý (Rana ridibunda), ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), kuňka
obecná (Bombina bombina), čolek obecný (Triturus vulgaris) a čolek velký (Triturus cristatus). V
prostředí tůňky nachází vhodné životní podmínky i užovka obojková (Natrix natrix).
Přírodní park Záhlinické rybníky
V lužním lese s četnými tůněmi jsou zachovalé staré lesní porosty s převahou dubu a jasanu.
V pobřežní vegetaci svazů Phragmition communis a Caricion gracilis je zastoupen rákos a orobinec,
který v nejjižnějším cípu rybníka Svárov vytváří ostrůvkovité porosty. Na zamokřených loukách
vedle ostřic převládají rákosiny a rozptýlená zeleň s hlavatými vrbami. Vyskytuje se zde velký
počet zvláště chráněných druhů obojživelníků, plazů a ptáků. Rybníky jsou důležitou migrační
zastávkou vodního ptactva. V lužních lesích žije řada chráněných druhů savců, hlavně netopýrů.
Přírodní park Chřiby
Přírodní park Chřiby byl vyhlášen 3. 4. 1991 vyhláškou ONV Kroměříž, kterou se zřizuje oblast
klidu Chřiby, přehlášeno nařízením OkÚ Kroměříž č. 2/96 ze dne 8. 11. 1996 o zřízení přírodního
parku Chřiby. Rozloha na území okresu Kroměříž cca 63 km2. Rozšíření přírodního parku na území
okresu Uherské Hradiště bylo provedeno nařízením Okresního úřadu Uherské Hradiště č. 1/2000 ze
dne 10.4.2000. Přírodní park se rozkládá v pohoří Chřiby, které jsou tvořeny nejzápadnějším
obloukem Karpat.
Chřiby jsou územím s relativně vyváženými ekologickými podmínkami, což se přímo projevuje v
druhové pestrostí fauny s velkým podílem zvláště chráněných druhů (např. čáp černý, včelojed
lesní, bramborníček černohlavý, krutihlav obecný, lelek lesní, výr velký, některé druhy netopýrů, z
bezobratlých stojí za zmínku nález kudlanky nábožné). V posledních letech se zde šíří i bobr
evropský (Koryčanská přehrada).
V rámci České republiky lze toto území označit jako jedno z ekologicky nejstabilnějších,
vyznačující se nadprůměrnou lesnatostí s převahou lesů přírodní dřevinné skladby (dubo-bukové a
bukové lesy). Antropogenní vlivy zasáhly především na úpatí pohoří přeměnou listnatých porostů
na jehličnaté, většinou smrkové porosty. Na území přírodního parku je řada zvláště chráněných
území. Za zmínku stojí výslunné travnaté stráně s teplomilnou květenou s řadou chráněných druhů z
čeledi vstavačovitých nebo skalní útvary na hřebenech Chřibů.
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3. CHARAKTERISTIKA ZAMÝŠLENÉHO ZÁSAHU
Stručná charakteristika záměru
Název záměru:
Plavební komora Bělov
Investor:

Česká republika – Ředitelství vodních cest
IČ: 67981801
Sídlo: Vinohradská 184/2396, Praha 3 - Vinohrady

Kapacita a charakter záměru:
Cílem projektu je prodloužit severní konec vodní cesty Otrokovice - Rohatec (Baťův kanál) do
města Kroměříž a zajistit tak souvisle splavnou vodní cestu v úseku Kroměříž – Rohatec (Hodonín).
Tohoto prodloužení bude dosaženo propojením v současné době splavného úseku řeky Moravy ústí
Dřevnice (ř.km 164,925) - jez Bělov (ř.km 166,770) se zdrží jezu Bělov, která sahá až k jezu
Kroměříž (ř.km 182,867). Propojení bude zajištěno výstavbou nové plavební komory u stávajícího
jezu Bělov, horní a dolní rejdy včetně čekacích stání a nového přemostění stávající komunikace. Ve
zdrži jezu Bělov budou v nezbytném rozsahu provedeny úpravy, které zajistí požadované parametry
vodní cesty. Nedílnou součástí prodloužené vodní cesty je i koncové přístaviště v Kroměříži (ř.km
179,100).
Celková délka nově prodlouženého úseku vodní cesty Otrokovice – Kroměříž bude činit 14,335 km.
Ukončení je navrženo v km 179,260 před mostem pro pěší přes Moravu, spojujícím Erbenovo a
Švabinského nábřeží.
Řeka Morava od ústí vodního toku Bečvy po soutok s vodním tokem Dyje, včetně průplavu
Otrokovice - Rohatec, je dle zákona č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších
předpisů, dle §3 odst. 4 písm. c), zařazena mezi dopravně významné využívané vodní cesty.
Ve smyslu §2 odst. 4 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním
provozu v přístavech, společné havárii a dopravně nebezpečných věcí, ve znění pozdějších
předpisů, je předmětný úsek vodní cesty zařazen následovně : "Dopravně významná využívaná
vodní cesta uvedená v §3 odst. 4 písm. c) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění
pozdějších předpisů, v úseku od říčního km 207,0 po soutok s vodním tokem Dyje je vodní cestou
0. třídy."
Ve výše zmiňované vyhlášce č. 222/1995 Sb. jsou stanoveny parametry vodní cesty 0. třídy
následovně :
Rozměry plavební dráhy :

Rozměry plavební komory :

nejmenší šířka přímé plavební dráhy v hloubce odpovídající
ponoru návrhového plavidla v řece ...
10,0 m
nejmenší plavební hloubka ...

1,5 m

nejmenší šířka ...

5,3 m

nejmenší délka ...

38,4 m

nejmenší hloubka nad záporníkem ...

1,5 m

Mgr. Stanislav Mudra, Líšná 21, 338 08 Zbiroh, DIČ: CZ6807220299, IČ: 66341531
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Výsledné parametry navrhované plavební komory Bělov byly stanoveny na základě parametrů
plavebních komor, které jsou v provozu na navazujícím úseku vodní cesty, a to :
užitná délka

38,5 m

užitná šířka

5,3 m

minimální hloubka vody nad záporníkem

1,5 m

Umístění záměru:
Kraj: Zlínský kraj
Obce: Otrokovice, Žlutava, Bělov, Kvasice, Střížovice, Hulín, Kroměříž
Katastrální území: Otrokovice, Žlutava, Bělov, Kvasice, Střížovice u Kvasic, Hulín, Trávník,
Kroměříž, Bílany

3.1

STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ

Plavební komora
Plavební komora je umístěna v horní vodě v těsné blízkosti pravobřežního zavazovacího jezového
pilíře. Pilíř bude nutno během výstavby zajistit, aby nedošlo k jeho posunu a tím k deformaci
hradícího segmentu jezu. Toto zajištění bude navrženo v rámci dalšího stupně projektové
dokumentace stavby.
Technické vybavení plavební komory je navrženo shodné s ostatními plavebními komorami na
Baťově kanálu. Horní i dolní vrata jsou vzpěrná pohybovaná lineárním pohonem, plnění plavební
komory je krátkým obtokem hrazeným stavítkem, prázdnění je přímé otvory ve vrátních dolních
vrat. Otvory ve vrátních jsou hrazeny stavítky. Stěny plavební komory jsou opatřeny obkladem ve
formě kyklopského zdiva. Plavební komora je vybavena úvaznými prvky, osvětlením, semafory a
automatikou ovládání proplavovacího cyklu. Plato plavební komory bude na úrovni koruny
pravobřežní inundační hráze.
Rejdy plavební komory
Pod jezem Bělov bude v pravém břehu mezi stezkou na koruně svahu koryta a patou svahu
vytvořena dolní rejda pro vjezd plavidel do plavební komory a pro čekání na proplavení.
Pravobřežní zeď rejdy bude svislá s korunou na úrovní stávajícího terénu, konstrukce bude
upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace. Levobřežní zeď rejdy oddělující rejdu od
vývaru jezu bude též svislá betonová vytažená na úroveň 1 m nad maximální plavební hladinu.
Součástí dolní rejdy je i výstavba nového přemostění stávající silnice Otrokovice – Bělov. Dolní
hrana mostní konstrukce bude na kótě 186,20 m n. m a maximální plavební hladina z dolní vody je
na kótě 181,61 m n. m. Podjezdná výška pod mostem 4,59 m je tedy dostatečná.
Nad jezem Bělov bude vytvořena horní rejda. Rejda bude opět tvořena svislými nábřežními zdmi,
vjezd do plavební komory bude opatřen svodidlem. V rejdě budou umístěny dalby pro vyvazování
plavidel i v prostoru, kde nebude pravobřežní zeď vytažena až nad hladinu vody. Levá zeď horní
rejdy bude dostatečně dlouhá, aby umožnila bezpečné vplutí do plavební komory i při maximálním
plavebním stavu.
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Podjezí i nadjezí včetně dělících zdí bude vyznačeno plavebními znaky vymezujícími uzavřenou
vodní plochu a směr plavby. Stejně tak budou plavebními znaky vyznačena místa pro stání a čekání
plavidel.
Provozní objekt
Na platě plavební komory bude vybudován malý provozní objekt jako zázemí pro obsluhu a pro
umístění materiálu, náhradních dílů a nářadí. Objekt bude ve stylu „Baťovské architektury“ se
zdivem z ostře pálených cihel se stanovou střechou. Půdorysné rozměry budou 3,5 x 3,5 m.
Přípojka elektrické energie pro plavební komoru bude vedena ze stávajícího jezu.
Zdrž jezu Bělov
Zdrž je splavná v délce cca 12 km. Její splavnění od jezu Bělov po konec upravovaného úseku
vodní cesty v Kroměříži, ř.km 179,260 si vyžádá úpravy o celkové délce cca 0,820 km, což podle
dostupných podkladů odpovídá prohrábkám o objemu cca 5 000 m3. Během projektové přípravy
bude nutné prověřit současné plavební hloubky a na jejich základě bude možné stanovit přesný
rozsah prohrábek.
Přístaviště Kroměříž
Přístaviště Kroměříž je navrženo v ř.km. 179,100 na Erbenově nábřeží v Kroměříži, na pravém
břehu řeky Moravy. Přístaviště bude navrženo tak, aby umožňovalo vyrovnávání kolísání hladiny
ve zdrži jezu Bělov, které je v tomto úseku výrazné. Technické řešení přístaviště bude upřesněno v
rámci dalších stupňů projektových příprav.

4. PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ VLIVY ZÁMĚRU NA ROSTLINY, ŽIVOČICHY
A EKOSYSTÉMY

V době realizace záměru
Stavba plavební komory
− prašnost a odpad z bouracích prací: rozsah vlivu bude lokální v bezprostředním okolí stavby a
nepřesáhne bezprostřední okolí staveniště, velikost velmi nízká;
− narušení půdního krytu na plochách staveniště: vliv bude působit v ploše staveniště a může být
doprovázen smyvy zemin do toku při extrémních srážkách, rozsah vlivu je dán rozlohou
narušených ploch, velikost vlivu nízká;
− hluk z bouracích a stavebních prací: provoz stavebních a demoličních mechanismů a z odvozu
sutě a dovozu materiálu – rozsah vlivu bude lokální v bezprostředním okolí stavby, nepřesáhne
bezprostřední okolí staveniště, zvýšení provozu nebude vzhledem k předpokládaným objemům
materiálu významné, velikost vlivu nízká až velmi nízká;
− úniky a splachy materiálu z demolic, stavebních materiálů a dalších používaných látek a
chemikálií: jedná se o havarijní stav, kterým je nutno předcházet formou preventivních opatření;
− úniky náplní stavebních mechanismů a dopravních prostředků při běžném provozu a zejména
při haváriích spojené se zvýšeným rizikem úniku do toku a podpovrchových vod v aluviálních
sedimentech: jedná se o havarijní (viz návrh opatření);

Mgr. Stanislav Mudra, Líšná 21, 338 08 Zbiroh, DIČ: CZ6807220299, IČ: 66341531
12

Plavební komora Bělov – biologický průzkum

− zákal vody způsobený splachy látek materiálu z demolic a výstavby při zásahu do toku: vliv
bude působit v ploše staveniště, jedná se o smyvy zemin do toku při extrémních srážkách a
pracemi v toku, rozsah vlivu je dán rozsahem prací, rozlohou narušených ploch a zejména
použitými technologiemi, velikost vlivu střední až nízká;
− otřesy a vibrace způsobené při stavebních pracích: rozsah a míra vlivu závisí na použité
technologii výstavby, velikost vlivu střední až nízká;
− riziko záplavy staveniště spojené s odplavením látek a materiálů: viz návrh opatření.
Prohrábky
− zákal vody v toku při provádění prohrábek: význam vlivu a rozsah závisí od aktuálního
zaměření stavu dna a sedimentů, velikost vlivu závisí na zrnitost sedimentů a dnového
materiálu, a zejména podílu jemných odplavitelných frakcí, lze odhadovat střední velikost vlivu;
− pohyb techniky v toku, zvýšený pohyb v jeho okolí při transportu sedimentů: rozsahem bude vliv
působit zejména v místě těžby a v místě překládky materiálů z plavidel na nákladní automobily,
velikost vlivu střední až nízká;
− narušení půdního povrchu pohybu stavební a dopravní techniky: vliv bude působit v ploše
staveniště a může být doprovázen smyvy zemin do toku při extrémních srážkách, rozsah vlivu je
dán rozlohou narušených ploch, velikost vlivu nízká;
V době provozu záměru
Provoz plavební komory a plavební trasy
− nebezpečí úniku látek z používaných zařízení a z plavidel: jedná se o havarijní stavy, které jsou
řešeny standardními opatřeními;
− rušení hlukem a emisemi při provozu lodní dopravy: uvedené vlivy budou působit v rozsahu
celého záměru, velikost vlivu je velmi nízká u ovzduší a nízká u hluku, kde se bude odvíjet od
citlivosti dotčených živočichů;
− rušení pohybem na vodní cestě (vlastní pohyb, ovlivnění břehových partií příbojem): jedná se o
vliv, který bude působit v celém úseku vodní cesty, nicméně půjde o vliv převážně nízký za
předpokladu respektování stávajících pravidel na vodní cestě (rychlost, vyloučení některých
typů plavidel apod.);
− mortalita způsobená stykem s plavidly: jedná se o prokázaný vliv zejména u rychlých plavidel,
rozsahem může působit na celém úseku, za podmínek stanovených pro provoz vodní cesty lze
očekávat vliv nízký až velmi nízký;
Údržba vodní cesty
− Prohrábky a zákal vody: jedná se o potenciální vliv při následné údržbě plavební dráhy, rozsah
bude závislý na morfologickém vývoji koryta v závislosti na průtokových a sedimentačních
poměrech a na aktuální potřebě údržby; velikost vlivu střední až nízká;
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5. OPATŘENÍ

