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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1.

Název a zařazení záměru

Plavební komora Bělov
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, je následující:
kategorie:

II

bod:

9.4

název:

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

sloupec:

A

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.

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 vzniklé vodní cesty
délka dotčeného úseku stávající vodní cesty

0,000 km
14,375 km

z toho:
− délka v současnosti splavného úseku stávající vodní cesty, kde jsou zajištěny parametry
dle platné legislativy (bez úprav)
13,585 km
− délka prohrábky dna stávající vodní cesty na min. parametry dle platné legislativy
0,790 km
šířka plavební dráhy
plavební hloubka

10,0 m
1,5 m

velikost návrhového plavidla (délka, šířka, ponor)
výtlak návrhového plavidla
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20x5x1,2 m
120 t
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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 nejvyšší plavební hladinou 4,0 m
teoretická hodnota výtlaku dle rozměrů plavební komory

3.

220 tun

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

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 napojení
města Kroměříže stávající vodní cestou na severní konec Baťova kanálu se pak dotýká obcí,
jejichž katastry v řešeném úseku protéká 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 v posuzované dokumentaci
nazývány tzv. dotčeným územím.

4.

Obchodní firma oznamovatele

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

5.

IČ oznamovatele

6798 1801
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6.
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Sídlo (bydliště) oznamovatele

Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 - Vinohrady

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
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POSOUZENÍ DOKUMENTACE

1. Úplnost dokumentace
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby (dokumentace EIA),
byla zpracovaná firmou
M-envi s.r.o., Brtnice 357, 588 32 Brtnice u Jihlavy,
Ing. Alexandr MERTL, držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí,
č. j. 961/196/OPV/93 ze dne 7.6.1994, platnost autorizace prodloužena rozhodnutím MŽP
č.j.: 45335/ENV/06 ze dne 7.7.2006.
Dokumentace vychází z členění dle Přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.
Dokumentace je velmi podrobná a obsahuje vlastní textovou část dokumentace, souhrn a
přílohy k jednotlivým speciálním vlivům.
Dokumentace je doplněna výkresovou částí.
Vlastní dokumentace v části A - Údaje o oznamovateli splňuje požadavky přílohy č. 4.
V části B - Údaje o záměru je v souladu s požadavky přílohy č. 4 rozčleněno na základní
údaje o záměru, údaje o vstupech a výstupech. Z hlediska naplnění podstaty přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb. jsou požadavky na obsah dokumentace splněny. Dokumentace
splňuje požadavky přílohy č. 4 v uvedené části B.
Část C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska obsahové stránky
dokumentace naplňuje všechny pasáže v souladu s požadavky přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí je v souladu s přílohou č. 4 zákona rozděleno do 6 kapitol. Z hlediska požadavků
zákona č. 100/2001 Sb. lze konstatovat, že jsou naplněny všechny základní požadavky
tohoto zákona.
Část E – porovnání variant je řešena dostatečně dle zák. č. 100/2001 Sb.
Souhrnné části F – Závěr a G – Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
jsou zpracovány v dostatečné míře pro posouzení dle přílohy č. 4. zákona
Rozsáhlá část H – Přílohy pak dostatečně ilustruje základní vstupní údaje pro zpracování
dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
1.

Z hlediska úplnosti dokumentace lze konstatovat, že odpovídá požadavkům zákona č.
100/2001 Sb.

2.

Vlastní náplň jednotlivých bodů dokumentace je zpracována s dostatečnou
vypovídací schopností.

Jednotlivé body jsou podrobně komentovány v další části této kapitoly.
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2. Správnost údajů uvedených v oznámení včetně použitých metod hodnocení

Posouzení základních údajů

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Název záměru:
Plavební komora Bělov
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, je následující:
kategorie:

II

bod:

9.4

název:

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

sloupec:

A

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 záměru
Předmětem posudku je vybudování nové plavební komory u jezu Bělov a s tím
související propojení dvou v současné době oddělených úseků stávající vodní cesty do
jednoho funkčního celku, čímž dojde k napojení severního konce vodní cesty Otrokovice –
Rohatec (Baťův kanál) na město Kroměříž.
V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení
záměr charakterizován následujícími údaji:
Vodní cesta

délka nově vzniklé vodní cesty
délka dotčeného úseku stávající vodní cesty

0,000 km
14,375 km

z toho:
− délka v současnosti splavného úseku stávající vodní cesty, kde jsou zajištěny parametry
dle platné legislativy (bez úprav)
13,585 km
− délka prohrábky dna stávající vodní cesty na min. parametry dle platné legislativy
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0,790 km
šířka plavební dráhy

10,0 m

plavební hloubka

1,5 m

velikost návrhového plavidla (délka, šířka, ponor)

Plavební komora Bělov

20x5x1,2 m

výtlak návrhového plavidla

120 t

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 nejvyšší plavební hladinou 4,0 m
teoretická hodnota výtlaku dle rozměrů plavební komory

220 tun

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 napojení
města Kroměříže stávající vodní cestou na severní konec Baťova kanálu se pak dotýká obcí,
jejichž katastry v řešeném úseku protéká 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 v posuzované dokumentaci
nazývány tzv. dotčeným územím.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Předmětem posudku je vybudování nové plavební komory u jezu Bělov a s tím související
propojení dvou v současné době oddělených úseků stávající vodní cesty do jednoho
funkčního celku, čímž dojde k napojení severního konce vodní cesty Otrokovice – Rohatec
10
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(Baťův kanál) na město Kroměříž. Toto propojení dále spočívá v zajištění minimálních
parametrů stávající vodní cesty, vedené řekou Moravou, dle platné legislativy v délce 790 m.
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 179,160, resp. konec upravovaného úseku v ř.km 179,300.
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. Ve zdrži jsou v předmětném úseku od jezu Bělov po konec upravovaného úseku vodní
cesty v Kroměříži, ř.km 179,300, zajištěny potřebné parametry plavební dráhy v délce 11,740
km, což odpovídá 93,7 % potřebné délky.
Koncové přístaviště v Kroměříži je uvažováno v ř.km 179,160 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.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Důvodem realizace předkládaného záměru je napojení severního konce historické vodní
cesty Otrokovice - Rohatec (Baťův kanál) na město Kroměříž. Připojením významného
kulturního a turistického centra, kterým Kroměříž bezpochyby je, dojde k významnému
zvýšení atraktivity celé vodní cesty a budou 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 vzbudit zájem veřejnosti o vodní cesty a plavbu v
komplexním pohledu.
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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.), neboť současná návštěvnost se
pohybuje pouze v úrovni 43 % předpokládaného optimálního využití kapacity a potenciálu
této vodní cesty.
Právě budováním infrastruktury a rozšířením nabídky služeb dochází k přirozenému
zvyšování návštěvnosti na optimální stav, čímž se logicky optimalizuje i hospodářský
výsledek. Tento směr rozvoje vodní cesty v oblasti rekreační plavby potvrzuje stávající
ekonomika provozu vodní cesty i příklady ze zahraničí.
Účelem projektu je zvýšit a posílit ekonomický potenciál oblasti Baťova kanálu a
prodloužením souvislé splavnosti této vodní cesty do Kroměříže zvýšit atraktivitu území
nejen pro rekreační vodní dopravu, ale i pro další rekreační a turistické aktivity oblasti.
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
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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. Stručný popis technického a technologického řešení záměru.
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.
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
13
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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).
V roce 1995 byl připraven Plán ekonomické a ekologické obnovy území podél Baťova
kanálu, který definoval základní strategii (formulace základních principů projektu – především
provázanost základních programů – podpory malého a středního podnikání, dostavby
infrastruktury, podpora propagace atraktivit na březích a revitalizace lužní oblasti).
Dále byl připraven Projekt obnovy turistické vodní cesty, který navrhoval rozpočet a časové
termíny obnovy v jednotlivých sekcích a potřebné investiční náklady včetně předpokládaných
finančních zdrojů. Jako počáteční impuls byla navrženo založení koordinačního subjektu
projektu ve formě nadace, kterou mělo podporovat 22 obcí částkou 3 mil Kč v období let
1996 – 2005. K projektu se přihlásilo jen 7 obcí s ročním příspěvkem 600 tis. Kč. Přesto se
projekt začal účinně rozvíjet tak, že jeho realizace v podstatě ve velké míře sleduje původní
projekt z r. 1995.
V květnu 1995 byla pro plavební a sportovně rekreační veřejnost za účasti Tomáše Bati
slavnostně znovuotevřena vodní cesta, přičemž plavba byla možná v úseku Bělov Kunovský les.
V roce 1998 byla vypracována První aktualizace projektu, která na základě zkušeností
navrhla budoucí provozní využití Baťova kanálu a stanovila parametry ekonomického přínosu
celého projektu. Základním poznatkem byla skutečnost, že vzhledem k neobvykle vysokým
provozním nákladům (ve srovnání s obdobnými vodními cestami v Holandsku, Anglii,
Francii), je nutné zajistit podstatně intenzivnější využití, které musí přinášet prokazatelný
ekonomický efekt. Proto byly definovány základní turistické segmenty:
− krátkodobí návštěvníci regionu (hlavní cílová skupina),
− 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.
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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 na 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 21
přístavišť a další bude dokončeno v letošním roce (2009).
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.
Splavnost posledního úseku původního Baťova kanálu od PK Petrov k stavidlovému jezu v
Rohatci je vázána 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.
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 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 plavební 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 s výškou pevné nástavby nad
hladinou 2,2 m. Na vodní cestě se nachází cca 9 mostů, z toho jeden je 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.
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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. Výhledově 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).

Požadavky na technické řešení
Cílem projektu je propojit dva v současné době oddělené úseky stávající vodní cesty, vedené
řekou Moravou, do jednoho funkčního celku a zajistit tak napojení města Kroměříž na
severní konec vodní cesty Otrokovice - Rohatec (Baťův kanál).
Tohoto napojení bude dosaženo propojením v současné době splavného úseku řeky Moravy
od ústí Dřevnice (ř.km 164,925) po 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 intravilánu města Kroměříž v
nezbytném rozsahu provedeny prohrábky dna řeky (v délce 0,790 km), které zajistí
požadované (minimální) parametry vodní cesty. Nedílnou součástí prodloužené vodní cesty
je i koncové přístaviště v Kroměříži (ř.km 179,160) a obratiště lodí (ř. km 179,300).
Celková délka napojení města Kroměříž na severní konec Baťova kanálu bude činit 14,375
km (dle říční kilometráže řeky Moravy). Ukončení je navrženo v ř. km 179,300 před lávkou
pro pěší přes Moravu, spojujícím Erbenovo a Švabinského nábřeží (ř. km 179,325).
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 sledované 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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Ve výše zmiňované vyhlášce č. 222/1995 Sb. jsou stanoveny parametry vodní cesty 0. třídy
následovně :
Rozměry plavební dráhy :

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

10,0 m
1,5 m

minimální podjezdná výška nad nejvyšší plavební
hladinou………………………………………………

4,0 m

Rozměry plavební komory : nejmenší šířka ...................................................

5,3 m

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

38,4 m

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

1,5 m

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

38,5m

užitná šířka

5,3 m

minimální hloubka vody nad záporníkem

1,5 m

minimální podjezdná výška nad maximální plavební hladinou

4,0 m

Územně-technické podmínky
Výstavba plavební komory Bělov není v rozporu s platnými územně plánovacími podklady
dotčených obcí. Pro katastr obce Bělov byla zpracována změna č. 1 územního plánu,
v současné době probíhá její projednávání a schvalování.
Navrhované umístění plavební komory u jezu Bělov není v kolizi s územní ochranou 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.
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Stavební řešení záměru
Plavební komora
Plavební komora je umístěna v horní vodě v návaznosti na stávající pravobřežní zavazující
pilíř jezu Bělov. Pilíř bude nutno během výstavby zajistit, aby nedošlo k jeho posunu a tím k
deformaci hradícího segmentu jezu. Toto zajištění bude navrženo v rámci podrobné
projektové dokumentace stavby.
Technické řešení 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 zdi je
navržena jako kotvená stěna z ocelových štětovnic s betonovým zhlavím. Levobřežní zeď
rejdy oddělující rejdu od vývaru jezu bude též svislá, betonová, vytažená na úroveň 1 m nad
nejvyšší plavební hladinu.
Součástí dolní rejdy je i výstavba nového přemostění stávající silnice Otrokovice – Bělov.
Dolní hrana mostní konstrukce bude na kótě 187,30 m.n.m a nejvyšší plavební hladina z
dolní vody je na kótě 181,85 m.n.m. Podjezdná výška pod mostem 5,45 m je tedy
dostatečná.
Nad jezem Bělov bude vytvořena horní rejda. Rejda bude opět tvořena svislými nábřežními
zdmi stejné konstrukce jako v dolní rejdě. Levá zeď horní rejdy bude sahat do vzdálenosti
100 m od jezu, 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
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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. Odpadní vody budou zaústěny do vodotěsné bezodtokové jímky, odkud
budou vyváženy na nejbližší ČOV.

Zdrž jezu Bělov
Plavební hladina je ve zdrži zajišťována stávajícím pohyblivým jezem Bělov. Z tohoto důvodu
jsou zde z 93,7% (11,740 km) zajištěny potřebné parametry plavební dráhy - trasa plavební
dráhy je v maximální možné míře přizpůsobena stávajícímu stavu a tvaru řeky Moravy - a
vyjma 0,790 km dlouhého úseku prohrábky dna v intravilánu města Kroměříž (zbylých 6,3%),
kde je koryto řeky silně unifikováno do jednoduché lichoběžníkové kynety, není v souvislosti
s plavební dráhou nutné provádět jakékoliv další stavební úpravy. Celková délka plavební
dráhy ve zdrži jezu Bělov činí 12,530 km.
Podle provedeného průzkumu koryta řeky (Pöyry Environment, 2009) je objem odtěžených
materiálů v rámci prohrábky dna stanoven na 1 460 m3. Tento objem představuje ve vztahu
k celkové ploše prohrabávaného území, která činí cca 5 650 m2, vrstvu o průměrné mocnosti
26 cm. Podrobnější skladba mocnosti prohrábky je uvedena v následující tabulce.
Tabulka: Rozsah prohrábek v toku
mocnost prohrábky

dotčená plocha

poměr k celkové ploše prohrábky

[m]

[m2]

[%]

0,0 - 0,2

2 863

50,7

0,2 - 0,4

2 047

36,2

0,4 - 0,6

706

12,5

0,6 - 0,85

34

0,6

Dále bude odtěženo 220 m3 materiálu z prostoru obratiště (průměrná mocnost prohrábky
0,19 m) a 780 m3 z místa koncového přístaviště v Kroměříži. Do stávajícího břehového
opevnění nebude vyjma prostoru přístaviště zasahováno.
Celkové množství těženého materiálu je 2 460 m3.

V přílohách dokumentace (Příloha 2 - Situace stavby) je prezentováno grafické vyhodnocení
plavebních hloubek ve zdrži jezu Bělov, které bylo zpracováno na základě citovaného
průzkumu (Pöyry Environment, 2009). Součástí tištěné podoby dokumentace jsou situace č.
8 a 9, ze kterých je patrný rozsah prohrábek dna toku. Ostatní situace (č. 1 – 7), kde jsou
zajištěny potřebné parametry vodní cesty bez prohrábek, jsou součástí pouze elektronické
podoby dokumentace.
Rozsah užívání povrchových vod k plavbě je primárně definován v § 7 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, konkrétně
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odstavcem (7) "K užívání povrchových vod k plavbě a k odběru vody potřebné k provozu
plavidel není třeba povolení vodoprávního úřadu.".
Rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě jsou dále podrobněji specifikovány
prováděcí vyhláškou k zákonu č. 254/2001 Sb. Tato vyhláška byla vydána Ministerstvem
dopravy a spojů ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Vyhláška definuje takové
podmínky, aby vlivem plavby nedošlo k ohrožení zájmů rekreace, jakosti vod a vodních
ekosystémů, bezpečnosti osob a vodních děl.
Konkrétně se jedná o následující rozsah a podmínky:
1) Plavba se spalovacím motorem
§ 2 Zákaz plavby se spalovacími motory - "Plavba plavidel se spalovacími motory je
zakázána na vodních nádržích a na vodních tocích nebo jejich úsecích, které jsou uvedeny v
příloze č. 1 k této vyhlášce.".
Podle přílohy č. 1, vyhlášky č. 241/2002 Sb., není na vodním toku Moravy v předmětném
úseku omezení nebo zákaz používat plavidla se spalovacími motory.
§ 3 Rozsah užívání povrchových vod - "Na povrchových vodách, na kterých není plavba
plavidel se spalovacími motory zakázána podle § 7 odst. 5 zákona nebo § 2 této vyhlášky, je
možná plavba těchto plavidel pouze při ponoru odpovídajícímu výtlaku plavidla, při níž je vliv
hydrodynamického vztlaku zanedbatelný (výtlačný režim plavby), nejvýše však rychlostí 25
km/hod.".
§ 7 Podmínky užívání povrchových vod k plavbě - (1) "Povrchové vody lze užívat k plavbě
plavidlem se spalovacím motorem, jestliže je:
a) jako palivo použit bezolovnatý benzin, nafta, nebo plyn, 3)
b) k mazání dvoudobého spalovacího motoru použit olej, který je označen výrobcem
jako olej nepoškozující životní prostředí (biologicky odbouratelný).".
2) Vodní lyžování
§ 3 Rozsah užívání povrchových vod - (2) "Vodní lyžování lze provozovat pouze na
povrchových vodách označených odpovídajícími plavebními znaky umístěnými podle § 28
zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, za podmínky dobré viditelnosti, v době od 8
do 12 a od 14 do 19 hodin a mimo neděle, státní svátky a ostatní svátky."
3) Vodní skútry
§ 3 Rozsah užívání povrchových vod - (3) " Plavidla určená pro plavbu v kluzu podle § 1a
písm. c) a vodní skútry lze provozovat pouze
a) na povrchových vodách, které se ani zčásti nenachází na území národního parku,
chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní
přírodní památky, přírodní památky, přírodního parku, evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti,
b) na vodních nádržích a úsecích vodních toků, na kterých nejsou povrchové vody
využívané ke koupání, nebo které s takovými povrchovými vodami bezprostředně
nesousedí,
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c) na povrchových vodách, které nejsou uvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky,
d) na povrchových vodách označených odpovídajícími plavebními znaky podle
zvláštního právního předpisu,
e) na povrchových vodách, na kterých je zabezpečen přístup plavidel po zpevněné
přístupové komunikaci vstupující do povrchových vod ve vzdálenosti maximálně 1 km
od hranice podle písmene d),
f) za podmínky dobré viditelnosti,
g) v době od 8 do 12 a od 14 do 19 hodin mimo neděle, státní svátky a ostatní svátky.".

