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1.

Zadání

Toto hodnocení je zpracováno na základě objednávky zadavatele vyhodnocení vlivů podle
§ 10i zákona č. 100/2001 Sb., kterým je PUDIS a.s., Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10
Dokument je předkládán s obsahem ve smyslu hodnocení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zák. č. 114/1992 Sb.)
Záměr je předložen ve variantním řešení přístavů. Ostatní části záměru zůstávají u jednotlivých variant
shodné.

2.

Cíl hodnocení

Cílem zpracování tohoto díla je vyhodnocení vlivů záměru „Plavební komora Hodonín“ na základě
objednávky. D-16-077.Ks02 ze dne 20.2.2017.
Vyhodnocení je provedeno na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, jejich předměty ochrany a
celistvost ve smyslu §45i zák. č. 114/1992 Sb., a to ve fázi dokumentace EIA.

3.

Postup a metodika zpracování hodnocení

Předložený materiál je zpracován v souladu s materiálem „Metodika hodnocení významnosti vlivů při
posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů. Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XVII, částka 11, s. 1-23“ (Roth 2007).
Významnost, rozsah a síla vlivů bude hodnocena podle následující stupnice:
Hodnota

Termín

-2

Významný
negativní
vliv

-1

Mírně
negativní
vliv

0

+

Popis
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Významný negativní vliv vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.

Nulový vliv Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.
Pozitivní
vliv

Příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; zlepšení ekologických nároků
stanoviště nebo druhu, příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného
vývoje druhu.

Poznámka: Cílem "naturového" hodnocení je zjistit, zda má záměr významný negativní vliv. To
odpovídá hodnotě -2 na stupnici. Pro úplnost je hodnotící stupnice doplněna o hodnoty -1, 0, +;
všechny tyto hodnoty odpovídají zjištění, že „záměr nemá významný negativní vliv“. Jemnější členění
umožní odlišit záměr s mírně negativním vlivem od záměrů zcela bez vlivů nebo dokonce s vlivy
pozitivními.
Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 75002Přerov, DIČ: CZ6807220299, IČ: 66341531
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Vodítkem pro rozhodnutí o významnosti vlivu jsou kromě uvedeného dostupná data z odborné
literatury o ekologii předmětu ochrany, o životaschopnosti populací druhů, o minimálních areálech
stanovišť.
Argumenty pro stanovení významného negativního vlivu se mohou týkat:
Kvantitativních parametrů předmětu ochrany. Dá se říci, že již ovlivnění řádově jednotek procent
výskytu v dotčené EVL/PO by mělo být považováno za významný vliv.
Kvalitativních parametrů předmětu ochrany. Nezávisle na kvantitativních parametrech může být
argumentace významného vlivu založena na kvalitě výskytu předmětu ochrany jako např.:
 jedinečný výskyt v ČR (tj. předmět ochrany je v dotčené EVL/PO sice hojný, ale je to jediná
EVL/PO, kde se vyskytuje jako předmět ochrany),
 velmi kvalitní výskyt v rámci EVL/PO (jádrové území pro výskyt druhu, větší rozlohy
reprezentativních porostů atd.),
 ohrožená, poslední, zanikající populace/stanoviště v EVL/PO.
Zásadního významu místa z hlediska biologie druhu, např.:
 místo rozmnožování (hnízdiště, tokaniště, trdliště, stromové dutiny apod.),
 nenahraditelný potravní biotop,
 úkrytové možnosti,
 migrační trasy,
 ekologických funkcí nezbytných pro zachování předmětů ochrany a celistvosti lokality.
V případech identifikace negativních vlivů by mělo být zhodnocení významnosti vlivů podepřeno širším
konsensem relevantních odborníků (regionálních znalců pro ovlivněný předmět ochrany a kde je to díky
charakteru záměru nebo významu lokality nutné, i předních odborníků na celostátní úrovni).
Naturové hodnocení dbá principu předběžné opatrnosti, a to obzvláště v případech, kdy neexistují
dostatečné vědecké podklady pro zhodnocení vlivů na dotčené předměty ochrany a zároveň se
jedná o předměty ochrany mimořádných charakteristik (kvality nebo kvantity v rámci dotčené
lokality nebo celého území ČR). Princip předběžné opatrnosti je však možné aplikovat pouze
tehdy, pokud lze identifikovat vlivy záměru (tzn. kdy jsou k dispozici dostatečné podklady o
záměru).
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4.

Charakteristika záměru
Název záměru:

4.1.

Plavební komora Hodonín – etapa I

Umístění záměru

4.2.

Název stavby:

PK Hodonín, přístav a přístaviště Hodonín v městském rameni

Druh stavby:

Novostavba

Město:

Hodonín

Katastrální území

Hodonín

Kraj:

Jihomoravský

Vodní tok

Morava

Investor (stavebník):

Česká republika, Ředitelství vodních cest
Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

4.3.

Urbanistické řešení

Urbanistické řešení společně s technickým řešením zpřístupňuje městské rameno řeky Moravy pro
rekreační plavbu malých a osobních plavidel. Vzhledem k tomu, že městské rameno má nižší úroveň
vodní hladiny, než je hladina v řece nad jezem, je pro vplutí lodí do města nutná nová plavební
komora.
Jádrem řešení v městském centru je nově zřizované přístaviště – přístaviště Centrum. Přístaviště
bude sloužit přednostně k nástupu a výstupu osob z plavidel koncesované vnitrozemské vodní dopravy
- tzv. výletní lodě a pro krátkodobé stání sportovních a rekreačních plavidel za účelem výstupu a
nástupu posádky. Pohyb lodí se tak dostává do samého městského centra a je tak napojen na stávající i
plánovaný městský organismus budoucího rozvoje. Navržené pěší korzo nábřeží navazuje na nové
uliční propojení v ose Radniční - Kolískova, jež je urbanistickým záměrem města. Přístaviště v centru
je dvojúrovňové a navazuje přímo na uliční systém. Šířka ramene neumožňuje otáčení větších lodí a je
zde před mostem navrženo obratiště.
Nábřeží je řešeno jako široká promenáda, kde se mísí pohyb pěších s městským provozem.
Řešení popisuje také rozlehlejší plochu příměstského přístavu pro dlouhodobější kotvení – přístav
Východ. Předměstský přístav (přístav Východ) je na dříve zastavěné ploše, která byla demolicemi
bývalého areálu Vodovodů a kanalizací, a.s. uvolněna a kde je dostatečná šíře volného prostoru jako
rozptylové plochy a plochy pro volnočasové aktivity. Zelená doprovodná plocha navazuje na zelený
koridor ramene. Při komunikaci je plánován objekt kapitanátu, a servisní objekt pro přístav. Za silnicí
je plocha pro parkoviště, které je v uvedené míře nutné. Předložený návrh respektuje urbanistický
návrh města na vybudování cyklostezky v rámci stávající ulice Legionářů společně s odstavnou
plochou pro turistický vláček (projekt Dopravní systém Košariská). Přístav Východ je vzdálen od
centra, což je z hlediska obytné zástavby vhodnější. Zároveň je napojen na příjezdovou komunikaci v
ulici Legionářů a bude doplněn parkovištěm aut. Vzdálenost k centru města je však i pro pěší dostupné
v řádu minut. K dosažení centra bude možno využít jak komunikaci v ulici Legionářů, tak v budoucnu
navrhovanou cyklostezku, která z komunikace v ulici Legionářů odbočí a povede podél přístavu a dále
podél břehu městského ramene parkovou zónou až do oblasti centra a přístaviště v centru.
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Variantním řešením přístavního zařízení je předložení urbanisticko-dispoziční řešení přístavu
v lokalitě U jezu s vjezdem z ramene Staré Moravy.
Předpokladem vybudování přístavu je splavnění ramene Staré Moravy pomocí nové plavební komory.
Urbanistická koncepce přístavu využívá po předchozí dohodě z objednatelem jednak pozemky ve
vlastnictví města Hodonín, ale také pozemek p. č. 8512 ve vlastnictví dvou fyzických osob. To umožní
vedení plavebního kanálu do přístavního bazénu v přímém směru.
V místě křížení plavebního kanálu se Starou Moravou je navrženo rozšířené místo pro manévrování
plavidel. Přístavní bazén je navržen na pozemku p. č. 8514 mezi soustavou nadzemních vedení VN a
VVN, které významným způsobem ovlivňují využití pozemku. Zároveň se nadzemní vedení podstatně
uplatňuje ve vnímání uspořádání krajiny. Z rozboru územního plánu města Hodonín vyplývá, že je
plánována přeložka nadzemních vedení VVN blíže k řece Moravě. Vedení VN po severozápadní
straně pozemku p. č. 8514 zůstane zachováno. Z tohoto důvodu je kompozice hlavní provozní osy
přístavu navázána na směrové vedení nadzemního vedení VN. Vozovka, pěší chodníky, parkovací
stání, manipulační plocha, provozní budova a hrana přístavu jsou orientovány rovnoběžně s vedením
VN.
Dopravní připojení přístavu je navrženo odkloněním stávající komunikace ulice Legionářů podél
nového plavebního kanálu až k přístavu. Dopravní napojení jižní části ulice Legionářů je řešeno Todbočením přes zvedací most a napojením na stávající vedení komunikace. Provoz přístavu tedy
nezvyšuje potřebnou kapacitu pro průjezd vozidel přes zvedací most. Dopravní řešení počítá
s napojením vybudované části cyklotrasy na komunikaci pro pěší (a cyklisty) podél ramene Staré
Moravy.
Městské rameno je v současné době nepřístupné pro plavidla z důvodu nižší hladiny, než je hladina
řeky nad jezem. Plavební komora je tak nutným prvkem pro další zpřístupnění ramene. Pro
zpřístupnění plavební komory a jezu bude využito stávajících obslužných komunikací a chodníku, na
které navazují místní technicko - obslužné komunikace obdobných parametrů.

Stavební řešení záměru

4.4.

Stavba zahrnuje celkem tři stavební celky a jejich dílčí části, jež se všechny nachází v rameni Staré
Moravy mezi jezem Hodonín a centrem města Hodonína.
Součástí investice oznamovatele (ŘVC ČR) jsou pouze vodní cesty dle zákona č. 114/1995 Sb., o
vnitrozemské plavbě.
4.4.1.