K PREVENCI,
NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ

OMEZENÍ,

VYLOUČENÍ

NEBO

KOMPENZACI

V době realizace záměru
− kropení ploch jež budou zdrojem prašnosti;
− minimalizovat narušení ploch stavební a demoliční činností, přijmout opatření proti splachům
půdy a vodní erozi;
− vypracovat havarijní povodňové plány pro staveniště ve všech fázích demolic a výstavby;
− vypracovat havarijní plány pro případ úniku pohonných látek a náplní stavebních strojů a
mechanismů a pro úniky materiálů a chemikálií používaných při stavbě;
− do strojů používat biodegradabilní náplně;
− omezení prohrábek mimo vegetační období, období rozmnožování a období klidu na vodu
vázaných živočichů (vhodné období je v měsících srpen až říjen);
− zvážit biologicky vhodné napojení Širokého potoka (všechny přítoky Moravy s výjimkou
Rusavy a Dolní Kotojedky z hlediska migrace ryb prakticky nekomunikují s tokem) ústícího
do prostoru jezu, (možnost bezbariérového přístupu ryb do toku, například skluzem)
− zajistit biologický dozor autorizované osoby v místě staveniště a prohrábek
− demoliční a zemní práce, jejichž důsledkem budou otřesy a vibrace (včetně případného
zatloukání štětovnic) je nutné je realizovat mimo období zimního klidu ryb (listopad – březen);
− zvážit možnost využití části materiálu z prohrábek k vytvoření štěrkových pláží na vnitřních
stranách oblouků koryta mimo plavební dráhu.
V době provozu záměru
− upravení rychlosti proplouvajících plavidel na maximum 10 km/h;
− úprava průjezdů splavněného úseku řeky omezením provozu plavební komory mezi 18 – 8
hodinou v období březen – červen, tj. v období hnízdění ptactva a rozmnožování většiny
živočichů;
− zamezit vjezdu rychlých vodních dopravních prostředků včetně skůtrů do splavněného úseku
řeky;
− omezení prohrábek mimo vegetační období, období rozmnožování a období klidu na vodu
vázaných živočichů (vhodné období je v měsících srpen až říjen);

6. NÁVRH MONITORINGU NEGATIVNÍCH VLIVŮ
Provádět v pravidelných intervalech dlouhodobý ichtyologický průzkum zaměřený na výskyt
juvenilních stádií ryb zejména v příbřežních zónách. Sledování musí předcházet referenční
průzkumy a to minimálně z dvou sezón před zahájením provozu. Následně monitoring provádět v
dvou až tříletých intervalech v závislosti na trendech provozu a výsledcích průzkumů.
Do 5 let od zahájení provozu provést vyhodnocení vlivu lodního provozu na pobřežní a dnové
ekosystémy a na základě zjištění přijmout odpovídající regulační nebo zmírňující opatření.
Mgr. Stanislav Mudra, Líšná 21, 338 08 Zbiroh, DIČ: CZ6807220299, IČ: 66341531
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7. VYHODNOCENÍ
7.1

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ZÁMĚRU Z HLEDISKA BOTANIKY

Zkoumaná část úseku řeky Moravy mezi Kroměříží a Otrokovicemi byla v minulosti značně
poznamenána úpravami toku Moravy a jejím ohrázováním. Významná část toku byla napřímena a
odstavena od pravidelných rozlivů do okolních lužních lesů. Díky většímu přísunu živin je většina
porostů ruderálního charakteru s výskytem řady nepůvodních a invazních druhů rostlin. Ty budou
mít do budoucna tendenci k šíření do dalších partií. Obzvláště nebezpečné jsou oba druhy křídlatek
a zlatobýlů, topinambur hlíznatý, vratič obecný a potencionálně i pajasan žlaznatý. Z ohrožených
druhů jsou potencionálně ohroženy krtičník křídlatý, barborka přitisklá a ostřice Buekova dalšími
úpravami a zpevňováním břehů a vytlačováním kompaktními porosty nepůvodních druhů. Nejedná
se však o druhy chráněné ve smyslu přílohy č. II vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, ale o
klasifikaci dle Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (Holub & Procházka 2000).
Do budoucna by bylo vhodné podporovat přítomnost keřových i stromových vrb na březích Moravy
zvyšující ekologickou stabilitu a poskytující prostor pro život a úkryt živočichům vázaným na vodní
prostředí řeky Moravy.
Vzhledem k běžnosti druhů vyskytujících se v místě realizace plavební komory lze negativní vliv
záměru na vegetaci vyloučit. Toto se týká i prohrábek, jelikož makrofyta po „uvedení toku do
původního stavu“ po povodních roce 1997 zmizela.
Diskutabilní vliv lodního provozu na vegetaci pobřežních partií lze spatřovat spíše ve formě
vymývání substrátu a rozrušování nebo ovlivňování vegetace na břehové čáře. Vzhledem
k požadavku na omezení rychlosti plavidel a charakteru vegetace lze z pohledu ochrany přírody
tento jev považovat za nevýznamný.
7.2

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ZÁMĚRU Z HLEDISKA ZOOLOGIE

Z obratlovců byl průzkum zaměřen na ornitofaunu, savce, ryby, plazy a obojživelníky a z
bezobratlých na vážky. Prvotní evidenční metodou bylo přímé pozorování, a dále hlasové projevy a
pobytové znaky živočichů v celé ovlivněné trase záměru a v jeho bezprostředním okolí s důrazem
na živočichy, jenž mohou být realizací záměru nebo jeho provozem ovlivněni. V příloze č. 2 jsou
vyjmenované zjištěné druhy všech sledovaných skupin živočichů včetně statutu jejich ochrany a to
zejména dle přílohy č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.
Savci:
Bylo zaznamenáno 22 druhů savců, z niž jsou 3 druhy ohrožené (veverka obecná, plch lesní a
křeček polní) a silně ohrožený bobr evropský, jenž bude jediný záměrem dotčen. Bobr se vyskytuje
po celém sledovaném úseku. Nory jsou více koncentrovány do úseků s břehovým porostem a do
úseků relativně zachovalých. Tento druh bude přímo ovlivněn lodním provozem a to zejména
rušením hlukem a průjezdy plavidel a také činností při prohrábkách. Vzhledem k jeho dobré
adaptabilitě lze předpokládat jeho přizpůsobení se lodnímu provozu a důraznější přechod na noční
aktivitu, nebude-li rušení přesahovat únosnou mez. Jako zmírňující opatření je navržena úprava
průjezdů splavněného úseku řeky omezením provozu plavební komory a přístaviště Kroměříž mezi
18 – 8 hodinou v období březen – duben, tj. v období rozmnožování.
Ptáci:
Ptáků bylo zaznamenáno 77 druhů. Z toho 14 druhů ohrožených, 5 druhů silně ohrožených ( rybák
obecný , ledňáček říční, holub doupňák, krahujec obecný, včelojed lesní) a dva druhy (luňák hnědý,
orel mořský) kriticky ohrožených ptáků.
Mgr. Stanislav Mudra, Líšná 21, 338 08 Zbiroh, DIČ: CZ6807220299, IČ: 66341531
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Na první pohled se jedná o druhově pestrou oblast, odhlédneme-li od faktu, že většina druhů je více
vázána na širší okolí řeky než na řeku samotnou, kde mnoho druhů vhodné podmínky nenachází.
Výjimkou jsou luňák hnědý a orel mořský, kteří mohou být negativně ovlivněni provozem lodí
respektive rušením jimi způsobeným. Tento vliv je možné považovat za závažnější v období
hnízdění. Také rybák obecný, potápka malá a ledňáček říční jsou potenciálně dotčeni lodním
provozem. Potápka malá a ledňáček navíc na toku přímo hnízdí, zatímco rybák pouze zalétává za
potravou. Na hluk a rušení je extrémně citlivý orel mořský. Ostatní druhy budou ovlivněny
s ohledem na velikost rušivých vlivů (hlučnost lodí, frekvence průjezdů), velikost vlivu lze
očekávat nízkou.
Obojživelníci a plazi:
Na sledovaném úseku byly zjištěny tři druhy obojživelníků silně ohrožených (rosnička zelená,
skokan zelený a skokan štíhlý) a ohrožená ropucha obecná. Pouze u skokanů lze očekávat negativní
působení záměru v podobě ovlivnění pobřežní zóny průjezdy lodí a to jak dospělců tak juvenilních
stádií. V případě vyšších rychlostí plavidel v období rozmnožování by tento vliv měl na populaci
fatální následky v podobě rozplavování snůšek a pulců. S ohledem na omezení rychlosti a vyloučení
provozu v době rozmnožování lze reálný vliv hodnotit jako nízký. Silně je mohou ohrozit také
havarijní stavy na toku způsobené lodním provozem.
Z plazů bude negativně ovlivněna populace užovky obojkové, jež je vázána na vodní prostředí.
Tímto vlivem bude lodní provoz a možné havarijní stavy na toku. Negativně se může projevit
provoz v bermě v důsledku prohrábek, a to přímou mortalitou jedinců a jejich vyrušováním. Jako
zmírňující opatření při výstavbě je možné ohradit exponovaná místa fólií a zabránit tak jedincům ve
vstupu do prostoru provádění prací.
V místě navrhované plavební komory bude ovlivněna ještěrka obecná, pro kterou jsou kamenné a
popraskané betonové dlažby a zídky jezového objektu vhodným prostředím. Lze však očekávat, že
okolí jezu nezasažené výstavbou poskytne dostatečné útočiště stávajícím jedincům a vliv na
populaci oblasti nebude likvidační. Při vhodné stavební úpravě nových objektů lze předpokládat
jejich opětovné osídlení. Uvažovat lze o odchytu a přemístění jedinců mimo stavbu, ale toto
opatření lze považovat za neefektivní.
Ryby:
Rybí společenstvo nebylo podrobněji zkoumané a při hodnocení vycházíme z poznatků získaných z
přiložené studie (příloha č.3). Zjištěných 33 druhů ryb není jistě číslem konečným. Mezi druhy se
vyskytují i druhy chráněné ve smyslu přílohy č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb. (hrouzek Kesslerův –
kriticky ohrožený, ouklejka pruhovaná – silně ohrožená a druhy ohrožené - mník jednovousý a jelec
jesen). Podrobnější data může poskytnout pouze ichtyologický průzkum plůdku a juvenilních stádií
ryb v pozdním létě. Přesto lze konstatovat, že značná část druhů ve zkoumaném úseku toku
nenachází ideální podmínky k životu a zejména k rozmnožování. Důvodem je značná unifikace
vodního prostředí regulací toku a nedostatek úkrytů, zejména absence břehových porostů a litorální
zóny.
Přestože se jedná o úsek silně kanalizovaný (napřímený, ohrázovaný) a regulovaný (jezy Spytihněv,
Bělov), druhová pestrost, tj. výskyt jednotlivých druhů ryb je poměrně vysoká. Doložených 33
druhů ryb vypovídá dostatečně o charakteru prostředí. Druhovou pestrost ryb je možné rovněž
odvodit od výsledků průzkumu plůdku z výše položených lokalit u Kroměříže, případně z výsledků
průzkumu ryb v přilehlých úsecích a v přítocích. Doplnění je možné provést na základě statistiky
úlovků a vysazování Moravského rybářského svazu a nepublikovaných závěrečných zpráv.
Druhovou pestrost ryb v předmětných úsecích zvyšuje přítomnost ústí několika menších přítoků
(Moštěnka, Kotojedka, Rusava a především Dřevnice) z nichž se mohou do Moravy dostat některé
Mgr. Stanislav Mudra, Líšná 21, 338 08 Zbiroh, DIČ: CZ6807220299, IČ: 66341531
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druhy, které však v Moravě nejsou typické (střevle, ouklejka, mřenka) (Peňáz a Jurajda, 1993;
Peňáz a Jurajda, 1995).
Původně dominantní reofilní druhy ryb jako tloušť, ostroretka, podoustev či parma se zdržují
především v horní části úseku nad Kroměříží u ústí Moštěnky, kde se i úspěšně rozmnožují. Některé
druhy jsou závislé na vysazování MRS (amur, tolstolobik, tolstolobec) nebo jsou výrazně dotovány
vysazováním (kapr, lín, štika, candát a další).
Přestože druhová pestrost je poměrně velká, dominantní část rybího společenstva vytváří nenáročné
druhy ryb, přizpůsobené na silně upravené prostředí toku (ouklej, plotice, tloušť, karas stříbřitý,
cejn velký) (Peňáz a Jurajda 1993; Peňáz a Jurajda 199, Jurajda nepubl.).
Odhadnout další vývoj rybího společenstva by bylo možné, respektive reálnější, po zjištění
současného stavu přirozené reprodukce ryb v obou předmětných úsecích. Nicméně již nyní lze
předpokládat, že v případě omezení písčitých a štěrkových náplavů (v oblasti prohrábek), dojde k
všeobecnému snížení rozsahu vhodných biotopů pro rheofilní druhy ryb a tím k změně složení
rybích společenstev od říčních (reofilních) druhů k druhům indiferentním.
Za nejvážnější negativní vlivy na rybí společenstvo lze považovat otřesy způsobené při
technologických prací v místě plavební komory, dále pak dnové prohrábky, jenž budou v době
realizace negativně ovlivňovat čistotu vody a následně přispějí k unifikaci vodního prostředí
odstraněním mělčin. Provedením prohrábek budou odstraněny mělkovodní úseky v posuzovaném
úseku toku. Prohrábky jsou svým rozsahem minimální a nejsou vzhledem k nedotčeným úsekům
toku významné.
Závažný je rovněž provoz lodí v uvedeném úseku řeky. Vlivem zvýšené turbidity vody, a rušení
průjezdy plavidel budou omezeny životní podmínky rybích společenstev. Vlivy na pobřežní část
toku v podobě příboje budou mít negativní vliv na rozmnožování ryb a na odrůstání juvenilních
stádií (viz. příloha č.3). Závažnost tohoto jevu je akcentována postižením téměř celého úseku v
mezijezí a nemožností přístupu ryb na vhodnější stanoviště (absence před vlivy krytých vodních
ploch, nevhodné napojení přítoků).
Hmyz a vážky:
Z hmyzu byl průzkum zaměřený na vážky, jenž reprezentují skupinu vázanou na vodní prostředí.
Zjištěných 16 druhů s třemi druhy považovanými za potenciálně ohrožené však nevypovídá o stavu
toku, jelikož se tyto mohou rozmnožovat v přilehlých, výrazně zachovalejších vodních biotopech.
Významný je nález svižníků rodu Cicindela na písečných náplavech v zákrutu řeky jižně od Kvasic
(49°14'18.282"N, 17°28'36.829"E). Druhy tohoto rodu jsou považovány za ohrožené ve smyslu
přílohy č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb.. Je nutné zabránit likvidaci tohoto jediného náplavu ve
zkoumaném úseku toku, ke kterému může dojít při vodohospodářských úpravách (čištění) toku.
Shrnutí
Z charakteru záměru je zřejmé, že se negativní ovlivnění záměrem bude týkat pouze druhů přímo
vázaných na řeku nebo její bezprostřední okolí a nebo druhů mimořádně citlivých na negativní
vlivy způsobené záměrem. Takto záměrem potenciálně dotčené druhy jmenované v příloze č. III
vyhlášky č. 395/1992 Sb., zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění jsou uvedeny v tabulce, včetně
předpokládané intenzity vlivu. Průzkumy zjištěné chráněné a ohrožené druhy dle vyhlášky č.
395/1992 Sb., jež se nacházejí mimo dosah vlivu záměru, zde nejsou zmiňovány.
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Druhy kriticky ohrožené