§ 3 Rozsah užívání povrchových vod - (4) "Přímá plavba plavidel určených pro plavbu v
kluzu nebo vodních skútrů od zpevněné přístupové komunikace podle písmene e) k
povrchovým vodám podle písmene d) a zpět, ve výtlačném režimu plavby a v přímé
souvislosti s provozováním plavby na povrchových vodách podle písmene d), se povoluje
podle této vyhlášky.
Podmínky pro plavbu na vodních cestách dále definuje "Řád plavební bezpečnosti na
vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky", který byl vydán
vyhláškou federálního ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb., jež v Čl. 9.08, bodě 2, písmenu
b) stanovuje rychlost plavby na kanalizovaných vodních cestách a přehradních nádržích
následujícím způsobem: "do vzdálenosti 25 m od břehu nesmí být rychlost plavby vyšší než
15 km/h".
Rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě, které jsou uvedeny výše, se plně
vztahují na celou zdrž jezu Bělov.
Pro doplnění dále uvádíme konkrétní povolení pro plavbu ve zdrži jezu Bělov, které byly
vydány místně a věcně příslušnými správními orgány:
−

rozhodnutí Státní plavební správy Přerov č.j. 1075/PR/05 ze dne 14.6.2005 o
povolení plavební dráhy pro vodní lyžování Sportovního klubu Lodní sporty Zlín v
délce cca 1,5 km (od ř.km 166,970 (cca 200 m nad jezem) po ř.km 168,470).
Toto rozhodnutí nahradilo předchozí souhlas k činnosti na vodní ploše, které
započaly již v roce 1977 souhlasem pro TJ Gottwaldov, oddíl vodního motorismu,
vodního lyžování a jachtingu (č.j. 1006/68/77 ze dne 10.11.1977).

−

rozhodnutí Státní plavební správy o zřízení půjčovny malých plavidel v Kroměříži.

Přístaviště Kroměříž
Přístaviště Kroměříž je navrženo v ř.km. 179,160 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.
V rámci napojení přístaviště na plavební dráhu je navržena úprava dna na kótu 182,10 m
n.m. Napojení na plavební dráhu je navrženo ve směru 1:2.
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Obratiště
Ve staničení ř.km 179,300 je navrženo obratiště lodí, jehož střed je cca 25 m před lávkou pro
pěší v Kroměříži a cca 125 m za budoucím přístavištěm v Kroměříži.
Obratiště je navrženo jako kruhové s postupným zúžením do plavební dráhy ve směru 1:4.
Dno je na kótě 182,10 m n.m. Obratiště je na šířku koryta s okraji prohrábky ve sklonu 1:3.
Šířka respektuje břehové opevnění.

Údaje o provozu
Základní informace o provozu vyplývají z manipulačního řádu pro jez Bělov na toku Moravy
v km 166,770:
požadovaná minimální plavební hladina ve zdrži jezu Bělov

183,60 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 řešeném úseku vodní cesty bude zajišťovat
Povodí Moravy s.p., v rámci provozu a údržby toku a vodní cesty Moravy.

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

2011

Předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení provozu:

2013

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
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správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:
Žlutava

Otrokovice

Obec Žlutava
Žlutava 271, 763 61 Pošta Napajedla

správní obvod obce s rozšířenou působností:

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

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních úřadů, která
budou tato rozhodnutí vydávat
Rozhodnutí

Právní předpis

Příslušný správní úřad
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Územní rozhodnutí

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

MÚ Otrokovice, Stavební úřad
MÚ Otrokovice, Odbor životního
prostředí
MÚ Kroměříž, Stavební úřad
MÚ Kroměříž, Odbor životního
prostředí

Stavební povolení (vodoprávní
rozhodnutí)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

MÚ Otrokovice, Stavební úřad
MÚ Otrokovice, Odbor životního
prostředí
MÚ Otrokovice, Odbor silničního
hospodářství
MÚ Kroměříž, Stavební úřad
MÚ Kroměříž, Odbor životního
prostředí

Kolaudační rozhodnutí

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

MÚ Otrokovice, Stavební úřad
MÚ Otrokovice, Odbor životního
prostředí
MÚ Kroměříž, Stavební úřad
MÚ Kroměříž, Odbor životního
prostředí

Zásah do vodních toků

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

MÚ Otrokovice, OŽP (Vodoprávní
úřad)
MÚ Kroměříž, OŽP (vodoprávní
úřad)

Povolení k nakládání
s povrchovými vodami

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

MÚ Otrokovice, OŽP (Vodoprávní
úřad)

Souhlas s dočasným záborem
ZPF a rozhodnutí o výši odvodů
za dočasné odnětí půdy ze ZPF

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu

MÚ Otrokovice, OŽP

Rozhodnutí o povolení kácení
dřevin podle § 8 odst. 1 zákona

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny

MÚ Otrokovice, OŽP
Obecní úřad Bělov

Souhlas k umístění stavby
z hlediska ochrany krajinného
rázu podle §12 odst. 2 zákona

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny

obecní úřady obcí s rozšířenou
působností

Závazné stanovisko orgánu
ochrany přírody k zásahu do
VKP podle §4 odst. 2 zákona

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny

MÚ Otrokovice, OŽP
MÚ Hulín, OŽP
MÚ Kroměříž, OŽP

Souhlas se zásahem do
územního systému ekologické
stability

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny

- nadregionální úroveň

Ministerstvo životního prostředí

- regionální úroveň

KÚ Zlínského kraje

Výjimka z ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů podle
§56 a §50 zákona

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny

KÚ Zlínského kraje

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Náplň kapitoly B.I. vyhovuje požadované charakteristice a je provedena do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
Souhlas k umístění stavby z hlediska ochrany krajinného rázu podle §12 odst. 2 zákona
vydávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností dle § 77 odst 1 písm. j), nikoli krajský
úřad, jak je uvedeno v dokumentaci.
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Nově jsou na krajský úřad přeneseny výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů podle §56 a §50 zákona i u kriticky a silně ohrožených druhů.
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Posouzení údajů o vstupech
Kapitola B.II. Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
Záměr nevyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy ani ploch určených k plnění funkcí lesa.
Zemědělská půda je dotčena pouze dočasným záborem, trvalý zábor se týká pozemků
ostatních, zastavěných a vodních ploch.
Celkový trvalý zábor stavby představuje 7 070 m2, dočasný zábor 17 005 m2, z toho dočasný
zábor ZPF činí 1 422 m2. V následující tabulce je uveden přehled dotčených pozemků.
Přehled dotčených pozemků
parcelní číslo

druh pozemku

celková
výměra
(m2)

zábor (m2)
trvalý

dočasný

404/2
625/4
486/10

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

21 721
9 804
8 629

1 964
1 382
508

3 480
1 742
990

571/2
486/12
486/9

vodní plocha
vodní plocha
vodní plocha

119 171
389
4 493

2 454
355
308

7 910
375
385

647/1
486/17
st. 210
486/14
486/15
642/2

ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha
ostatní plocha
orná půda
orná půda,

3 717
132
49
235
265
482

51
48
0
0
0
0

285
132
49
235
265
482

643/2

orná půda

198

0

198

486/2

orná půda

9 144

0

477

7 070

17 005

Celkem

B.II.2 Voda
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
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Provoz hygienického zařízení v provozním objektu bude zajištěn odběrem užitkové vody
z toku Moravy (z dolní rejdy). 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. Potřeba vody na
jedno proplavení je maximálně 850 m3. 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 zdroje
Elektrická energie
Elektrická energie bude využívána pro ovládání a řízení plavební komory Bělov, včetně
osvětlení okolí komory. Celkový požadovaný příkon činí průměrně 3 kW, max. 5,5 kW. Nelze
očekávat významný odběr, který by mohl ovlivnit zatížení distribuční sítě.
Spotřeba elektrické energie bude závislá na četnosti využití plavební komory. Předpokládaná
roční spotřeba el. energie činí 20 000 kWh.
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.
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Stavební úpravy budou vyžadovat běžné druhy stavebních materiálů (kámen, beton, ocelové
konstrukce, dřevěné konstrukce, apod.). Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není
uvažována.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr výstavby plavební komory Bělov umožňuje propojení dvou v současné době
oddělených úseků stávající vodní cesty do jednoho funkčního celku, čímž dojde k napojení
severního konce vodní cesty Otrokovice - Rohatec, známé pod názvem „Baťův kanál“, na
město Kroměříž. Posuzovaný záměr představuje dopravní stavbu určenou pro vodní
dopravu.
Jez Bělov se nachází na řece Moravě v ř.km 166,770. Protože není vybaven žádným
zařízením pro překonání rozdílu výšek hladin, tvoří jez v současné době překážku propojení
obou částí vodní cesty. 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 179,160) tak budou
propojeny v současné době oddělené úseky stávající vodní cesty. Celková délka od města
Kroměříž po stávající severní konec Baťova kanálu bude činit 14,375 km (podle říční
kilometráže řeky Moravy).
Celková využitelná (splavná) délka vodní cesty pak bude činit cca 65,4 km (od Rohatce po
Kroměříž).
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 1 000 – 1 200 lodí za plavební sezónu (cca 150 dnů,
květen - září). Na plavební komoře nejblíže záměru (Spytihněv) bylo v roce 2009 proplaveno
1 107 lodí při 916 proplutích. Obdobnou úroveň lze očekávat i na posuzované plavební
komoře i v posuzovaném úseku vodní cesty. Výhledově je uvažováno, že intenzita lodní
dopravy nepřekročí cca 1 000 až 1 500 lodí za plavební sezónu.
Přibližně třetina lodní dopravy připadá na sobotu, třetina na neděli a poslední třetina na
zbývajících pět dní v týdnu (včetně případných svátků). To znamená, že špičková denní
(sobotní nebo nedělní) intenzita vodní dopravy nepřekročí cca 333 až 500 lodí za plavební
sezónu, maximální denní intenzita je odhadována na 25 až 30 lodí denně. Skladba lodí
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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 cca 65 000 (za rok 2008). 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 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.
Dále je nutno uvážit, že vodní cesta je dopravní atraktivitou již v současné době. Vlastní
nárůst intenzit silniční dopravy v důsledku propojení dvou oddělených úseků stávající vodní
cesty 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,
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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.
Materiál z prohrábek bude dopravován z místa odtěžení loděmi do prostoru staveniště
plavební komory, kde bude vykládán na břeh a odtud odvážen nákladními vozidly do místa
trvalého uložení nebo využití. Výkopový materiál z prostoru stavby plavební komory bude
využit během výstavby v rámci zajištění staveniště (realizace jímek apod.), přebytek pak
bude odvezen po realizaci hlavních stavebních objektů. V průběhu výstavby budou odváženy
pouze odpady z výstavby (např. bourané konstrukce).
Pro stavební dopravu bude využita silnice III/36745, která dále navazuje na vyšší
komunikační síť (silnice I/55).

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část B II: Údaje o vstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do
hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení údajů o výstupech
B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
V kapitole je uveden popis liniových zdrojů znečištění ovzduší v období výstavby a provozu
záměru včetně tabulek uvádějících produkci emisí.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracována kvalitně, přehledně a dostatečně z hlediska podrobnosti zdrojů
znečištění.

B.III.2 Odpadní vody
V kapitole je konstatováno, že při výstavbě a provozu záměru budou vznikat odpadní vody
splaškové a srážkové. Posuzovaný záměr je bez produkce odpadních vod technologických.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracovaná kvalitně, přehledně,v dostatečné hloubce pro posouzení.

B.III.3 Odpady
V kapitole je uveden výčet odpadů vznikajících během výstavby záměru a ve fázi jeho
provozu, včetně popisu způsobu nakládání s odpady.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracovaná v dostatečné hloubce pro posouzení.

B.III.4 Ostatní výstupy
Hluk
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.
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intenzita:
100-200 vozidel/den (navýšení k současnému stavu)
doba provozu:
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".)
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 za provozu nejsou uvažovány. Při výstavbě se může projevit vliv realizace
štětových stěn technologií vibroberanění.
Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou uvažovány.
Další fyzikální nebo biologické faktory nejsou uvažovány.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracovaná v dostatečné hloubce pro posouzení.

B.III.5 Doplňující údaje
Terénní úpravy koryta Moravy
Navrhovaným vybudováním nové plavební komory u jezu Bělov a souvisejícími úpravami pro
zajištění kontinuální minimální plavební hloubky (1,5 m) dojde v úseku 790 m k nutným
prohrábkám dna koryta řeky Moravy. Jedná se o 6,3% z celkové délky plavební dráhy ve
zdrži Bělov, která činí 12,530 km. Na zbývajícím úseku, který představuje 11,740 km (93,7%)
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jsou potřebné parametry plavební dráhy zajištěny již v současné době a nevyžaduje tedy
žádné další úpravy.

Zásah do krajiny
Navrhovaný záměr se týká vybudování plavební komory u stávajícího jezu Bělov
v návaznosti na břehový pilíř jezu. Záměr tedy nepředstavuje zásah do volné nezastavěné
krajiny. Vznikem plavební komory nedojde k podstatným změnám ve využití dotčeného
území, širšího okolí jezu ani vodního toku.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část B III: Údaje o výstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a
do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení údajů o stavu životního prostředí v dotčeném území
ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část C: Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území je zpracována kvalitně
s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní
prostředí.
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Posouzení údajů o vlivech záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Základní předpoklady a klasifikace možných vlivů
Cílem této části posuzované dokumentace je popis vlivů záměru na jednotlivé složky
životního prostředí a jejich klasifikace. Vzhledem k možným kombinacím u konkrétních
hledisek jsou uvedeny metodické tabulky, které umožní jednotný přístup k hodnocení
jednotlivých vlivů v dalším textu dokumentace.
Jednotlivé typy vlivů jsou diskutovány průběžně u jednotlivých složek životního prostředí.
Záměr vyvolá jak přímé, tak nepřímé vlivy, které jsou předmětem dalšího hodnocení.
Z hlediska vratnosti a doby trvání je nezbytné rozlišovat dílčí důsledky. Z hlediska
součinnosti s jinými vlivy není v současné době žádný jiný vliv znám.
V další části budou podrobněji hodnocena kritéria pravděpodobnosti, velikosti a významnosti
jednotlivých vlivů. Vliv záměru je uvažován ve vztahu k nulové variantě (současnému stavu).

D.I.2. Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů
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 posuzované dokumentace lze
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
35

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Plavební komora Bělov

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.

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.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována objektivně a plně postihuje posuzovanou problematiku.
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Vlivy na ovzduší a klima
Posuzovaný záměr spočívá v propojení dvou oddělených úseků stávající vodní cesty na řece
Moravě, využívané výhradně k rekreační a turistické plavbě. Stávající intenzita lodní dopravy
na obou propojovaných úsecích významně negativně neovlivňuje okolí vodní cesty.
Obdobně tomu tak bude i v případě napojení severního konce této cesty v Kroměříži na úsek
pod jezem Bělov (Otrokovice – Hodonín). 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 lodní dopravy, množství emitovaných látek a stávající imisní zátěž
hodnoceného území, je dosažení či překročení imisních limitů NO2, způsobené provozem
lodní dopravy, prakticky vyloučeno.
Rekreační lodní 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. Propojení dvou úseků vodní cesty
nebude příčinou překračování imisních limitů v zájmovém území. Významné (relevantní)
negativní vlivy na kvalitu ovzduší a klimatické poměry nejsou očekávány.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.3. je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí.

37

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Plavební komora Bělov

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Jakékoliv nadlimitní 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.
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
elektromagnetické nebo radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

faktorů

(vibrace,

záření

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.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.4. je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí.

Vlivy na povrchové a podzemní vody
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
179,160) 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.
Stávající úroveň hladiny toku ovlivňovaná jezem Bělov zůstane zachována prakticky beze
změny.
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.
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Záměrem nebude ovlivněn profil toku Moravy, nebude zasahováno do koryta toku s výjimkou
prohrábek dna koryta o celkové délce 0,790 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.

Vlivy na jakost vod
Jakost povrchových vod nebude za běžného provozu dotčena. Provoz neklade nároky na
vypouštění odpadních vod splaškových nebo technologických.
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 shromažďovány 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.
V projektové dokumentaci musí být podrobně specifikována opatření pro eliminaci
případných úniků škodlivin do horninového prostředí nebo na hladinu vody v řece (sorpční
prostředky, kontejner na ropné látky, mobilní norné stěny apod.).
Vlivy na hydrologické charakteristiky povrchových vod lze hodnotit jako prakticky nulové a
nevýznamné.
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Vlivy na kvalitu povrchových vod lze za běžného provozu hodnotit rovněž jako prakticky
nulové. Při výstavbě bude nezbytné respektovat preventivní opatření před znečištěním
povrchových vod.
Z hlediska funkce stávající vodní cesty představuje záměr na propojení oddělených úseků
významný pozitivní dopad regionálního významu.

Vlivy na podzemní vody
Vlivy na hydrogeologické charakteristiky
K dílčím změnám hladiny podzemní vody dojde pouze v bezprostředním okolí navrhované
plavební komory. 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 od plavební komory, což je v daných podmínkách zanedbatelné.
V důsledku vzniku plavební komory a rozšířeného nadjezí může v těsném okolí jezu
v prostoru 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 nevýznamné. Vzhledem k relativně
výraznému sklonu hladiny podzemní vody na pravém břehu bude lokální změna průběhu
hydroizohyps patrná do vzdálenosti 10 m od plavební komory.
Z výsledků závěrečné zprávy monitoringu podzemních vod v okolí jezu Bělov (Vodička,
2009) vyplývá, že při dosavadním stavu se hladina podzemní vody v nejbližším vrtu HJV3,
situovaném v nadjezí na pravém břehu řeky Moravy, pohybuje průměrně v hloubce 2,96 m,
ve vrtu HJV2 situovaném v podjezí potom v hloubce 3,54 m. Hladina podzemní vody na
levém břehu Moravy se vyskytuje v hloubce cca 1,7 m pod terénem a 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 dna koryta o celkovém objemu cca 2 460 m3
v několika separovaných úsecích vodní cesty (více viz kap. D.I.6). Prohrábky budou
prováděny pouze v úsecích, kde nejsou zajištěny potřebné parametry vodní cesty (plavební
hloubka 1,5 m, dle platné legislativy). Jiné zásahy do koryta toku nejsou navrhovány.
Průměrná prohrábka v korytu řeky dosahuje 0,26 m, maximální hloubková prohrábka bude
dosahovat mocnosti 0,834 m (pouze lokální prohrábka před obratištěm). Uvedeným
odtěžením dnových náplavů v korytě řeky nedojde k ovlivnění hladiny podzemní vody.
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
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Realizace záměru nebude mít vliv na kvalitu podzemních vod v oblasti. Výstavba a provoz
plavební komory, včetně řešeného úseku vodní cesty, 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.

Vlivy na vodní zdroje
Propojení dvou úseků stávající vodní cesty se severním koncem v Kroměříži 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 nebo 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 riziko velmi rychlého tranzitu
kontaminantů mimo oblast úniku.