Přístaviště Centrum

Přístaviště Centrum jako jeden stavebně investiční celek zahrnuje dvouúrovňovou nábřežní zeď délky
45 m pro 2 návrhová plavidla - výletní loď délky do 20 m, výstupní chodník šířky 2,5 m, obratiště
průměru 25 m s břehovým opevněním, informační prvky a plavební znaky.
Plocha nábřežní zdi s chodníkem

112,5 m2

Stálá provozní hladina

162,18 m n. m. B.p.V.

Dno v místě přístaviště a obratiště

160,62 m n. m. B.p.V.

Dispozice

2 stání návrhového plavidla 20 x 5 m

Tento celek bude zahrnovat následující stavební objekty:
SO 01 – Hrubé terénní úpravy
Přístaviště a obratiště bude řešeno rozšířením břehu stávajícího koryta. V místě přístaviště bude pravý
břeh na straně k centru města bude odkopán v šířce 5,5 m ve dně, protější levý břeh bude odkopán o
Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 75002Přerov, DIČ: CZ6807220299, IČ: 66341531
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3,6 m ve dně.
V místě obratiště bude pravý břeh na straně k centru města bude odkopán v šířce 10,3 m ve dně,
protější levý břeh bude odkopán o 5,6 m ve dně.
Sklony svahů v částech mimo svislé zdi budou v rozsahu 1:2,5 – 1:1,75.
Pro účely stavby se počítá s celkovým objemem výkopů cca 1300 m3, bez násypů.
Výkopek zeminy bude využit v rámci jiných staveb v blízkosti záměru nebo pro jiné vhodné účely
(rekultivace), nevyužitelný zbytek bude uložen na vhodné skládky.
SO 02 – Přístavní hrana s výstupním chodníkem
Přístavní hrana má navržené dvě úrovně 162,72 a 162,92 m n. m. B.p.V. ve výšce 0,6 a 0,8 m nad
stálou hladinou. Konstrukce bude tvořena linií z ocelových štětovnic v délce 45 m. Horní konec
štětovnic bude uzavírat betonové zhlaví vybavené pacholaty pro uvazování plavidel. Pochozí plocha
bude betonová. Břehová část výstupní plochy bude v zářezu ohraničena svislou nízkou betonovou
zídkou.
SO 03 – Obratiště plavidel
Obratiště bude tvořeno zaoblenou svislou štětovou stěnou na pravém břehu v délce 30 m a šikmým
břehem v zářezu na protějším břehu. Svislá zeď byla navržena s ohledem na omezený prostor nábřeží.
SO 04 – Informační systém
Informační systém bude tvořen sadou pevných informačních tabulí s potřebnými údaji o vodní cestě,
mapkou, provozním řádem, popřípadě zastávkovým řádem výletních plavidel.
SO 05 – Plavební značení
Plavební značení bude zahrnovat pevné svislé plavební znaky v břehové části, které budou vymezovat
prostor přístaviště, obratiště, konec plavební dráhy.
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Obr. 1: Přístaviště Centrum

4.4.2.

Přístav Východ (dále jako var. I)

Přístav Východ jako jeden stavebně investiční celek zahrnuje přístavní bazén, pevná mola s výložníky,
technologii pevných mol, technologii servisního stání, vysokou svislou hranu, nízkou svislou hranu,
sjezd plavidel, provozní objekt, areálovou komunikaci, chodníky, přípojky vody, kanalizace a elektro,
přeložku TS a vedení nadzemní VN, oplocení a vnější parkoviště, informační prvky a plavební znaky
a sadové úpravy, demolice.
Plocha přístavního bazénu:

2 600 m2

Stálá provozní hladina:

162,18 m n. m. B.p.V.

Maximální pl. hladina:

162,24 m n. m. B.p.V.

Minimální pl. Hladina:

161,80 m n. m. B.p.V.

Dno v místě přístavu

160,30 m n. m. B.p.V.

Kapacita přístavu:

43 stání
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Tento celek bude zahrnovat následující stavební objekty:
SO 01 – Hrubé terénní úpravy
Přístav bude řešen jako rozšíření stávajícího koryta Staré Moravy do pravého břehu v místě již
částečně zrušené plochy a zařízení občanské vybavenosti a dále mírné rozšíření levého břehu.
Pro účely stavby se počítá s celkovým objemem výkopů cca 9 780 m3 bez násypů.
Výkopek zeminy bude využit v rámci jiných staveb v blízkosti záměru (část u jezu Hodoním – malá
plavební komora a navýšení ohrázování nebo pro jiné
vhodné účely (rekultivace), nevyužitelný zbytek bude uložen na vhodné skládky.
SO 02 – Přístavní hrana vysoká
Přístavní hrana vysoká tvoří stavební část servisního stání plavidel. Opevněný svah zde bude nahrazen
svislou štětovou stěnou o délce 50 m. Horní konec štětovnic bude uzavírat betonové zhlaví vybavené
pacholaty pro uvazování plavidel. Šířka betonového zhlaví bude 5,2 m, dostatečná pro servisní práce.
SO 03 – Přístavní hrana nízká
Přístavní hrana nízká tvoří břehové stání 16 pro plavidel v návaznosti na vysokou přístavní zeď a
servisní stání. Opevněný svah zde bude nahrazen svislou štětovou stěnou o délce 75 m. Horní konec
štětovnic bude uzavírat betonové zhlaví vybavené pacholaty a výložníky pro uvazování plavidel. Šířka
betonového zhlaví bude 2 m, umožňující pohyb osob podél stání a umístění odběrných sloupků
(technologie pevných mol).
SO 04 – Sjezd plavidel
Sjezd plavidel pro spouštění plavidel na vodu je umístěn při zalomené části vysoké přístavní zdi a má
šířku 6 m, délku 20 m a podélný sklon 1 : 6. Sjezd bude mít betonový povrch.
SO 05 – Přístavní mola
V prostoru přístavního bazénu budou umístěna 3 pevná mola, každé o celkové délce 26 m a šířce 2,5
m. Budou ukotvena do dna přístavního bazénu pomocí ocelových profilů. Pochozí konstrukce bude
tvořena z nerezových profilů a dřevěné paluby.
SO 06 – Technologie pevných mol včetně vnitroareálových přípojek
Přístavní molo bude vybaveno stojany pro napojení plavidel na elektrickou energii (12 ks) a pitnou
vodu (4 ks). Jeden stojan umožní napojení max. 4 plavidel.
Z tohoto důvodu je třeba vybudovat přípojku do sítě elektrické energie a rozvod vody. Vedení
kabeláže bude umístěno nad stálou hladinou.
SO 07 – Plavební značení
Plavební značení bude zahrnovat pevné svislé plavební znaky v břehové části, které budou vymezovat
prostor přístavu.
SO 08 – Informační systém
Informační systém bude tvořen sadou pevných informačních tabulí s potřebnými údaji o vodní cestě,
mapkou, provozním řádem přístavu a servisního místa, popřípadě dalšími informacemi.
SO 09 – Provozní objekt
Provozní objekt bude sloužit jako zázemí pro obsluhu přístavu. Je navržena o půdorysných rozměrech
15 x 20 m a bude vybavena sociálním zařízením a jednoduchým zázemím pro návštěvníky – sprcha,
místnost k posezení. Objekt bude napojen na přípojku elektrické energie, vody a kanalizace.
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SO 10 – Vnitroareálová komunikace
Vnitroareálové komunikace jsou dvě a jsou minimalizovány pouze v návaznosti na provozní budovu a
servisní stání. Komunikace jsou vzájemně oddělené, nedojde ke křížení provozu. Obě komunikace
jsou řešeny jako asfaltové zpevněné plochy. U provozního objektu se jedná o komunikaci o výměře
260 m2, která bude sloužit k pojezdu vozidel obsluhy a jejich parkování (2 stání) a jako manipulační
plocha pro zásobování a údržbu (odpadové hospodářství). U servisního stání je navržen samostatný
vjezd přímo ke stáčecímu místu a výjezdová komunikace o šířce 3,5 m a délce 50 m. Navazuje
samostatný výjezd z areálu. Průjezd zásobování u servisního místa bude jednosměrný. Celková plocha
komunikace a manipulační plochy u servisního místa je 692 m2.
SO 11 – Vnitroareálový chodník
Je navržen jako chodník kolem provozního objektu, chodník podél přístavního bazénu, spojovací
chodník v celkové délce 125,5 m a dále chodník podél břehového stání v délce 75 m. Vnitroareálový
chodník je navržen betonový, v šíři 1,5. Celková délka chodníků je 200,5 m.
SO 12 – Přípojka vody
Bude přivedena z hlavního řadu z ulice Legionářů, která sousedí s řešeným pozemkem přístavu.
SO 13 – Přípojka kanalizace
Bude přivedena z hlavního řadu z ulice Legionářů, která sousedí s řešeným pozemkem přístavu.
SO 14 – Přípojka NN
Bude provedena na vedení NN, které se nachází poblíž v ulici Legionářů.
SO 15 – Technologie servisního místa
Zařízení bude umožňovat čerpání pohonných hmot do lodí, tankování pitné vody, odčerpání fekálních
a nádních vod. Zařízení bude tvořeno nadzemní tříkomorovou kompaktní skladovací nádrží o objemu
32 m3. Dále bude vybaveno navijáky hadic a výdejním dvouproduktovým stojanem pro naftu a benzin.
Zařízení bude vybaveno odsávačem par. Součástí zařízení bude taktéž podzemní dvouplášťová
dvoukomorová nádrž o objemu 10 m3 na odčerpávané nádní a odpadní vody z plavidel a na jímání
odkapové vody z plochy servisního místa. Tříkomorová zásobní nádrž a výdejní stojan budou
zastřešeny lehkým přístřeškem o rozměrech 6 x 8 m. Veškeré plochy servisního místa budou
zpevněné, vybavené odtokovými žlábky a odvodňovacím systémem, kdy odteklé vody budou jímány v
podzemní nádrži pro nádní vody z plavidel. Doplňování zásob vody a PHM do nádrží bude probíhat
prostřednictvím nadzemní ocelové stáčecí skříně, odkud budou hmoty přečerpány do zásobníků. Také
v tomto místě bude zpevněná plocha a odvodňovací systém s odtokem do nádrže pro nádní vody a
odkapy. Z prostorových i bezpečnostních důvodů je provoz zásobování řešen jako jednosměrný.
Servisní místo bude mít samostatný vjezd a výjezd z ulice Legionářů. Součástí objektu servisního
místa bude také objekt její obsluhy – kiosek.
SO 16 – Parkoviště
Bude umožňovat parkování návštěvníků přístaviště, kteří v Hodoníně zahájí plavbu, nebo navštíví
přístav. Parkoviště má plochu 890 m2 a kapacitu 35 stání a je situováno mino areál přístavu na
pozemku přiléhajícímu k ulicí Legionářů. Parkoviště bude tvořeno asfaltovým krytem. Kapacita
parkoviště je 35 stání, přičemž se předpokládá, že v průměru 15 stání bude po více dnů obsazeno
návštěvníky přístavu, kteří zde nastoupí na vícedenní plavbu, zbývajících 20 míst bude využito na
krátkodobá jednodenní stání návštěvníků, kteří budou vyjíždět na jednodenní plavby. Počet
parkovacích stání pro automobily návštěvníků odpovídá 80% kapacity přístavu. Vycházíme
z předpokladu, že část návštěvníků a uživatelů přístavu připluje po vodní cestě z jiného nástupního
místa.
SO 17 – Přeložka TS a vedení VN
V rámci řešené lokality se nachází nadzemní vedení VN a trafostanice v rušeném areálu občanské
Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 75002Přerov, DIČ: CZ6807220299, IČ: 66341531
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vybavenosti – pozůstatek objektů občanské vybavenosti v této zájmové oblasti. Jedná se o jednu
sloupovou trafostanici a dva betonové sloupy nadzemního vedení NN.
SO 18 – Demolice
V zájmovém území přístavu se nachází již nefunkční areál občanské vybavenosti (bývalý sběrný dvůr)
který zahrnuje zpevněné plochy a zděný provozní domek v havarijním stavu. V rámci zpracování
studie v roce 2014 a 2015 bylo při jednání s městem zjištěno, že tento objekt v majetku města je taktéž
určen k demolici. V současné době, k datu zpracování „Upřesnění a dopracování podkladů“
k demolici nedošlo. Z tohoto důvodu uvádíme stavební objekt demolice jako součást záměru.
Materiál z demolice (cihly, střešní krytina, dřevo, betonové panely a dlažba, kovy, sklo) bude uložen
na vhodnou skládku.
SO 19 – Kácení dřevin
V rámci rozšíření břehu při výstavbě přístavního bazénu dojde k vykácení břehových dřevin v počtu
15 ks. Ve všech případech se jedná o ořešák královský. V lokalitě byl proveden dendrologický
průzkum a jeho závěry a posouzení všech dřevin, včetně kácených je k dispozici. Z uvedených 15 ks
kácených ořešáků bylo celkem 5 ks vyhodnoceno jako provozně nebezpečné a biologicky
neperspektivní, ostatní jsou na stupnicích jednotlivých kritérií hodnoceny jako méně vitální s horší
sadopěstební hodnotou.
SO 20 – Oplocení
Oplocení je zamýšleno po obvodu pozemní části areálu přístaviště jako sloupkové – plotový systém.
SO 21 – Sadové úpravy
V rámci areálu přístavu bude doplněna nová výsadba v podobě keřů a stromů na rozhraní mezi
areálem přístavu a obytnou zástavbou směrem do centra. Dále budou sadové úpravy realizovány při
hranici pozemku s ulicí Legionářů v návaznosti na manipulační plochu u provozního objektu.