vliv* a jeho rozsah

Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758

orel mořský

-1 v celém úseku

Milvus migrans Boddaert, 1783

luňák hnědý

-1 v lesnatých úsecích

Gobio kesslerii

hrouzek Kesslerův -1 v místě prohrábek

Druhy silně ohrožené
Rana esculenta Linnaeus, 1758

skokan zelený

-1 v celém úseku

Rana dalmatina Bonaparte, 1839

skokan štíhlý

-1 v celém úseku

Sterna hirundo Linnaeus, 1758

rybák obecný

0

Lacerta agilis Linnaeus, 1758

ještěrka obecná

-1 v místě plav. komory

Alcedo athis Linnaeus, 1758

ledňáček říční

-1 v celém úseku

Castor fiber Linnaeus, 1758

bobr evropský

-1 v celém úseku

Alburnoides bipunctatus Bloch 1782

ouklejka
pruhovaná

-1 v celém úseku

Cicindela spp.

svižník

-1 na náplavech

Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

užovka obojková

-1 v zasažených březích

Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)

jelec jesen

-1 v celém úseku

Lota lota (Linnaeus, 1758)

mník jednovousý

0

Druhy ohrožené

Phalacrocorax carbo Linnaeus, 1758 kormorán velký

0

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) potápka malá

-1 v celém úseku

* tabulka intenzity vlivů
Hodnota
-2

Termín
Silný
negativní
vliv

-1

Mírně
negativní
vliv

0

Nulový vliv

Popis
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze
v určených případech)
Silný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; silné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu,
silný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Vyplývá ze zadání
záměru, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.
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+1
+2

Mírně
pozitivní
vliv
Silně
pozitivní
vliv

Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně příznivý zásah do biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu.
Silně příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, silný příznivý zásah do biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu.

Z uvedeného tabulkového přehledu vyplývá, že nelze vyloučit negativní působení záměru na široké
spektrum druhů (viz tabulka). Na druhé straně nelze žádný z vlivů klasifikovat jako natolik
významný, že by přímo ohrožoval existenci uvedených druhů. Tento předpoklad se týká zejména
vlastního záměru stavby plavební komory a prohrábek. Z hlediska vlastního provozu záměru (vodní
cesty) lze vyslovit shodný závěr za předpokladu respektování omezujících podmínek, které vyloučí
nejzávažnější vlivy na vodní tok a jeho okolí.
7.3

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ZÁMĚRU Z HLEDISKA EKOSYSTÉMŮ

Stav ekosystémů
Zkoumaný úsek toku řeky Moravy je typickým příkladem destrukce dříve druhově a stanovištně
bohatého ekosystému se širokými vazbami na okolní říční nivu, kde bylo charakteristické zejména
prolínání a přechody terestrických a vodních ekosystémů. Ve stavu před regulací patřilo toto území
patrně k jednomu z druhově nejbohatších míst povodí spolu s význačnou produkcí zdrojů
využívaných obyvateli. V současné době se v dosahu záměru nenachází ekosystém jenž by mohl
být cílem zvýšeného zájmu ochrany přírody.
V současnosti jsou téměř všechny biologické ale i ekosociální funkce řeky Moravy ve zkoumaném
úseku vážně narušené a to do značné míry nevratně. Takto poznamenaný tok navíc negativně
ovlivňuje i přilehlou krajinu a její přírodní a polopřírodní ekosystémy.
Jako nejvážnější problém se po regulaci a unifikaci vodního prostředí toku jeví jeho zařezání a
poškození vazeb podpovrchových ale i povrchových vod s aluviem a zejména s lužními lesy v
oblasti.
Regulovaný tok nevytváří vhodné podmínky pro výskyt a rozmnožování mnoha původních druhů.
Unifikací vodního prostředí (zejména hloubky, proudu a světelných poměrů) došlo například k
narušení druhového složení ichtyocenóz. Přestože druhová pestrost je poměrně velká, dominantní
část rybího společenstva vytváří nenáročné druhy ryb, přizpůsobené na silně upravené prostředí
toku (ouklej, plotice, tloušť, karas stříbřitý, cejn velký).
Jistou perspektivu vhodného prostředí pro některé vodní a na vodu vázané organismy by mohli mít
soutoky s přítoky a tyto samotné. Avšak kromě Rusavy a Dolní Kotojedky se jedná o toky s
nevhodným zaústěním, kdy je zpravidla přímo na styku s Moravou migrační překážka v podobě
šachtového zaústění (Prudký potok) nebo stupeň (Kotojedka), který se zvýrazňuje za
podprůměrných vodních stavů v Moravě. Taktéž zaústění Mojeny je problematické a komunikace s
tokem je prakticky vyloučena. Z popisovaných negativních jevů týkajících se přítoků není
hodnocena jejich saprobita způsobená komunálním znečištěním jenž je zpravidla nevyhovující.
Zároveň zde naprosto chybí litorální společenstva a typické bylinné a dřevinné břehové porosty v
kontaktu s tokem. Svah složené kynety je natolik prudký a břehová čára je zhusta opevněna kameny
nebo prefabrikáty tak, že zde pro výskyt pobřežní vegetace nejsou vhodné podmínky. Nicméně lze
předpokládat, že v případě rozsáhlejšího omezení mělkých štěrkových pláží a mělkých pobřežních
partií, by došlo k všeobecnému snížení úspěšnosti reprodukce ryb a přesunu od říčních (reofilních)
druhů k druhům indiferentním.
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Další roli zde hraje údržba toku a jeho okolí a zejména odstraňování keřů a stromů z prostoru
mezihrází. Naopak prospěšné je kosení téměř celé délky jinak sterilní pravobřežní části kynety a
části pravobřežní (od soutoku s Mojenou po jez Bělov), které dává možnost rozvoje druhově
bohatším travním porostům s dominancí ovsíku (Arrhenatherum elatius) na rozdíl od nekosených
partií s dominancí ruderálů a expanzivních a invazních druhů. Tato společenstva jsou však zase
obohacována přítomností náletů stromů a keřů a to často i na břehové hraně. Ekologická hodnota
těchto úseků v kontextu posuzované části toku pak významně stoupá.
Za významné úseky z hlediska biodiversity je možné považovat soutok Moravy a Mojeny a to
zejména z ichtyologického pohledu, a pak z biologického hlediska písčitý jesep pod Kvasicemi
(ř.km přibližně 169,9 - 49°14'18.282"N, 17°28'36.829"E) s výskytem svižníků (Cicindela spp.) a
jediného úseku typické vegetace písčitohlinitých náplavů.
Ovlivnění ekosystémů
V důsledku realizace záměru dojde k bezprostřednímu ovlivnění místa výstavby jenž nemá
zvýšenou biologickou hodnotu a jedná se o kosené nebo neudržované bylinné porosty a o z
biologického hlediska nevýznamné plochy. Podceňovat nelze ovšem riziko znečištění vody v toku,
jelikož záměr do toku zasahuje. Při použití standardních technologií by se však mělo jednat pouze o
rizika na úrovni havárií.
Dopravu při výstavbě lze vzhledem k předpokládanému dopravovanému objemu materiálů a
vzhledem k trasování komunikací považovat za únosnou.
Významnější budou otřesy při demoličních a zemních pracích. Na tyto podněty budou negativně
reagovat zejména rybí společenstva a je nutné je realizovat mimo období zimního klidu ryb
(listopad – březen).
Dalším plošně významným vlivem budou prohrábky koryta. Již v průběhu přípravy záměru byly
prohrábky významně omezeny a to jak rozsahem tak objemem. Přesto zde dojde k destrukci
společenstev bentosu a dalších organismů vázaných na dno a k výraznému zákalu vody. Z tohoto
důvodu je nutné prohrábky provádět mimo období rozmnožování ryb, jak je uvedeno v návrhu
opatření. Vzhledem k rychlosti driftu a redriftu bentosu je možné považovat vliv na tato
společenstva organismů a nepřímý vliv na ichtyocenózu za rychle pomíjivý.
Zásadněji se mohou prohrábky projevit na omezení rozlohy stanovišť rheofilních druhů ryb. A to
zejména vzhledem k omezené rozloze proudných a mělkovodních úseků v posuzované části toku.
Každopádně by měly být zachovány úseky břehových náplavů (jižně od Kvasic) a zvážit použití
materiálu z prohrábek na vytvoření břehových pláží.
K nejrozsáhlejšímu ovlivnění ekosystémů sledovaného úseku toku Moravy a okolí dojde v důsledku
zvýšení intenzity lodní dopravy na stávající vodní cestě. Lodní doprava zde již existuje, ale je z
důvodu "separátnosti" úseku pouze lokálního a krátkodobého významu s minimální frekvencí. Jako
hlavní negativa lze jmenovat hluk, emise a v případě nočního provozu světla. Všechny uvedené
faktory však budou nízké a nebudou výrazně ovlivňovat životní podmínky živočichů v dotčeném
území. Na druhou stranu se jedná o zatraktivnění dnes poměrně málo lidmi navštěvované a
z hlediska vodní dopravy málo frekventované oblasti. Přestože velikost těchto vlivů nelze zcela
exaktně kvantifikovat, lze předpokládat jejich pozvolný nárůst a schopnost ekosystémů se jim
přizpůsobit.
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Vlivy plavby na rybí společenstva a litorál lze zhodnotit na základě podrobného rozboru
problematiky v příloze č. 3. Jak je konstatováno v závěru citované přílohy, ve sledovaném úseku
prakticky chybí přirozené úseky vhodné pro rozmnožování ryb a vývoj potěru a také typické zóny s
rozvinutou litorální vegetací. Zvyšování turbidity v toku vzhledem ke štěrkovému charakteru větší
části dna lze považovat za nevýrazné. Z těchto důvodu lze konstatovat, že uvedené zásahy nemohou
výrazně zhoršit nebo narušit stávající podmínky.
Provoz plavební komory bude mít pozitivní vliv zejména na protiproudovou migraci některých
druhů ryb skrz plavební komoru. Tento význam plavební komory je o to vyšší, že jezový stupeň
Bělov není opatřen rybím přechodem.
8. ZÁVĚR
Z výše uvedeného lze souhrnně konstatovat, že vlivy výstavby plavební komory na jezovém stupni
Bělov nebudou významné.
Realizace prohrábek ovlivní hloubkové a proudové poměry v uvedeném úseku toku mezi dvěma
jezy a to zřejmě i dlouhodobě. Tyto změny budou mít vliv i na složení rybích společenstev do
budoucna. Ovšem vzhledem k současnému stavu toku a tím i ichtyofauny lze uvažovat pouze o
posunu již velmi špatného stavu.
Možné negativní vlivy způsobené lodní dopravou budou ve značné míře záviset na organizaci a
regulaci dopravy. Za velmi škodlivý až nepřípustný lze považovat provoz rychlých plavidel a
zejména vodních skůtrů, jak je uvedeno v návrhu opatření. Provoz těchto prostředků významně
akcentuje negativní vlivy na rybí společenstva a pobřežní pásmo řeky.
Je logické, že od posuzovaného záměru nelze očekávat zlepšení stavu toku a posílení jeho
biologických a ekologických funkcí. Tento úkol náleží do kompetence správce toku ve spolupráci
se správou přítoků, přilehlých lesů a dalších vhodných ploch.
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1.1. Vymezení zkoumaného území
Zkoumané území leží mezi Kroměříží a Otrokovicemi v nadmořské výšce 184 – 190 m n. m.,
lokalizace začátek úseku - 49°17'48.962"N, 17°24'36.417"E, konec úseku 49°12'12.552"N,
17°30'39.846"E (souřadnicový systém WGS), kvadrát 6770-1. Jedná se o tok řeky Moravy
s břehovými porosty na svazích ochranných hrází. Břehy řeky jsou porostlé převážně lučními
porosty, pouze na části toku jsou pak více či méně zapojené porosty dřevin nebo soliterních
stromů. Zájmové území je 13,8 km dlouhé.
1.3. Zdroj použité nomenklatury
Jména taxonů jsou uvedena podle Klíče ke květeně ČR (Kubát et al., 2002), jména syntaxonů
podle přehledu rostlinných společenstev ČR (Moravec et al., 1995). Míra ohrožení taxonů
byla posuzována dle Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (Holub &
Procházka 2000).
1.4. Metody
Průzkum byl zpracován za použití standardních floristických metod se zřetelem na
doporučení obsažená v Metodice inventarizačních průzkumů (Čech, Kočí et Prausová, 2005).
Území bylo opakovaně navštíveno v průběhu první poloviny vegetační sezóny roku 2008 a
byl zmapován výskyt vyšších rostlin. Do inventarizačního průzkumu nebyly zahrnuty
zástupci mechového patra.
1.5. Způsob preparace a místo uložení sběrů
Přítomné druhy cévnatých rostlin byly přímo zapisovány v terénu, některé vzácnější druhy
byly zaměřeny v terénu GPS přístrojem.
1.6. Databáze jevů
Nálezová data jsou vložena do excelové tabulky dle jednotlivých dílčích ploch.
1.7. Stručná charakteristika přírodních poměrů zkoumaného území
Zkoumané území náleží do fytogeografického obvodu Panonského termofytika – 21a Haná Hanácká pahorkatina a 21b – Haná - Hornomoravský úval.
Geomorfologicky dle Demka (1987) náleží území do Západních vněkarpatských sníženin,
celku Hornomoravského úvalu, podcelku Středomoravské nivy. Dle klimatické mapy náleží
území do teplé oblasti T2 (Quitt 1971). Podloží tvoří kvarterní hlíny, spraše, písky a štěrky.
Potencionální přirozenou vegetaci dle mapy potencionální přirozené vegetace (Neuhäuselová
1998) tvoří jilmová doubrava (Querco-Ulmetum).
1.8. Vymezení jednotlivých částí území
Území toku řeky Moravy bylo mapováno v osmi dílčích pracovních ploch. Jejich vymezení je
popsáno níže. Tyto části byly procházeny pěšky a propluty na lodi.
Plocha 1
Úsek pravého břehu řeky Moravy z Kroměříže od železničního mostu po parovod přes řeku
Moravu nedaleko soutoku s pravostranným přítokem Kotojedkou u Trávnických zahrad.
Břehové porosty tvoří převážně luční až ruderální vegetace s občasným výskytem keřových
vrb a výsadbami soliterních stromů na koruně inundační hráze. Délka úseku je cca 1,8 km.
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Plocha 2
Úsek pravého břehu řeky Moravy od parovodu přes řeku Moravu nedaleko soutoku
s pravostranným přítokem Kotojedkou u Trávnických zahrad po silniční most silnice č. 367
vedoucí z Kvasic do Tlumačova. Břehové porosty tvoří převážně luční až ruderální vegetace
na upraveném břehu a inundační hrázi. Délka úseku je cca 6 km.
Plocha 3
Úsek levého břehu řeky Moravy z Kroměříže od železničního mostu po parovod přes řeku
Moravu nedaleko soutoku s pravostranným přítokem Kotojedkou u Trávnických zahrad.
Břehové porosty tvoří převážně luční až ruderální vegetace s občasným výskytem keřových
vrb a výsadbami soliterních stromů na koruně inundační hráze. Délka úseku je cca 1,8 km.
Plocha 4
Úsek levého břehu řeky Moravy od parovodu přes řeku Moravu nedaleko soutoku
s pravostranným přítokem Kotojedkou u Trávnických zahrad po silniční most silnice č. 367
vedoucí z Kvasic do Tlumačova. Břehové porosty od parovodu po soutok s levostranným
přítokem Rusavy tvoří mozaika luční vegetace, vrb a náletových dřevin na upraveném břehu a
inundační hrázi. V další části jsou břehové porosty převážně tvořeny luční až ruderální
vegetací. Délka úseku je cca 6 km.
Plocha 5
Úsek levého břehu řeky Moravy od silničního mostu silnice č. 367 vedoucí z Kvasic do
Tlumačova po jez Bělov. Břehové porosty tvoří převážně luční až ruderální vegetace
s občasným výskytem keřových vrb a jedna mokřina . Délka úseku je cca 4,1 km.
Plocha 6
Úsek pravého břehu řeky Moravy od silničního mostu silnice č. 367 vedoucí z Kvasic do
Tlumačova po jez Bělov. Břehové porosty tvoří převážně luční až ruderální vegetace
s občasným výskytem keřových vrb. Délka úseku je cca 4,1 km.
Plocha 7
Úsek levého břehu řeky Moravy od jezu Bělov po soutok Moravy s Dřevnicí. Břehové
porosty tvoří převážně porosty keřových vrb místy s vtroušenými stromy. Délka úseku je cca
1,8 km.
Plocha 8
Úsek pravého břehu řeky Moravy od jezu Bělov po soutok Moravy s Dřevnicí. První část
břehových porostů úseku po přístaviště Otrokovice tvoří převážně luční až ruderální vegetace
s vysazenými ovocnými stromy na koruně inundační hráze, druhá část je převážně porostlá
keři a stromořadím převážně topolů kanadských. Délka úseku je cca 1,8 km.