Vlivy na odtokové poměry odpadních vod v obci Střížovice
V souvislosti s obavou obce Střížovice z možnosti ovlivnění odtoku odpadních vod z obce a
ovlivnění výšky hladiny podzemních vod v evropsky významné lokalitě „Střížovice“ (dle
místopisného označení Bašnov) bylo dne 11.5.2009 v obci provedeno místní terénní šetření.
Obec Střížovice je situována cca 8 km JV od Kroměříže v mírně svažitém terénu. Obec má
vybudovanou jednotnou kanalizační síť (t.j. pro odvedení jak dešťových vod povrchových, tak
i odpadních vod splaškových z domácností) z roku 1971. Čistírnu odpadních vod obec
doposud nemá. Veškeré odpadní vody jsou zaústěny do otevřeného příkopu jihovýchodně
pod obcí, který vede dále jihovýchodním směrem přes Bašňov a ústí do Panenského potoka.
Vlastníkem kanalizace po stoku na JV okraji obce jsou Střížovice, provozovatelem jsou
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. a vlastníkem stoky je Zemědělská vodohospodářská
správa.
Na základě rozhodnutí MěÚ Kroměříž ze dne 18.2.2008 bylo vydáno povolení k nakládání
s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod z kanalizace obce Střížovice do vod
povrchových – přítoku 03 vodního toku Panenský potok – z celkem 3 ks výpustných objektů.
Celkové maximální povolené množství vypouštěných odpadních vod je 0,29 l/s, 760
m3/měsíc. Povolení je vydáno s platností do 22.12.2015, přičemž do 31.12.2012 předloží
obec vodoprávnímu úřadu zpracovanou projektovou dokumentaci řešící výstavbu čistírny
odpadních vod, kanalizace a napojení stávající kanalizace na ČOV.
Problémem obce Střížovice je stagnace splaškové vody u výpustného objektu v JV části
obce a tím zanášení toku ústícího do Panenského potoka.
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Zájmem obce je zajistit plynulý odtok odpadní vody ve vodoteči 03, která je přítokem
Panenského potoka. Problémem však jsou spádové poměry při vyústění do Panenského
potoka, kdy se potok místo vyústění do Dolní Kotojedky vlévá zpět do přítoku 03. Díky
špatným spádovým poměrům přítoku 03, do kterého je zaústěna kanalizace, tak vzniká výše
uvedený problém stagnace splaškové vody na okraji obce. Obec Střížovice proto usiluje o
zlepšení spádových poměrů, a to vyčištěním toku 03 přes lokalitu Bašnov. Navrhovaná
varianta lokální prohrábky dna u vyústění toku 03 do Panenského potoka by však mohla
vyvolat rozpor se zájmy ochrany lokality Natura 2000 „EVL Střížovice“ (mokřad, na který jsou
vázána rostlinná a živočišná společenstva), a to tím, že by mohlo dojít k ovlivnění vodního
řežimu lokality.
Vzhledem ke skutečnosti, že posuzovaným záměrem nedojde k ovlivnění hydrologických ani
hydrogeologických charakteristik - stávající úrovně hladin na řece Moravě zůstanou
zachovány i po vybudování plavební komory - a nedojde ke změně odtokových poměrů na
řece Moravě, není obava obce Střížovice ohledně ovlivnění odtoku odpadních vod ve vztahu
k projektovanému záměru relevantní.
Uvedený problém odtokových poměrů odpadních vod v obci Střížovice je v kompetenci
příslušných správních úřadů a Zemědělské vodohospodářské správy, je třeba jej řešit
samostatně, zejména jednáním mezi obcí Střížovice a Zemědělskou vodohospodářskou
správou, a to pro období před výstavbou ČOV i po její realizaci.

Vlivy na podzemní vody v EVL Střížovice (Bašnov)
Jedná se o rozsáhlý mokřad, který se nachází v mělké přirozené depresi údolní nivy Moravy.
Leží asi 0,3 km jihovýchodně od obce Střížovice a 1,1 km západně od řeky Moravy
v nadmořské výšce 185 - 187 m. Z výše uvedených důvodů nedojde realizací posuzovaného
záměru k ovlivnění hladiny podzemní vody v této lokalitě.
Posuzovaným záměrem prakticky nebudou ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické
charakteristiky blízkého ani širšího okolního zájmového území.
Vlivy na kvalitu podzemních vod lze hodnotit prakticky jako nulové.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.5. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Vlivy na půdu
Záměr nevyžaduje trvalý zábor zemědělského půdního fondu. Dočasný zábor zemědělské
půdy je uvažován v rozsahu 1 422 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 dočasný charakter záborů hodnotit zábor ZPF jako
akceptovatelný. Vlivy na půdu z hlediska záboru jsou hodnoceny jako zanedbatelné 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).
Vliv na půdu lze hodnotit jako nepříznivý z hlediska záboru ZPF, dočasný, velikostí velmi
nízký, vzhledem k rozsahu dotčeného prostoru jako zanedbatelný.
Významné (relevantní) negativní vlivy na půdu nejsou očekávány.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.6. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

43

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Plavební komora Bělov

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
důsledku nutnosti zajištění parametrů vodní cesty dané třídy je navržena prohrábka dna
koryta toku Moravy o celkové délce 0,790 km. Návrhové parametry plavební dráhy jsou dány
zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, resp. prováděcí vyhláškou č. 222/1995
Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě
nebezpečných věcí. Trasa plavební dráhy byla navržena v souladu s podmínkou
minimalizace rozsahu a mocnosti prohrábek v korytě řeky. Prohrábky a jejich mocnosti jsou
stanoveny na základě podrobného průzkumu koryta toku tak, aby byly prováděny
v minimálním plošném rozsahu i hloubce.
Niveleta úpravy dna je 182,10 m n.m. a vychází z minimální plavební hladiny 183,60 m n.m.
Na základě studie vyhodnocení plavebních hloubek ve zdrži jezu Bělov (Pöyry Environment,
2009) byly vymezeny prohrábky plošně i hloubkově. Mocnost prohrábek se pohybuje od 0,0
m do 0,834 m, průměrná mocnost je 0,26 m. Celkový objem těženého materiálu bude činit
cca 2 460 m3. Bližší specifikace odtěžených kubatur podle citované studie je následující:
− objem prohrábek navržené plavební dráhy: 1 460 m3
− objem prohrábek v rámci návrhu obratiště: 220 m3
− objem odstraněného zemního materiálu v rámci přístaviště: 780 m3
Rozsah prohrábek je graficky znázorněn na situacích Vymezení plavebních hloubek ve zdrži
jezu Bělov, které jsou prezentovány v příloze č. 2 této dokumentace.
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, terénní úpravy 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 podle dostupných informací nepředpokládáme.

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 jako nepříznivé z hlediska zásahu
do horninového prostředí, velikostí nízké až velmi nízké, rozsahem lokální. Významné
(relevantní) negativní vlivy nejsou očekávány.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.7. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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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 dna koryta toku, jelikož makrofyta po „uvedení toku do
původního stavu“ po povodních v roce 1997 zmizela.
Dalšími úpravami toku, zpevňováním břehů a vytlačováním kompaktními porosty
nepůvodních druhů jsou potencionálně ohroženy následující významné rostlinné taxony:
krtičník křídlatý, barborka přitisklá a ostřice Bukeova. 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). Uváděné
vlivy nesouvisí s realizací záměru. 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 lodní 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 a veškerá aktivita druhu jsou koncentrovány do
úseků s břehovým porostem a zpřírodněných partií břehů. Tento druh bude přímo ovlivněn
lodním provozem: bude rušen hlukem, průjezdy plavidel a činností při provádění prohrábek.
Vzhledem k jeho dobré adaptabilitě lze však předpokládat, že se přizpůsobí lodnímu provozu
bez významných negativních dopadů. V důsledku rušení 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 např. 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. Toto
konstatování se týká i relativně citlivých druhů jako je orel mořský, jež je i v současnosti
vystaven významnému rušení vlivem realizace a provozu cyklostezky po břehové hrázi toku.
Obojživelníci a plazi - negativní působení v podobě ovlivnění pobřežní zóny průjezdy lodí je
možné předpokládat pouze u skokanů, 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 dodržování maximální povolené rychlosti plavidel, což výrazně sníží
možnost popsaných negativních vlivů.
Z plazů může být provozem na vodní cestě negativně ovlivněna populace užovky obojkové,
jež je vázána na vodní prostředí. Vliv bude spočívat ve vyrušování plazů v závislosti na
intenzitě dopravy.
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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.
Ryby - za významnější negativní vlivy na rybí společenstvo lze považovat stavební činnost v
místě plavební komory a prohrábky dna koryta, které vyvolají dočasné zhoršení kvality vody
a přispějí k unifikaci vodního prostředí odstraněním mělčích částí toku a proudnějších částí
toku v mezijezí.
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 ke 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 nezbytné
zachovat jedinou významnější náplavu jižně od Kvasic (viz návrh opatření).

Vlivy na chráněná území
a) Vlivy na prvky ÚSES
Záměr výstavby plavební komory Bělov a propojení oddělených úseků vodní cesty se
nachází v ose a ochranném pásmu NRBK, aniž ovlivňuje jeho funkce. Poloha a rozsah
záměru nemohou nijak ohrozit ekologicko-stabilizační funkce biokoridoru ani přes uvedenou
polohu. 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, pokud bude
důsledně zajištěna ochrana vod a půdního povrchu nejen v etapě provozu, ale 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).
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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 dokumentace nemohou být
nejbližší evropsky významné lokality ani ptačí oblasti posuzovaným záměrem ovlivněny.

Vlivy na ekosystémy
V důsledku realizace záměru dojde k bezprostřednímu ovlivnění místa výstavby. To však
nemá zvýšenou biologickou hodnotu: jedná se o kosené nebo neudržované bylinné porosty.
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 stavební dopravu lze vzhledem k předpokládanému dopravovanému objemu
materiálů a vzhledem k využití existujících 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 dna koryta. Již v průběhu přípravy
záměru byly prohrábky významně omezeny a to jak rozsahem tak objemem. Úsek koryta
řeky Moravy dotčený prohrábkami byl vymezen v délce 790 m. Toho bylo dosaženo jednak
vhodným trasováním plavební dráhy a jednak podrobným průzkumem dna koryta toku. Tato
úprava má za následek zachování proudného úseku řeky od ř.km 179,300 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.
Významněji 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 nejvýznamnějšímu ovlivnění ekosystémů sledovaného úseku toku Moravy a okolí dojde v
důsledku očekávaného zvýšení intenzity lodní dopravy na stávající vodní cestě. Lodní
doprava zde již existuje, ale je z důvodu "separátnosti" úseku pouze lokálního a
krátkodobého charakteru 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 lodní dopravy málo
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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 je podrobněji hodnocen v příloze č. 3 Biologické
hodnocení. Jak je v tomto hodnocení konstatováno, 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 důvodů 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 skrze plavební komoru. Tento význam plavební komory je o to vyšší, že jezový
stupeň Bělov není opatřen rybím přechodem.

Zhodnocení možnosti vybudování rybího přechodu na jezu Bělov
V rámci zpracování dokumentace byly prověřeny možnosti vybudování rybího přechodu u
jezu Bělov s následujícími závěry:
−

Navrhovaná plavební komora nevytváří migrační bariéru, nezhoršuje stav na
stávajícím jezu a z hlediska migrační prostupnosti jej naopak mírně zlepšuje.

−

Na toku Moravy je budování rybích přechodů plánováno Povodím Moravy v rámci
Plánu oblasti Povodí Moravy. Současně je pro budování rybích přechodů schválen
vládou ČR „Akční plán výstavby rybích přechodů pro významné tažné druhy ryb na
vybraných vodních tocích v ČR“ (1998). Tento plán definuje jako prioritní dolní úsek
Moravy od ř.km 70 – 135,65 po Hodonín. Řešení dalších úseků bude následovat. Na
řece Moravě je žádoucí realizovat rybí přechody od zaústění do Dunaje po soutok
s Bečvou.

−

Situce na jezu Bělov je mimořádně komplikovaná z důvodu plánované MVE na levém
břehu toku. Stavba byla sice zahájena, ale v současné době není v reálném dohledu
její dokončení. Ve vydaném vodoprávním rozhodnutí na stavbu MVE není
problematika rybího přechodu řešena.

Potenciál umístění rybího přechodu (RP) v lokalitě jezu Bělov je již při počátečních úvahách
limitován navrženým umístěním a řešením MVE v lokalitě. Rybí přechody se standardně
umísťují v blízkosti vodních elektráren, a to z důvodu využití vábicího proudu vody
vytékajícího z MVE a navádějícího ryby do vstupu RP. Předpoklad vábicího proudu spočívá
v tom, že jeho síla bude v prostoru podjezí ve většině roku nejsilnějším proudem evokujícím
snahu migrantů postupovat proti němu. V případě souběžného provozu MVE a rybího
přechodu v oblasti plavební komory by muselo pro jeho správnou funkčnost protékat rybím
přechodem množství vody přesahující nebo alespoň významně se blížící průtoku MVE. I v
případě shodných průtoků MVE a RP lze teoreticky hovořit o rozdvojení migrantů, kdy jich
poměrná část končí ve slepé cestě pod tryskami výtoku MVE.
Vzhledem k budoucímu souběžnému provozu MVE (předpokládaná hltnost min. 10 m3/s),
rybího přechodu (předpokládaný průtok min. 1 m3/s v případě využití vábicího proudu MVE)
a plavební komory je prakticky nemožné zajistit souběh těchto aktivit ve variantě umístění
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RP na pravém břehu (v prostoru plavební komory) tak, aby přítok na RP (dle výše
popsaných požadavků) měl sílu vábicího proudu.
Na základě teoretické bilance potřeby vody pro jednotlivé aktivity a na základě posouzení
vzniklého proudového prostředí pro migraci ryb v podjezí není možný plynulý souběh všech
plánovaných zařízení na jezu Bělov při umístění RP na straně plavební komory. Zařízení by
se s vysokou pravděpodobností při svém souběžném provozu vzájemně negativně
ovlivňovala.
Umístění RP je nutné realizovat na straně budoucí MVE, a to případně i s využitím
odstaveného bývalého koryta Moravy, jež nabízí možnost nadstandardního řešení migrace
by-passem.
Z výše uvedených důvodů je nezbytné návrh na vybudování rybího přechodu koordinovat se
všemi dotčenými subjekty v dané lokalitě tak, aby byla zajištěna správná funkce tohoto
opatření a současně byl umožněn provoz dalších zařízení na toku (jez, MVE, plavební
komora).
Na základě provedeného hodnocení lze souhrnně konstatovat, že negativní vlivy
posuzovaného záměru 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 790 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 změny nevýznamné velikosti.
Možné negativní vlivy způsobené lodní dopravou budou ve značné míře záviset na
dodržování platných právních norem a povolení, jejichž zásady jsou uvedeny v úvodních
kapitolách dokumentace. Základní požadavky jsou pak zahrnuty do návrhu opatření a
podmínek v kapitole D.IV. (Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů).

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.8. je nejspornější kapitolou celé dokumentace. Je zde několik problémů, které
dokumentace uspokojivě nevyřešila.
1. Příliš obecné formulace, které odkazují na činnost jiných subjektů. Jedná se o
formulace typu: „velikost vlivů bude záviset na dodržování platných právních norem a
povolení“ nebo „problémem vyžadujícím pozornost jsou však další související i
následné činnosti vyplývající z účelu záměru“ (viz biologické hodnocení). Logicky se
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pak naskýtá otázka, proč nebylo nedodržování právních norem zohledněno při
posuzování nebo proč nebyl záměr posouzen včetně souvisejících činností.
Z pohledu zpracovatele posudku se jedná o nevhodné formulace. Zpracovatelský tým
dokumentace se snažil v dobré víře upozornit na všechny možné varianty vlivů budoucího
vývoje, ovšem bez konečné úvahy, že všechny tyto vlivy je nutno v rámci posuzování vlivů
vyřešit. Z hlediska posuzování vlivů se jedná již o vlivy přesahující hloubku potřebnou pro
posuzování vlivů na životní prostředí. Proces EIA je součástí stavební přípravy záměru dle
stavebního zákona a nelze během něho předpokládat nedodržování obecně závazných
předpisů, stejně jako nelze deklarovat jakési neurčité obecné následné činnosti. Proces EIA
musí někde konkrétně začínat a končit. Nikdy v něm nelze postihnout úplně vše, vždy je
nutno volit nějakou hranici hloubky a šířky posouzení. Z tohoto pohledu je dokumentace
zpracována v dostatečné hloubce i šíři posouzení dle zák. č. 100/2001 Sb.

2. Problematika rybího přechodu
Zpracovatel dokumentace logicky argumentuje, proč není rybí přechod součástí záměru.
K této problematice si zpracovatel posudku vyžádal další doplňující informaci od
oznamovatele, která je uvedena v příloze.
Z uvedeného vyplývá následující:
-

Stávající jez tvoří migrační překážku, výstavba plavební komory nezhoršuje stávající
stav.

-

Optimální umístění rybího přechodu je v blízkosti plánované MVE (aktuálně
zakonzervované) na levém břehu toku z důvodu využití vábicího proudu vytékajícího
z MVE.

-

Rybí přechod lze realizovat s využitím odstaveného bývalého koryta Moravy, jež
nabízí možnost nadstandardního řešení migrace by-passem.

-

Pro oblast povodí Moravy byl zpracován a schválen k datu 22.12.2009 Plán oblasti
povodí Moravy. Zde byla v rámci programů opatření k dosažení cílů ochrany vod
(environmentálních cílů) vymezena a schválena opatření. Jejich seznam je uveden v
části C, oddílu 4 daného plánu. Z pohledu revitalizací vodních toků a zprůchodnění
migračních bariér je uveden pouze výčet opatření na jezech a příčných stavbách po
město Hodonín. Se zprůchodněním jezu Bělov se v plánu povodí neuvažuje.

-

Případné investiční náklady na výstavbu rybího přechodu by dosahovaly takové výše,
že pokud by byly zahrnuty do investičního záměru "Plavební komora Bělov", došlo by
k negativnímu ovlivnění základních ekonomických ukazatelů hodnocení efektivnosti
projektu (nárůst investičních nákladů při zachování přínosů projektu) a to až pod
hranici přípustnosti realizace projektu. Z tohoto důvodu by pak musela být celá
investiční akce zrušena. Pozn.: Investiční náklady nejsou předmětem posuzování
v procesu EIA, ale v tomto případě se již deklaruje nemožnost realizace záměru.

V několika vyjádřeních v rámci procesu EIA se pak argumentuje protikladně:
-

Tvrzení, že optimální umístění rybího přechodu je v blízkosti plánované MVE
(aktuálně zakonzervované) na levém břehu toku z důvodu využití vábicího proudu

50

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Plavební komora Bělov

vytékajícího z MVE se opírá pouze o hltnost turbíny (min. 10 m3 /s) a nikoliv už o
samotný průtok řeky Moravy (v dlouhodobém průměru 51,3 m3/s), navíc vůbec nebere v
potaz pravostranný přítok Širokého potoka v místě projektované plavební komory.
-

Podle § 15 odst, 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů,
podle kterého musí být při povolování vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a
jejich odstranění zohledněna ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystémů; tato
vodní díla nesmějí vytvářet bariéry pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech
vodního toku.

-

Ministerstvo životního prostředí schválilo dne 6.11.2009 Koncepci zprůchodnění říční
sítě ČR. Záměr je uvažován v nadregionálním prioritním biokoridoru s mezinárodním
významem, který je vymezen hlavním tokem řeky Moravy od státní hranice až k
pramenným oblastem Rožnovské Bečvy a Vsetínské Bečvy.

-

Řešení prostupnosti migračních překážek na vodních tocích je Ministerstvem životního
prostředí významně podporováno (v současnosti v rámci Operačního programu Životní
prostředí až do výše 90% celkových uznatelných nákladů).

-

U nového napojení Širokého potoka záměr počítá s je opětovným zatrubněním, což není
v souladu s § 23a zákona o vodách. Přitom by ale právě tento potok bylo možné využít
při výstavbě rybího přechodu typu by-pass vpravo od plánované plavební komory s
výhodným podpořením průtoku vody brané z řeky z Moravy a vytvořením dostatečně
silného vábícího proudu.