Obr. 2: Přístav Východ jako varianta řešení přístavu
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4.4.3.

Přístav Hodonín - Lokalita U jezu, vjezd z ramene (dále jako var. II)

Stručný popis stávajícího stavu
Lokalita určená pro umístění přístavu (dále je lokalita) je situována na jihovýchodním okraji zastavěné
části města Hodonína v blízkosti řeky Moravy a ramene Staré Moravy. Z hlediska morfologie terénu je
lokalita v podstatě plochá s malými výškovými rozdíly. Na západ od lokality se nachází zemědělsky
využívané pole. Na východě lokalita sousedí s masivem lesů podél břehu Moravy. Lokalita je
v současné době dopravně napojena ulicí Legionářů na centrum města. Charakter lokality významným
způsobem ovlivňují soustavy nadzemních vedení VN a VVN.
Dispoziční řešení přístavu
Dispozice přístavu je navázána hlavní provozní a kompoziční osu, na které jsou umístěné všechny
provozní součásti přístavu. U vjezdu je umístěna provozní budova se servisním centrem, včetně nádrží
na média a stáčecího místa. Obsluha přístavu má tak přehled o tom, kdo do přístavu vjíždí či vplouvá a
naopak. Vedle provozní budovy s hygienickým zázemím je navržen stacionární jeřáb a sjezd do vody.
Před sjezdem do vody je situována rozlehlá zpevněná plocha pro manévrování vozidel s vleky, či pro
otočení cisterny zásobující servisní centrum. Podél servisního centra a u jeřábu je navržena pevná
přístavní hrana. V ostatních částech přístavu jsou břehy šikmé zpevněné kamennou rovnaninou.
Na provozní a kompoziční ose přístavu je dále umístěna „zklidněná část“ přístavu se vstupem na
jednotlivá mola. Vozovka je v tomto místě záměrně navržena z odlišného materiálu než „provozní
část“ přístavu. K dispozici je 42 parkovacích stání pro osobní vozidla. Pro pohyb pěších je navržen
chodník podél hrany svahu přístavu. U vstupů na jednotlivá mola je chodník rozšířen pro umístění
mobiliáře a informačního systému.
V přístavu je situováno celkem 5 mol:
Molo A1 je určeno pro 3 plavidla do délky 20 m.
Molo B1 a třetí molo B2 je určené pro 51 plavidel do délky 10 m.
Molo C1 je určené pro 34 plavidel do délky 8 m.
Molo D1 je určené pro 38 plavidel do délky 5 m.
Celková kapacita přístavu je 126 plavidel.
Kolem přístavu je navržena obvodová provozní komunikace pro údržbu.
Zvedací most umožňuje proplavení plavidel do výšky 2m bez nutnosti zdvižení.
Koncepce uspořádání zeleně
Koncepce uspořádání zeleně počítá s umístěním aleje stromů podél břehů přístavu. Mezi skupinami
parkovacích stání jsou navrženy nízké kvetoucí keře. Podél příjezdové komunikace a podél plavebního
kanálu jsou navrženy aleje stromů. Na zbývající části pozemku p. č. 8512 je situována výsadba
náhradní zeleně.
Rozmístění mobiliáře a drobné architektury a informačního systému:
Před každým vstupem na přístavní molo je navrženo umístit lavičku, odpadkový koš, informační panel
a stojan na kola.
V prostoru u provozní budovy budou umístěny minimálně 3 lavičky a 2 odpadkové koše.
Prostor pro umístění nadzemních nádrží na média (PHM, nádní vody, splaškové vody atd.) bude
oplocen a na dvou delších stranách budou umístěny nápisy PŘÍSTAV HODONÍN.
Nádoby na směsný a tříděný odpad budou umístěny v krytém přístřešku u zpevněné manipulační
plochy.
U zvedacího mostu bude umístěn nápis PŘÍSTAV HODONÍN viditelný z rozšířeného místa pro
Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 75002Přerov, DIČ: CZ6807220299, IČ: 66341531
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manévrování plavidel.
Veřejné osvětlení
Osvětlení přístavních mol je navrženo ze sloupků umístěných na dalbách.
Hlavní provozní a kompoziční osa přístavu je osvětlena pomocí sloupků výšky 4m umístěných podél
pěšího chodníku.
Sjezd do vody je osvětlen z okrajových stěn pomocí asymetrických svítidel.

Obr. 3: Dispoziční řešení přístavu v lokalitě U jezu s vjezdem z ramene Staré Moravy jako varianta
řešení přstavu
4.4.4.

Zpřístupnění ramene Staré Moravy

Tento investiční celek zahrnuje veškeré objekty a úpravy, které souvisí se splavněním starého ramene.
Vzhledem k rozdílnosti hladin v řece Moravě nad jezem Hodonín a ve starém rameni, který je dnes
držen pouze nátokovým objektem do starého ramene bez plavebního objektu, řeší tento investiční
celek výstavbu malé plavební komory ve starém rameni s novým nátokovým objektem. Jelikož jeho
posunem dále do ramene (oproti současnosti) dojde k přerušení stávající linie ohrázování, jehož byl
původní nápustný objekt součástí, bude do stavby zahrnuto také prodloužení hráze do ramene k nové
plavební komoře a objektu nátoku. Součástí je také demolice současného objektu nátoku. Pro zajištění
splavnosti bude potřeba také provést lokální prohrábky dna starého ramene. V rámci stavby bude řešen
taktéž objekt vjezdu do starého ramene z řeky Moravy. Z hlediska plavební bezpečnosti byla navržena
pro zklidnění proudění v místě odbočení dělící zeď.
Max. plavební hladina – horní voda u jezu Hodonín 163,54 m n. m.
Min. plavební hladina – horní voda u jezu Hodonín 162,94 m n. m.
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Dolní voda ve starém rameni:

162,18 m n. m.

Maximální pl. hladina:

162,24 m n. m. B.p.V.

Minimální pl. Hladina:

161,80 m n. m. B.p.V.