Zjištěné taxony ve zkoumaném území:
Viz. Tabulka v příloze 1 a soubor xls.

Tabulka zaznamenaných nepůvodních druhů vyskytujících se na lokalitě
Viz. Tabulka v příloze 2 a soubor xls.
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Komentář ke zjištěným nepůvodním taxonům:
Zkoumané území je významným koridorem šíření rostlinných i živočišných druhů. Vodní
prostředí je také významným činitelem podílejícím se na šíření nepůvodních druhů rostlin.
Díky tomuto předurčení je i poznamenán výskyt nepůvodních a invazních druhů rostlin ve
zkoumaném území.

(Acer negundo) javor jasanolistý
Nepůvodní druh říčící se předevšín na stanovištích měkkého a trvrdého luhy nahrazující naše
původní druhy vrb. Acer negundoe zkoumaném území se díky velkému počtu diaspor udržuje
ve vetších počtech.
(Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) pajasan žláznatý
Nepůvodní strom naší květeny šířící se hlavně v teplých oblastech v okolí lidských sídel. Šíří
se jednak semeny a dále pak i kořenovými výmladky.Ve zkomaném území se vyskytuje
pouze na levém břehu řeky Moravy pod Kroměříží nad soutokem s Kotojedkou.
(Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray štětinec laločnatý
Jednoletá liána s charakteristickými vejcovitými štětinatě chlupatými plody. Loubinec se šíří
v pobřežních křovinách, okrajích vodních toků a rumištích. Ve zkoumaném území se
vyskytoval pouze na levem břehu Moravy pod Kroměříží společně s netýkavkou žlaznatou a
křídlatkymi nad soutokem s Kotojedkou. Není vyloučeno jeho další šíření podél břehů
Moravy.
(Helianthus tuberosus) slunečnice topinambur
Původem ze Severní Ameriky, v Evropě se rozšířil okolo 16. stol., u nás z počátku pěstován
jako kulturní plodina „židovské brambory“, jako pícnina ke skrmení hospodářskými zvířaty,
či jako technická plodina. Šíří se nejčastěji kolem vodních toků a vytváří mohutné kompaktní
porosty. Ve zkoumaném území se vyskytuje roztroušeně v ruderálních částech břehových
porostů, často s ostaními invazními druhy.
(Impatiens glandulifera Royle) netýkavka žláznatá
Jednoletá, i více jak 2 m vysoká rostlina původem z oblasti Kašmíru a Nepálu. K nám se
dostala na počátku 20. stol. jako okrasná a medonosná rostlina. Šíří se především okolí
vodních toků a na vlhkých stanovištích – lužní lesy, mokřady... Vytváří jak kompaktní tak
nezapojené plošně rozsáhlé porosty. Ve zkoumaném území se vyskytovala roztroušeně
v břehových partiích s dostatkem vlhkosti.
(Reynoutria japonica Houtt.) křídlatka japonská
(Reynoutria sachalinensis (Friedr. Schmidt) Nakai) křídlatka sachalinská
Původní v oblasti Japonska, Koreji a Číny a poloostrova Sachalinu. U nás se objevuje v druhé
polovině 19. stol. jako okrasná parková rostlina. Vytrvalá bylina dorůstající až 2,5 m. Množí
se převážně vegetativně, částmi oddenku nebo lodyhy. Rozmnožování semeny je výjimečné.
Díky vegetativnímu množení dokáže vytvářet obrovské kompaktní porosty – klony (jedná se
v podstatě o jednoho obrovského jedince) dosahující v okolí vodních toků i stovek metrů na
délku a desítek metrů na šířku. Kvete od července do října. Ve zkoumaném území se
vyskytovali křídlatky roztroušeně na obou březích Moravy s vyšším zastoupením především
v úsecích pod Kroměříží po Kvasice.
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(Robinia pseudacacia L.) trnovník akát
Nepůvodní strom domovem v sevení Americe vyskytující se především v teplejších oblastech.
Trnovník osidluje narušované stanoviště okrajů cest, železničních náspů, křovinatých strání i
přirozených lesů. Ve zkoumené území se vyskytoval v sušších částech inundační hráze
v kontaktu s okolními lesními celky.
(Solidago canadensis L.) zlatobýl kanadský
(Solidago gigantea Ait.) zlatobýl obrovský
Vytrvalé byliny původem ze Severní Ameriky, u nás původně pěstovaná jako okrasná a
medonosná bylina. Kvete žlutě od srpna do září. Obsazuje narušená antropogenní stanoviště a
okolí vodních toků. Vytváří kompaktní porosty, rostliny dosahují výšky až 2,5 m. Ve
sledovanám území se vyskytoval poměrně hojně na svazích inundační hráze, kde vytvářel
porosty v ostatních travních společenstvech.

Komentář ke zjištěným vzácným, ohroženým a jinak pozoruhodným
taxonům:
Na zájmové lokalitě byly zjištěny z ohrožených druhů rostlin pouze rostliny zařazené do
Červeného seznamu ohrožených rostlin (Holub J. & Procházka F. 2000). V daném úseku se
nevyskytuje žádný rostlinný druh chráněný vyhláškou 395/92 zákona 114/92 Sb.
Je nutné ovšem zmínit, že na částech úseků jsou břehové porosty vrb zdrojem potravy pro
kriticky ohroženého bobra evropského (Castor fiber). Břehové nátrže a vrbové porosty nad
vodní hladinou poskytují životní prostor pro hnízdění a lov drobných rybek pro silně
ohroženého ledňáčka říčního (Alcedo atthis).

(Barbarea stricta ANDRZ.) barborka přitisklá
Ohrožený taxon. Dle nové verze červeného seznamu (Holub J. & Procházka F. 2000) je řazen
mezi ohrožené taxony – tedy C3 kategorie. Jedná se o druh vázaný na aluvia větších toků.
(Carex buekii WIMM.) ostřice banátská
Vzácnější taxon. Dle nové verze červeného seznamu (Holub J. & Procházka F. 2000) je řazen
mezi taxony náchylné k ohrožení – tedy C4a kategorie. Ostřice banátská je typickým taxonem
aluvií větších toků, které doprovází v jejich břehových porostech.
(Scrophularia umbrosa Dum.) krtičník křídlatý
Dle červeno černého seznamu (Holub J. & Procházka F. 2000) klasifikována jako C3. Druh
relativně běžný v příbřežních částech břehových porostů.
(Ulmus laevis Pallas) jilm vaz
Dle červeno černého seznamu (Holub J. & Procházka F. 2000) klasifikován jako C4a.
Z hlediska celorepublikovému ústupu jilmů se jedná o hodnotný nález. Okolo toku Moravy se
vyskytují jednotlivé stromy na hraně koruny inundačních hrází. Jeho výskyt je spíše vázaný
na porosty lužních lesů v okolí řeky Moravy.
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Zhodnocení rostlinných společenstev:
V rámci průzkumy byly zaznamenány následující společenstva:
Třída Lemnetea
řád Lemnetalia minoris
Svaz Lemnion minoris
• Lemno-Spirodeletum
Společenstvo volně plovoucích rostlin na hladině tůně u levého břehu Moravy
pod jezem Bělov. Výskyt je vázán na eutrofní stojaté a mírně tekoucí vody.
Třída Potametea
řád Potametalia
Svaz Parvopotamion
• Potametum crispi
Společenstva eutrofních a mezotrofních vod. Rdest kadeřavý se rozmnožuje
semeny a turiony. Vzhledem k biologii druhu vytváří pouze rozvolněná
společenstva a spíše se vyskytuje jako doprovodný taxon jiných asociací vodních
rostlin. Rdest kadeřavý byl zaznamenán plovoucí v toku Moravy, výskyt tohoto
společenstva je pravděpodobný pouze v tišinách a odstavených ramenech
Moravy a v menších přítocích Moravy.
• Parvopotamo-Zannichellietum palustris
Společenstva eutrofních a mezotrofních vod s tendencí šíření po hnojení rybníků.
V toku Moravy byly zaznamenány plovoucí lodyhy rdestu hřebenitého. Výskyt
tohoto společenstva je pravděpodobný pouze v tišinách a odstavených ramenech
Moravy a v menších přítocích Moravy.
Třída Phragmito – Magnocaricetea
řád Phragmitetalia
Svaz Phragmition communis
• Typhetum latifoliae
Světlomilné společenstvo mezotrofních a eutrofních vod převážně zastoupené
jedním dominantním druhem. Roste v litorálních lemech mrtvých ramen řek,
jezerech, rybnících, tůních, terénních sníženinách a v mírně tekoucích vodách a
také v antropicky podmíněných plochách se znečištěnou vodou. Ve zkoumaném
úseku Moravy se toto společenstvo vyskytovalo pouze v tůních na levém břehu
Moravy u Kvasic.
• Phragmitetum communis
Společenstvo mezotrofních a eutrofních vod. Jedná se o velmi stabilní
společenstvo s velkou schopností se vegetativně množit. Ve zkoumaném úseku
Moravy se toto společenstvo vyskytovalo pouze v tůních na levém břehu
Moravy u Kvasic.
řád Magnocaricetalia
svaz Phalaridion arundinaceae
• Caricetum buekii
Společenstvo lemující břehy tekoucích, méně často stojících vod středních a
dolních toků řek. Porosty jsou typické malou druhovou pestrostí s dominancí
ostřice Buekovy s velkým podílem stařiny. Ve sledovaném území řeky Moravy
se tato asociace vyskytuje pouze na části plochy 4 v neudržovaném úseku po
soutok s Rusavou, níže pouze v jediném fragmentu.

Strana: 6

•

Rorippo-Phalaridetum arundinaceae
Společenstvo říčních rákosin s dominantním druhem chrastice rákosovité
osidlující bahnité náplavy, říční terasy a břehy středních a dolních toků řek.
V rámci zkoumaného průzkumu úseku řeky Moravy se vyskytuje toto
společenstvo pouze v úzkém pruhu bezprostředně navazující na vodní tok.

Třída Molinio-Arrhenathretea
řád Molinietalia
Svaz Deschampsion cespitosae
• Holcetum lanati
Třída Artemisietea vulgaris
řád Onopordetalia acantii
Svaz Dauco-Melilotion
• Tanaceto-Artemisietum vulgaris
Společenstva doprovázející antropogenně podmíněné plochy po delší době po
opuštění těchto ploch. V rámci zkoumaného území se vyskytuje toto
společenstvo v sušších částech inundačních hrází řeky Moravy. Často je toto
společenstvo doprovázeno invazními druhy zlatobýlu obrovského (Solidago
gigantea) a turanu ročního (Erigeron annua).
řád Agropyretalia repentis
Svaz Convolvulo-Agropyrion repentis
• Convolvulo-Brometum inermis
Pro společenstvo jsou typická sušší vysychavá a slunná svahová stanoviště
železničních a silničních náspů často antropogenně podmíněná. Ve zkoumaném
území tvoří toto společenstvo jednu z hlavních dominant navazujících na úzký
pruh vlhkostně podmíněných říčních rákosin.
Třída Salicetea purpureae
řád Salicetlia purpureae
Svaz Salicion albae
• Salicetum albeae
Společenstva fragmentárně doprovázející upravené břehy řeky Moravy.