Pro konečné rozhodnutí je pak možno modelovat dva následující scénáře:
1. Scénář uvedený v dokumentaci je vázán na dokončení MVE jiného investora, která je
zakonzervována a není jasné, kdy a zda vůbec bude dokončena. Následně pak
výstavbu rybího přechodu – tato akce však není součástí uvažovaného záměru,
v současnosti nemá investora, ani není zařazena do Plánu oblasti povodí Moravy.
V případě povolení pak pravděpodobně dojde ke konfliktu s § 15 odst, 6 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách. V upřesňující informaci je popsána možnost posílení migrační
funkce plavební komory, která ovšem zřejmě neplní požadavek zákona: „vodní díla
nesmějí vytvářet bariéry pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního
toku“. Zákon zde nepožaduje zlepšení současného stavu migrační funkce, ale
striktně stanoví výše uvedený požadavek.
2. Scénář, který respektuje požadavky z připomínkového řízení k dokumentaci – tj.
výstavbu rybího přechodu vede jednak k plnění zákonného požadavku, k plnění
Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR a zároveň ke zlepšení ekologického stavu
Širokého potoka. Bez ohledu na regionální plány, je v tomto případě pravděpodobná
možnost zařazení do Operačního programu Životní prostředí (do výše 90% celkových
uznatelných nákladů).
Z hlediska procesu EIA prakticky není možné doporučit scénář uvedený v dokumentaci, ale
pouze scénář, který respektuje požadavky z připomínkového řízení k dokumentaci. K této
problematice byla formulována následující podmínka stanoviska příslušného úřadu:
Jako kompenzační opatření řešit migrační prostupnost uvažovaného záměru tak, aby
nevytvářel bariéru pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku.
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Přednostně řešit ve formě rybího přechodu. Zvážit možnost využití nového napojení
Širokého potoka na řeku Moravu jako součást tohoto opatření. Prověřit možnost
finančního zajištění v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
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 propojení dvou v současné době oddělených úseků 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.
Z hlediska vlivů na krajinný ráz zájmového území lze konstatovat, že záměr nevyvolá žádné
negativní dopady na stávající krajinné struktury a charakteristiky. Realizace záměru
nepotlačuje celostátně nebo regionálně významné kulturně historické hodnoty území ani
nelikviduje stávající, pohledově určující strukturní prvky krajiny. Celkově se jedná o vliv velmi
nízký až zanedbatelný, málo významný a lokální.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.9. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

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 nahrazeny či přeloženy bez zásahu do
jejich funkčnosti. Jiný majetek nebude dotčen nebo nebude omezena jeho funkce.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě plavební komory a
zejména při realizaci prohrábek dna 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.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.10. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Posuzovaný záměr umožňuje propojení dvou v současné době oddělených úseků vodní
cesty do jednoho uceleného provozuschopného úseku. Tento úsek zahrnuje řeku Moravu od
Rohatce až do Kroměříže. Tím bude na jižní a delší část vodní cesty připojeno regionálně
významné centrum - město Kroměříž. Tento efekt je třeba hodnotit jako pozitivní.
Využití vodní cesty zůstane i nadále turisticko-rekreační, neuvažuje se
hospodářským využitím. Nákladní doprava se na dotčené vodní cestě neuvažuje.

s jiným

Vlivy na ostatní dopravní infrastrukturu jsou nevýznamné. Přestože turistická atraktivita vodní
cesty generuje silniční dopravu (v důsledku příjezdu 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 propojení
dvou úseků stávající vodní cesty a napojení města 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 jednotek, nejvýše 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 propojení dvou oddělených úseků vodní cesty a napojení města Kroměříž na tuto
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.

Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy výše nepopsané.
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Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.11. a D.I.12. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do
hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. Dle názoru zpracovatele
posudku je uvedený nárůst silniční dopravy silně nadhodnocený.
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Posouzení komplexní charakteristiky vlivů záměru na životní prostředí
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Posuzovaný záměr je v daném území předkládanou dokumentací posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající
zátěže dílčích složek lze hodnotit jako nízké. Výstupy do životního prostředí (ovzduší,
odpadní vody, hluk apod.) budou za běžného provozu a při respektování doporučených
podmínek celkově velmi nízké až zanedbatelné a nepovedou ke znečišťování nebo
poškozování životního prostředí.
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.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat významem za negativní, velikostí
za velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem za lokální. Propojení dvou úseků vodní cesty
nebude příčinou překračování imisních limitů v zájmovém území.
Vlivy na hlukovou situaci i další fyzikální faktory lze hodnotit z hlediska významu jako
negativní, velikostí jako velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem lokální.
Vlivy na hydrologické charakteristiky povrchových vod lze hodnotit jako prakticky nulové a
nevýznamné. Vlivy na kvalitu povrchových vod lze ze běžného provozu hodnotit rovněž jako
prakticky nulové. Při výstavbě bude nezbytné respektovat preventivní opatření před
znečištěním povrchových vod.
Z hlediska funkce stávající vodní cesty představuje záměr na propojení oddělených úseků
významný pozitivní dopad regionálního významu.
Navrhovaným záměrem prakticky nebudou ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické
charakteristiky podzemních vod blízkého ani širšího okolního zájmového území. Vlivy na
kvalitu podzemních vod lze hodnotit prakticky jako nulové. Vlivy na podzemní vody lze
souhrnně hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako velmi nízké až
zanedbatelné, rozsahem jako lokální.
Vliv na půdu lze hodnotit jako nepříznivý z hlediska dočasného záboru ZPF, dočasný,
velikostí velmi nízký, vzhledem k rozsahu dotčeného prostoru jako zanedbatelný.
Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje lze hodnotit jako nepříznivé z hlediska zásahu
do horninového prostředí, velikostí nízké až velmi nízké, rozsahem lokální.
Na základě provedeného hodnocení lze souhrnně konstatovat, že negativní vlivy výstavby a
provozu posuzovaného záměru 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).
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Zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti nejsou záměrem
ovlivněny.
Realizace prohrábek v délce 790 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 lze tyto změny považovat za nevýznamné.
Možné negativní vlivy způsobené lodní dopravou budou ve značné míře záviset na
organizaci dopravy, dodržování platných právních norem, povolení a 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 krajinné struktury a charakteristiky. Realizace záměru
nepotlačuje celostátně nebo regionálně významné kulturně historické hodnoty území ani
nelikviduje stávající, pohledově určující strukturní prvky krajiny. Celkově se jedná o vliv velmi
nízký až zanedbatelný, málo významný a lokální.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky lze hodnotit jako velmi nízké resp. jako nulové.
Na dotčeném pozemku nebo v jeho bezprostřední blízkosti nejsou situovány žádné památky,
které by mohly být záměrem negativně ovlivněny.
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.
Ve všech sledovaných oblastech (veřejné zdraví, ovzduší, hluk, povrchové a podzemní vody,
půda a geofaktory, fauna, flóra, ekosystémy, krajina, historické a kulturní památky) jsou
možné vlivy výstavby a provozu záměru „Plavební komora Bělov“ přijatelné za podmínky
respektování opatření navržených k vyloučení, eliminaci či minimalizaci negativních důsledků
výstavby a provozu stavby.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit od střední (dotčení prvků ochrany přírody) po nízkou až zanedbatelnou (ovzduší,
hluk a další). Realizace záměru může mít současně i pozitivní důsledky v sociální a
ekonomické oblasti.
Vlivy přesahující státní hranice - negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního
prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím státní hranice jsou vyloučeny.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.II. je zpracována s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro
posouzení vlivů na životní prostředí. Dle názoru zpracovatele posudku jsou některé vlivy
poněkud nadhodnoceny jak z hlediska významnosti (střední) tak rozsahem (regionální).
V tomto případě by bylo spíše na místě použít verbální hodnocení jako malé a lokální.
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Posouzení charakteristiky enviromentálních rizik
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
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.
Rizika jsou omezena na běžně přijímaná rizika stavebních činností a lodní dopravy.
V rámci provozu plavební komory nebude nakládáno s látkami nebezpečnými vodám či
jinými rizikovými materiály. Provoz vodní cesty není z pohledu ochrany životního prostředí
rizikovou činností vyznačující se možností znečištění nebo poškození životního prostředí.
Dozor nad dodržováním bezpečnostních a provozních předpisů přísluší Státní plavební
správě a Policii České republiky. Provoz plavidel spadá rovněž pod dohled Státní plavební
správy.
Charakter případné havárie a pravděpodobnost jejího vzniku jsou dány charakterem
prováděných činností spojených s posuzovaným záměrem.

Havárie z důvodu předmětu činnosti
V rámci provozu nebude nakládáno s nebezpečnými látkami a přípravky ve smyslu definice
zákona č. 157/1998 Sb., v platném znění (chemické látky).
Provoz neobsahuje činnosti, u kterých lze indikovat zvýšené riziko požáru či výbuchu.
Riziko havárie s dopadem do životního prostředí je u posuzovaného záměru velmi nízké až
nulové. Záměr není zdrojem žádných odpadních vod nebo odpadů, jejichž únik by znamenal
znečištění nebo poškození životního prostředí.

Havárie z důvodů přerušení dodávky energie
Výpadek dodávky elektrické energie by měl vliv na provoz technologických zařízení.
Vzhledem k charakteru záměru nejde o zásadní problém s možnými důsledky na životní
prostředí. V případě výpadku bude zařízení ovládáno ručně tak, aby mohl být dokončen
potřebný úkon (otevření či uzavření vrat komory) a nebyla ohrožena bezpečnost osob
na plavidlu či lodi.

Požár
Záměr není charakterizován zvýšeným požárním rizikem.

Technologická nekázeň
Provoz zařízení bude prováděn automaticky, pouze v případě výpadku energie bude
nouzové řízení provedeno podle instrukcí řízení plavební komory.
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Dopravní nehody
Vodní cesta nebude využívána pro komerční účely, doprava nebezpečných látek je
vyloučena. Případné kolize nebo havárie plavidel nejsou z hlediska dopadů na životní
prostředí rizikové.

Živelní pohroma
Záměr není pro případné živelní pohromy (povodeň, záplavy, zemětřesení atd.) rizikový.

Únik ropných látek do řeky Moravy nebo horninového prostředí s rizikem kontaminace
půdy a podzemních vod a ohrožení jakosti vodních zdrojů
Při běžném provozu je riziko havarijního úniku ropných látek minimální. Během provádění
stavby je pak potřeba důsledně dbát na dodržování preventivních opatření směřujících
k vyloučení úniku škodlivin jak do horninového prostředí, tak do řeky Moravy a mít připraveny
k okamžitému použití prostředky pro eliminaci případné havárie (norné stěny, sorpční
prostředky, kontejnery na ropné látky apod.).
Vlastní stavební činnost (výstavba plavební komory a úpravy vodní cesty) nepředpokládá
použití mimořádných postupů ani materiálů, které by vyžadovaly zvláštní postupy a opatření.
Není tedy dán předpoklad ke zvýšenému riziku vzniku havárií nebo mimořádných stavů. Pro
stavební stroje a zařízení musí platit obecné zásady stavu a údržby zařízení.

Vyhodnocení rizik nestandardních stavů
Realizace posuzovaného záměru nebude mít za následek zvýšení environmentálních rizik
při možných haváriích a nestandardních stavech. Rizika běžného charakteru jsou
zvládnutelná obvyklými technickými a organizačními opatřeními.
Pozornost je třeba věnovat zejména etapě výstavby a v rámci následných fází přípravy
záměru zpracovat potřebné podklady pro řešení případných havarijních stavů.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedenou charakteristiku environmentálních rizik lze považovat za dostatečnou.
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Posouzení použitých metod hodnocení
Pro prognózu předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí bylo provedeno terénní
šetření a analýza dostupných podkladů (archivních materiálů, podkladů oznamovatele)
včetně závěru zjišťovacího a vyjádření jednotlivých správních úřadů, územních
samosprávných celků a veřejnosti.
Po zhodnocení těchto podkladů bylo zadáno zpracování odborných posudků, jejichž cílem
bylo doplnit informace získané v rámci zpracování oznámení a zjišťovacího řízení, popř.
aktualizovat a vyhodnotit očekávané vlivy navrhovaného záměru na životní prostředí ve
vybraných specifických oblastech. Práce jednotlivých specialistů byly koordinovány tak, aby
byla zajištěna jejich logická návaznost a dílčí výsledky byly vzájemně konzultovány.
Základní technické podklady jsou uvedeny v přehledu použité literatury a podkladů.
Doplňující informace o území byly čerpány z tématicky zaměřených mapových podkladů a
odborné literatury. Dokumentace záměru se opírá o platné legislativní předpisy v oblasti
životního prostředí.
Získané informace byly využity pro popis environmentální charakteristiky území a vytvoření
prognózy možných vlivů, jejich velikosti a významnosti při realizaci posuzovaného záměru.
Ve většině složek bylo pro popis a odhad vlivů využito popisné metody bez nutnosti aplikace
jiných modelových či prognózovacích nástrojů.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené zdroje informací lze považovat za seriozní a skutečnému stavu odpovídající.
Použité metody hodnocení odpovídají potřebám hodnocení a patří mezi závazné metody pro
hodnocení vlivů na životní prostředí v resortech životního prostředí a zdravotnictví.

59

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Plavební komora Bělov

3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr je řešen v jedné variantě umístění. Toto je dáno vazbou na stávající vodní cestu
vedenou tokem Moravy i umístěním stávajícího jezu Bělov a navrhované plavební komory u
tohoto jezu. Lokalizace záměru proto nebyla řešena ve více variantách.
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě.
Z hlediska umístění je záměr navržen v jediné realizační variantě. Referenční (srovnávací)
variantou je tzv. nulová varianta, představující nerealizaci stavby.
Nulová varianta v zásadě odpovídá ponechání oddělených úseků stávající vodní cesty
v současné podobě, kdy jez Bělov tvoří překážku na této vodní cestě.
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
posuzovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za
přijatelný způsob využití území.
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4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice
Negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu
přesahujícím státní hranice byly v procesu EIA vyloučeny.
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III.
POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ
STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Všeobecný popis navrženého technického řešení
Záměr je posuzován v jedné územní variantě a v jedné variantě technického řešení 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 napojení
města Kroměříže stávající vodní cestou na severní konec Baťova kanálu se pak dotýká obcí,
jejichž katastry v řešeném úseku prochází řeka Morava: Otrokovice, Žlutava, Bělov, Kvasice,
Střížovice, Hulín, Kroměříž.
Posuzovaným záměrem je vybudování nové plavební komory u jezu Bělov a s tím související
propojení dvou v současné době oddělených úseků stávající vodní cesty do jednoho
funkčního celku, čímž dojde k napojení severního konce vodní cesty Otrokovice – Rohatec
(Baťův kanál) na město Kroměříž. Toto propojení dále spočívá v zajištění minimálních
parametrů stávající vodní cesty, vedené řekou Moravou, dle platné legislativy, v délce 790 m.
Tohoto napojení bude dosaženo propojením v současné době splavného úseku řeky Moravy
od ústí Dřevnice (ř.km 164,925) po 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 intravilánu města Kroměříž v
nezbytném rozsahu provedeny prohrábky dna řeky (v délce 0,790 km), které zajistí
požadované (minimální) parametry vodní cesty. Nedílnou součástí prodloužené vodní cesty
je i koncové přístaviště v Kroměříži (ř.km 179,160) a obratiště lodí (ř. km 179,300).
Celková délka napojení města Kroměříž na severní konec Baťova kanálu bude činit 14,375
km (dle říční kilometráže řeky Moravy). Ukončení je navrženo v ř. km 179,300 před lávkou
pro pěší přes Moravu, spojujícím Erbenovo a Švabinského nábřeží (ř. km 179,325).
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 sledované 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."
Záměr je charakterizován následujícími údaji:
Vodní cesta

délka nově vzniklé vodní cesty
délka dotčeného úseku stávající vodní cesty

0,000 km
14,375 km

z toho:
− délka v současnosti splavného úseku stávající vodní cesty, kde jsou zajištěny parametry
dle platné legislativy (bez úprav)
13,585 km
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− délka prohrábky dna stávající vodní cesty na min. parametry dle platné legislativy
0,790 km
šířka plavební dráhy

10,0 m

plavební hloubka

1,5 m

velikost návrhového plavidla (délka, šířka, ponor)

Plavební komora Bělov

20x5x1,2 m

výtlak návrhového plavidla

120 t

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 nejvyšší plavební hladinou 4,0 m
teoretická hodnota výtlaku dle rozměrů plavební komory

220 tun

Plavební komora
Plavební komora je umístěna v horní vodě v návaznosti na stávající pravobřežní zavazující
pilíř jezu Bělov. Pilíř bude nutno během výstavby zajistit, aby nedošlo k jeho posunu a tím k
deformaci hradícího segmentu jezu. Toto zajištění bude navrženo v rámci podrobné
projektové dokumentace stavby.
Technické řešení 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 zdi je
navržena jako kotvená stěna z ocelových štětovnic s betonovým zhlavím. Levobřežní zeď
rejdy oddělující rejdu od vývaru jezu bude též svislá, betonová, vytažená na úroveň 1 m nad
nejvyšší plavební hladinu.
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Součástí dolní rejdy je i výstavba nového přemostění stávající silnice Otrokovice – Bělov.
Dolní hrana mostní konstrukce bude na kótě 187,30 m.n.m a nejvyšší plavební hladina z
dolní vody je na kótě 181,85 m.n.m. Podjezdná výška pod mostem 5,45 m je tedy
dostatečná.
Nad jezem Bělov bude vytvořena horní rejda. Rejda bude opět tvořena svislými nábřežními
zdmi stejné konstrukce jako v dolní rejdě. Levá zeď horní rejdy bude sahat do vzdálenosti
100 m od jezu, 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. Odpadní vody budou zaústěny do vodotěsné bezodtokové jímky, odkud
budou vyváženy na nejbližší ČOV.

Zdrž jezu Bělov
Plavební hladina je ve zdrži zajišťována stávajícím pohyblivým jezem Bělov. Z tohoto důvodu
jsou zde z 93,7% (11,740 km) zajištěny potřebné parametry plavební dráhy - trasa plavební
dráhy je v maximální možné míře přizpůsobena stávajícímu stavu a tvaru řeky Moravy - a
vyjma 0,790 km dlouhého úseku prohrábky dna v intravilánu města Kroměříž (zbylých 6,3%),
kde je koryto řeky silně unifikováno do jednoduché lichoběžníkové kynety, není v souvislosti
s plavební dráhou nutné provádět jakékoliv další stavební úpravy. Celková délka plavební
dráhy ve zdrži jezu Bělov činí 12,530 km.
Podle provedeného průzkumu koryta řeky (Pöyry Environment, 2009) je objem odtěžených
materiálů v rámci prohrábky dna stanoven na 1 460 m3. Tento objem představuje ve vztahu
k celkové ploše prohrabávaného území vrstvu o průměrné mocnosti 18 cm. Dále bude
odtěženo 220 m3 materiálu z prostoru obratiště a 780 m3 z místa koncového přístaviště v
Kroměříži. Do stávajícího břehového opevnění nebude vyjma prostoru přístaviště
zasahováno.
Celkové množství těženého materiálu je 2 460 m3.

Přístaviště Kroměříž
Přístaviště Kroměříž je navrženo v ř.km. 179,160 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.
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V rámci napojení přístaviště na plavební dráhu je navržena úprava dna na kótu 182,10 m
n.m. Napojení na plavební dráhu je navrženo ve směru 1:2.

Obratiště
Ve staničení ř.km 179,300 je navrženo obratiště lodí, jehož střed je cca 25 m před lávkou pro
pěší v Kroměříži a cca 125 m za budoucím přístavištěm v Kroměříži.
Obratiště je navrženo jako kruhové s postupným zúžením do plavební dráhy ve směru 1:4.
Dno je na kótě 182,10 m n.m. Obratiště je na šířku koryta s okraji prohrábky ve sklonu 1:3.
Šířka respektuje břehové opevnění.

Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.
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IV. POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ
VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

K PREVENCI,
KOMPENZACI

V posuzované dokumentaci byla navržena řada opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
S těmito opatřeními lze rámcově souhlasit.
Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí, posouzení oznámení a připomínek zjišťovacího řízení byla některá opatření
upravena, upřesněna a doplněna nová. Veškerá tato opatření jsou součástí návrhu
podmínek pro udělení souhlasného stanoviska (viz kapitola III.6 Návrhu stanoviska).
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V.
VYPOŘÁDÁNÍ
K DOKUMENTACI
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VŠECH

OBDRŽENÝCH

VYJÁDŘENÍ

Vyjádření veřejnosti:
Unie pro řeku Moravu, občanské sdružení
Závažný problém záměru představuje expanze motorové lodní dopravy do přírodně cenného
území a jeho poškozování z jakýchsi ne zcela racionálních důvodů. Dokumentace konstatuje
vliv záměru na 19 zvláště chráněných druhů živočichů, ale navrhuje pro tyto živočichy pouze
dvě trvalá kompenzační opatření:
-

úpravu napojení Dolní Kotojedky a Panenského potoka

-

kamenné zídky u plavební komory

a to je, myslíme si, málo.
Dokumentace EIA by měla respektovat aspoň požadavky příslušného úřadu, kterým je MŽP.
Odbor zvláště chráněných částí přírody MŽP požadoval posoudit a zapracovat do kapitoly
„D.IV. Charakteristika opatřeni k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí"Jako opatření k minimalizaci negativního vlivu na
faunu výstavbu funkčního rybího přechodu a dále požadoval realizaci mělkých zálivů,
případně na vnitřních obloucích vytvoření štěrkových pláží z materiálu z prohrábek, což by
napomohlo k revitalizaci samotného toku.
Dokumentace však tato opatření neobsahuje. Z výše uvedených důvodů proto požadujeme
vrácení dokumentace EIA zpracovateli a její doplnění o výše uvedené náležitosti.
Kapitolu „B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru" požadujeme doplnit o maximální počet průjezdů
motorových lodí za sezónu, čí rok (v říčním úseku), aby bylo zřejmé, k jaké nejvyšší hustotě
lodního provozu na řece Moravě se dokumentace EIA vztahuje.
Miroslav Mach za Unii pro řeku Moravu

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený požadavek byl v rámci zpracování posudku podrobně posouzen a na základě
tohoto posouzení byly navrženy následující podmínky:
Jako kompenzační opatření řešit migrační prostupnost uvažovaného záměru tak, aby
nevytvářel bariéru pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku.
Přednostně řešit ve formě rybího přechodu. Zvážit možnost využití nového napojení
Širokého potoka na řeku Moravu jako součást tohoto opatření. Prověřit možnost
finančního zajištění v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Jako kompenzační opatření realizovat dle technických možností mělké zálivy,
případně na vnitřních obloucích vytvořit štěrkové pláže z materiálu z prohrábek.
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K problematice maximálního počtu průjezdů motorových lodí za sezónu, či rok dokumentace
uvádí např. v kapitole B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu, že výhledově je
uvažováno s tím, že intenzita lodní dopravy nepřekročí 1 000 – 1 500 lodí za plavební
sezónu, maximální denní intenzita je odhadována na 25 – 30 lodí denně. Skladba lodí
představuje osobní lodě (pro několik osob až několik desítek pasažérů), dále pak
nemotorová plavidla, případně lodi se závěsným motorem.
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Sportovní rybáři

Zkušenosti z dosavadního provozu motorových lodí a zásahů do toku řeky Moravy v úseku
Napajedla-Bělov /Morava 12/ jsou nanejvýš znepokojivé. Sportovních rybářů je
několikanásobně více než individuálních nebo organizovaných vodních turistů, ale jejich
základní práva jsou záměrně opomíjena.
Sportovní rybáři se starají o pořádek ve svém revíru, ochranu přírody a všech forem života. Ve
výkonu rybářského práva jsou omezování turisty, kteří přinesli pouze vandalismus,
alkoholismus, odpadky a bezohlednost k přírodě a ostatním uživatelům řeky. Představa o
zvýšení provozu je sice účelově nadsazená, ale dle návrhu je až nepředstavitelná.
Smířili jsme se z vymezením úseku řeky nad jezem Bělov pro sportovní účely. Vodní sporty
jako lyžování, vodní skútry, rychlé čluny jsou však nyní na celém úseku řeky Spytihněv-Bělov.
Není vůbec výjimkou, že vedle sebe jedou 3 „hausboty". Jsme toho názoru, že další
rozšiřování této činnosti by mělo za následek definitivní poškození tak těžce člověkem
zkoušené řeky.
Povodí Moravy provádí mimořádně nešetrné zásahy do toku. Regulace v úseku ústí
Dřevnice-Napajedla se už v dnešní době jen tak nevidí. Soustavné mýcení příbřežních
porostů /poslední povoleno v květnu 2009 na pravém břehu řeky Otrokovice-Napajedla pro
lepší výhled výletní lodi/ je pro normálního člověka nepochopitelné.
Výše uvedené negativní vlivy mají v souhrnu za následek, že úlovky ryb /Morava 12/ se za
poslední dva roky snížil o 45 %. Tento alarmující výsledek je obrazem zhoršujícího se stavu
prostředí nejen pro ryby, ale i ostatní živočichy.
Poslední nenarušený úsek řeky v Otrokovicích /od lávky k jezu Bělov/ pro rybáře a přirozený
výtěr ryb bude realizací „ komory „ nenávratně zničen. V dnešní době je u jezu zmrzačen levý
břeh řeky nedokončenou a zničenou vodní elektrárnou. Nelze opomenou také tisíci
pneumatikami zanesené slepé rameno řeky v blízkosti jezu. Záměr zničit i protější břeh
považujeme za nepřijatelné.
V místě předpokládané plavební komory má být bagrováno dno řeky. Musíme upozornit, že v
těchto místech je významné rybí trdliště a to zejména candáta, jehož stavy dramaticky klesají.
Nezanedbatelný je i význam všech druhů našich mlžů.
V dokumentaci je účelově omezeno prohlubování toku řeky. Fyzickou kontrolou zjistíte, že je
nutno bagrovat na podstatně delším úseku řeky a zpochybňujeme dosažitelnost Kroměříže v
letních měsících vůbec.
Jsme si vědomi toho, že ekonomické hodnocení není předmětem řízení. Nebude na škodu,
když posuzovatelé budou seznámeni i s našim názorem na tuto problematiku. Vznik
pracovních míst - údaj, kterým je stále masírována veřejnost /příklad-mnohamilionová
investice do přístavu v Otrokovicích/ přinesla vznik jednoho pracovního místa a to prodejce
nápojů v automobilovém přívěsu. Obdobná situace je na celém úseku řeky. Státní prostředky
by měly být vynaloženy pro potřeby co nejširší veřejnosti. V Německu jsou obnovována slepá
ramena běžně. Na řece Moravě jsou desítky částečně nebo zcela zanesených slepých ramen.
Z prostředků vyčleněných na zbytečnou a přírodě neprospěšnou „plavební komoru" by mohly
být všechny rekultivovány.
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K vyjádření připojeno 15 podpisů

Stanovisko zpracovatele posudku:
V rámci procesu EIA nelze řešit problémy typu: kterému druhu rekreace nebo sportu má být
při realizaci záměru dána přednost ani řešit jiné záměry s uvažovaným záměrem
nesouvisející.
Zároveň nelze řešit problémy s nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou nebo ochranou
vodních toků a ploch ze strany provozovatele nebo s černým skládkováním. To je náplní
činnosti inspekčních orgánů dle příslušných složkových zákonů.
Pro zajištění vhodných podmínek pro vodní živočichy je v rámci návrhu stanoviska
příslušného úřadu stanovena řada podmiňujících opatření.
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Vyjádření územních samosprávních celků:
Město Kroměříž
Město Kroměříž nemá námitek k pokračování na územní přípravě realizace Plavební komory
Bělov.

Ing. Jan Slanina
uvolněný člen Zastupitelstva města Kroměříže,
člen Rady města Kroměříže,
předseda komise Rady města Kroměříže pro architekturu města, regeneraci a rozvoj MPR

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.
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Obec Střížovice

Obec Střížovice žádala posouzení záměru „Plavební komora Bělov" dle zákona č. 100/2001
Sb. z důvodu možného ovlivnění odtoku odpadní vody z Obce Střížovice.
Pokud dle posuzovaného záměru nedojde k ovlivnění hydrologických ani hydrogeologických
charakteristik a stávající úroveň hladiny na řece Moravě zůstane zachována i po vybudování
plavební komory a nedojde ke změně odtokových poměrů na řece Moravě, obec Střížovice
nebude mít k záměru „Plavební komora Bělov" žádné další připomínky.
Ing:. Zdeněk Vincenec
starosta Obce Střížovice

Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle provedeného procesu EIA nedojde k ovlivnění hydrologických ani hydrogeologických
charakteristik po vybudování plavební komory a nedojde ani ke změně odtokových poměrů
na řece Moravě.
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Město Otrokovice
Městský úřad Otrokovice, odbor majetku

Sděluji Vám, že Rada města Otrokovice usnesením č. RMO/25/01/10 ze dne 25.01.2010
schválila stanovisko města Otrokovice „bez připomínek" k dokumentaci vlivu záměru
„Plavební komora Bělov" na životní prostředí, předloženou Ministerstvem životního
prostředí.

Ing. Božena Pišťková, vedoucí odboru

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího komentáře.
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Vyjádření dotčených správních úřadů:
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

S realizací předmětného záměru souhlasí bez připomínek.
Ing. Magda Mezírková
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího komentáře.
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ČIŽP - Oblastní inspektorát Brno

Biologickým hodnocením bylo zjištěno, že v zájmovém území výstavby Plavební komory
Bělov a prodloužení plavebního úseku do města Kroměříž se nachází řada zvláště
chráněných druhů živočichů, kteří mohou být záměrem (zejména průhrabem dna) ovlivněny.
Dle zákona č. 114/1992 Sb. „Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště
chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat.
Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi
užívaná sídla“.
Proto inspekce požaduje, aby před započetím prací ve výše uvedeném projektu byly vydány
výjimky dle § 56 odst. 1 zákona z ochrany podmínek zvláště chráněných druhů živočichů ze
zákazů stanovených § 50 odst. 2 pro zvláště chráněné živočichy příslušnými orgány ochrany
přírody.

Ing. Tomáš Augustin
vedoucí oddělení integrace

Stanovisko zpracovatele posudku:
V podmínkách návrhu stanoviska příslušného úřadu je naformulována následující podmínka
pro fázi přípravy:
Zajistit vydání výjimek dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb. (z podmínek ochrany zvláště
chráněných živočichů stanovených v § 50 zák. č. 114/1992 Sb.) příslušným orgánem
ochrany přírody.
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Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
− z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění
pozdějších předpisů:
Z předložené dokumentace k záměru „ Plavební komora Bělov“ je zřejmé, že dojde k dotčení
pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu dle ust. § 1 odst. 2 zákona.
Vzhledem k rozloze předpokládaného záboru pozemků ZPF bude k udělení souhlasu
k odnětí půdy dle ust. § 9 zákona, příslušný Městský úřad Otrokovice, orgán ochrany ZPF.
− z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů:
Z hlediska kompetencí stanovených krajským úřadům zákonem o lesích nemáme
připomínky.
− z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů:
Z hlediska zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona, které jsou v kompetenci
krajského úřadu, nemáme připomínky.
− z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů:
Dle kompetencí, které jsou dány § 77 a výše uvedeného zákona, nemáme připomínek.
− z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o ochraně ovzduší“):
Bez připomínek.
− z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech“):
Ke způsobu nakládání s odpady tak, jak je popsán v předložené dokumentaci, v kapitole
B.III.3 Odpady nemáme připomínky.

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího komentáře.
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Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí
− z hlediska vodohospodářských zájmů (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů):
Vodoprávní úřad nemá k předložené dokumentaci připomínky.
− z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech“):
Orgán odpadového hospodářství ve smyslu § 79 odst. 4,5 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, nemá k dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu č.
100/2001 Sb., připomínky.
− z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o ochraně ovzduší“):
Dle § 50 odst. 1 písm. a) výše uvedeného zákona o ochraně ovzduší jsou dotčeným
orgánem z hlediska ochrany ovzduší vždy příslušné obce, což jsou na území ORP Kroměříž
také Městský úřad Hulín, Obecní úřad Kvasice a Obecní úřad Střížovice.
Orgán ochrany ovzduší odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž nemá
k předložené dokumentaci připomínky.
− z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů:
Požadujeme respektování všech opatření na zmírnění negativních vlivů tohoto záměru na
zvláště chráněné druhy dle výsledků biologického hodnocení zpracovaného autorizovanou
osobou Mgr. Stanislavem Mudrou, Líšná 21, Zbiroh.
− z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění
pozdějších předpisů:
Bez připomínek.
− z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů:
Bez připomínek.
Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas a není rozhodnutím podle předpisů o
správním řízení.

RNDr. Božena Ševčíková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího komentáře.
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Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí
Souhrnné vyjádření MU Otrokovice. OZP k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí
dle ust. § 8 odst. 2 a 3 zákona č. 100/2001 Sb.. o posuzování vlivů na životní prostředí, v
platném znění (dále jen „zákon")
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, vydává k výše uvedenému záměru a
předložené dokumentaci ve smyslu ust. § 8 odst. 3 zákona toto vyjádření:
Stanovisko dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů - Ing. Navrátilová
Z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem: bez připomínek.
Stanovisko dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů -A. Mikošková Z hlediska
zájmů chráněných tímto zákonem: bez připomínek.
Stanovisko dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů - Ing. Hoferková
Z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem: bez připomínek.
Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném
znění - Mgr. Hovorková
Podle předkládané dokumentace bude záměr vyžadovat dočasný zábor pozemků pod
ochranou ZPF. Před vydáním územního rozhodnutí je proto třeba dle § 9 odst. 1 citovaného
zákona požádat příslušný orgán ochrany ZPF, kterým je dle uváděné výměry 1422 m2 MÚ
Otrokovice, odbor životního prostředí, o udělení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF.
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění - Ing.
Pšejová MěÚ Otrokovice, odbor životního prostředí jako příslušný orgán ochrany přírody
uplatňuje k předložené dokumentaci EIA následující připomínky:
Musíme důrazně upozornit na skutečnost, že tvrzení uvedené na str. 9 dokumentace, je v
rozporu s principy ochrany přírody deklarovanými v zákoně č. 114/1992 Sb. Konkrétně
pokud se týká nadregionálního biokoridoru Chropyňský luh - Soutok, tento je v řešené
lokalitě vymezen převážně jako nefunkční! Nelze tedy argumentovat tím, že výstavba
plavební komory neohrožuje jeho funkci. Naopak, v případě ÚSES je třeba prosazovat
taková řešení, která povedou ke zlepšení stavu ÚSES.
„Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků
tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci
pozemků, obce i stát." (viz § 4 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.)
Na str. č. 24 Biologického hodnocení se uvádí, že „problémem vyžadujícím pozornost jsou
však další související i následné činnosti vyplývající z účelu záměru.". Považujeme proto za
nezbytné posoudit záměr výstavby plavební komory v širším kontextu.
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V Biologickém hodnocení se dále na str. 24 uvádí, že „Realizace a provoz záměru neovlivní
budoucí revitalizaci toku", současně je však dále na str. 28 uvedeno, že „V současnosti jsou
téměř všechny biologické, ale i ekosociální funkce řeky Moravy ve zkoumaném úseku vážně
narušené, a to do značné míry nevratně". Máme za to, že tato tvrzení si vzájemně odporují
a druhé z nich spíše hovoří proti záměru, jakožto dalšímu negativnímu vlivu z hlediska
budoucí revitalizace.
Vliv vlastního provozu lodí je na str. 25 biologického hodnocení hodnocen (posouzen)
celkově jako „nepříznivý, nízké až střední velikosti, lokálního rozsahu". Naproti tomu v
závěru (str. 30) je uvedeno, že „lze konstatovat, že vlivy výstavby plavební komory nebudou
významné pro druhy, jejich populace, ekosystému ani další zákonem chráněné zájmy
přírody". V tomto tvrzení opět spatřujeme zřejmý rozpor, který je třeba vysvětlit nebo
odstranit.
Na str. 28 je uvedeno: „ 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 druhů k druhům indiferentním." Proto by měl být
zohledněn požadavek MŽP na vytvoření mělkých zálivů, případně štěrkových pláží z
materiálu z prohrábek na vnitřních obloucích.
Na str. 29 se uvádí, že „velikost ovlivnění ekosystémů zvýšením intenzity lodní dopravy
nelze zcela exaktně kvantifikovat, lze předpokládat jejích pozvolný nárůst a schopnost
ekosystémů se jim přizpůsobit". Dle našeho názoru by bylo možno výraz „schopnost se
přizpůsobit" nahradit také výrazem „budou znehodnoceny", což je v rozporu s posláním
ÚSES, jak již bylo výše uvedeno.
V závěru na str. 30 je uvedeno, že „možné negativní vlivy budou ve značné míře záviset na
respektování platných předpisů v oblasti lodní dopravy" - proto by bylo vhodné do
závěrečných doporučení zapracovat konkrétní možnosti posílení kontroly (např. zřízení
„říční policie").
Rádi bychom ještě upozornili na fakt, že za jeden ze stěžejních předpisů v celé dokumentaci
je považován zákon č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, který je při argumentaci ve
prospěch záměru použitý při vypořádání několika zásadních připomínek. Je absurdní, aby
Dokumentace pro EIA nadřazovala „rekreační využití" vodní cesty a rozvoj turistického
ruchu nad zájmy ochrany přírody a krajiny. Domníváme se, že podstatou a účelem procesu
posouzení vlivu záměru na ŽP je upřednostňovat příslušné zákony na ochranu jednotlivých
složek ŽP. Tento princip je však porušen. Zpracovatel dokumentace naopak poměrně
jednostranně se zaujetím pro záměr investora odmítá vznesené připomínky a to včetně
připomínek odborných orgánů státní správy (MŽP, AOPK ČR a další).
Na základě výše uvedeného požadujeme dokumentaci doplnit v souvislosti s nutností
hodnotit záměr v širším kontextu (na což upozorňuje i Biologické hodnocení), tj. včetně
dalších doprovodných aktivit, které budou na stavbu logicky navázány.
Současně trváme na zapracování rybího přechodu jako kompenzačního opatření, a to právě
s ohledem na složitost poměrů na jezu Bělov.
Toto souhrnné vyjádření není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004
Sb., o správním řízení, v platném znění, a proto se proti němu nelze odvolat.
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Ing. Petr Zakopal vedoucí odboru

Stanovisko zpracovatele posudku:
- K připomínce ohledně NRBK Chropyňský luh – soutok lze konstatovat, že zpracovatel
dokumentace zde cituje závěr projednání se zástupcem Odboru péče o krajinu MŽP.
- K připomínce: Na str. č. 24 Biologického hodnocení se uvádí, že „problémem vyžadujícím
pozornost jsou však další související i následné činnosti vyplývající z účelu záměru.".
Považujeme proto za nezbytné posoudit záměr výstavby plavební komory v širším kontextu.
Biologické hodnocení zde dále nespecifikuje, jaké další související i následné činnosti má
na mysli. Pokud se bude jednat o činnosti spadající do režimu zák. č. 100/2001 Sb., pak na
ně bude muset být proveden proces EIA, pokud ne, pak budou posouzeny dle jednotlivých
složkových zákonů.
- K připomínce: V Biologickém hodnocení se dále na str. 24 uvádí, že „Realizace a provoz
záměru neovlivní budoucí revitalizaci toku", současně je však dále na str. 28 uvedeno, že „V
současnosti jsou téměř všechny biologické, ale i ekosociální funkce řeky Moravy ve
zkoumaném úseku vážně narušené, a to do značné míry nevratně". Máme za to, že tato
tvrzení si vzájemně odporují a druhé z nich spíše hovoří proti záměru, jakožto dalšímu
negativnímu vlivu z hlediska budoucí revitalizace.
V první větě se mluví o vlivu záměru, ve druhé o stávajícím stavu řeky. Obě věty spolu
fakticky nesouvisí. Uváděná úvaha by vedla k obecnému závěru, že každé přírodní
prostředí s narušenými biologickými funkcemi (v urbanizované krajině České republiky
prakticky jakákoli lokalita) by znemožňovalo realizaci jakéhokoli záměru.
- K připomínce: Vliv vlastního provozu lodí je na str. 25 biologického hodnocení hodnocen
(posouzen) celkově jako „nepříznivý, nízké až střední velikosti, lokálního rozsahu". Naproti
tomu v závěru (str. 30) je uvedeno, že „lze konstatovat, že vlivy výstavby plavební komory
nebudou významné pro druhy, jejich populace, ekosystému ani další zákonem chráněné
zájmy přírody". V tomto tvrzení opět spatřujeme zřejmý rozpor, který je třeba vysvětlit nebo
odstranit.
Zde jde o verbální hodnocení vlivů, které je vždy subjektivní a vcelku není v rozporu. Vlivy
nízké až střední velikosti, lokálního rozsahu se obvykle neoznačují za vlivy významné.
- K připomínce: Na str. 28 je uvedeno: „ 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 druhů k druhům indiferentním."
Proto by měl být zohledněn požadavek MŽP na vytvoření mělkých zálivů, případně
štěrkových pláží z materiálu z prohrábek na vnitřních obloucích.
Tento požadavek je zohledněn v podmínce stanoviska příslušného úřadu:
Jako kompenzační opatření realizovat dle technických možností mělké zálivy,
případně na vnitřních obloucích vytvořit štěrkové pláže z materiálu z prohrábek.