Překovávaný max. spád:

1,36 m

Převáděný průtok nátokem:

10 m3/s

Návrhová plavební šířka:

10 m

Plavební hloubka:

1,5 m

Malá plavební komora – rozměry:


užitná délka

20 m



užitná šířka

5,30 m



celková délka (včetně vrátní)

35,30 m



celková šířka

7,60 m

Nápustný objekt


počet hradících polí

3 pole



šířka pole

2,6 m



VII. dělící pilíře

2 ks

Tento celek bude zahrnovat následující stavební objekty:
SO 01 - Hrubé terénní úpravy
Tento stavební objekt řeší rozšíření a modelace vjezdu do ramene Staré Moravy. V současné době
existující nátok je úzký a je tvořen pouze nátokovým objektem. Současně je veden kolmo na tok řeky
Moravy a nachází se v bezprostřední blízkosti objektu jezu Hodonín, což je problematické z hlediska
požadavků na plavební bezpečnost. Tyto skutečnosti brání vytvoření vjezdu pouze v místě dnešního
nátoku. Tato úprava představuje výkopy o objemu 4900 m3. Výkopek zeminy bude využit v rámci
jiných staveb v blízkosti záměru – například pro navýšení ohrázování, které vyžaduje násypy o
objemu 2 500 m3. Nevyužitelný zbytek bude uložen na vhodné skládky.
SO 02 - Demolice
V rámci výstavby dojde k demolici současného nátokového objektu. Jedná se o stavidlový objekt o
třech polích s betonovými dělícími pilíři. Objekt bude nahrazen novým v rámci SO 03. Celkový objem
demolice je přibližně 40 m3. Materiál z demolice (beton, železobeton, železo) bude uložen na vhodnou
skládku, popřípadě sběrny surovin.
SO 03 - Malá plavební komora a nápustný objekt
Pro překonání spádu jezu Hodonín bude vybudována malá plavební komora o užitných rozměrech 20
x 5,3 m, překonávající spád 1,36 m. Včetně obou vrátní s obtoky pro plnění komory a se vzpěrnými
vraty má komora stavební délku 35,30 m a v místě vrátňových výklenků 7,6 m. Součástí bude zděný
obslužný objekt na přilehlém bočním platu na levém břehu. Plavební komora bude založena na
štětovnicích, dno a zdi komory budou železobetonové a zdi obložené kamenným obkladem.
V příčném profilu koryta bude na plavební komoru navazovat nový nápustný stavidlový objekt,
založený na štětovnicích. Bude tvořen třemi stavidlovými poli a dvěma dělícími pilíři. Na pravém
břehu bude boční pilíř umístěn v linii svislé břehové zdi SO 06. Koruna pilířů a taktéž koruna plata a
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zdí malé plavební komory bude na kótě 165,50 m n.n., stejně tak jako koruna navazujících hrází od
jezu Hodonín. Tím bude zachována ochranná protipovodňová linie, která v současné podobě prochází
přes dnešní nátokový objekt.
Součástí stavby plavební komory jsou svodidla v horní s dolní rejdě. Jedná se o ocelová svodidla
osazená na zaberaněných ocelových štětovnicích. Svodidla jsou oboustranná a usměrňují vjezd a
výjezd plavidel do plavební komory.
SO 04 – Dělící zeď v odbočení do ramene Staré Moravy
Pro usměrnění nájezdu plavidel z řeky Moravy do ramene bude vybudována betonová dělící zeď od
objektu jezu Hodonín protiproudně v délce 100 m. Zeď bude vymezovat plavební dráhu při nájezdu do
ramene. Navržena je zeď o tloušťce 1 m, která bude založena na štětovnicích. V místě objektu jezu
bude rozdvojena a bude ohraničovat novou zpevněnou plochu u jezu Hodonín. Plocha bude sloužit
k manipulacím na jezu pomocí jeřábové techniky.
SO 05 - Břehová svislá zeď v odbočení do ramene Staré Moravy
Břehová zeď vymezuje plavební dráhu na vjezdu do ramene. Řešení ve svislých zdech bylo navrženo
z prostorových důvodů, aby bylo možno zachovat plochy u vodáckého klubu a komunikaci na hrázi.
Břehová zeď bude betonová, šířky 1 m, založená na štětovnicích a o délce 180 m. Břehová zeď vede
od pravého břehového pilíře nového nátokového objektu směrem k řece Moravě a pokračuje při břehu
Moravy nad jez Hodonín v délce 80 m.
SO 06 - Prodloužení hrází do ramene Staré Moravy
Řešení souvisí s posunem nápustného objektu a plavební komory směrem do ramene, jehož stávající
břehy nedosahují stejné úrovně jako má hráz řeky Moravy. Ta společně s dnešním výškovým
uspořádáním nátoku tvoří ochrannou protipovodňovou linii. Posunem nátoku bude linie přerušena a
vyžaduje řešení v podobě navýšení dnešních břehů starého ramene až k objektu plavební komory a
nového nátoku. Řešení bude spočívat odebrání asfaltových a ostatních zpevněných vrstev komunikací
na koruně hrází starého ramene a provedení jejich navýšení na kótu 156,50 m n. m. Hráze budou po
obou březích za plavební komorou navázány v mírném sklonu na dnešní břeh.
SO 07 - Přeložka komunikací na hrázi
V úseku navyšovaných hrází při rameni Staré Moravy (SO 06) bude realizována přeložka komunikací
v celkové délce 115 m a ploše 600 m2 (včetně sjezdu k obytným budovám) na levém břehu a 212 m a
ploše 620 m2 na pravém břehu. Budou obnoveny asfaltové komunikace v šířce 3 m.
SO 08 – Přeložka STL plynovodu RWE
Bude vyvolána zrušením dnešního nátokového objektu do Staré Moravy, jehož součástí je mostek
s uloženým vedením NTL plynovodu k obytné zástavbě v sousedství jezu Hodonín. Přeložka bude
řešena napojením z lokality Štěpnice v délce 650 m.
SO 09 – Opevnění dna a břehu vjezdu do ramene Staré Moravy
Opatření řeší opevnění dna a šikmých břehů od odbočení z řeky Moravy k prahu nápustného objektu a
plavební komory a obou rejd. Opevnění bude tvořeno kamenným záhozem tl. 0,3 m a ploše 1500 m2.
SO 10 – Prohrábky koryta ramene Staré Moravy
Pro zajištění potřebné plavební šířky 10 m a hloubky 1,5 m bude potřeba lokálně provést úpravu –
prohrábku koryta starého ramene i mimo plánované přístavy. Rozsah prohrábek není významný, co do
hloubky i šířky. Z oměřeného tvaru koryta, které je zaznamenáno v příčných řezech vyplývá, že dnešní
koryto z převážné části splňuje potřebné parametry a budou potřeba jen dílčí úpravy, při kterých
hloubka prohrábky nepřesáhne 0,3 m a záběr do břehu pouze lokálně maximálně 1 až 2 m. Celkově se
jedná o objem 110 m3, přičemž půjde o mělkou prohrábku. Největší plocha prohrábky bude provedena
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v místě budoucí plavební komory. V navazujícím oblouku dojde pouze k mírnému rozšíření dna na
každé straně v rozsahu 1 m, lokálně o 2 m. Hloubka prohrábek je maximálně 0,3 m.
SO 11 – Informační systém na plavební komoře
Informační systém bude tvořen sadou pevných informačních tabulí s potřebnými údaji o vodní cestě,
mapkou, provozním, popřípadě dalšími informacemi.
SO 12 – Plavební značení
Plavební značení bude zahrnovat pevné svislé plavební znaky v břehové části na odbočení Staré
Moravy a před plavební komorou.
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Charakteristika potenciálně dotčených lokalit v ČR

5.

Výběr lokalit, jež mohou být dotčeny potenciálními vlivy plánovaného záměru je ovlivněn zejména
skutečností, že záměr bude ovlivňovat samotný tok řeky Moravy a jeho bezprostřední okolí v aluviu
řeky. To se následně promítá do úvah o možném ovlivnění migrace, migračních cest a kontinuity
aluvia s následným vlivem na předměty ochrany, ale také na integritu soustavy Natura 2000.
Z potenciálně dotčených lokalit soustavy Natura 2000 jde zejména o možnost dotčení ptačích oblastí
CZ0621025 Bzenecká doubrava- Strážnické Pomoraví a CZ0621027 Soutok – Tvrdonicko, mezi
kterými je záměr umístěn. Dále se hodnocení zabývá evropsky významnými lokalitami CZ0624071
Očov, CZ0624068 Strážnická Morava, CZ0623797 Strážnicko a CZ0624119 Soutok – Podluží, které
svojí lokalizací, charakterem biotopů a možností přenosu vlivů záměru souvisí se záměrem a mohou
být potenciálně přímo i nepřímo dotčeny a to především z pohledu vzniku negativních vlivů, omezení
migrace či souvislosti populací předmětů ochrany.

Obr. 4: České lokality soustavy Natura 2000 v okolí záměru (http://mapy.nature.cz/

Ptačí oblasti

5.1.

Záměr se nachází nedaleko od území Ptačí oblasti PO CZ0621025 Bzenecká doubrava- Strážnické
Pomoraví, PO CZ0621027 - Soutok - Tvrdonicko a v blízkosti Slovenského chráneného vtáčieho
územia (CHVÚ) Záhorské Pomoravie. Vzhledem k umístění a rozsahu záměru jsou další ptačí oblasti
mimo dosah přímých i nepřímých vlivů.
PO CZ0621025 Bzenecká doubrava- Strážnické Pomoraví

5.1.1.

Název: Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Kód lokality:
Kraj:

CZ0621025

Jihomoravský kraj

Rozloha:

11.725 ha

Kategorie
chráněného území:

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

druh

A031 čáp bílý (Ciconia ciconia)
A224 lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
A081 moták pochop (Circus aeruginosus)
A246 skřivan lesní (Lullula arborea)
A429 strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)
A238 strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)
5.1.2.