Závěr:
Zkoumaná část úseku řeky Moravy mezi Kroměříží a Otrokovicemi byla v minulosti značně
poznamenána úpravami toku Moravy a jejím ohrázováním. Významná část toku byla
napřímena a odstavena od pravidelných rozlivů do okolních lužních lesů. Díky většímu
přísunu živin je většina porostů ruderálního charakteru s výskytem řady nepůvodních a
invazních druhů rostlin. Ty budou mít do budoucna tendenci k šíření do dalších partií.
Obzvláště nebezpečné jsou oba druhy křídlatek a zlatobýlů, topinambur hlíznatý, vratič
obecný a potencionálně i pajasan žlaznatý. Z ohrožených druhů jsou potencionálně ohroženy
krtičník křídlatý, barborka přitisklá a ostřice Buekova dalšími úpravami a zpevňováním břehů
a vytlačováním kompaktními poroty nepůvodních druhů. Do budoucna by bylo vhodné
podporovat přítomnost keřových i stromových vrb na březích Moravy zvyšující ekologickou
stabilitu a poskytující prostor pro život a úkryt živočichům vázaným na vodní prostředí řeky
Moravy.
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Příloha 1. Přehled všech zaznamenaných taxonů dle dílčích ploch
latinský název

český název

ČČS 395/92 alien inv 1 2 3 4 5 6 7 8

Acer campestre L.

javor babyka

Acer negundo L.

javor jasanolistý

Acer platanoides L.

javor mléč

Acer pseudoplatanus L.

javor klen

Aegopodium podagraria L.

bršlice kozí noha

Aesculus hippocastanum L.

jírovec maďal

Agrostis stolonifera L.

psineček výběžkatý

Achillea millefolium L.

řebříček obecný

Ailanthus altissima(Mill.) Swingle

pajasan žláznatý

x
neo

inv

x

x
x x x x x

x
x
x x x x
neo

x x x

x
x
x x x x x x x x

neo

inv

x

Ajuga reptans L.
zběhovec plazivý
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara
česnáček lékařský
et Grande
Allium scorodoprasum L.
česnek ořešec

x x

x x x

x

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

olše lepkavá

x x

x x

Alopecurus pratensis L.

psárka luční

x x

x x x x

Anthoxanthum odoratum L.

tomka vonná

x

x

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

kerblík lesní

x x x x x x x x

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

huseníček rolní

Arctium lappa L.

lopuch větší

arch

x

Arctium tomentosum Mill.

lopuch plstnatý

arch

x

Armoracia rusticana G.,M. et Sch.
Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl
et C. Presl subsp. elatius
Artemisia vulgaris L.

křen selský

arch

x x x x x

ovsík vyvýšený pravý

neo

Astragalus glyciphyllos L.

kozinec sladký

neo

Ballota nigra L.

měrnice černá

arch

Barbarea stricta Andrz.

barborka přitisklá

Barbarea vulgaris R. Br.

barborka obecná

x x x x x x x

Bellis perennis L.

sedmikráska obecná

x

Betula pendula Roth

bříza bělokorá

x

x x

Bidens frondosa L.
Brachypodium pinnatum (L.) P.
Beauv.
Bryonia alba L.

dvouzubec černoplodý

x

x x x

x

x

Bromus inermis Leysser

sveřep bezbranný

Bromus hordeaceus L.

sveřep měkký

arch

x

Bromus sterilis L.

sveřep jalový

arch

x x x x x x x

Calamagrostis epigejos (L.) Roth

třtina křovištní

Calystegia sepium (L.) R.Br.

opletník plotní

Campanula patula L.

zvonek rozkladitý

x x

Campanula rapunculoides L.

zvonek řepkovitý

x

x x

x x

x
x x

x

inv

pelyněk černobýl

x x
x x

x

x x x x x x x x
x x x x x x x x

inv

x

x

x

x x

C4a

x

neo

inv

válečka prapořitá
posed bílý

x

arch

inv

x

x
x

x

x x x x x x x x
x
x
x x x x
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Capsela bursa-pastoris (L.) Med.

kokoška pastuší tobolka

arch

x x x x x x x

Carduus acanthoides L.

bodlák obecný

arch

x x x x x x x x

Carex acutiformis Ehrh.

ostřice ostrá

Carex buekii Wimmer

ostřice Buekova

Carex hirta L.

ostřice srstnatá

Carex muricata L. s.str.

ostřice měkkoostenná

x

Carex praecox Schreber

ostřice časná

x

Carex remota L.

ostřice řídkoklasá

x

Carex vulpina L.

ostřice liščí

x

Carpinus betulus L.

habr obecný

Centaurea jacea L.
Cerastium arvense L. subsp.
arvense
Cerastium holosteoides Fries subsp.
triviale(Spenner) Möschl
Prunus avium (L.) L.

chrpa luční

x
C4a

x
x x x x x x

x
x x x

rožec rolní pravý

x x

x

rožec obecný luční

x x x x x x x x

třešeň ptačí

x

x x

Cichorium intybus L.

čekanka obecná

arch

x

Cirsium arvense (L.) Scop.

pcháč oset

arch

Cirsium oleraceum (L.) Scop.

pcháč zelinný

x

Colchicum autumnale L.

ocún jesenní

x

Convolvulus arvensis L.

svlačec rolní

Cornus sanguinea L.

svída krvavá

x

Corylus avellana L.

líska obecná

x

Crataegus laevigata (Poir.) DC.

hloh obecný

Cruciata laevipes Opiz

svízelka chlupatá

Dactylis glomerata L.

srha laločnatá

Daucus carota L.

mrkev obecná

Descurainia sophia (L.) Prantl
Deschampsia cespitosa (L.) P.
Beauv.
Echinocystis lobata (Michx.) Torr.
et Gray
Elytrigia repens (L.) Nevski

úhorník mnohodílný

pýr plazivý

x

Epilobium hirsutumL.

vrbovka chlupatá

x x

Equisetum arvense L.

přeslička rolní

x x x x x x x

Erigeron annuus (L.) Pers.

turan roční

Euonymus europaeus L.

brslen evropský

Eupatorium cannabinum L.

sadec konopáč

Euphorbia helioscopia L.

pryšec kolovratec

arch

Fallopia convolvus (L.)Á.Löve

opletka obecná

neo

Festuca arundinecea Schreber

kostřava rákosovitá

x x x x x x x x

Festuca gigantea (L.) Vill.

kostřava obrovská

x

Festuca pratensis Huds.

kostřava luční

x x x

Festuca rubra L.

kostřava červená

x x x x x x x x

inv

arch

x x x x x x x

x

x x x x x x
x
x
x
x x x x x x

x x x
arch

x

x

x x

metlice trsnatá

x

štětinec laločnatý

neo

neo

inv

x
x x x x
x x x x

x x x x x x x x
x

x
x x x
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latinský název
Ficaria verna subsp. bulbifera Á.
Löve et D. Löve
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

český název
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Fragaria vesca L.

jahodník obecný

Frangula alnus Mill.

krušina olšová

x

Fraxinus excelsior L.

jasan ztepilý

x

Fraxinus pennsylvanica Marshall

jasan pensylvánský

Galeopsis pubescens Besser

konopice pýřitá

x

Galium albumMill.

svízel bílý

x x x x x x x x

Galium aparine L.

svízel přítula

Galium molugo L. s.str.
Galium rivale (Sibth. et Sm.)
Griseg.
Geranium pratense L.

svízel povázka

Geranium pyrenaicum Burm.fil.

kakost pyrenejský

Geranium sanguineum L.

kakost krvavý

Geum urbanum L.

kuklík městský

x

Glechoma hederacea L.
Glyceria maxima (Hartman)
Holmberg
Helianthus tuberosus L.

popenec obecný

x x x x x

zblochan vodní

x

Avenula pubescens (Huds.) Dum.

ovsíř pýřitý

Heracleum sphondylium L.

bolševník obecný

Holcus lanatus L.

medyněk vlnatý

Hordeum murinum L.

ječmen myší

Humulus lupulus L.

chmel otáčivý

orsej jarní hlíznatý

x

tužebník jilmový

x x

x
x

neo

x x x x x

inv

x
x
x x x x x x x
x

svízel potoční

x x x x x

kakost luční

x x x x x x x
neo

inv

x

x x x
x

slunečnice topinambur

neo

inv

x x x x x

x

x x x x x
x

x

x
x x

x x
arch

x x

x

x

x x x x

x

x

x

x x x x x

Hylotelephium maximum (L.) Holub rozchodník velký

x

Hypericum perforatum L.

třezalka tečkovaná

x

x x x x x

Chaerophyllum temulum L.

krabilice mámivá

x

x x x x x

Chelidonium majus L.

vlaštovičník větší

x

x

Chenopodium album L. s.str.

merlík bílý

x

x x

Impatiens glandulifera Royle

netýkavka žláznatá

neo

inv

x x x x x

Impatiens parviflora DC.

netýkavka malokvětá

neo

inv

x

Iris pseudacorus L.

kosatec žlutý

Juglans regia L.

ořešák královský

Juncus conglomratus L.

sítina klubkatá

x

Juncus effusus L.

sítina rozkladitá

x

Juncus inflexus L.

sítina šedá

x

Knautia arvensis (L.)Coult.

chrastavec rolní

Lactuca serriola L.

locika kompasová

arch

Lamium album L.

hluchavka bílá

arch

Lamium maculatum L.

hluchavka skvrnitá

Lamium purpureum L.

hluchavka nachová

arch

x
x
x x

arch

x

x

x x x

x x x x x x x x
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Lathyrus pratensis L.

hrachor luční

Lemna minor L.

okřehek menší

Leontodon autumnalis L.

máchelka podzimní

x

Leontodon hispidus L.

máchelka srstnatá

x x

Leucanthemum ircutianum DC.

kopretina irkutská

x x x x x x x

Lolium perene L.

jílek vytrvalý

x

Lotus corniculatus L.

štírovník růžkatý

Lunaria annua L.

měsíčnice noční

Luzula campestris (L.) DC.s.str.

bika ladní

Lycopus europaeus L.

karbinec evropský

Lychnis flos-cuculi L.

kohoutek luční

Lysimachia nummularia L.

vrbina penízková

Lysimachia vulgaris L.

vrbina obecná

Malus domestica Borkh.

jabloň domácí

arch

Matricaria discoidea DC.

heřmánek terčovitý

neo

Medicago falcata L.

tolice srpovitá

Medicago sativa L.

tolice setá (vojtěška)

neo

Mentha arvensis L.

máta rolní

arch

Mentha longifolia (L.) L.

máta dlouholistá

Myosotis sylvatica Hoffm.

pomněnka lesní

Papaver rhoeas L.

mák vlčí

Phalaris arundinacea L.

chrastice rákosovitá

Phragmites australis (Cav.) Steud.

rákos obecný

Picea abies (L.) Karsten

smrk ztepilý

x

Pimpinella major (L.) Huds.

bedrník větší

x x x x x

Pinus nigra Arnold

borovice černá

Plantago lanceolata L.

jitrocel kopinatý

Plantago major L.

jitrocel větší

Poa annua L.

lipnice pravá

x x x

Poa nemoralis L.

lipnice hajní

x

Poa palustrisL.

lipnice bahenní

Poa pratensis L.

lipnice luční

x x x x x x x x

Poa trivialis L.

lipnice obecná

x

Poa bulbosa subsp. Bulbosa

lipnice cibulkatá pravá

Polygonum aviculare L. s. str.

truskavec ptačí

Populus alba L.

topol bílý

Populus x canadensis Moench

topol kanadský

Populus tremula L.

topol osika

Potamogeton crispus L.

rdest kadeřavý

x x x

Potamogeton pectinatus L.

rdest hřebenitý

x

Potentilla anserina L.

mochna husí

x x x x x

x
x

x x

x

x
neo

x

x
x

x
x

x
x x x x x
x
x

x x

inv

x
x

x x

x

x x x x x x
x
x x x x

x
x

arch

x
x x x x x x x
x
x

neo

x

x
x x x x x x x x

arch

inv

x x x x x x x x
x x x x
x
x x
x x x x x x
x

arch

x
x

neo

inv

x x

x x

x
x

x
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Potentilla reptans L.

mochna plazivá

Prunus domestica L.

slivoň švestka

Prunus padus L.

střemcha obecná

x

Prunus spinosa L.

trnka obecní

x

Pyrus nivalis Jacq.

hrušeň sněhobílá

Quercus robur L.

dub letní (křemelák)

x

Ranunculus acris L.

pryskyřník prudký

x x x x x x x x

Ranunculus repens L.

pryskyřník plazivý

x x x x x x x x

Reynoutria japonica Houtt.
Reynoutria sachalinensis (Friedr.
Schmidt) Nakai
Ribes rubrum L.

křídlatka japonská

neo

inv

x x

křídlatka sachalinská

neo

inv

x

rybíz červený

neo

Robinia pseudacacia L.

trnovník akát

neo

Rorippa amphibia (L.) Besser

rukev obojživelná

x

x x x x x

Rosa canina L.

růže šípková

x

x x

Rubus caesius L.

ostružiník ježiník

x x x x x x x

Rubus fruticosus agg..

ostružiník

Rubus idaeus L.

ostružiník maliník

x

Rumex acetosa L.

šťovík kyselý

x x x x x x x x

Rumex crispus L.

šťovík kadeřavý

Rumex hydrolapathum Huds.

šťovík koňský

Rumex obtusifolius L.

šťovík tupolistý

Salix alba L.

vrba bílá

Salix caprea L.

vrba jíva

Salix fragilis L.

vrba křehká

x x x x

x

Salix purpurea L.

vrba nachová

x

x x

x

Salix viminalis L.

vrba košíkařská

x

x x x x

Salvia pratensis L.