- K připomínce: Na str. 29 se uvádí, že „velikost ovlivnění ekosystémů zvýšením intenzity
lodní dopravy nelze zcela exaktně kvantifikovat, lze předpokládat jejích pozvolný nárůst a
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schopnost ekosystémů se jim přizpůsobit". Dle našeho názoru by bylo možno výraz
„schopnost se přizpůsobit" nahradit také výrazem „budou znehodnoceny", což je v rozporu s
posláním ÚSES, jak již bylo výše uvedeno.
Původní věta je sama o sobě nejednoznačná, uváděná náhrada je v rozporu s celkovým
textem.
- K připomínce: V závěru na str. 30 je uvedeno, že „možné negativní vlivy budou ve značné
míře záviset na respektování platných předpisů v oblasti lodní dopravy" - proto by bylo
vhodné do závěrečných doporučení zapracovat konkrétní možnosti posílení kontroly (např.
zřízení „říční policie").
Zde se jedná o chybnou formulaci přílohy dokumentace. V procesu EIA nelze předpokládat
nerespektování závazných předpisů a zároveň nelze ukládat kontrolním orgánům, aby plnily
svou kontrolní funkci. V rámci procesu EIA lze ukládat podmínky pouze oznamovateli dle
zák. č. 100/2001 Sb. – v tomto případě ŘVC. Oddíly říční policie se v ČR zřizují jako součást
police ČR nebo městské policie. Zde lze doporučit uplatnit tento požadavek směrem k policii
ČR nebo příslušné obci.
- K připomínce: Rádi bychom ještě upozornili na fakt, že za jeden ze stěžejních předpisů v
celé dokumentaci je považován zákon č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, který je při
argumentaci ve prospěch záměru použitý při vypořádání několika zásadních připomínek. Je
absurdní, aby Dokumentace pro EIA nadřazovala „rekreační využití" vodní cesty a rozvoj
turistického ruchu nad zájmy ochrany přírody a krajiny. Domníváme se, že podstatou a
účelem procesu posouzení vlivu záměru na ŽP je upřednostňovat příslušné zákony na
ochranu jednotlivých složek ŽP. Tento princip je však porušen. Zpracovatel dokumentace
naopak poměrně jednostranně se zaujetím pro záměr investora odmítá vznesené
připomínky a to včetně připomínek odborných orgánů státní správy (MŽP, AOPK ČR a
další).
K této námitce lze konstatovat, že prakticky každá lidská činnost má nějaký vliv na životní
prostředí ve formě znečištění nebo zatížení. Legislativní předpisy jsou postaveny tak, že
prostředí lze znečišťovat, resp. zatížit pouze do určité míry dané obecně závaznými
předpisy. Tuto míru stanovují ekologické limity např. ve formě nejvyšších přípustných
koncentrací nebo nejvyšších povolených hladin hluku. Ekologické limity v oblasti ochrany
přírody můžeme nalézt např. ve formě ochrany ohrožených druhů rostlin a živočichů,
ochrany cenných přírodních prostorů (CHÚ, Natura, ÚSES, VKP apod.). Ovšem prakticky
žádný limit v rámci uvažovaného záměru není striktní, vždy jde o nějakou míru a cílem
procesu EIA je zajištění této míry a dále o nalezení takových reálných podmínek, které sníží
vlivy pod tuto míru.
- K připomínce: Současně trváme na zapracování rybího přechodu jako kompenzačního
opatření, a to právě s ohledem na složitost poměrů na jezu Bělov.
Uvedený požadavek byl v rámci zpracování posudku podrobně posouzen a na základě
tohoto posouzení byla navržena následující podmínka:
Jako kompenzační opatření řešit migrační prostupnost uvažovaného záměru tak, aby
nevytvářel bariéru pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku.
Přednostně řešit ve formě rybího přechodu. Zvážit možnost využití nového napojení
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Širokého potoka na řeku Moravu jako součást tohoto opatření. Prověřit možnost
finančního zajištění v rámci Operačního programu Životní prostředí.
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MŽP, odbor ochrany ovzduší

Bez připomínek.

Ing. Jan Kužel
ředitel odboru

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.
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MŹP, odbor péče o krajinu
Předmětem záměru je výstavba nové plavební komory u stávajícího jezu Bělov (ř.km 166,77),
horní a dolní rejdy včetně čekacích stání a nového přemostění stávající komunikace. Dále mají
být ve zdrži jezu Bělov v intravilánu města Kroměříž provedeny prohrábky dna řeky a vybudováno
koncové přístaviště v Kroměříži (ř.km 179,16) a obratiště lodí (ř. km 179,30).
Mezi závěry zjišťovacího řízení byl uveden požadavek MŽP ČR na zpracování dokumentace
m.j. s důrazem na „zjištění vlivu záměru na migrační prostup vodních biotopů, přičemž v této
souvislosti zvážit výstavbu funkčního rybího přechodu", a dále na zohlednění a vypořádání
všech relevantních požadavků na doplnění. Mezi nimi bylo vzneseno několik jednoznačných
požadavků (Městský úřad Otrokovice - odbor životního prostředí, Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR, občanské sdružení Unie pro řeku Moravu) na řešení migrační prostupnosti, jež však
v dokumentaci nebyly nijak zohledněny a dle našeho názoru ani odůvodněně vypořádány.
Předložená dokumentace nerespektuje § 15 odst, 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění
pozdějších předpisů, podle kterého musí být při povolování vodních děl, jejich změn, změn
jejich užívání a jejich odstranění zohledněna ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystémů;
tato vodní díla nesmějí vytvářet bariéry pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech
vodního toku. S odkazem na § 55 odst. 1 pís. f) tohoto zákona je nepopiratelné, že se jedná o
stavbu nového vodního díla s využitím stávajícího jezu, přičemž stavební práce se dotknou i jeho.
Plavební komora je sama o sobě migrační bariérou a migrační průchodnost nijak neřeší, navíc
realizací projektu by došlo k výraznému ztížení podmínek pro pozdější vybudování funkčního
rybího přechodu v dané lokalitě. Při výstavbě plavební komory dojde k rozšíření koryta vodního
toku a jeho přehrazení migrační překážkou, zákaz vytváření bariér pohybu ryb a vodních
živočichů § 15 odst. 6 zákona o vodách je tedy platný i v tomto případě. Investor si výše
uvedené skutečnosti uvědomuje, neboť v dokumentaci je m.j. uvedeno, že „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".
Ve zhodnocení možnosti vybudování rybího přechodu na jezu Bělov je uvedeno pouze
několik neodůvodněných a irelevantních tvrzení, nelze ho tedy v žádném případě považovat
za dostačující.
-

Neodůvodněné je konstatování, že „navrhovaná plavební komora nevytváří migrační
bariéru, nezhoršuje stav na stávajícím jezu a z hlediska migrační prostupností jej
naopak mírně zlepšuje", rovněž tak předcházející tvrzení, že „Provoz plavební komory
bude mít pozitivní vliv zejména na protiproudovou migraci některých druhů ryb skrze
plavební komoru" a že „tento význam plavební komory je o to vyšší, že jezový stupeň
Bělov není opatřen rybím přechodem". Na základě jaké studie nebo kompetentního
vyjádření tak autor dokumentace usuzuje? S těmito tvrzeními dle našeho názoru nelze
souhlasit.

-

Zcela irelevantní je odkaz zpracovatele dokumentace na Akční plán výstavby rybích
přechodů pro významné tažné druhy ryb na vybraných vodních tocích v ČR ve
smyslu, že prioritní je dolní úsek Moravy od ř.km 70 - 135,65 po Hodonín a že řešení
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dalších úseků (tedy nejspíš í tohoto) bude následovat, neboť dne 6.11.2009
Ministerstvo životního prostředí schválilo Koncepci, zprůchodnění říční sítě ČR, která
roli citovaného materiálu (m.j. Vládou ČR neschváleného) ve vztahu k priorizaci
řešení této otázky nahradila. Stavba je plánována v nadregionálním prioritním
biokoridoru s mezinárodním významem, který je vymezen hlavním tokem řeky Moravy
od státní hranice až k pramenným oblastem Rožnovské Bečvy a Vsetínské Bečvy.
Řešení prostupnosti migračních překážek na vodních tocích je navíc Ministerstvem
životního prostředí významně podporováno (v současnosti v rámci Operačního programu
Životní prostředí až do výše 90% celkových uznatelných nákladů), takže nevidíme důvod
pro nezohlednění této problematiky v posuzovaném záměru.
-

V materiálu je dále poukazováno na komplikující skutečnost, že na druhém břehu je
budována malá vodní elektrárna – ta je ovšem již 15 let rozestavěná, nefunkční a v
současné době zakonzervovaná. Naprosto zcestné je také poukázání na skutečnost, že
„ve vydaném vodoprávním rozhodnutí na stavbu MVE není problematika rybího
přechodu řešena" -stavební povolení bylo vydáno dávno před vstoupením zákona č.
254/2001 Sb. v platnost. Znění § 15 odst. 6 tohoto zákona při povolování vodních děl,
jejich změn, změn jejich užívání nijak nezakládá možnost ignorování požadavku na
zohlednění ochrany vodních a na vodu vázaných ekosystémů a zcela jistě nelze tento
požadavek odkládat na případné budoucí řešení, natož jiným investorem. Migrační
zprůchodnění se v tomto smyslu řeší při každé úpravě stávajícího vodního díla nebo při
výstavbě nového vodního díla. Dle našeho názoru situace na jezu Bělov doposud nijak
významně komplikovaná není, k mimořádné komplikaci by však došlo, pokud by došlo
k realizaci záměru bez potřebného řešení migrační prostupnosti.

-

Nepodložená jsou také tvrzení v odstavcích týkajících se limitace potenciálu umístění
rybího přechodu v lokalitě jezu Bělov umístěním a řešením MVE v lokalitě a jejich
budoucím souběžným provozem - jednak se opírá pouze o hltnost turbíny (min. 10 m /s)
a nikoliv už o samotný průtok řeky Moravy (v dlouhodobém průměru 51,3 m3/s), navíc
vůbec nebere v potaz pravostranný přítok Širokého potoka v místě projektované plavební
komory. Namísto zvážení této alternativy se v projektu počítá s jeho opětovným
zatrubněním v oblasti ústí, tedy biologicky zcela nevhodném řešení. Přitom by ale právě
tento potok bylo možné využít při výstavbě rybího přechodu typu by-pass vpravo od
plánované plavební komory s výhodným podpořením průtoku vody brané z řeky z Moravy
a vytvořením dostatečně silného vábícího proudu. Zároveň je nutné poukázat na
skutečnost, že záměr nijak nepočítá s využitím potenciálu ke zlepšení ekologického
stavu tohoto potoka ve smyslu dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí
dle § 23a zákona o vodách.

-

K tvrzení, že „umístění RP je nutné realizovat na straně budoucí MVE" není předkladatel
dokumentace kompetentní.

-

Ve vztahu k tvrzení, že „je nezbytné návrh na vybudování rybího přechodu koordinovat se
všemi dotčenými subjekty v dané lokalitě" je třeba poukázat na skutečnost, že zájmy
dotčených subjektů jsou zohledněny v rámci povolovacího řízení. Co se týče
zodpovědností, za realizaci rybího přechodu je na místě zopakovat, že dle § 1.5 odst, 6
zákona o vodách zodpovědným je ten investor, který předkládá záměr na vybudování
nového nebo na úpravu stávajícího vodního díla, jež je migrační překážkou.
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Je také zřejmé, že realizací záměru dojde k zásahům do významných krajinných prvků ve
smyslu § 4 odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů a biotopů přítomných vodních organizmů jak v důsledku avizovaných prohrábek
dna (změny substrátu), tak i v důsledku umožněné a následně provozované říční plavby
(známé negativní vlivy lodní dopravy - příboj, hluk, znečištění vody a.j.). Požadavek na
kompenzační opatření pro snížení negativních vlivů na zvláště chráněné druhy uvedený mezi
závěry zjišťovacího řízení je tedy zcela opodstatněný. V rámci realizace záměru jsou jako
kompenzační opatření navržena biologicky vhodná napojení vybraných přítoků Moravy (Dolní
Kotojedky a Panenského potoka) a náhradní stanoviště pro xerofytní a suchomilné druhy
živočichů v blízkosti plavební komory.
Z projektové dokumentace ale vyplývá, že na pravém břehu se v oblasti jezu do řeky Moravy
vlévá Široký potok, který bude při ústí opět zatrubněn a tedy nadále biologicky nevhodně
napojen. Dle našeho názoru je třeba napojení Širokého potoka na řeku Moravu řešit v souladu
s cíli ochrany vod dle § 23a zákona o vodách, tedy jako migračně prostupné a ekologicky
vhodné. Velmi vhodné by bylo využití této kompenzace při výstavbě pravostranného rybího
přechodu.
Odbor péče o krajinu MŽP ČR s odvoláním na zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 4
odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny a na § 15 odst. 6 zákona o vodách tedy požaduje,
aby v rámci realizace tohoto záměru bylo jako kompenzační opatření doplněno migračně
prostupné a ekologicky vhodné napojení Širokého potoka na řeku Moravu a ze zákona
vyplývající nutnost řešení migrační prostupnosti nového i upravovaného vodního díla. Zároveň
doporučujeme zvážit kombinaci obou výše uvedených opatření jako realizaci pravostranného
rybího přechodu přírodního typu by-pass za účelem výrazného snížení negativního vlivu na
migraci vodní bioty.

Ing. Petr Dobrovský
ředitel odboru péče o krajinu

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený požadavek byl v rámci zpracování posudku podrobně posouzen a respektován
následující podmínkou návrhu stanoviska příslušného úřadu:
Jako kompenzační opatření řešit migrační prostupnost uvažovaného záměru tak, aby
nevytvářel bariéru pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku.
Přednostně řešit ve formě rybího přechodu. Zvážit možnost využití nového napojení
Širokého potoka na řeku Moravu jako součást tohoto opatření. Prověřit možnost
finančního zajištění v rámci Operačního programu Životní prostředí.
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Povodí Moravy, s.p.

Nepožadujeme, aby byla předmětná stavba posuzována dle vlivů na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
K dokumentaci pro územní řízení na předmětnou stavbu jsme vydali dne 19. 5. 2009 pod č.j.
PM08326/2009-203/Sop stanovisko správce povodí a správce významného vodního toku
Morava, které ni nadále zůstává v platnosti.

JUDr. RNDr. Jaroslav Chyba, DrSc.
vedoucí útvaru správy povodí

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.
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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
K oznámenému záměru plavební komory Bělov na životní prostředí máme
následující připomínky:
V dokumentaci je řešeno vybudování nové plavební komory u jezu Bělov. V textu se uvádí, že
stavba plavební komory nebude představovat novou migrační bariéru. S tímto tvrzením, že
nově navrhovaná plavební komora Bělov nebude tvořit migrační bariéru s odůvodněním
„souběžného umístění se stávající migrační bariérou -jezem Bělov", nelze souhlasit.
Stávající jez je sice migrační bariérou, ale plavební komora jednoznačně do koryta vodního
toku zasahuje. V projektové dokumentaci je komora umístěna v pravém břehu. Po realizaci
stavby, bude pravý břeh vodního toku tvořen pravou stranou plavební komory. Jedná se
tedy o stavbu nového vodního díla, při jehož povolování musí být zohledněna ochrana
vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Dle § 15 odstav. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) nesmí takové vodní dílo vytvářet bariéru
pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech. Do budoucna by navíc vybudováním
plavební komory byla výrazně ztížena stavba rybího přechodu (RP).
Dlouhodobý průměrný průtok na profilu Kroměříž je 51,3 m3.s"1, takže tvrzení, že souběžný
provoz MVE a RP není možný, lze prohlásit za irelevantní. Uvedený průtok je pro provoz
obou zařízení dostatečný. Samotná MVE je již 15 let rozestavěná a v současné době
zakonzervovaná. Dle samotného zpracovatele dokumentace také v dohledné době není
reálné její dokončení. Pokud by v budoucnu bylo v plánu opět stavbu MVE dokončit, bylo by
vzhledem k její technologické zastaralosti nutné žádat o změnu stavby vodního díla a
vodoprávní úřad by při tom měl změnit neodůvodněné nakládání v rozsahu 8 - 6 0 m3.s"1,
včetně možnosti dalšího rybího přechodu.
Na pravém břehu, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, se bude provádět přeložka
vodního toku Široký potok, který by měl být na svém ústí zatrubněn. Tato stavba bude
rovněž vodním dílem a bude opět provedena způsobem, který tento vodní tok znepřístupní
pro rybí migranty. Na pravém břehu se vzhledem k vytváření migračně propustných bariér
nabízí možnost stavby rybího přechodu formou by-passu, do kterého je možnost zaústit i
vodní tok Široký potok. To by znamenalo navýšení vábícího proudu, který by byl pro migranty
mnohem atraktivnější. Pokud bude mít takový by-pass vstup v dostatečné vzdálenosti od
jezu, bude tím vábící proud dostatečně zatraktivněn pro rybí migranty. Tímto se zároveň
vyvrací tvrzení tvůrce dokumentace o tom, že souběh aktivit v prostoru jezu Bělov není možný
(str. 107).
Na str. 10 se zpracovatel odkazuje na Akční plán výstavby rybích přechodů. Uvádí zde, že
dotčený úsek bude řešen jako neprioritní poté, co budou realizovány rybí přechody v
prioritních úsecích, s tím, že je toto plánováno Povodím Moravy, s.p. i v Plánu oblasti povodí.
V plánu oblasti povodí v kapitole C. 4 Listy opatření však tento úsek uveden není.
Ani na základě uvedených skutečností však není možné, aby subjekt požadující stavbu
plavební komory byl zproštěn zákonné povinnosti na základě § 15 odstav. 6 zákona č,
254/2001 Sb,, o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon). Není ani možné, aby
tohoto byl subjekt zproštěn vzhledem k tomu, že Povodí Moravy, s.p. možná někdy v
budoucnosti tvorbu rybího přechodu zvažuje.
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Rovněž není možné, aby byl investor stavby „Plavební komory Bělov" zbaven povinnosti
stavby rybího přechodu (RP) na základě § 15 odstav. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a
změně některých zákonů (vodní zákon) vzhledem k neúměrnosti nákladů. Na financování
stavby rybího přechodu je možné využít dotačních programů (např. Operační program ŽP).
Vzhledem k zájmům ochrany přírody a krajiny, s odvoláním na výše uvedené ustanovení
vodního zákona požadujeme, aby v rámci stavby byl vybudován rybí přechod, který by
negativní vliv na migraci vodní bioty výrazně snížil.
Ing. Pavel Pešout
náměstek ředitele