PO CZ0621025 Soutok - Tvrdonicko

Název: Soutok - Tvrdonicko
Kód lokality:

CZ0621027

Kraj: Jihomoravský kraj
Rozloha:

9575 ha

Kategorie
chráněného území:

Ptačí oblast

Popis:
V oblasti převažují čtvrtohorní uloženiny – písky a jíly. Spadá do podcelku Dyjsko-moravská niva
jako část Dolnomoravského úvalu. Tvoří akumulační rovinu s četnými meandry, je zde nejnižší místo
Moravy. Reliéf je tvořen meandry, mrtvými rameny, umělými koryty, místy vystupují nízké terasy
převáté v přesypy, tzv. hrúdy. Rozsáhlé části jsou pravidelně zaplavovány. Vyskytují se nivní půdy,
pseudogleje a gleje.
Velkou plochu v území zaujímají lesní porosty - tvrdé luhy s převahou dubů a místy i měkké luhy s
Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 75002Přerov, DIČ: CZ6807220299, IČ: 66341531
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vrbami a olší. Území je protkáno četnými zavodňovacími kanály a řeka Morava zde vytvořila slepá
ramena, která jsou dobře zachovalá. Na vyvýšených místech, hrúdech, jsou vytvořena xerotermní
travinobylinná společenstva, kdežto v nivách řek jsou dobře zachovalé a udržované vlhké louky.
Z hlediska celé České republiky jedno z nejcennějších území. Dosud zjištěno 240 druhů ptáků. Jde o
hnízdiště, zimoviště i tahovou zastávku. V oblasti Soutok-Tvrdonicko hnízdí celkem 21 druhů přílohy
I, z nichž splňuje kritéria osm. Lokalita Soutok je významná jako hnízdiště dravců, hnízdí pravidelně
tu 10 druhů. Existuje tu jediné hnízdiště orla královského (Aquila heliaca) v ČR. Jedinečné je tahové
shromaždiště a společné nocoviště luňáků červených (Milvus milvus). Typickým druhem pro oblast je
čáp bílý (Ciconia ciconia) hnízdící ve třech společných lesních koloniích společně s volavkami
popelavými. Volně hnízdí na odumírajících dubech cca 50 párů. V lužních lesích hnízdí ptáci vázaní
na dutiny: žluna šedá (Picus canus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) a lejsek bělokrký
(Ficedula albicollis). Na vlhkých nivních loukách hnízdí chřástal polní (Crex crex) v počtu až 23
volajících samců, bekasina otavní (Gallinago gallinago). V mokřadu Spodní Pláka hnízdí chřástal
kropenatý (Porzana porzana), chřástal malý (Porzana parva) a chřástal vodní (Rallus aquaticus),
jejichž počty kolísají na režimu umělého zaplavování a úrovně vodní hladiny. Na neregulované části
Dyje a na Kyjovce a na obnovených lesních kanálech a příkopech hnízdí ledňáček říční (Alcedo
atthis), ojediněle pisík obecný (Actitis hypoleucos), kulík říční (Charadrius dubius) a břehule říční
(Riparia riparia). Oblast významná i jako zimoviště na řekách Dyji a Moravě. Shromažďuje se tam až
několik tisíc kachen a severských druhů hus.
Předměty ochrany:
kód

druh

A031 čáp bílý (Ciconia ciconia)
A229 ledňáček říční (Alcedo atthis)
A321 lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
A074 luňák červený (Milvus milvus)
A073 luňák hnědý (Milvus migrans)
A511 raroh velký
A429 strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)
A072 včelojed lesní (Pernis apivorus)
A234 žluna šedá (Picus canus),
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5.2.

Evropsky významné lokality

5.2.1.

CZ0621025 – Strážnická Morava

Rozloha:

658 ha

Navrhovaná kategorie ochrany:

Přírodní rezervace - část

Biogeografická oblast: panonská
Nadmořská výška: 150 - 179 m n. m.
Popis:
Území se nachází ve střední části Dolnomoravského úvalu, v nivě Moravy mezi obcemi Vnorovy a
Rohatec, cca 3 km SZ od Strážnice.
Ve vegetačním krytu převládají tvrdé luhy nížinných řek, v menší míře jsou zastoupeny v okolí
vodních toků, kanálů a slepých ramen také měkké luhy a na sušších stanovištích i panonské
dubohabřiny, ovšem s dosti pozměněnou strukturou. Na starých ramenech, kanálech a tůních se velmi
často nachází vegetace stojatých vod s výskytem např. šejdračky bahenní (Zannichellia palustris),
hvězdoše (Callitriche sp). Podél koryta Moravy lze nalézt vegetaci bahnitých říčních náplavů, říční
rákosiny a bylinné lemy nížinných řek, v okolí mrtvých ramen místy vegetaci vysokých ostřic. Z
lučních porostů se místy vyskytují aluviální psárkové louky. V území se vyskytuje řada slepých ramen
a mělkých tůní.
Jedná se o výrazný lesní celek v jinak odlesněné krajině s částí dochovaného původního koryta řeky
Moravy.
Z naturových druhů se zde vyskytují piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), lesák rumělkový (Cucujus
cinnaberinus) a klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia). Z dalších evropsky významných druhů zde
žije ohrožená klínatka žlutonohá (Gomphus flavipes), zařazená do přílohy IV Směrnice o stanovištích.
Pozornost zasluhuje i výskyt klínatky obecné (Gomphus vulgatissimus). Všechny tři uvedené druhy
klínatek potřebují pro svůj vývoj koryto přirozeného charakteru s mělčinami s písčitým až štěrkovým
sedimentem. Pro líhnutí a život imág těchto druhů jsou důležité přirozené nezpevněné břehy a
štěrkopískové lavice. Lze zde předpokládat výskyt dalších ohrožených bezobratlých vázaných na
štěrkopískové lavice.
Území je také významnou ornitologickou lokalitou - výskyt množství zvláště chráněných druhů orlovec říční (Pandion haliaetus), ledňáček říční (Alcedo atthis), břehule říční (Riparia riparia), pisík
obecný (Actitis hypoleucos), kulík říční (Charadrius dubius), kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), v
PR Oskovec I a PR Oskovec II početné kolonie volavek a čápů bílých (Ciconia ciconia).
Porosty tvrdého luhu (L2.3A, L2.3B) jsou relativně kvalitní, menší část je pralesovitého charakteru s
různověkou strukturou, v menší míře se dochovaly měkké luhy (L2.4). Podél koryta Moravy lze nalézt
vegetaci bahnitých říčních náplavů (M6) a bylinné lemy nížinných řek (M7). Významný je i výskyt
makrofytní vegetace stojatých vod (V1F). Tyto typy vegetace se zachovaly především díky
dochovanému přirozenému úseku Moravy, který tak představuje ve svém rozsahu zcela jedinečnou
ukázku přirozeně meandrujícího toku na dolních tocích moravských řek. Pro ochranu tohoto fenoménu
zde byla zřízena PP Osypané břehy.
Z naturových druhů se zde vyskytují piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), lesák rumělkový (Cucujus
cinnaberinus) a klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia). Z dalších evropsky významných druhů zde
žije ohrožená klínatka žlutonohá (Gomphus flavipes), zařazená do přílohy IV Směrnice o stanovištích.
Pozornost zasluhuje i výskyt klínatky obecné (Gomphus vulgatissimus).
Území je také významnou ornitologickou lokalitou.

Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 75002Přerov, DIČ: CZ6807220299, IČ: 66341531

20

„Plavební komora Hodonín“

Předměty ochrany:
kód

stanoviště

3150

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3270

Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.

6430

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

91E0

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

91F0

Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j.
habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F.
angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

kód

druh

1337

bobr evropský (Castor fiber)

1037

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

1086

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

1145

piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)
CZ0623797 – Strážnicko

5.2.2.
Rozloha:

181 ha

Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast: panonská
Nadmořská výška: 154- 169 m n. m.
Popis:
Lokalita se rozkládá ve střední části Dolnomoravského úvalu, v nivě Moravy, mezi Veselím nad
Moravou a soutokem Moravy a Radějovky. Území zahrnuje plavební kanál a síť navazujících vodních
toků.
Vegetační pokryv je tvořen mozaikou zachovalých aluviálních psárkových luk, rákosin eutrofních a
stojatých vod, společenstvy vysokých ostřic a fragmenty měkkých luhů. V některých vodních
kanálech zůstaly zachovány fragmenty makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních
stojatých vod a místy vegetace mělkých stojatých vod s dominujícími lakušníky. Výskyt celé řady
chráněných a ohrožených živočichů vázaných na vodní a mokřadní biotopy - bobr evropský (Castor
fiber), ohniváček černočárý (Lycaena dispar) a velevrub tupý (Unio crassus).
Předměty ochrany:
kód

druh

1060

ohniváček černočárný (Lycaena dispar)
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5.2.3.
Rozloha:

CZ0624071 – Očov
288 ha

Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast: panonská
Nadmořská výška: 150- 180 m n. m.
Popis:
Komplex lužního lesa a mokřadních luk v nivě řeky Moravy mezi Hodonínem, Rohatcem a státní
hranicí se Slovenskem.
Dominantním typem vegetace jsou tvrdé luhy nížinných řek. Na místě zazemněných slepých ramen
zůstaly dochovány fragmenty měkkých luhů. V některých slepých ramenech zůstala zachována
vegetace makrofyt a pobřežní vegetace rákosin a vysokých ostřic. V severní části komplexu se nachází
místy i reprezentativní ovsíkové louky. Na lokalitě Očovské louky se nachází cenný komplex
kontinentálních luk svazu Deschampsion cespitosae, místy v mozaice s bezkolencovými loukami.
Poměrně rozlehlý komplex lesů v odlesněné krajině.
Porosty jsou člověkem ovlivněné, nicméně stále ještě reprezentativní a relativně dobře zachované. Z
Očovských luk je uváděna řada ohrožených a vzácných rostlin např. česnek hranatý (Allium
angulosum), hvozdík pyšný (Dianthus superbus), konitrud lékařský (Gratiola officinalis), žluťucha
žlutá (Thalictrum flavum), pryšec bahenní (Euphorbia palustris), violka nízká (Viola pumila), jarva
žilnatá (Cnidium dubium), ostřice černoklasá (Carex melanostachya), blešník úplavičný (Pulicaria
dysenterica), koromáč olešníkový (Silaum silaus), kosatec sibiřský (Iris sibirica), mléč bahenní
(Sonchus palustris), ožanka čpavá (Teucrium scordium), rozrazil dlouholistý (Pseudolysimachion
maritimum) či řeřišnice Matthioliho (Cardamine matthioli).
Zaznamenaná vodní makrofyta v této lokalitě lze označit za běžnější druhy, rostou zde např. růžkatec
ostnitý (Ceratophyllum demersum), rdest kadeřavý (Potamogeton crispus), rdesno obojživelné
(Persicaria amphibia), okřehky (Lemna spp.), závitka mnohokořenná (Spirodela polyrhiza).
Z vzácných a ohrožených druhů bezobratlých se v EVL nachází např. klínatka obecná (Gomphus
vulgatissimus), klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia), šídlo rákosní (Aeshna affinis), šídlo tmavé
(Anax parthenope), šídlatka tmavá (Lestes dryas), lesklice velká (Epitheca bimaculata), vážka
rumělková (Sympetrum depressiusculum), polník Agrilus auricollis, krasci Anthaxia manca, Anthaxia
podolica a Dicerca alni, tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus),
ohniváček černočárný (Lycaena dispar), pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena), okáč
kostřavový (Arethusana arethusa) či listonoh letní (Triops cancriformis).
Z ichtyofauny bylo v rámci EVL zaznamenáno 13 druhů: jelec tloušť (Squalis cephalus), kapr obecný
(Cyprinus carpio), cejn velký (Abramis brama), lín obecný (Tinca tinca), karas stříbřitý (Carassius
gibelio), perlín ostrobřichý (Scardinius erythropthalmus), plotice obecná (Rutilus rutilus), ouklej
obecná (Alburnus alburnus), štika obecná (Esox lucius), okoun říční (Perca fluviatilis), sumec velký
(Silurus glanis) a také dva evropsky významné druhy ryb: druh dříve klasifikován jako hrouzek
běloploutvý (Romanogobio albipinnatus), dle současné klasifikace hrouzek Romanogobio vladykovi, a
předmět ochrany hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus), která je vázána na výskyt listožábrých
mlžů z rodů škeble (Anodonta sp.) a velevrub (Unio sp.).
Z obojživelníků se zde nachází např. kuňka obecná (Bombina bombina). Z ptáků vyskytujících se v
EVL je třeba zmínit vodouše rudonohého (Tringa totanus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis), břehouše
černoocasého (Limosa limosa) či konipase lučního (Motacilla flava). V území se rovněž nachází bobr
evropský (Castor fiber).
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Předměty ochrany:
kód
3150
6410
6440
91E0
91F0