šalvěj luční

Sambucus nigra L.

bez černý

x

Sanguisorba minor Scop.

krvavec menší

x x

Scirpus sylvaticus L.

skřípina lesní

Scrophularia nodosa L.

krtičník hlíznatý

Scrophularia umbrosa Dum.

krtišník křídlatý

Sedum acre L.

rozchodník ostrý

Silene dioica (L.) Clairv.
Silene latifolia Poiret subsp. alba
(Mill.)
Silene vulgaris (Moench) Garcke

silenka dvoudomá

silenka nadmutá

x

Solanum dulcamara L.

lilek potměchuť

x

Solidago canadensis L.

zlatobýl kanadský

neo

inv

Solidago gigantea Ait.

zlatobýl obrovský

neo

inv

Sonchus arvensisL.

mléč rolní

Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden

závitka mnohokořenná

x

x x x

arch

C2

x

x x

arch

x

x
x

x x x

x
inv

x

x

x
x
x x

x x x x x
x x
x x x x x x x x
x x x x x
x

x x x x

x

x x x x
x
x

x x x x x x x
C3

x x x x

x

x

silenka širolistá bílá

x
arch

x x x x x x x

x
x x x x x x x
x
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Stachys sylvatica L.

čistec lesní

Stellaria media (L.) Vill.

ptačinec prostřední

x

x x x x x

Stellaria nemorum L.

ptačinec hajní

x

x x x

Symphytum officinale L.

kostival lékařský

x x x

Tanacetum vulgare L.

vratič obecný

Taraxacum sect. Ruderalia K., O.

pampeliška

Thlaspi arvense L.

Euphorbia esula L.

penízek rolní
lípa srdčitá (lípa
malolistá)
pryšec obecný

Tragopogon orientalis L.

kozí brada východní

Trifolium campestre Schreber

jetel ladní

Trifolium hybridum L.

jetel zvrhlý

Trifolium medium L.

jetel prostřední

Trifolium pratense L.

jetel luční

x x x x x x x x

Trifolium repens L.
Tripleurospermum inodorum (L.)
Schultz-Bip.
Tussilago farfara L.

jetel plazivý

x

Typha latifolia L.

orobinec širolistý

Ulmus laevis Pallas

jilm vaz

Urtica dioica L.

kopřiva dvoudomá

Valerianella locusta (L.) Laterrade

kozlíček polníček

Veronica arvensis L.

rozrazil rolní

Veronica chamaedrys L.

rozrazil rezekvítek

Veronica persica Poiret

rozrazil perský

Veronica sublobata M. Fischer
Veronica vindobonensis (M.
Fischer) M. Fischer
Vicia cracca L.

rozrazil laločnatý
rozrazil vídeňský

Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray

vikev chlupatá

arch

Vicia sativa L.

vikev setá

arch

Vicia sepium L.

vikev plotní

Vicia tetrasperma (L.) Schreber

vikev čtyřsemenná

Viola arvensis s. s.

violka rolní

Viola hirta L.

violka srstnatá

Tilia cordata Mill.

ČČS 395/92 alien inv 1 2 3 4 5 6 7 8
x

arch

inv

x x

x x x

x x x x x x x x
x x x x x x x x

arch

x

x x x

x

x

x x x

x x x x x x x
x x x
x x

x
x

x

heřmánkovec nevonný

arch

inv

podběl lékařský

x

x

x

x x x x x x x
x x

x x
x

C4a

x

x

x

x

x x x x x x
x x x

arch

x x x x x x x
x x x x x x x x

neo

inv

x

x x x x x

x

x
x

vikev ptačí

x

x

x x x x x
x
x x

x x

x

x
x

x
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Příloha č. 2 Tabulka zaznamenaných nepůvodních druhů
latinský název

český název

ČČS

Acer negundo L.

javor jasanolistý

neo

Aesculus hippocastanum L.

jírovec maďal

neo

Ailanthus altissima(Mill.) Swingle

pajasan žláznatý

neo

inv x

Arctium lappa L.

lopuch větší

arch

x

Arctium tomentosum Mill.

lopuch plstnatý

arch

x

Armoracia rusticana G.,M. et Sch.
Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl
et C. Presl subsp. elatius
Astragalus glyciphyllos L.

křen selský

arch

x x x x x

ovsík vyvýšený pravý

neo

kozinec sladký

neo

x

x

Ballota nigra L.

měrnice černá

arch inv x

x x

Bidens frondosa L.

dvouzubec černoplodý

neo

x x x

Bryonia alba L.

posed bílý

arch inv x

Bromus hordeaceus L.

sveřep měkký

arch

x

Bromus sterilis L.

sveřep jalový

arch

x x x x x x x

Capsela bursa-pastoris (L.) Med.

kokoška pastuší tobolka

arch

x x x x x x x

Carduus acanthoides L.

bodlák obecný

arch

x x x x x x x x

Cichorium intybus L.

čekanka obecná

arch

Cirsium arvense (L.) Scop.

pcháč oset

arch inv x x x x x x x

Convolvulus arvensis L.

svlačec rolní

arch

Descurainia sophia (L.) Prantl
Echinocystis lobata (Michx.) Torr.
et Gray
Erigeron annuus (L.) Pers.

úhorník mnohodílný

arch

štětinec laločnatý

neo

turan roční

neo

Euphorbia helioscopia L.

pryšec kolovratec

arch

Fallopia convolvus (L.)Á.Löve

opletka obecná

neo

Fraxinus pennsylvanica Marshall

jasan pensylvánský

neo

inv

Geranium pyrenaicum Burm.fil.

kakost pyrenejský

neo

inv x

Helianthus tuberosus L.

slunečnice topinambur

neo

inv x x x x x

Hordeum murinum L.

ječmen myší

arch

x

x

Chelidonium majus L.

vlaštovičník větší

arch

x

x

Impatiens glandulifera Royle

netýkavka žláznatá

neo

inv x x x x x

Impatiens parviflora DC.

netýkavka malokvětá

neo

inv x

Juglans regia L.

ořešák královský

arch

x

Lactuca serriola L.

locika kompasová

arch

Lamium album L.

hluchavka bílá

arch

x x x x x x x

Lamium purpureum L.

hluchavka nachová

arch

x

Lunaria annua L.

měsíčnice noční

neo

x

Malus domestica Borkh.

jabloň domácí

arch

x

Matricaria discoidea DC.

heřmánek terčovitý

neo

Medicago sativa L.

tolice setá (vojtěška)

neo

Mentha arvensis L.

máta rolní

arch
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inv x

x x x x x
x
x x
x x

x

inv x x x x x x x x

inv x

x
x

x
x

x
x

x x x x x x
x x

inv x
x x x x x x x x
x
x
x
x x x
x

x
x

x x x

x x x x

inv

x

x x

x x

x
x

x x x x x x
x

latinský název

český název

ČČS

Papaver rhoeas L.

mák vlčí

arch

Pinus nigra Arnold

borovice černá

neo

Plantago major L.

jitrocel větší

arch inv x x x x x x x x

Polygonum aviculare L. s. str.

truskavec ptačí

arch

Populus x canadensis Moench

topol kanadský

neo

Prunus domestica L.

slivoň švestka

arch

Pyrus communis L.

hrušeň obecná

arch

Reynoutria japonica Houtt.
Reynoutria sachalinensis (Friedr.
Schmidt) Nakai
Ribes rubrum L.

křídlatka japonská

neo

inv x x

křídlatka sachalinská

neo

inv x

rybíz červený

neo

x

Robinia pseudacacia L.
Silene latifolia Poiret subsp. alba
(Mill.)
Solidago canadensis L.

trnovník akát

neo

inv x

silenka širolistá bílá

arch

zlatobýl kanadský

neo

inv

Solidago gigantea Ait.

zlatobýl obrovský

neo

inv x x x x x x x

Tanacetum vulgare L.

vratič obecný

arch inv x x x x x x x x

Thlaspi arvense L.
Tripleurospermum inodorum (L.)
Schultz-Bip.
Veronica arvensis L.

penízek rolní

arch

heřmánkovec nevonný

arch inv x x x x x x x

rozrazil rolní

arch

Veronica persica Poiret

rozrazil perský

neo

Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray

vikev chlupatá

arch

Vicia sativa L.

vikev setá

arch
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x
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inv x
x x
x

x x x
x

x
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x x x

x

x x x x x x x
inv x

x x x x x
x x x x x
x

Příloha č. 2

Zoologický průzkum

řeky Moravy v úseku mezi jezy Kroměříž a Bělov

červen 2008

Savci
Ptáci
Plaži a obojživelníci
Vážky
Savci

Pavel Šálek a Mgr. Stanislav Mudra

Druhy které jsou chráněny dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jsou zaznamenány pod
vlastním jménem druhu tučným písmem. Klasifikují se v ČR dle stupně ohrožení na
kriticky ohrožené, silně ohrožené a o ohrožené.
Druhy označené symbolem (■), jsou uvedeny v Červené knize Škapec a kol. (1992).
V celosvětovém Červeném seznamu savců Baillie a Groombridge (1996), figurují i
některé druhy žijící v ČR. Všechny jsou zařazeny v kategorii zranitelný.
Jsou označeny symbolem (◙) - druhy které se nalézají prozatím pouze na území SR
(◘) – očekávané druhy v ČR a SR, zjištěné v některém ze sousedních států
Druhy označené symbolem (▲), jsou očekávané v ČR, zjištěné v některém ze sousedních
států.
Druhy značené (**), jsou v ČR chráněny dle seznamu přílohy č. II Směrnice Rady
č.92/43 EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin.
Druhy označené velkým písmenem C, jsou chráněny dle Úmluvy o mezinárodním
obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin.
Druhy značené kódem velkého písmene s číslem (B1), jsou chráněny dle Bernské
Úmluvy o ochraně Evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť . Viz [BERN 03.TXT/
5.12.1992], Příloha II - Přísně chráněné druhy živočichů.
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Třída: MAMMALIA – Savci
Erinaceus concolor Martin, 1838 – Ježek východní (■)
Talpa europaea Linnaeus, 1758 – Krtek obecný
Lepus europaeus Pallas, 1778 – Zajíc polní
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 – Veverka obecná (■)
Ze zákona 114/92 Sb. chráněna jako ohrožený druh.
Castor fiber Linnaeus, 1758 – Bobr evropský (■),(**)
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako silně ohrožený druh.
Dryomys nitedula (Pallas, 1779) – Plch lesní (■)
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako ohrožený druh.
Cricetus cricetus (Linnaeus 1758) – Křeček polní ,B1
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako ohrožený druh.
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) – Norník rudý
Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) – Ondatra pižmová
Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) – Hryzec vodní
Microtus arvalis (Pallas, 1779) – Hraboš polní
Mustela nivalis Linnaeus, 1766 – Kolčava
Putorius putorius (Linnaeus, 1758) – Tchoř tmavý (■)
Martes martes (Linnaeus, 1758) – Kuna lesní
Martes foina (Erxleben, 1777) – Kuna skalní
Meles meles (Linnaeus, 1758) – Jezevec lesní
Procyon lotor (Linnaeus, 1758) – Mýval severní
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) – Liška obecná
Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) – Psík mývalovitý
Sus scrofa Linnaeus, 1758 – Prase divoké
Dama dama (Linnaeus, 1758) – Daněk evropský
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) – Srnec
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Ptáci:
Druhy které jsou chráněny dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jsou zaznamenány pod
vlastním jménem druhu tučným písmem. Klasifikují se v ČR dle stupně ohrožení na
kriticky ohrožené, silně ohrožené a o ohrožené.
Druhy označené symbolem (■),jsou vedeny v Červené knize Škapec a kol. (1992).
Druh značený symbolem (*) znamená chráněný druh nebo poddruh ptáka dle seznamu
Směrnice Rady Evropské unie č.79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků.
Druhy označené velkým písmenem C, jsou chráněny dle Úmluvy o mezinárodním
obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin.
Druhy značené kódem velkého písmene s číslem (B1), jsou chráněny dle Bernské
Úmluvy o ochraně Evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť . Viz [BERN 03.TXT/
5.12.1992], Příloha II - Přísně chráněné druhy živočichů.
Třída: AVES – Ptáci
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) - Potápka malá, B1
Ze zákona 114/92 Sb. chráněna jako ohrožený druh.
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 - Volavka popelavá (■)
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 – Kachna divoká
Milvus migrans (Boddaert, 1783) – Luňák hnědý, (■),(*), B1
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako kriticky ohrožený druh.
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) – Orel mořský, (■),(*), C, B1
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako kriticky ohrožený druh.
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) – Včelojed lesní, (■),(*), B1
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako silně ohrožený druh.
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) – Krahujec obecný, (■), B1
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako silně ohrožený druh.
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) – Jestřáb lesní , (■), B1
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako ohrožený druh.
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) – Káně lesní,B1
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) – Moták pochop, (■), (*), B1
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako ohrožený druh.
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 – Poštolka obecná, B1
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Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 – Bažant obecný
Syrmaticus reevesi (J. E.Gray, 1829) – Bažant královský
Larus ridibundus Linnaeus, 1766 – Racek chechtavý
Phalacrocorax carbo Linnaeus, 1758 - Kormorán velký
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako ohrožený druh.
Sterna hirundo Linnaeus, 1758 – Rybák obecný, (■), (*),B1
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako silně ohrožený druh.
Columba palumbus Linnaeus, 1758 – Holub hřivnáč
Columba oenas Linnaeus, 1758 – Holub doupňák, (■)
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako silně ohrožený druh.
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) – Hrdlička divoká
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) – Hrdlička zahradní
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 – Kukačka obecná
Strix aluco Linnaeus, 1758 – Puštík obecný, (■), B1
Asio otus (Linnaeus, 1758) – Kalous ušatý, B1
Apus apus (Linnaeus, 1758) – Rorýs obecný
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako ohrožený druh.
Alcedo athis (Linnaeus, 1758) – Ledňáček říční, (■),(*), B1
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako silně ohrožený druh.
Picus viridis Linnaeus, 1758 – Žluna zelená, B1
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) – Datel černý, (■),(*), B1
Dendrocopos major (Brehm, 1831) – Strakapoud velký,B1
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) – Strakapoud prostřední, (■),(*),B1
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako ohrožený druh.
Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) – Strakapoud malý, B1
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 – Skřivan polní
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 – Vlaštovka obecná, (■), B1
Ze zákona 114/92 Sb. chráněna jako ohrožený druh.
Delichon urbica (Linnaeus, 1758) – Jiřička obecná, B1
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) – Linduška lesní, B1
Motacilla alba Linnaeus, 1758 – Konipas bílý, B1
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 – Konipas horský, B1
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) – Střízlík obecný, B1
Prunella modularis (Linnaeus, 1758) – Pěvuška modrá, B1
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) – Červenka obecná, B1
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Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 – Slavík obecný, (■), B1
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako ohrožený druh.
Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1774) – Rehek domácí,B1
Turdus merula Linnaeus, 1758 – Kos černý
Turdus pilaris Linnaeus, 1758 – Drozd kvíčala
Turdus philomelos Brehm, 1831 – Drozd zpěvný
Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) – Cvrčilka říční, B1
Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) – Rákosník zpěvný, B1
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) – Sedmihlásek hajní, B1
Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) – Pěnice pokřovní, B1
Sylvia communis Latham, 1787 – Pěnice hnědokřídlá, B1
Sylvia borin (Boddaert, 1783) – Pěnice slavíková, B1
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) – Pěnice černohlavá, B1
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) – Budníček menší, B1
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) – Budníček větší, B1
Muscicapa striata (Pallas, 1764) – Lejsek šedý , (■), B1
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako ohrožený druh.
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) – Lejsek bělokrký,(*), B1
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) – Mlynařík dlouhoocasý
Parus palustris Linnaeus, 1758 – Sýkora babka, B1
Parus caeruleus Linnaeus, 1758 – Sýkora modřinka, B1
Parus major Linnaeus, 1758 – Sýkora koňadra, B1
Sitta europaea Linnaeus, 1758 – Brhlík lesní, B1
Certhia brachydactyla Brehm, 1820 – Šoupálek krátkoprstý, B1
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) – Žluva hajní,B1
Ze zákona 114/92 Sb. chráněna jako silně ohrožený druh.
Lanius colurio Linnaeus, 1758 – Ťuhýk obecný, (■),(*), B1
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako ohrožený druh.
Lanius excubitor Linnaeus, 1758 – Ťuhýk šedý, B1
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako ohrožený druh.
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) – Sojka obecná
Corvus corone Linnaeus, 1758 – Vrána obecná šedá
Corvus corax Linnaeus, 1758 – Krkavec velký, (■)
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako ohrožený druh.
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Sturnus vulgaris Lunnaeus, 1758 – Špaček obecný
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) – Vrabec domácí
Passer montanus (Linnaeus, 1758) – Vrabec polní
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 – Pěnkava obecná
Serinus serinus (Linnaeus, 1766) – Zvonohlík zahradní, B1
Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) – Zvonek zelený, B1
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) – Stehlík obecný, B1
Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) – Konopka obecná, B1
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) – Dlask tlustozobý, B1
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 – Strnad obecný, B1
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Plaži a obojživelníci:
Druhy označené symbolem (■),jsou uvedeny v Červené knize Škapec a kol. (1992).
Druhy které jsou chráněny dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jsou zaznamenány pod
vlastním jménem druhu tučným písmem. Klasifikují se v ČR dle stupně ohrožení na
kriticky ohrožené, silně ohrožené a o ohrožené.
Druhy značené (**), jsou v ČR chráněny dle přílohy č. II Směrnice Rady č.92/43 EHS, o
ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Třída: AMPHIBIA – Obojživelníci
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) - Ropucha obecná
Ze zákona 114/92 Sb. chráněna jako ohrožený druh.
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) - Rosnička zelená, (■)
Ze zákona 114/92 Sb. chráněna jako silně ohrožený druh.
Rana esculenta Linnaeus, 1758 - Skokan zelený, (■)
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako silně ohrožený druh.
Rana dalmatina Bonaparte, 1839 - Skokan štíhlý, (■)
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako silně ohrožený druh.
Třída: REPTILIA – Plazi
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - Ještěrka obecná
Ze zákona 114/92 Sb. chráněna jako silně ohrožený druh. Dle kritérií IUNC:Druh téměř
ohrožený.
Anquis fragilis Linnaeus, 1758 – Slepýš křehký
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako silně ohrožený druh. Dle kritérií IUNC:Druh málo
dotčený.
Podřád: SERPENTES – Hadi
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) - Užovka obojková, (■)
Ze zákona 114/92 Sb. chráněna jako ohrožený druh. Dle kritérií IUNC:Druh vyhodnocen jako
málo dotčený.
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Vážky
Dle Červeného seznamu vážek ČR, Hanel, Zelený (1999), jsou rozděleny a v seznamu
uvedeny takto:
Druhy v ČR nezvěstné. Druhy v ČR považované za nepravidelného migranta. Druhy v ČR
ohrožené vyhynutím. Druhy v ČR silně ohrožené. Druhy v ČR ohrožené. Druhy v ČR
potenciálně ohrožené. V textu jsou pod jmény jednotlivých druhů vypsány dle stupně
ohrožení.
Druhy označené symbolem (■),jsou uvedeny v Červené knize Škapec a kol. (1992).
Řád: ODONATA - Vážky
Calopteryx splendens (Harris, 1782) – Motýlice lesklá (■)
Lestes viridis (Vander Linden,1825) – Šídlatka velká
Lestes sponsa (Hansemann,1823) – Šídlatka páskovaná
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) – Šidélko brvonohé
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) – Šidélko kroužkované
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) – Šidélko malé
V ČR považováno za potenciálně ohrožený druh
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) – Šidélko větší
Aeshna cyanea (Müller, 1764) – Šídlo modré
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) – Klínatka obecná
V ČR považována za potenciálně ohrožený druh
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) – Lesklice měděná
Libellula depressa Linnaeus, 1758 – Vážka ploská
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) – Vážka černořitná
Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) – Vážka bělořitná
V ČR považována za druh ohrožený
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) – Vážka žíhaná
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) – Vážka obecná
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) – Vážka rudá
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Příloha č. 3