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený požadavek byl v rámci zpracování posudku podrobně posouzen a respektován
následující podmínkou návrhu stanoviska příslušného úřadu:
Jako kompenzační opatření řešit migrační prostupnost uvažovaného záměru tak, aby
nevytvářel bariéru pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku.
Přednostně řešit ve formě rybího přechodu. Zvážit možnost využití nového napojení
Širokého potoka na řeku Moravu jako součást tohoto opatření. Prověřit možnost
finančního zajištění v rámci Operačního programu Životní prostředí.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

Posuzovaný záměr byl v daném území posouzen ze všech podstatných hledisek. Z analýzy
předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze
hodnotit jako nízké. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.)
budou za běžného provozu a při respektování doporučených podmínek celkově velmi nízké
až zanedbatelné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze hodnotit významem jako malé, velikostí jako malé,
rozsahem jako lokální.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat významem za malé, velikostí za
velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem za lokální. Propojení dvou úseků vodní cesty
nebude příčinou překračování imisních limitů v zájmovém území.
Vlivy na hlukovou situaci i další fyzikální faktory lze hodnotit z hlediska významu jako malé,
velikostí jako velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem lokální.
Vlivy na hydrologické charakteristiky povrchových vod lze hodnotit jako prakticky nulové a
nevýznamné. Vlivy na kvalitu povrchových vod lze ze běžného provozu hodnotit rovněž jako
prakticky nulové. Při výstavbě je nezbytné respektovat preventivní opatření před znečištěním
povrchových vod.
Z hlediska funkce stávající vodní cesty představuje záměr na propojení oddělených úseků
významný pozitivní dopad regionálního významu.
Navrhovaným záměrem prakticky nebudou ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické
charakteristiky podzemních vod blízkého ani širšího okolního zájmového území. Vlivy na
kvalitu podzemních vod lze hodnotit prakticky jako nulové. Vlivy na podzemní vody lze
souhrnně hodnotit z hlediska významu jako malé, velikostí jako velmi nízké až zanedbatelné,
rozsahem jako lokální.
Vliv na půdu lze hodnotit jako nepříznivý z hlediska dočasného záboru ZPF, dočasný,
velikostí velmi nízký, vzhledem k rozsahu dotčeného prostoru jako zanedbatelný.
Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje lze hodnotit jako nepříznivé z hlediska zásahu
do horninového prostředí, velikostí nízké až velmi nízké, rozsahem lokální.
Na základě provedeného hodnocení lze souhrnně konstatovat, že negativní vlivy výstavby a
provozu posuzovaného záměru na faunu a flóru lze hodnotit z hlediska významu jako malé,
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 malý, velikostí jako nízké,
rozsahem lokální.
Vlivy na VKP lze hodnotit jako malé, velikostí jako nízké až střední, rozsahem lokální.
Zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti nejsou záměrem
ovlivněny.
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Realizace prohrábek v délce 790 m ovlivní hloubkové a proudové poměry v zájmovém úseku
toku mezi dvěma jezy nevýznamným způsobem. Vzhledem k současnému stavu toku a tím i
ichtyofauny lze tyto změny považovat za nevýznamné.
Možné negativní vlivy způsobené lodní dopravou budou lze považovat za malé a s rozsahem
na dotčeném úseku toku.
Z hlediska vlivů na krajinný ráz zájmového území lze konstatovat, že záměr nevyvolá žádné
negativní dopady na stávající krajinné struktury a charakteristiky. Celkově se jedná o vliv
velmi nízký až zanedbatelný, málo významný a lokální.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky lze hodnotit jako velmi nízké resp. jako nulové.
Na dotčeném pozemku nebo v jeho bezprostřední blízkosti nejsou situovány žádné památky,
které by mohly být záměrem negativně ovlivněny.
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 malé,
z hlediska velikosti jako nízké až zanedbatelné, rozsahem jako regionální.
Ve všech sledovaných oblastech (veřejné zdraví, ovzduší, hluk, povrchové a podzemní vody,
půda a geofaktory, fauna, flóra, ekosystémy, krajina, historické a kulturní památky) jsou
možné vlivy výstavby a provozu záměru „Plavební komora Bělov“ přijatelné za podmínky
respektování opatření navržených k vyloučení, eliminaci či minimalizaci negativních důsledků
výstavby a provozu stavby.
Posuzovaný záměr nezpůsobí zhoršení celkové úrovně životního prostředí v dané lokalitě
nad přípustnou mez v žádné fázi svého provozu a ovlivnění prostředí bude nízké velikosti,
lokálního charakteru.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit od malé (dotčení prvků ochrany přírody) po velmi nízkou až zanedbatelnou
(ovzduší, hluk a další). Realizace záměru může mít současně i pozitivní důsledky v sociální a
ekonomické oblasti.
Vlivy přesahující státní hranice - negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního
prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím státní hranice jsou vyloučeny.
Při zhodnocení všech prostorových vlivů a faktorů lze konstatovat, že z hlediska vlivů na
životní prostředí je záměr akceptovatelný za předpokladu plnění podmínek uložených
v návrhu stanoviska příslušného úřadu.
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VII.

NÁVRH STANOVISKA

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.

Název záměru

Plavební komora Bělov
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, je následující:
kategorie:

II

bod:

9.4

název:

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

sloupec:

A

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.

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 vzniklé vodní cesty
délka dotčeného úseku stávající vodní cesty

0,000 km
14,375 km

z toho:
− délka v současnosti splavného úseku stávající vodní cesty, kde jsou zajištěny parametry
dle platné legislativy (bez úprav)
13,585 km
− délka prohrábky dna stávající vodní cesty na min. parametry dle platné legislativy
0,790 km
šířka plavební dráhy
plavební hloubka

1,5 m

velikost návrhového plavidla (délka, šířka, ponor)

Plavební komora Bělov

10,0 m

20x5x1,2 m

výtlak návrhového plavidla

120 t

spád

2,3 m

92

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Plavební komora Bělov

užitná délka

38,5 m

užitná šířka

5,3 m

minimální hloubka vody nad záporníkem

1,5 m

minimální podjezdná výška nad nejvyšší plavební hladinou 4,0 m
teoretická hodnota výtlaku dle rozměrů plavební komory

3.

220 tun

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

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 napojení
města Kroměříže stávající vodní cestou na severní konec Baťova kanálu se pak dotýká obcí,
jejichž katastry v řešeném úseku protéká 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 v posuzované dokumentaci
nazývány tzv. dotčeným územím.

4.

Obchodní firma oznamovatele

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

5.

IČ oznamovatele

6798 1801

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 - Vinohrady

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

PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1. Oznámení (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel: Ing. Alexandr MERTL, držitel autorizace k posuzování vlivů na životní
prostředí: č. j. 961/196/OPV/93, platnost autorizace prodloužena rozhodnutím
MŽP č.j.: 45335/ENV/06

Předloženo:

02.10.2008

2. Dokumentace (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel:

Ing. Alexandr MERTL, držitel autorizace k posuzování vlivů na životní
prostředí: č. j. 961/196/OPV/93, platnost autorizace prodloužena rozhodnutím
MŽP č.j.: 45335/ENV/06

Předloženo: 17.12.2009

3. Posudek (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel: RNDr. Vladimír Ludvík, autorizace č.: 5278/850/OPV/93, platnost autorizace
prodloužena rozhodnutím MŽP č.j.: 46170/ENV/06
Předloženo:

červenec 2010

4. Veřejné projednání (místo, datum konání)
Místo:
Datum:

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému správnímu úřadu předloženo v únoru
2008.
Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 09.10.2008 vydáním Závěru zjišťovacího řízení, a to
s následujícím závěrem:
Záměr „Plavební komora Bělov“ má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován
podle citovaného zákona.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci
dle přílohy č. 4 k cit. zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:
-

komplexní vliv na faunu a flóru,

-

zjištění vlivu záměru na migrační prostup vodních biotopů, přičemž v této souvislosti
zvážit výstavbu funkčního rybího přechodu,
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-

posoudit realizaci mělkých zálivů, případně na vnitřních obloucích vytvoření
štěrkových pláží z materiálu z prohrábek,

-

kompenzační opatření pro snížení negativních vlivů na zvláště chráněné druhy,

-

srovnání s tzv. nulovou variantou, to znamená bez realizace záměru,

-

dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na
doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních.

Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 26.01.2010
Poslední vyjádření zpracovatel dokumentace obdržel: 19.02.2010
Během zpracování posudku si zpracovatel posudku vyžádal doplňující informaci
k problematice možnosti zajištění migrace na jezu Bělov v souvislosti s realizací záměru.

Vyhotovený posudek byl předložen dne: červenec 2010

Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
podkladů doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za
respektování podmínek uvedených v tomto stanovisku.

Závěry veřejného projednání:
Bude provedeno po veřejném projednání.

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
Vyjádření veřejnosti:
Unie pro řeku Moravu, občanské sdružení
Sportovní rybáři

Vyjádření územních samosprávních celků:
Obec Střížovice
Město Kroměříž
Město Otrokovice

Vyjádření dotčených správních úřadů:
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí
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MŹP, odbor péče o krajinu
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí
ČIŽP,OI Brno
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
MŽP, odbor ochrany ovzduší
Povodí Moravy, s. p.

III.

HODNOCENÍ ZÁMĚRU

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Posuzovaný záměr byl v daném území posouzen ze všech podstatných hledisek. Z analýzy
předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze
hodnotit jako nízké. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.)
budou za běžného provozu a při respektování doporučených podmínek celkově velmi nízké
až zanedbatelné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze hodnotit významem jako malé, velikostí jako malé,
rozsahem jako lokální.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat významem za malé, velikostí za
velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem za lokální. Propojení dvou úseků vodní cesty
nebude příčinou překračování imisních limitů v zájmovém území.
Vlivy na hlukovou situaci i další fyzikální faktory lze hodnotit z hlediska významu jako malé,
velikostí jako velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem lokální.
Vlivy na hydrologické charakteristiky povrchových vod lze hodnotit jako prakticky nulové a
nevýznamné. Vlivy na kvalitu povrchových vod lze ze běžného provozu hodnotit rovněž jako
prakticky nulové. Při výstavbě je nezbytné respektovat preventivní opatření před znečištěním
povrchových vod.
Z hlediska funkce stávající vodní cesty představuje záměr na propojení oddělených úseků
významný pozitivní dopad regionálního významu.
Navrhovaným záměrem prakticky nebudou ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické
charakteristiky podzemních vod blízkého ani širšího okolního zájmového území. Vlivy na
kvalitu podzemních vod lze hodnotit prakticky jako nulové. Vlivy na podzemní vody lze
souhrnně hodnotit z hlediska významu jako malé, velikostí jako velmi nízké až zanedbatelné,
rozsahem jako lokální.
Vliv na půdu lze hodnotit jako nepříznivý z hlediska dočasného záboru ZPF, dočasný,
velikostí velmi nízký, vzhledem k rozsahu dotčeného prostoru jako zanedbatelný.
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Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje lze hodnotit jako nepříznivé z hlediska zásahu
do horninového prostředí, velikostí nízké až velmi nízké, rozsahem lokální.
Na základě provedeného hodnocení lze souhrnně konstatovat, že negativní vlivy výstavby a
provozu posuzovaného záměru na faunu a flóru lze hodnotit z hlediska významu jako malé,
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 malý, velikostí jako nízké,
rozsahem lokální.
Vlivy na VKP lze hodnotit jako malé, velikostí jako nízké až střední, rozsahem lokální.
Zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti nejsou záměrem
ovlivněny.
Realizace prohrábek v délce 790 m ovlivní hloubkové a proudové poměry v zájmovém úseku
toku mezi dvěma jezy nevýznamným způsobem. Vzhledem k současnému stavu toku a tím i
ichtyofauny lze tyto změny považovat za nevýznamné.
Možné negativní vlivy způsobené lodní dopravou budou lze považovat za malé a s rozsahem
na dotčeném úseku toku.
Z hlediska vlivů na krajinný ráz zájmového území lze konstatovat, že záměr nevyvolá žádné
negativní dopady na stávající krajinné struktury a charakteristiky. Celkově se jedná o vliv
velmi nízký až zanedbatelný, málo významný a lokální.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky lze hodnotit jako velmi nízké resp. jako nulové.
Na dotčeném pozemku nebo v jeho bezprostřední blízkosti nejsou situovány žádné památky,
které by mohly být záměrem negativně ovlivněny.
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 malé,
z hlediska velikosti jako nízké až zanedbatelné, rozsahem jako regionální.
Ve všech sledovaných oblastech (veřejné zdraví, ovzduší, hluk, povrchové a podzemní vody,
půda a geofaktory, fauna, flóra, ekosystémy, krajina, historické a kulturní památky) jsou
možné vlivy výstavby a provozu záměru „Plavební komora Bělov“ přijatelné za podmínky
respektování opatření navržených k vyloučení, eliminaci či minimalizaci negativních důsledků
výstavby a provozu stavby.
Posuzovaný záměr nezpůsobí zhoršení celkové úrovně životního prostředí v dané lokalitě
nad přípustnou mez v žádné fázi svého provozu a ovlivnění prostředí bude nízké velikosti,
lokálního charakteru.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit od malé (dotčení prvků ochrany přírody) po velmi nízkou až zanedbatelnou
(ovzduší, hluk a další). Realizace záměru může mít současně i pozitivní důsledky v sociální a
ekonomické oblasti.
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Vlivy přesahující státní hranice - negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního
prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím státní hranice jsou vyloučeny.
Při zhodnocení všech prostorových vlivů a faktorů lze konstatovat, že z hlediska vlivů na
životní prostředí je záměr akceptovatelný za předpokladu plnění podmínek uložených
v návrhu stanoviska příslušného úřadu.

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání
pokud jde o znečišťování životního prostředí
Záměr je řešen v jedné variantě umístění. Toto je dáno vazbou na stávající vodní cestu
vedenou tokem Moravy i umístěním stávajícího jezu Bělov a navrhované plavební komory u
tohoto jezu. Lokalizace záměru proto nebyla řešena ve více variantách.
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě.
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 oddělených úseků stávající vodní cesty
v současné podobě, kdy jez Bělov tvoří překážku na této vodní cestě.
Cílem projektu je propojit dva v současné době oddělené úseky stávající vodní cesty, vedené
řekou Moravou, do jednoho funkčního celku a zajistit tak napojení města Kroměříž na
severní konec vodní cesty Otrokovice - Rohatec (Baťův kanál).
Tohoto napojení bude dosaženo propojením v současné době splavného úseku řeky Moravy
od ústí Dřevnice (ř.km 164,925) po 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 intravilánu města Kroměříž v
nezbytném rozsahu provedeny prohrábky dna řeky (v délce 0,790 km), které zajistí
požadované (minimální) parametry vodní cesty. Nedílnou součástí prodloužené vodní cesty
je i koncové přístaviště v Kroměříži (ř.km 179,160) a obratiště lodí (ř. km 179,300).
Celková délka napojení města Kroměříž na severní konec Baťova kanálu bude činit 14,375
km (dle říční kilometráže řeky Moravy). Ukončení je navrženo v ř. km 179,300 před lávkou
pro pěší přes Moravu, spojujícím Erbenovo a Švabinského nábřeží (ř. km 179,325).
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 sledované 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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Ve výše zmiňované vyhlášce č. 222/1995 Sb. jsou stanoveny parametry vodní cesty 0. třídy
následovně :
Rozměry plavební dráhy :

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

10,0 m
1,5 m

minimální podjezdná výška nad nejvyšší plavební
hladinou………………………………………………

4,0 m

Rozměry plavební komory : nejmenší šířka ...................................................

5,3 m

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

38,4 m

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

1,5 m

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

38,5m

užitná šířka

5,3 m

minimální hloubka vody nad záporníkem

1,5 m

minimální podjezdná výška nad maximální plavební hladinou

4,0 m

Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.

3.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek
pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Součástí dokumentace byl návrh na preventivní a minimalizační opatření. Tato část byla
zpracovatelem posudku doplněna na základě vlastních šetření a oprávněných vyjádření
účastníků procesu a je součástí návrhu podmínek pro udělení souhlasného stanoviska (viz
podmínky návrhu stanoviska).
Konečná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí budou ve formě podmínek k dalším správním řízením ve věci
záměru realizace stavby uvedeny v podmínkách souhlasného stanoviska v kap. III. 6.

4.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Záměr je řešen v jedné variantě umístění. Toto je dáno vazbou na stávající vodní cestu
vedenou tokem Moravy i umístěním stávajícího jezu Bělov a navrhované plavební komory u
tohoto jezu. Lokalizace záměru proto nebyla řešena ve více variantách.
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě.
99

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Plavební komora Bělov

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 oddělených úseků stávající vodní cesty
v současné podobě, kdy jez Bělov tvoří překážku na této vodní cestě.

5. Vypořádání vyjádření
5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
V rámci posuzování uvažovaného záměru příslušný úřad obdržel k dokumentaci 2 vyjádření
veřejnosti, dále obdržel 3 vyjádření dotčených územních samosprávných celků a 9 vyjádření
dotčených správních úřadů. Jmenovitě jsou zahrnuty výše v seznamu subjektů, jejichž
vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta. Veškeré připomínky jsou náležitě
komentovány v části V. posudku. Všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto
vyjádření byly zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem vypořádány, v případě
potřeby zahrnuty do podmínek příslušného úřadu.

5.2. Vypořádání vyjádření k posudku
- bude zpracováno po uplynutí lhůty na vyjádření k posudku.
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6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru.

Na základě oznámení, posudku a veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných
vydává ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 21, zákona č. 100/2001
Sb., v platném znění, v souladu s § 10 odst. 1 cit. zákona z hlediska vlivů na životní prostředí
souhlasné stanovisko
k záměru:

„Plavební komora Bělov“

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních projektové přípravy a realizace stavby, zkušebního a trvalého provozu a zahrnuty
jako podmínky návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska:
Opatření pro fázi přípravy
1) Zajistit vydání výjimek dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb. (z podmínek ochrany zvláště
chráněných živočichů stanovených v § 50 zák. č. 114/1992 Sb.) příslušným orgánem
ochrany přírody.
2) Realizace záměru výstavby a provozu plavební komory Bělov je vzhledem k dotčení
zájmů ochrany přírody podmíněna povolením zásahu do chráněných částí přírody,
kterými jsou:
-

územní systém ekologické stability – nadregionální biokoridor K142
významné krajinné prvky – vodní tok a údolní niva.