kód
1134

stanoviště

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion
caeruleae)
Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j.
habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F.
angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)
druh

hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)

5.2.4.
Rozloha:

CZ0624119 – Soutok - Podluží
9714 ha

Navrhovaná kategorie ochrany:
Národní přírodní rezervace - část, Národní přírodní památka část, Přírodní rezervace - část, Přírodní památka - část
Biogeografická oblast: panonská
Nadmořská výška: 146 - 166 m n. m.
Popis:
Rozsáhlý komplex lužních lesů a luk ležící v jižní části Dolnomoravského úvalu, mezi obcemi
Břeclav, Lanžhot, Kostice, Tvrdonice, Týnec, Mikulčice a řekami Morava a Dyje, které zde tvoří
Velmi cenný úsek řeky Moravy se zachovalými lužními pralesy a rozsáhlými nivními loukami. Reliéf
je tvořen plochou říční nivou s obvyklou nadmořskou výškou v rozpětí 151 až 154 m. Nejnižší bod je
na soutoku Moravy a Dyje: 148 m n. m. Občasné vyvýšeniny jsou pozůstatky starších říčních teras,
případně byly vytvořeny navátými písky. Podkladem jsou kvartérní písčitohlinité říční sedimenty
místy s roztroušenými valouny.
Podle geomorfologického členění lokalita patří k celku Dolnomoravský úval. Území má klasickou
nivní geomorfologii s volnými meandry a rameny v různém stadiu zazemnění a vyvýšeninami hrúdů.
Hrúdy představují pozůstatky starých říčních teras a písečných přesypů, vystupují až 3 m nad okolní
terén. V půdním pokryvu jsou nejčastěji zastoupeny fluvizemě doplněné gleji a stagnogleji, na
hrúdech převažuje kambizem arenická. Na místě bývalých mrtvých ramen se vyvíjí slatiny a slatinné
zeminy.
Dominantním biotopem jsou lesní porosty charakteru tvrdého luhu, v menší míře také měkký luh,
jehož porosty byly negativně ovlivněny změnami vodního režimu. Na sušších nezaplavovaných
vyvýšeninách (hrúdy) se pak nachází vegetace panonských dubohabřin spolu s fragmenty
teplomilných doubrav a acidofilními suchými trávníky.
Významným prvkem území jsou svým rozsahem unikátní luční porosty, převážně charakteru
kontinentálních zaplavovaných luk, místy i střídavě vlhké bezkolencové louky. V litorálu většiny
vodotečí se vyskytuje vegetace bahnitých říčních náplavů. Ojediněle se vyskytuje i vegetace
jednoletých vlhkomilných bylin. Komplexem lesních a lučních porostů se prolíná řada vodních
stanovišť. Nachází se zde jak vegetace stojatých vod, tak i vegetace vodních toků s četnými
ohroženými druhy rostlin. Na lokalitě se vyskytuje také řada chráněných a ohrožených živočišných
druhů.
Nejrozsáhlejší komplex zachovalých lesů, luk a mokřadů v aluviu Moravy a Dyje s širokou škálou
přírodních stanovišť a bohatou flórou a faunou. Území je v podmínkách ČR unikátní rozsahem a
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kvalitou porostů tvrdého luhu, přestože většina z nich byla ve druhé pol. 20. století nepříznivě
postižena změnami hydrologických podmínek a zřízením obory. Značná část má charakter
pralesovitých porostů, které tvoří nedělitelný komplex s dalšími typy biotopů. Na hrúdech je vyvinuta
kvalitní vegetace acidofilních suchých trávníků. Území je mimořádně významné také rozsahem a
kvalitou lučních biotopů, především kontinentálních zaplavovaných luk, které hostí množství
významných druhů. Na vodních stanovištích se nachází řada ohrožených druhů rostlin tekoucích i
stojatých vod. Z dalších významných biotopů se zde vyskytují měkké luhy a panonské dubohabřiny.
Předměty ochrany:

kód
3150

91G0

stanoviště
Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a CallitrichoBatrachion
Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p.
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (FestucoBrometalia)
Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae) *
Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a
jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo
jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek atlanstké a
středoevropské provincie (Ulmenion minoris)
Panonské dubohabřiny *

kód

druh

1337
1130

bobr evropský (Castor fiber)
bolen dravý (Aspius aspius)

1993
1159
1134
1124
2555
1157
1188
1186
1060
2522
1084
1145
1149
4056
1088
1032
1355

čolek podunajský (Triturus dobrogicus)
drsek větší (Zingel zingel)
hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)
hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus)
ježdík dunajský (Gymnocephalus schraetzer)
ježdík žlutý (Gymnocephalus schraetzer)
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
ohniváček černočárý (Lycaena dispar)
ostrucha křivočará (Pelecus cultratus)
páchník hnědý (Osmoderma eremita) *
piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)
sekavec písečný (Cobitis taenia)
svinutec tenký (Anisus vorticulus)
tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)
velevrub tupý (Unio crassus)
vydra říční (Lutra lutra)

3260
3270
6210
6440
91E0

91F0

* prioritní druhy a stanoviště
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6.

Charakteristika potenciálně dotčených lokalit mimo ČR

Přímo ovlivněné záměrem může být EVL SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy, které se nachází na
protilehlém břehu Moravy. Dále může vlivům podléhat EVL SKUEV0314 Morava, reprezentovaná
samotným tokem Moravy mezi Kůty a Devínem.
Pravděpodobné je i dotčení Slovenské ptačí oblasti SKCHUV016 Záhorské Pomoravie rozkládající se
na protilehlém břehu Moravy, a zahrnující i dále jižněji položené území aluvia na území Slovenska.
Ostatní lokality Slovenské strany aluvia Moravy jako jsou SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy,
SKUEV0165 Kůtsky les nebo SKUEV0311 Kačienky jsou s vysokou pravděpodobností díky
předpokládanému druhu a rozsahu negativních vlivů, vzdálenosti, i vzhledem k předmětům ochrany
mimo vliv záměru. To samé lze konstatovat o potenciálně dotčených lokalitách soustavy Natura 2000
v Rakousku (EVL (FFH-Gebiet AT1202000) a PO (Europäischen Vogelschutzgebiet AT1202V00)
March – Thaya – Auen). Uvedené lokality tedy nemohou být potenciálně přímo i nepřímo dotčeny a to
především z pohledu vzniku negativních vlivů, omezení migrace či souvislosti populací předmětů
ochrany.
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6.1.1.
Rozloha:

CHVÚ SKCHVU016 Záhorské Pomoravie
33069 ha

Biogeografická oblast: panonská

Obr. 5: Lokality soustavy Natura 2000 – CHVÚ SKCHVU016 Záhorské Pomoravie
(http://www.sopsr.sk)
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Poloha:
Levobřežní niva Moravy a jejích přítoků od Skalice po Devínskou Novou Ves.
Ekotop:
Území zahrnuje lužní lesy a aluviální louky a mokřady jako klíčová stanoviště chráněných druhů ležící
na podkladu fluviálních sedimentů.
Kvalita a význam:
S pohledu avifauny je niva Moravy jednou z nejcennějších lokalit. Systém zachovaných a různé
vyvinutých mokřadů (močály, potoky, kanály, mokré louky, ramena, lužní lesy a periodické tůně)
tvoří vysoce kvalitní podmínky pro druhů jako je chřástal kropenatý (Porzana porzana), bukač velký
(Botaurus stellaris), luňák červený (Milvus milvus), raroh velký (Falco cherrug), luňák hnědý (Milvus
migrans), bukáček malý (Ixobrychus minutus), čírka modrá (Anas querquedula), kopřivka obecná
(Anas strepera), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) a vodouš rudonohý (Tringa totanus).
6.1.2.

SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy

Názov: Skalické alúvium Moravy
Kód územia: SKUEV0315
Kraj: TRNAVSKÝ KRAJ
Rozloha: 251,45 ha
Správca územia: CHKO Záhorie

Biotopy, které jsou předmětem ochrany
3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.
91F0

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Druhy, které jsou předmětem ochrany
lesák rumělkový
kuňka ohnivá
roháč obecný
tesařík velký
hořavka duhová

Cucujus cinnaberinus
Bombina bombina
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Rhodeus sericeus amarus
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velevrub tupý
klínatka rohatá
ježdík dunajský
hrouzek běloploutvý
čolek dunajský
bobr obecný
bolen dravý

6.1.3.