Vliv lodní dopravy na ryby
Úvod
V současné době, všechny ekosystémy světa můžeme považovat za nějakým způsobem
ovlivněné člověkem (Vitoušek a kol., 1997). Lidská populace se neustále rozrůstá a
urbanizace krajiny je celosvětový trend. Mnoho odborníků se domnívá, že zejména
urbanizovaná krajina se zhoršuje a stav vodních cest, jako jsou regulované řeky a kanály, by
měly být předmětem většího zájmu (Karr a Chu, 1999). Celosvětově existuje 500 až 600 tis.
km splavných vodních cest a je předpoklad, že se budou dále rozšiřovat (Kubec a Podzimek,
1996). V celosvětovém měřítku jsou vodní cesty koncentrovány do čtyř oblastí: (1) západní a
střední Evropa s více něž 33.300 km vnitrozemských vodních cest, (2) území bývalého
Sovětského svazu s 144.500 km vodních cest, (3) USA s 41.403 km a (4) Dálný východ a
Čína s více než 155.000 km vnitrozemských vodních cest (Kubec a Podzimek, 1996).
Celkově se přepraví po vnitrozemských tocích více než 4 biliony tun různého zboží. Navíc je
především v Evropě a USA významně rozšířena rekreační lodní doprava.
Lodní doprava produkuje pouze 7% emisního oxidu uhličitého z celkového sektoru dopravy
(Evropská komise, 2001). Zdá se tedy, že lodní doprava, ať již nákladní, osobní nebo
rekreační, je v současnosti nejvhodnějším způsobem dopravy z hlediska životního prostředí.
Navíc vodní cesty neslouží pouze k lodní dopravě. Současně jsou důležitými zásobárnami
vody a vytváří prostředí pro mnoho sladkovodních organismů, včetně ryb, poskytují možnosti
pro rekreační využití a rybolov. Mohou také sloužit jako biokoridory významných
fragmentovaných vodních biotopů (Wolter a Arlinghaus, 2003).
Na druhou stranu však lodní doprava významně ovlivňuje charakter toků a tím i charakter
společenstev vodních organizmů, a tedy i ryb. Výstavba migračních bariér, regulace řek pro
účely lodní dopravy, napřimování toků a opevňování břehů mělo vždy stejný výsledek:
fragmentace prostředí, zmenšení nebo úplné vymizení trdlišť (specifická místa výtěru ryb) a
míst pro odrůstání plůdku říčních druhů ryb, což vedlo k snížení druhové pestrosti, diverzity a
produkce (Petts, 1985; Lelek a Buhse, 1992; Schiemer a kol., 1994; Wolter a Vilcinskas,
1997). Navíc vlastní plavba lodí vytváří nepříznivé hydraulické podmínky, a to především
podél břehové linie (Wolter a Arlinghaus, 2003).
Vliv vodní dopravy na ryby může být obecně rozdělen na přímé a nepřímé vlivy. Přímé
vlivy způsobí úmrtí ryb pohybujícím se vodním plavidlem, zpětným proudem, vlnobitím a
poklesem hladiny (Holland, 1986; Killgore a kol., 1987). Nepřímé vlivy lodní dopravy na
ryby se projevují rušením ryb ochraňující hnízda s jikrami (Mueller, 1980), rušením ryb při
přijímání potravy (Barret a kol., 1992), vyplavováním a přemisťováním jiker a larev ryb na
méně vhodná místa pro jejich vývoj (Hofbauer, 1965; Jude a kol., 1998), zvyšováním zákalu
vody vířením sedimentů (Garrad a Hey, 1987; Barret a kol., 1992), únikem toxických látek
(Tjärlund a kol., 1996; Koehler a Hardy, 1999) a ničením úkrytů, především vodní vegetace
(Brookes a hangáry, 1990; Willby a Baton, 1996; Sandström a kol., 2005).
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Přímé vlivy
Vliv lodního plavidla
Je publikováno poměrně málo údajů o přímém pozorování úrazů a usmrcení ryb vodními
plavidly (Rosen a Hales, 1980; Getreuter a kol., 2003). Pozorováním v přírodě nebo pomocí
experimentů bylo prokázáno, že nejčastějším způsobem poranění nebo usmrcení ryb je jejich
kontakt s lodním šroubem nebo díky silnému smykovému napětí v jeho těsné blízkosti
(Holland, 1986; Killgore a kol., 2001). Jikry a larvy pelagofilních druhů ryb, jejichž raná
vývojová stádia se vyvíjí unášena vodním proudem, jsou lodní dopravou nejvíce ovlivněny.
V říční fauně ryb ČR se pelagofilní a lito-pelagofilní druhy vyskytují jen okrajově (ostrucha
křivočará, mník jednovousý).
Dynamika vodní hladiny
Pohyb vodní hladiny je jedním z nejvýznamnějších negativních faktorů vlivu lodní dopravy
na ryby. Během pohybu lodi dochází k významným změnám v pohybu vodní hladiny, a ty se
projevují nejvíce podél břehové linie. Jedná se o tři po sobě jdoucí pohyby hladiny: nárazová
vlna, zpětný pohyb vodního proudu a následný významný pokles hladiny (krátkodobé
„odvodnění“) v břehové linii. Právě břehová linie je významná pro rozmnožování ryb a
odrůstání raných vývojových stádií (larev, plůdku). Při dlouhodobém intenzivním působení
lodní dopravy dochází každoročně ke zvýšené mortalitě během období reprodukce, která se
následně projeví i v charakteru celého rybího společenstva (Wolter a Arlinghaus, 2003).
Významný vliv poklesu hladiny a krátkodobé vystavení jiker a larev ryb suchu bylo
sledováno mnoha autory (Holland, 1987; Bradford a kol., 1995; Bradford, 1997; Adams a
kol., 1999). Experimentální vystavení jiker a larev na 2 minuty na suchu v intervalech
simulující průchod různého počtu procházejících lodí prokázalo významný vliv na úmrtnost
larev ryb (Holland, 1987). Při tříhodinovém intervalu osušování (simulace průchodu 8 lodí za
den), uhynulo 99% larev štiky a 49% larev candáta. Úmrtnost larev candáta se zvýšila na 59%
při simulaci hodinového intervalu průchodu nákladní lodi (Holland, 1987). Rychlost zpětného
proudu a intenzita následného odvodnění závisí na sklonu břehové linie a na velikosti a
rychlosti vodního plavidla (Adams a kol., 1999). Významné pohyby hladiny při průchodu lodí
jsou sice krátkodobé (1-2 min), ale ukazuje se, že právě „míchání“ larev či plůdku způsobené
vlnobitím se projevuje negativněji než krátkodobý pokles hladiny zpětného proudu a obnažení
břehové linie (Saltveit a kol., 2001).
Ryby mají pouze dvě možnosti jak se vyrovnat s dynamikou vodní hladiny - odolat změnám
rychlosti proudu nebo se přemístit na jiná místa v toku. V tomto kontextu je rozhodující
plavací výkonnost. Ta je charakterizována rychlostí plavání a dobou jejího trvání (Webb,
1975). Výkon plavání závisí na mnoha biologických a fyziologických faktorech (Webb,
1975b). Především se jedná o druhovou příslušnost a tvar těla (Wotton, 1990), tvar ploutví
(Webb, 1984a) a způsobu plavání (Moyle a Cech, 1988; Müller a kol., 2001). Absolutní
rychlost plavání se zvyšuje s velikostí jedince (Blaxter, 1969; Beamish, 1978). Jelikož ryby
jsou chladnokrevní živočichové, je plavací výkonnost závislá i na teplotě vody (např. Brett a
Glass, 1973), nicméně u larev ryb je viskozita vody důležitější než teplota (Liddle a Scorgie,
1980). Kritická rychlost plavání je velmi důležitá pro udržení ryb, respektive překonání
pohybu vody při průjezdu vodního plavidla.
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Nepřímé vlivy
Odnášení jiker a larev proudem
Rušení ryb, které chrání hnízda, případně odnášení jiker a larev na méně příhodná místa
jsou vyznamným negativním nepřímým vlivem lodní dopravy (Mueller, 1980). Hofbauer
(1965) umístil vodní vegetaci s nakladenými jikrami cejna velkého do blízkosti vodní dráhy a
zjistil 66-96% odplavení jiker během prvního dne expozice a 75-100% během druhého dne.
Přemístění jiker či larev dále od břehu vede k jejich zvýšené mortalitě způsobené predací a
nevhodnými podmínkami prostředí (např. limitní rozpuštěný kyslík, zanesení sedimentem).
Podle Engelhardta a kol (2004), dokáže 15 mm dlouhá larva kaprovitých ryb plavat
maximálně rychlostí 0,22 m.s-1, což je hodnota mnohem nižší, než rychlost zpětného proudu
proplouvajících nákladních lodí. Zpětný proud na kanále Odra-Havel má rychlost 0,7 m.s-1 a
může být překonán plůdkem od velikosti 47 mm po dobu méně než 20 s (Wardle, 1975).
Plůdek běžných sladkovodních ryb se líhne ve velikosti méně než 10 mm a rozplavává se ve
velikosti mezi 6-15 mm (Koblickaja, 1981; Pinder, 2001). Jeho maximální plavací výkonnost
je tak pouze zlomkem potřebným k překonání fyzikálních prahových hodnot pohybu hladiny
při průjezdu lodi (Engelhardt a kol., 2004).
V německém úseku Labe zjistili Brunke a kol. (2002) po průchodu lodi třecí rychlost vody
0,75 m.s-1 na bentos. Vysoká třecí síla přemístila v lodní dráze bentické bezobratlé a snížila
tak významně jejich hustotu (Brunke a kol., 2002), čímž byla ovlivněna potravní nabídku pro
ryby.
Víření sedimentu
Pohyb lodního šroubu pohánějícího vodní plavidlo způsobuje především v mělkých tocích,
víření sedimentu. Zvýšený zákal (turbidity) pak významně snižuje akční rádius ryb během
lovu potravy a snižuje tak jejich úspěšnost, což bylo prokázáno u pstruha duhového (Barrett a
kol., 1992). Zvířený sediment se následně může usazovat na vytřených jikrách nebo vylíhlých
embryích a zvýšit tak jejich mortalitu. Navíc zvířený sediment negativně ovlivňuje bezobratlé
organizmy a tím snižuje potravní základnu pro ryby.
Únik toxických látek
Přítomnost mnoho toxických látek ve vodě je spojena s lodní dopravou. Lodní motory
produkují množství polyaromatických uhlovodíků (PAH), které laboratorně prokázaly
negativní vliv na embryonální a larvální vývoj ryb (Tjärlund a kol., 1996; Koehler a Hardy,
1999). Nátěry lodí, únik paliv a maziv se může projevit především v přístavech s větší
koncentrací lodí (Voulvoulis a kol., 2002). Je však velmi problematické posoudit, zda a jakou
měrou se právě toxické látky pocházející z lodní dopravy podílejí na vlivu na rybí
společenstvo.
Omezování vodních rostlin
Jeden z hlavních nepřímých dopadů lodní dopravy na ryby je omezování výskytu vodních
rostlin ve splavných tocích. K tomu dochází úpravou splavného toku a vlastním pohybem
plavidel (Sandström a kol., 2005).
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Vodní rostliny slouží jako substrát pro mnoho potravních organizmů, slouží jako třecí
substrát pro fytofilní a lito-fytofilní druhy ryb a tvoří významné úkryty jak pro plůdek, tak pro
starší ryby (např. Peter, 2000). Zvýšení intenzity rekreační lodní dopravy ve vodních tocích ve
Velké Británii vedlo k celkovému poklesu biomasy vodních rostlin a rovněž tak k vymizení
měkkých druhů rostlin (Willby a baton, 1996).
Z empirických studií je známo, že lodní doprava se všemi jejími negativními vlivy vede ke
změně ve struktuře rybího společenstva (Wolter a Vilcinskas, 1997). V evropských řekách
okoun říční zřídka dosahuje vyšší dominanci než 10%, avšak v silně upravených německých
řekách a kanálech dosahuje dominance okouna běžně 30-50%. To může být způsobeno tím,
že rozplavaný plůdek okouna má tzv. pelagickou fázi, tj. na rozdíl od většiny ostatních druhů
se vznáší jeho larvy ve vodním sloupci a jsou tedy méně ovlivněny pohybem vody v břehové
linii. Plůdek ostatních druhů odrůstající v břehové linii je vystaven silným proudům při
průjezdu lodí a tím se u nich projevuje daleko vyšší mortalita (Wolter a Vilcinskas, 1997,
Arlinghaus a kol., 2002). Tato vývojová strategie nahrává okounovi v intenzivně plavebně
využívaných vodách a okoun se tak stává indikačním druhem degradovaných kanalizovaných
toků a kanálů (Wolter a Vilcinskas,1997).
Arlinghaus a kol. (2002) studovali reprodukci ryb v plavebním kanále mezi řekami Havel a
Odrou. V kanalizovaných napřímených úsecích dosahovala rychlost vlnobití a zpětného
proudu po průjezdu lodí v břehové linii 0,8 m.s-1. Naopak v zálivech a v místech s vodní
vegetací pouze 0,2 m.s-1. Vysoká mortalita plůdku byla zjištěna zvláště v napřímených
úsecích, což souvisí s nedostatečným odoláváním malých ryb silnému vlnobití a zpětnému
proudu. Plůdek začíná obsazovat přímé úseku kanálů až od velikosti 45 mm a je hojný až ve
velikosti 50-70 mm. Se zvětšující se velikostí jedinců se zvyšuje schopnost plavání a plůdek
tak odolává i v silně exponovaných úsecích (Arlinghaus a kol., 2002). Stejná zjištění byla
potvrzena v Anglii Lightfootem a Jonesem (1996) a Duncanovou a kol. (2001). Malé ryby
preferovaly v řekách prostředí s velmi pomalým proudem, kde se díky svým pohybovým
schopnostem mohou udržet.