3) 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.
4) Navrhovaná 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.
5) Hydrogeologické vrty HJV1 a HJV6 realizované podél pravého břehu v rámci inženýrskogeologického 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
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doplnit i měřením hladin v Moravě v nadjezí i podjezí) a odběrem vzorků 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).
6) 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).
7) 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.
8) Prohrábky dna koryta toku budou realizovány v úseku 0,790 km dle provedeného
vyhodnocení plavebních hloubek a navržení průběhu plavební dráhy. Mimo místa
výstavby plavební komory, prohrábek a přístaviště Kroměříž nedojde k žádnému zásahu
do toku Moravy a jeho břehů.
9) Materiál z prohrábek bude před zahájením těžby laboratorně analyzován jednak
z hlediska obsahu rizikových látek, a jednak z hlediska způsobů nakládání s materiálem.
Na základě výsledků analýz bude zvolen vhodný způsob jeho využití (skládky, lomy, jiné
rekultivované plochy), nebo předán oprávněné osobě dle §14 odst. 1 zákona č. 185/2001
Sb., k odstranění (trvalému uložení).
10) Záměrem nesmí dojít k zásahu nebo odstranění písčitého jesepu na toku jižně od Kvasic
(ř.km přibližně 169,9).
11) V rámci realizace záměru bude provedeno biologicky vhodné napojení vybraných přítoků
Moravy (Dolní Kotojedky a Panenského potoka), které z hlediska migrace ryb prakticky
nekomunikují s tokem. Realizace bude vycházet z návrhu a zásad, které jsou uvedeny
v příloze Biologického hodnocení.
12) V rámci realizace záměru bude vybudováno náhradní stanoviště (nízké zídky nebo
mohyly z nespárovaného kamene) pro xerofytní a suchomilné druhy živočichů (ještěrky
obecné) v blízkosti plavební komory.
13) V případě pozitivního archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický
průzkum.
14) Ke stavebnímu řízení bude zpracován povodňový plán pro dobu výstavby vodního díla,
který bude předložen vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy a příslušnému
vodohospodářskému orgánu.
15) Ke stavebnímu řízení bude zpracován plán organizace výstavby (POV). Do POV je nutné
zahrnout následujících podmínky:
a) Do POV stavby jednoznačně stanovit zahájení zemních prací a přípravy území
nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu omezení vlivů na prostory
reprodukce populací volně žijících živočichů.
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b) Veškeré odůvodněné kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu bude
prováděno zásadně v období vegetačního klidu.
c) Během zemních a stavebních prací důsledně zajistit prevenci úniků ropných látek
do prostoru nivy a okolí vodního toku.
d) Stavební práce s nasazením hlučných mechanismů a většího objemu dopravy realizovat
výhradně v denní době. V noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena
stavební činnost a stavební doprava.
e) V ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) bude úplně
vyloučen provoz stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů.

f)

Navrhnout a realizovat opatření k omezení prašných emisí (čištění vozidel
vyjíždějících ze staveniště, čištění příjezdové cesty, zakrytí sypkých materiálů při
dopravě).

g) Minimalizovat úkapy ropných látek ze stavebních mechanizmů a dopravních
prostředků zajištěním jejich dobrého technického stavu. Při odstavení strojů a
vozidel používat záchytné vany.
h) Při nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo
podzemních vod, zajistit respektování příslušných předpisů a norem.
i)

Při nakládání s odpady zajistit dodržování platné legislativy (zejména jejich
shromažďování a následné využití, resp. odstranění prostřednictvím oprávněné
osoby ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

j)

Zpracovat havarijní plán pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod s opatřeními k prevenci havárie a postupem k odstranění
následků případné havárie.

k) Zpracovat povodňový plán pro etapu výstavby, ve kterém bude stanoven postup
pro případ výstavu velkých vod v době výstavby díla.
l)

Vybavit staveniště prostředky pro případnou sanaci úniku pohonných hmot nebo
jiných látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod
(sorpční prostředky, kontejnery atd.).

16) Ke kolaudaci stavby bude vypracován a s příslušnými úřady projednán plán havarijních
opatření pro případ havarijní situace na toku nebo plavební komoře.

Opatření pro fázi výstavby
1) Při výstavbě je nutné postupovat v souladu s plánem organizace výstavby. Realizovat
stavbu s maximálním ohledem na okolí, zajistit plnění souboru opatření k minimalizaci
potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a zabezpečit
důslednou a průběžnou kontrolu plnění příslušných opatření.
2) Staveniště bude vybaveno tak, aby jeho provoz odpovídal platným předpisům v oblasti
ochrany životního prostředí (nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami,
prostředky pro záchyt úniku ropných látek).
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3) 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.
4) Stavební stroje budou v průběhu stavby odstavovány mimo koryto toku a mimo polohy,
kde hrozí jejich zaplavení.
5) Stavební stroje a mechanismy budou používány pouze v dobrém technickém stavu, který
vyloučí případné drobné úniky ropných látek a znečišťování vod či půdy.
6) Ve fázi výstavby bude na vodním díle prováděn technicko bezpečnostní dohled.
7) Při výstavbě plavební komory nesmí dojít k ohrožení pravobřežního zavazovacího
jezového pilíře velkými vodami (podemletí apod.).
8) Při výstavbě nebude dlouhodobě ani trvale snížena hladina na jezu Bělov.
9) 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 je nutno dbát pokynů
provozovatele jezu (velmi závažný bod provozního řádu jezu).
10) Prohrábky dna koryta a práce v toku event. v jeho blízkosti budou prováděny mimo
vegetační období, období rozmnožování a období klidu na vodu vázaných živočichů
(vhodným obdobím srpen, září, říjen).
11) Po dobu výstavby záměru bude ustanoven biologický dozor odborně způsobilou
(autorizovanou) osobou v místě staveniště a prohrábek za účelem kontroly a ověřování
vhodnosti zvoleného postupu z hlediska ochrany přírody, a operativní řešení aktuálních
problémů a střetů vzniklých v průběhu realizace stavby.
12) Všechna místa v dotčeném úseku toku, kde by mohlo dojít k ohrožení zvláště
chráněných druhů (zejména obojživelníků a plazů) během provádění terénních prací
budou opatřena přiměřenými funkčními zábranami znemožňujícími přístup živočichům.
13) Staveniště bude zajištěno proti vniku živočichů, zejména obojživelníků a plazů.
14) V případě nálezů živočichů v prostoru stavby nebo v prostoru, jež může znamenat jejich
ohrožení, bude přivolán biologický dozor a problematika bude řešena za účasti
příslušného orgánu ochrany přírody.
15) V případě nutnosti přemístění živočichů z prostoru stavby bude o termínu transferu,
místě pro vypuštění odchycených chráněných živočichů a osobě/organizaci (odborně
způsobilá), která odchyt a transfer provede, do 5 pracovních dnů písemně (faxem, emailem) informován příslušný orgán ochrany přírody.
16) Demoliční a zemní práce, jejichž důsledkem budou otřesy a vibrace (včetně případného
zatloukání štětovnic) je nutné realizovat mimo období zimního klidu ryb (listopad –
březen).
17) 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
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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).
18) 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.
19) Materiál z prohrábek bude přepravován lodní dopravou do prostoru staveniště plavební
komory, kde bude vykládán na břeh a odvážen k trvalému uložení. V rámci provádění
stavby je nutno vyloučit pojíždění vozidel či jiné techniky po březích nebo hrázích podél
toku v dotčeném úseku vodní cesty.
20) Minimalizovat rozsah ploch narušených výstavbou včetně odvozu materiálu z prohrábek
koryta toku. Všechny plochy dotčené výstavbou rekultivovat před kolaudací podle plánu
rekultivace.
21) V průběhu výstavby vyloučit odtok splavenin a půdní erozi ze staveniště i všech
dotčených ploch do vodního toku.
22) Stavební činnost s významnějšími zdroji hluku je vhodné omezit pouze na denní období,
resp. mezi 700 – 2100 hod.

Opatření pro fázi provozu
1) Před zahájením provozu bude vypracován a s příslušnými úřady projednán provozní řád
plavební komory a vodní cesty. Tento provozní řád bude vycházet z platné právní úpravy
a bude obsahovat následující podmínky:
−

při provozu respektovat požadavek na plavbu výhradně ve výtlačném režimu nejvyšší
rychlostí 15 km/h pro všechna plavidla;

−

vyloučit provoz plavidel určených pro plavbu v kluzu včetně vodních skůtrů mimo
povolený úsek v délce cca 1,5 km (od ř.km 166,970 - cca 200 m nad jezem po ř.km
168,470);

−

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

−

omezení prohrábek v rámci údržby vodní cesty mimo vegetační období, období
rozmnožování a období klidu na vodu vázaných živočichů (vhodné období je v
měsících srpen až říjen).

Provozní řád bude konzultován a schválen příslušnými orgány státní správy v oblasti
ochrany přírody.
Kompenzační opatření
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1) Jako kompenzační opatření řešit migrační prostupnost uvažovaného záměru tak, aby
nevytvářel bariéru pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku.
Přednostně řešit ve formě rybího přechodu. Zvážit možnost využití nového napojení
Širokého potoka na řeku Moravu jako součást tohoto opatření. Prověřit možnost
finančního zajištění v rámci Operačního programu Životní prostředí.
2) Jako kompenzační opatření realizovat dle technických možností mělké zálivy, případně
na vnitřních obloucích vytvořit štěrkové pláže z materiálu z prohrábek.
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Datum zpracování posudku: 02. 07. 2010
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na
zpracování posudku:
RNDr. Vladimír Ludvík
Ekoteam, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel.: 498 500 363, 603 224 626
Podpis zpracovatele posudku:

Autorizace ke zpracování posudku:
RNDr. Vladimír Ludvík - Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle zák.
č.100/2001 Sb, dle §19 a §24 č. 46170/ENV/06, osvědčení č. 5278/850/OPV/93

Spolupráce:
Ing. Michal Plodek – vlivy hluku a imisí, vlivy na vodu
RNDr. Jiří Veselý – vlivy na živočichy a na rostliny, na ekosystémy, vlivy na krajinu

107

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Plavební komora Bělov

VIII. Přílohy
Kopie vyjádření k oznámení
Stanovisko Ředitelství vodních cest ČR – upřesňující materiál
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editelství vodních cest

R

EKOTEAM
RNDr. Vladimír Ludvík
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové

Naše zn.: VC/1001/10
V C:

Vy izuje: Ing. Filip Dušek/+420267132815

Praha 11.06.2010

"Plavební komora B lov"
Vážený pane doktore,
dovolujeme si Vám, jakožto zpracovateli posudku, zaslat stanovisko oznamovatele
zám ru "Plavební komora B lov" k problematice bariérového efektu ichtyofauny na ece
Morav (výstavba rybího p echodu), která je ešena v souvislosti s výstavbou nové plavební
komory u stávajícího jezu B lov, jež je sou ástí posuzovaného zám ru.
Toto stanovisko považujte za up es ující materiál k p edložené dokumentaci vliv
zám ru na životní prost edí a rovn ž jako reakci oznamovatele na n která došlá vyjád ení
k p edm tné dokumentaci.
Stanovisko editelství vodních cest R:
Stávající stav
VD B lov je stávajícím vzdouvacím objektem na ece Morav ( .km. 166,770) v úseku
stávající dopravn významné vodní cesty. VD (jez) B lov má t i jezová pole hrazená
segmentem s nasazenou klapkou. Kóta provozní hladiny jezu B lov je 183,60 m.n.m,
minimální provozní hladina je 183,30 m.n.m. P es jez je po mostovce vedena ve ejná
komunikace. Na levém b ehu je rozestav ná MVE, na pravém b ehu je vtokový objekt se
zaúst ním místní vodote e svád jící též deš ové vody z obce B lov a pr sakové vody
z kanálu podél pravob ežní inunda ní hráze. Vzdutí jezu B lov zasahuje až k jezu Krom íž
v .km 182,867. Délka zdrže tak iní cca 16 km.
VD B lov nemá ve stávajícím stavu rybí p echod, a to a již v podob technického
rybího p echodu nebo v podob by-pass. Sou asný stav je tudíž nutno hodnotit jako
bariérový efekt v celém rozsahu bez možnosti komunikace ichtyofauny úseku pod jezem
s ichtyofaunou úseku nad jezem. Poproudá migrace je funk ní omezen za vyšších vodních
stav , kdy dochází k vyhrazení jezu a postupnému srovnání úrovn dolní a horní hladiny.
Problematika stavu vod je v sou asné dob vymezena zákonem .254/2001 Sb.,
o vodách v platném zn ní a Sm rnicí 2000/60/ES ustavující rámec pro innost Spole enství
v oblasti vodní politiky. Podle uvedených právních norem byly vedeny vodní útvary
povrchových i podzemních vod, hodnocen jejich ekologický a chemický stav (v p ípad
povrchových vod) a navržena opat ení k dosažení environmentálních cíl k roku 2015.
Programy opat ení plán povodí stejn tak jako i jejich celé texty projednávala a schvalovala
zastupitelstva všech dot ených kraj , do kterých daná oblast povodí sahá.

Vinohradská 184/2396
130 52 Praha 3
I : 67981801

tel. : +420267132801
fax : +420267132804
e-mail: rvccr@rvccr.cz, http://www.rvccr.cz/

eka Morava je v dot eném úseku vodním tokem náležejícím do oblasti povodí
Moravy. Pro tuto oblast povodí byl zpracován a schválen k datu 22.12.2009 Plán oblasti
povodí Moravy. Zde byla v rámci program opat ení k dosažení cíl ochrany vod
(environmentálních cíl ) vymezena a schválena opat ení. Jejich seznam je uveden v ásti C,
oddílu 4 daného plánu. Z pohledu revitalizací vodních tok a zpr chodn ní migra ních bariér
je uveden pouze vý et opat ení na jezech a p í ných stavbách po m sto Hodonín.
Se zpr chodn ním jezu B lov se v plánu povodí neuvažuje. Migra ní zpr chodn ní daného
jezu není tudíž v souladu s legislativou uvažováno pro dosažení dobrého stavu vodního
útvaru.
Stavbu plavební komory na stávající dopravn významné vodní cest lze chápat i
z pohledu napojení splavnosti po m sto Krom íž dle požadovaných parametr jako stavbu
s charakterem ve ejného zájmu.
Vlastní stavba plavební komory není vytvo ením migra ní bariéry v pravém slova
smyslu pro suchozemské i vodní organismy ve srovnání se sou asným stavem dané lokality.
Na základ dostupných ichtyologických pr zkum z plavebních komor v R, ale
zejména v celé Evrop lze definovat rozdíl v pr chodnosti p í né stavby bez a s plavební
komorou. Plavební komora je fakultativn pr chozí pro jedince ryb v rámci své innosti. Co
je však zásadní je skute nost, že tuto stavbu lze migra n posílit jak organiza ním opat ením
v podob vyhrazování za vyšších vodních stav v jarním období, tak i technickými úpravami
z hlediska zajišt ní vábivého proudu a vlastních prostup v rámci samotné plavební komory.
Toto ešení je z pohledu omezujících prvk na levém i pravém b ehu eky v profilu jezu
B lov shledáno jako aktuáln proveditelné a z hlediska cost benefit analýzy zp sobilé.
Charakteristika ešení

Charakteristika období migrací ichtyofauny
P evládající skupina kaprovitých ryb je z hlediska na asování reproduk ního cyklu
pom rn jednotná. Kaprovité druhy ryb se rozmnožují p edevším na ja e, pouze u n kolika
málo druh je známa vícenásobná reprodukce (2-3 vrcholy) b hem jara a za átkem letního
období (nap . tlouš , hrouzek). Ve spole enstvu jsou dále zastoupeny druhy s velmi asným
termínem reprodukce nap . jelec, jesen a proudník, kte í se t ou v b eznu, nejpozd ji
v dubnu. Tomu odpovídá i období jejich reproduk ních migrací, které muže být zahájeno již
v únoru. V dubnu pak migruje p edevším plotice a bolen s reproduk ním obdobím v kv tnu.
Nejpozd ji nastupuje migraci parma, cejn, cejnek a hrouzek, kte í se rozmnožují od kv tna
do ervna. Podoustev a ostroretka se svými migra ními tahy koresponduje v p edešlým
vymezením. Štika pak koresponduje p evážn s vymezením platným u jelc .
V rámci podpory migrace ryb p es plavební komoru lze rozd lit opat ení na dva typy:
a) vyhrazení PK v období jarních vysokých pr tok
−

vymezit pro období od odtání ledové celiny v nadjezí do max. poloviny dubna
v závislosti na dosažení odpovídajících pr tok k eliminaci rizik (nutno doložit
následn pr b h hladin m-denních a N-letých pr tok a výpo et jejich zm n p i
otev ení komory).
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b) modifikace režimu proplavování v období migrace:
−

zajistit dostate n nízké pr tokové rychlosti v obtocích i v komo e v etn snížení
turbulence proud ní (nap . pomalým automatickým proplavením výhradn pro
migraci ryb),

−

umožn ní stálého regulovaného pr toku plnícími a prázdnícími otvory plavební
komory,

−

zajistit dostate ný pom r protékané vody pro zajišt ní vábivého proudu (do 10%).

Odkazy na dobrou praxi
Moser et al. (2000) uvádí úsp šné využití komory v dob tahu placky (sle ovití), kdy
dolní vrata komory z stala otev ená celý den a ryby do ní byly lákány plnícím proudem; po
24 hodinách se dolní vrata uzav ela a komora následn naplnila. Tento p vodn
ty iadvacetihodinový cyklus bylo doporu eno na základ pozorování modifikovat na t i
proplavení b hem dne.
Jolimaitre (1992) upozornil, že i v p ípad využívání PK je t eba zajistit dostate ný
atraktivní pr tok pod plavební komorou, kde stanovil optimální pr tok mezi 2 % až 8 %
celkového pr toku a zajišt ní proud ní na výstupu z komory pro orientaci ryb.
Uvedené výsledky výzkumu nazna ují, že plavební komory mohou být úsp šn
využívány pro protiproudní migrace, ale jen za modifikovaného režimu proplavování, které
zahrnuje:
−

zajišt ní stálého a dostate ného vábícího proudu v prostoru pod komorou,

−

snížení turbulence proud ní v komo e i v obtocích prodloužením doby pln ní,

−

pro orientaci a stimulaci ryb p i výstupu z komory zajistit proud ní ve zdrži nap .
otev ením prázdnícího systému.

Nákladové hledisko
Dále si v této souvislosti dovolujeme upozornit na skute nost, že v p ípad požadavku
na výstavbu rybího p echodu je rovn ž nezbytné vzít v úvahu velmi složité dispozi ní
podmínky a majetkoprávní pom ry v dot ené lokalit (nap . zásah do protipovod ových
hrází, k ížení komunikace III/36745, zahloubení eky Moravy pod jezem oproti okolnímu
terénu, velké množství soukromých vlastník pozemk , rozestav ná nedokon ená vodní
elektrárna s platným povolením pro nakládání s vodami). Tyto faktory mají zásadní dopad na
náro nost technického ešení rybího p echodu a z n j vyplývající zna nou výši investi ních
náklad .
Dle našeho názoru by p ípadné investi ní náklady na výstavbu rybího
dosahovaly takové výše, že pokud by byly zahrnuty do investi ního zám ru
komora B lov", došlo by k negativnímu ovlivn ní základních ekonomických
hodnocení efektivnosti projektu (nár st investi ních náklad p i zachování p ínos
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a to až pod hranici p ípustnosti realizace projektu. Z tohoto d vodu by pak musela být celá
investi ní akce zrušena.

S pozdravem
.....................................
Ing. Miroslav Šefara
editel

Na v domí: Ministerstvo životního prost edí
Odbor posuzování vliv na životní prost edí a IPPC
Ing. Jaroslava Honová, editelka odboru
Vršovická 65
100 10 Praha 10
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