Výhled a návrh opatření
Plány na zvyšování kapacity vnitrozemské dopravy se budou projevovat na rybím
společenstvu dvojím způsobem. Jednak zlepšováním vodních cest, což znamená napřímení,
rozšíření a regulaci toků, likvidace zálivů, slepých ramen případně jejich oddělení od hlavního
toku. Větší část břehové linie bude pod vlivem hydraulických tlaků. Vlnobití, zpětný proud
jsou negativně závislé na vzdálenosti pohybujícího se plavidla od břehu (Arlinghaus a kol.,
2002b). Hydraulické tlaky se zvýší exponencionálně při pohybu plavidel podél břehu, což lze
očekávat při vyšší intenzitě plavby a tedy častějšímu se vyhýbání lodí navzájem (Fuehrer,
1998; Maynord, 2000; Jiang a kol., 2002).
Za druhé dojde ke zvýšení kapacity plavidel, tedy zvětšení jejich hloubky a šířky, která se
projeví ve větším hydraulickém tlaku na břehovou linii.
Celkově lze tedy očekávat na splavněných tocích využívaných intenzivně k nákladní
dopravě, že dojde k výraznému vlivu na rybí společenstvo, což se projeví snížením druhové
pestrosti, produkce díky snížené úspěšnosti přirozené reprodukce.
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Udržení tzv. „dobrého ekologického stavu“ rybích společenstev v tocích podle Rámcové
směrnice o vodách (WFD 200/60/EC) požaduje minimální dopad lodní dopravy a to například
zvýšením diverzity břehové linie, zvětšením nebo revitalizací submersní a emersní makrofyt
(např. Arlinghaus a kol., 2002b; Wolter, 2001b).
Při úpravách vodních cest by bylo žádoucí zachovat stávající zátoky případně vytvářet další.
Kromě toho je doporučeno střídat mozaikovitě charakter břehové linie s úseky s tvrdým
opevněním (kde je to nutné), s úseky s kamenným záhozem, původním štěrkovým břehem či
přírodním břehem s vegetací. Takové přírodně orientované technické zásahy neomezí kriticky
lodní dopravu a její socioekonomický přínos, ale značně podpoří rozmnožování ryb ve
splavných tocích. Tímto ekologickým způsobem lze podpořit rozvoj rybího společenstva
rybářství i společnosti (Wolter a Arlinghaus, 2003).
Problematika lodní dopravy na řece Moravě
V současné době je v provozu rekreační lodní doprava na řece Moravě v mezijezovém
úseku Spytihněv a Bělov mezi městy Napajedla a Otrokovice. Uvažované rozšíření se týká
výše ležícího úseku nad jezem Bělov. Tento úsek je omezen na horním konci jezem nad
Kroměříží.
Oba úseky jsou silně upravené, kanalizované a na velkém úseku s tvrdě opevněnou
břehovou linií. V nadjezí Bělova je břehová linie dokonce zpevněna betonovými prefabrikáty.
V celém podélném úseku Moravy se jedná o nejvíce degradované úseky toku. Koryto je
široké, prohloubené s absencí vodní vegetace. Mělké úseky podél břehu a proudné peřejnaté
úseky se v předmětných úsecích nenachází, snad kromě krátkého úseku pod jezem
v Kroměříži. V rámci po povodňových úprav byla velká část štěrkových lavic a pláží
obnažených na vnitřní straně oblouků koryta Moravy u Kroměříže v minulých letech
odtěžena.
Technické úpravy koryta Moravy za účelem lodní dopravy v úseku nad jezem Bělov,
nebude zřejmě nutné provádět, neboť koryto jej již upraveno pro plavbu a změna v tomto
ohledu nehrozí.
Výjimkou může být provedení prohrábek pro zlepšení plavebních podmínek, avšak bude
záležet na aktuálním stavu koryta, technickém provedení atd. Materiál z prohrábek by mohl
eventuálně sloužit k vytvoření štěrkových pláží na vnitřních stranách oblouků koryta mimo
plavební dráhu.
Vlastní pohyb plavidel bude mít jistý negativní vliv na rybí společenstvo v úseku Kroměříž
– Bělov. Intenzita zhoršení ovšem záležet na mnoha faktorech, které můžeme rozdělit na
faktory týkající se plavby a na faktory prostředí. Z faktorů plavby záleží na velikosti plavidel,
na intenzitě plavby, rychlosti plavby a poloze plavební dráhy v rámci příčného profilu koryta.
Z faktorů prostředí je nutné vyhodnotit především současný stav břehové linie a přítomnost
vodních rostlin. Je totiž možné, že stav břehové linie je již nyní nevyhovující pro výtěr ryb a
odrůstání plůdku a uvažovaná lodní doprava se již negativně neprojeví na reprodukčním
potenciálu.
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Společenstvo ryb předmětného úseku řeky Moravy
Přestože se jedná o úsek silně kanalizovaný (napřímený, ohrázovaný) a regulovaný (jezy
Spytihněv, Bělov), druhová pestrost, tj. výskyt jednotlivých druhů ryb je poměrně vysoká (viz
Tab. 1). V tomto úseku sice nebyl proveden intenzivní ichtyologický průzkum a to i z důvodu
minimální vypovídací hodnoty vzhledem k charakteru toku, ale druhovou pestrost ryb je však
možné odvodit od výsledků průzkumu plůdku z výše položených lokalit u Kroměříže,
případně z výsledků průzkumu ryb v přilehlých úsecích a v přítocích. Doplnění je možné
provést na základě statistiky úlovků a vysazování Moravského rybářského svazu a
nepublikovaných závěrečných zpráv. Druhovou pestrost ryb v předmětných úsecích zvyšuje
přítomnost ústí několika menších přítoků (Moštěnka, Kotojedka, Rusava a především
Dřevnice), z nichž se mohou do Moravy dostat některé druhy, které však v Moravě nejsou
typické (střevle, ouklejka, mřenka) (Peňáz a Jurajda, 1993; Peňáz a Jurajda, 1995).
Původně dominantní reofilní druhy ryb jako tloušť, ostroretka, podoustev či parma se
zdržují především v horní části úseku nad Kroměříží u ústí Moštěnky, kde se i úspěšně
rozmnožují. Některé druhy jsou závislé na vysazování MRS (amur, tolstolobik, tolstolobec)
nebo jsou výrazně dotovány vysazováním (kapr, lín, štika, candát a další).
Přestože druhová pestrost je poměrně velká, dominantní část rybího společenstva vytváří
nenáročné druhy ryb, přizpůsobené na silně upravené prostředí toku (ouklej, plotice, tloušť,
karas stříbřitý, cejn velký) (Peňáz a Jurajda 1993; Peňáz a Jurajda 199, Jurajda nepubl.).
Odhadnout další vývoj rybího společenstva by bylo možné, respektive reálnější, po zjištění
současného stavu přirozené reprodukce ryb v obou předmětných úsecích. Nicméně již nyní
lze předpokládat, že v případě omezení mělkých štěrkových pláží a mělkých pobřežních
partií, by došlo k všeobecnému snížení úspěšnosti reprodukce ryb a přesunu od říčních
(reofilních) druhů k druhům indiferentním.
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Tabulka 1. Přehled druhů ryb vyskytujících se v úsecích Moravy od jezu Kroměříž po jez
Spytihněv, s odhadem jejich zastoupení (+ výskyt; ++ hojný; +++ dominantní druh; „přítoky“
jejich výskyt v hlavním toku Moravy je dotován z přítoků; MRS – druh je závislý
na vysazování v rámci rybářského obhospodařování).
vědecký název
Esox lucius
Rutilus rutilus
Leuciscus leuciscus
Leuciscus cephalus
Leuciscus idus
Phoxinus phoxinus
Scardinius erythropthalamus
Ctenopharingodon idella
Aspius aspius
Tinca tinca
Chondrostoma nasus
Pseudorasbora parva
Gobio gobio
Gobio albipinnatus
Gobio kesslerii
Barbus barbus
Alburnus alburnus
Alburnoides bipunctatus
Blicca bjoerkna
Abramis brama
Vimba vimba
Rhodeus sericeus
Carassius gibelio
Cyprinus carpio
Aristichtys nobilis
Hypophthalamichthys molitrix
Barbatula barbatula
Silurus glanis
Anguilla anguilla
Lota lota
Perca fluviatilis
Gymnocephalus cernuus
Stizostedion lucioperca

český název
štika obecná
plotice obecná
jelec proudník
jelec tloušť
jelec jesen
střevle potoční
perlín ostrobřichý
amur bílý
bolen dravý
lín obecný
ostroretka stěhovavá
střevlička východní
hrouzek obecný
hrouzek běloploutvý
hrouzek Kesslerův
parma obecná
ouklej obecná
ouklejka pruhovaná
cejnek malý
cejn velký
podoustev říční
hořavka duhová
karas stříbřitý
kapr obecný
tolstolobec pestrý
tolstolobik bílý
mřenka mramorovaná
sumec velký
úhoř říční
mník jednovousý
okoun říční
ježdík obecný
candát obecný

výskyt
+
+++
+
+++
+
přítoky
+
MRS
+
+
+
+
++
+
+
+
+++
přítoky
++
+++
+
+
++
+
MRS
MRS
přítoky
+
+
+
++
+
+

Návrh získání aktuálních podkladů
a) Zmapování břehové linie v obou předmětných úsecích z hlediska charakteru břehové linie
(substrát), hloubkových poměrů a výskytu vodních rostlin.
b) Intenzivní průzkum plůdkového společenstva v obou předmětných úsecích, tj. v úseku
s lodní dopravou (Spytihněv - Bělov) a v úseku s plánovanou lodní dopravou (Bělov –
Kroměříž).
Zmapování současného stavu předmětného úseku Moravy by mohlo v rámci revitalizace
toku přispět k návrhu a realizaci mělkých zálivů, případně na vnitřních obloucích vytvořit
štěrkové pláže z materiálu z prohrábek, které jsou limitujícím typem prostředí pro výtěr a
odrůstání plůdků říčních druhů ryb.
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