Unio crassus
Ophiogomphus cecilia
Gymnocephalus baloni
Gobio albipinnatus
Triturus dobrogicus
Castor fiber
Aspius aspius

SKUEV0314 Morava

Názov: Morava
Kód územia: SKUEV0314
Kraj: BRATISLAVSKÝ KRAJ
Rozloha: 389,92 ha
Správca územia: CHKO Záhorie

Biotopy, které jsou předmětem ochrany
3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.
6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii
Druhy, které jsou předmětem ochrany
vranka obecná
kuňka ohnivá
vydra říční
vrápenec malý
netopýr černý
netopýr velký
netopýr pobřežní
hořavka duhová
velevrub tupý
drsek větší
hrouzek Kesslerův

Cottus gobio
Bombina bombina
Lutra lutra
Rhinolophus hipposideros
Barbastella barbastellus
Myotis myotis
Myotis dasycneme
Rhodeus sericeus amarus
Unio crassus
Zingel streber
Gobio kessleri
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piskoř pruhovaný
klínatka rohatá
ježdík dunajský
hrouzek běloploutvý
čolek dunajský
sekavčík horský (zlatavý)
vrkoč štíhlý
sekavec písečný
bobr obecný
bolen dravý
ježdík žlutý
ostrucha křivočará

7.

Misgurnus fossilis
Ophiogomphus cecilia
Gymnocephalus baloni
Gobio albipinnatus
Triturus dobrogicus
Sabanejewia aurata
Anisus vorticulus
Cobitis taenia
Castor fiber
Aspius aspius
Gymnocephalus schraetser
Pelecus cultratus

Hodnocení úplnosti podkladů

Pro posouzení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000 byly použity zejména citované speciální
a odborné podklady a terénní průzkumy autora, včetně zpracovaného biologického hodnocení
zaměřeného i na předměty ochrany dotčených lokalit.
Materiály byly doplňovány konzultacemi se zadavatelem a zpracovateli dílčích studií. Použité
podklady z pohledu jejich rozsahu a kompletnosti považuji za dostatečné.

8.

Definice pravděpodobných vlivů záměru na předměty ochrany

Vlivy realizace záměru vyplývající ze stavební činnosti většího rozsahu jako jsou:
 omezení a dočasný nebo trvalý zánik vodních, pobřežních a nivních biotopů vlivem stavby
 změna přírodních poměrů v toku a okolí, změna průtoků, proudění či toků vod
 dočasná změna hladin vod (i podpovrchových) v toku Staré Moravy v důsledku realizace
stavby
 zvýšení dopravy – doprava kameniva, materiálu, sedimentu výkopku apod.
 hluk, emise, vibrace z dopravy a stavební činnosti
 zvýšený pohyb osob a techniky v rámci realizace stavby
 kácení dřevin
 zemní práce a výkopy s narušením lokálních odtokových poměrů, zákal vody
 narušení půdního povrchu a otevření prostoru pro ruderální a invazní druhy
 zavlečení ruderálních, invazních a nepůvodních druhů rostlin s rizikem šíření do okolí.
 úniky látek do okolí stavby (prašnost, provozní kapaliny a stavební materiály)
Vlivy vyplývající z provozu záměru:
 změna stanovišť a biotopů v břehové linii na hrázích a v dotčených vodních plochách
 havárie a úniky provozních kapalin (vliv již částečně existuje)
 zákal vody a vlnobití (vliv již částečně existuje) s ovlivněním příbřežních biotopů
 hluk, emise, zvýšený pohyb osob (vliv již částečně existuje)
 zvýšení intenzity lodního provozu
 migrace plavební komorou
 ovlivnění hladin podpovrchových vod
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9.

Definice pravděpodobných kumulativních vlivů na předměty ochrany

Ke kumulaci negativních vlivů dochází v oblasti dalších vodních staveb v oblasti Moravy a jejích
přítoků. Jedná se ale povětšinou o údržbové práce drobného charakteru, které neovlivní EVL a PO
v oblasti. Práce většího rozsahu v blízkosti záměru nejsou zjištěny.

10.

Definice přeshraničních vlivů a jejich vyhodnocení

Místo realizace záměru je situováno do blízkosti státní hranice se Slovenskou republikou. Je zde tedy
předpoklad, že vlivy způsobené realizací a provozem záměru budou ovlivňovat, byť nepřímo, i své
širší okolí a mohou tedy zasáhnout na území sousedního státu. Zde přímo na hranici vedoucí středem
toku řeky Moravy rozkládá ptačí oblast CHVÚ SKCHVU016 Záhorské Pomoravie. Další možnost
ovlivnění přeshraničních lokalit vychází ze skutečnosti, že záměr je částečně umístěn do toku hraniční
řeky Moravy a do jejího aluvia. Je zde předpoklad šíření vlivů způsobených realizací a provozem
záměru po a proti proudu toku, a také aluviem – v obou případech se navíc jedná o významný
migrační koridor. Ve všech případech zde platí předpoklad, že případné vlivy se tokem mohou šířit na
poměrně značnou vzdálenost, případně ovlivňovat rozsáhlejší území toku a aluvia a to jak
v poproudnéma, tak protiproudném směru. U obou variant je uvažováno s identickými potenciálními
vlivy.

10.1.

Vlivy na CHVÚ SKCHVU016 Záhorské Pomoravie

Vzhledem k poloze záměru na okraji intravilánu s poměrně hustým pohybem lidí a dopravních
prostředků, nelze předpokládat vlivy na druhy předměty ochrany vyskytující se mimo vodní prostředí
související se záměrem (bukač velký (Botaurus stellaris), luňák červený (Milvus milvus), raroh velký
(Falco cherrug), luňák hnědý (Milvus migrans), bukáček malý (Ixobrychus minutus), vodouš
rudonohý (Tringa totanus). Srážkou vody v případě budování úprav na jezu Hodoním a vstupních
objektů do Staré Moravy mohou být ovlivněny následující předměty ochrany - chřástal kropenatý
(Porzana porzana), čírka modrá (Anas querquedula), kopřivka obecná (Anas strepera), zrzohlávka
rudozobá (Netta rufina). Spíše než jejich hnízdiště mohou být ovlivněny jejich mimo hnízdní pobyty
v nadjezí. Z tohoto důvodu lze hodnocení vlivů definovat v rozsahu mírného negativního vlivu.

10.2.

Vlivy na SKUEV0314 Morava

Dotčená EVL je vyhlášena v poměrně velké vzdálenosti od záměru. Jelikož se záměr nebude dotýkat
samotného jezu Hodonín, nelze očekávat významné vlivy na tok řeky Moravy a tím ani na předměty
ochrany jmenované EVL.

10.3.

Vlivy na SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy

EVL se rozkládá v bezprostřední blízkosti toku Moravy na protilehlém břehu od záměru a na toku
Moravy nad záměrem – ve vzdutí jezu Hodonín. Případné srážky na jezu nebo zvýšená intenzita
dopravy a s ní související vlivy pak mohou ovlivnit populace předmětů ochrany jako hořavka duhová
(Rhodeus sericeus amarus), velevrub tupý (Unio crassus), klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia),
ježdík dunajský (Gymnocephalus baloni) a hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus). S tím, že se
předpokládá, že populace na vodu vázaných a vodních živočichů jsou v rámci toku Moravy propojené
a neznají státních hranic, tj. pokud je druh ovlivněn na české části toku, lze automaticky toto hodnotit
jako ovlivnění celé populace, tj. populace ve slovenské části toku. Zvýšení frekvence lodní dopravy
vázané na nově budované přístavy nebude zásadně ovlivňovat tok řeky, který je kanalizován. Připustit
lze nepřímé vlivy jako je zvýšený pohyb osob a lodí, hluk a další vlivy způsobené lodní dopravou. Při
předpokladu, že srážky v nadjezí nejsou v průběhu stavby plánovány, a při předpokladu, že uvedené
druhy nejsou ve většině rozsahu svých populací soustředěny do prostoru předpokládaného ovlivnění,
jakožto i za předpokladu zachování vodního prostředí v toku, lze usuzovat na mírný negativní vliv na
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tuto lokalitu soustavy Natura 2000.

Tabulka vyhodnocení vlivů na předměty ochrany EVL SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy
kód
3150
3270
91F0

kód

11.

stanoviště
Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací
typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
Bahnité břehy řek s vegetací svazů
Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.
Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus
robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j.
habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým
(Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F.
angustifolia) podél velkých řek atlantské a
středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

vliv

poznámka

Var. I

Var. II

0

0

Biotop se vyskytuje mimo záměr.

0

0

0

0

Biotop se vyskytuje v slepých
ramenech a kanálech.
Biotop se vyskytuje v sousedství
záměru a nebude dotčen.

druh
lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
roháč obecný (Lucanus cervus)
tesařík velký (Cerambyx cerdo)
hořavka duhová (Rhodeus sericeus
amarus)

0
0
0
0
-1

0
0
0
0
-1

velevrub tupý (Unio crassus)

-1

-1

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

-1

-1

ježdík dunajský (Gymnocephalus baloni)

-1

-1

hrouzek běloploutvý (Gobio
albipinnatus)
čolek dunajský (Triturus dobrogicus)
bobr obecný (Castor fiber)

-1

-1

0
-1

0
-1

bolen dravý (Aspius aspius)

-1

-1

poznámka
Druh nebude dotčen.
Druh nebude dotčen.
Druh nebude dotčen.
Druh nebude dotčen.
Druh může být dotčen v pobřežních
částech Moravy, a to dopravou
v nadjezí.
K dotčení může dojít při zakládání
stavby v nadjezí.
K dotčení může dojít při zakládání
stavby v nadjezí.
K dotčení může dojít při zakládání
stavby v nadjezí.
K dotčení může dojít při zakládání
stavby v nadjezí.
Druh nebude dotčen.
Druh může být rušen zvýšenou
dopravou
K dotčení může dojít při zakládání
stavby v nadjezí i zvýšenou dopravou.

Vyhodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany

Jako nepřímo dotčené jsou identifikovány ptačí oblasti PO CZ0621025 Bzenecká doubravaStrážnické Pomoraví a PO CZ0621025 Soutok – Tvrdonicko. Obě zahrnují tok Moravy a tím i druhy
vázané na vodní a prostředí a prostředí aluvií velkých řek.
Potenciálně nepřímo dotčené EVL jsou EVL CZ0621025 Strážnická Morava, EVL CZ0623797
Strážnicko a EVL CZ0624119 Soutok – Podluží. Jmenované lokality soustavy natura 2000 leží v nivě
Moravy a jejich přítoků a zahrnují předměty ochrany vázané na vodní prostředí řek a nivní biotopy.
EVL CZ0624071 Očov lze pokládat za záměrem potenciálně přímo ovlivněnou lokalitu, jelikož se její
část rozkládá na toku Moravy (zde na české straně toku navazuje na EVL SKUEV0315 Skalické
alúvium Moravy) ve vzdutí jezu Hodonín, které bude ovlivněno záměrem.
Z hlediska posuzovaných variant je uvažováno o identických vlivech u lokalit soustavy Natura 2000,
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které nejsou přímo ovlivněny. U přímo ovlivněné EVL CZ0624071 Očov lze vzhledem
k dispozičnímu řešení varianty II - přístavu v lokalitě U jezu počítat s vlivy odlišnými v závislosti na
technickém řešení jednotlivých variant přístavu a jejich lokalizací.

11.1.

Vlivy v období stavby

Potenciálně dotčené ptačí oblasti nezahrnují ani jeden předmět ochrany, který by byl bezprostředně
vázaný na vodní prostředí, nebo prostředí které by mohl záměr, byť nepřímo ovlivnit. Je možné tedy
konstatovat, že záměr nebude mít vliv na předměty ochrany potenciálně dotčených ptačích oblastí.
Dále od záměru leží EVL CZ0623797 Strážnicko, CZ0621025 Strážnická Morava a EVL CZ0624119
Soutok – Podluží. V obou případech se lokality přímo záměru nedotýkají a společným faktorem je zde
tok Moravy a jeho přítoky, ale také aluvium toků. V tomto případě nelze přes množství na vodu
vázaných předmětů ochrany uvažovat o přímém dotčení těchto Evropsky významných lokalit soustavy
Natura 2000 v rámci realizace záměru. Nepřímo by mohla být dotčena po proudu ležící lokalita EVL
CZ0623797 Strážnicko, ale to jen v případě havárie a podobných mimořádných událostí.
EVL CZ0624071 Očov lze pokládat za stavbou přímo ovlivněnou lokalitu a to z důvodu jejího
umístění ve vzdutí jezu Hodonín, kde sice nebude docházet k vynuceným manipulacím s vodní
hladinou ve vzdutí při zakládání a realizaci jednotlivých objektů, ale budou zde působit další nepřímé
vlivy stavby. Zachování stávajících hladin v nadjezí vylučuje přímé ovlivnněí jak předmětů ochrany
vázaných na vodní prostředí (hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus), Přirozené eutrofní vodní
nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition), tak předmětů ochrany (zejména biotopů
- Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým
(U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých
řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) a Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)) v bezprostředním okolí
toku Moravy a přilehlých vodních stanovištích. Nepřímé vlivy, jako jsou vibrace či hlukové
znečištění, nebudou mít na výše uvedené ani jiné předměty ochrany vliv, a to díky umístění stavby
mimo EVL a vzhledem k rozsahu stavby a jejímu umístění do urbanizovaného území. Ve variantě I
kdy je Přístav Východ nahrazen variantou II - řešením přístavu v lokalitě U jezu, lze uvažovat též o
výše uvedených vlivech. Samotná varianta II se řešením přístavu v lokalitě U jezu se navíc přibližuje
až na vzdálenost 80-100m k hranici EVL CZ0624071 Očov. Dále tato varianta bude znamenat
rozsáhlé zemní práce se zvýšením vlivů vyplývající z přesunu materiál. Ovlivněn může být i stav
podpovrchových vod a to drenací či zavodněním bezprostředního okolí bazénu přístaviště. Vzhledem
k poloze vůči dotčené EVL a vzhledem ke kvalitě a struktuře přilehlých biotopů nelze tento vliv
pokládat za významný.
Dle plánu výstavby popsaném v technické dokumentaci bude stavba zahájena v době vegetačního
klidu. Naopak práce spojené s vibracemi budou prováděny mimo období zimování ryb. Také bude
zachována průtočnost Staré Moravy.
Pokud dojde k poklesům hladiny v nadjezí, nebude toto způsobeno stavbou. Ostatní nepřímé vlivy
vyplývající ze stavební činnosti nebudou vzhledem ke vzdálenosti EVL od záměru takové intenzity,
aby se zde negativně projevovaly.
Var. I ani varianta II nebude ovlivňovat povodňové průtoky, jelikož obě varianty řešení jsou
lokalizovány v protipovodňově chráněném prostoru.

11.2.

Vlivy provozu a údržby

Provoz v plavební komoře navazující Staré Moravě a na samotné řece Moravě bude po dokončení
záměru dosahovat zvýšených hodnot oproti stávajícími stavu.
Z tohoto důvodu lze očekávat změnu ve vlivech na dotčené předměty ochrany dotčených lokalit
soustavy Natura 2000. Bude se jednat o vlivy nepřímé způsobené provozem vodních dopravních
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prostředků, jako jsou emise, hluk, vlastní pohyb lodí a osob, zákal a víření vody, vlivy v podobě
abraze břehů a vlnobití v břehové zóně při průjezdu lodí.
Výše zmíněné vlivy se budou týkat pouze lokality v protiproudné části Moravy - EVL CZ0624071
Očov. EVL CZ0623797 Strážnicko a CZ0621025 Strážnická Morava se provoz nedotkne vzhledem
k jeho svedení do Baťova kanálu, kde je tento již součástí jeho provozování.
Dotčená trasa předpokládaných plaveb tedy ovlivní bezprostředně prostředí toku Moravy v EVL
CZ0624071 Očov. Zde se jedná o upravený tok v rámci v minulosti provedených regulací
s opevněnými břehy a směrovou regulací provedenou odřezáním meandrů. Hodnota příbřežních částí
toku je tedy snížená, což ale nevylučuje výskyt předmětu ochrany - hořavky duhové (Rhodeus
sericeus amarus). Nebude se ale jednat o její typické stanoviště, které je možné určit spíše
v odřezaných meandrech a tůních – zde je také situována hlavní část populace. S respektováním této
skutečnosti leze konstatovat vliv na populaci tohoto předmětu ochrany vycházejícího z provozu
záměru jako vliv mírně negativní.
Ve variantě II je možné předpokládat zvýšené zatížení prostředí nepřímými vlivy jako je pohyb osob
v okolí přístavu, hluk apod. Vzhledem ke vzdálenosti od hranice EVL je možné ale vyloučit významné
vlivy této varianty vzhledem k předmětům ochrany dotčené EVL CZ0624071 Očov.
Ptačích oblastí a jejich předmětů ochrany se provoz záměru nebude dotýkat.

Vyhodnocení z hlediska předmětů ochrany

11.3.

Tabulka vyhodnocení vlivů na předměty ochrany EVL CZ0624071 Očov
kód

stanoviště

Přirozené eutrofní vodní nádrže
s vegetací typu Magnopotamion
nebo Hydrocharition
6410 Bezkolencové louky na
vápnitých, rašelinných nebo
hlinito-jílovitých půdách
(Molinion caeruleae)
6440 Nivní louky říčních údolí svazu
Cnidion dubii
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní
lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
91F0 Smíšené lužní lesy s dubem
letním (Quercus robur), jilmem
vazem (Ulmus laevis), j.
habrolistým (U. minor), jasanem
ztepilým (Fraxinus excelsior)
nebo j. úzkolistým (F.
angustifolia) podél velkých řek
atlantské a středoevropské
provincie (Ulmenion minoris)
3150

kód
1134

vliv

poznámka

Var. I

Var. II

0

0

K ovlivnění by mohlo dojít v případě dlouhodobé
srážky v nadjezí, která zde nebude realizována.

0

0

Biotop není v dosahu vlivů.

0

0

Biotop není v dosahu vlivů.

0

0

K mírnému ovlivnění by mohlo dojít v případě
dlouhodobé srážky v nadjezí, která zde nebude
realizována.

0

-1

K mírnému ovlivnění by mohlo dojít v případě
dlouhodobé srážky v nadjezí, která zde nebude
realizována.
U var. II může dojít k mírnému ovlivnění stavu
podpovrchových vod vznikem bazénu přístaviště

-1

-1

K dotčení může dojít při zakládání stavby
v nadjezí i zvýšenou dopravou.

druh

hořavka duhová (Rhodeus
sericeus amarus)
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11.4.

Vliv na integritu soustavy Natura 2000

Řeka Morava jako levostranný přítok Dunaje a tok II řádu a její niva je významným migračním
koridorem. Její význam pak podtrhuje severo-jižní orientace tohoto koridoru, které mu dodává
Středoevropského až Evropského významu.
Realizace nového napojení Staré Moravy na řeku Moravu zejména plavební komorou mírně zlepší
oproti stávajícímu stavu migrační prostupnost do tohoto ramene, které bohužel končí v MVE.
Plánovaná stavba tedy víceméně zachová stávající stav, který je charakterizován migrační bariérou
Hodonínského jezu. Zároveň stavba nezpůsobuje vlivy, které by se svojí propagací odrážely do stavu
populací předmětů ochrany soustavy Natura 2000 a to jak na Českém, tak na Slovenském či
Rakouském území. Nelze proto hovořit o negativním vlivu záměru na integritu soustavy Natura 2000.
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12.

Závěr
Na základě porovnání dostupných informací a dat o posuzovaném záměru
„Plavební komora Hodonín“

a jeho předpokládaných vlivů na soustavu Natura 2000 respektive na dotčené evropsky významné
lokality v okolí, a v souladu s výše vyvozenými závěry hodnocení jsem dospěl k závěru, že
posuzovaný záměr

nebude mít významný negativní vliv
ani v jedné z předložených variant na příznivý stav předmětů ochrany a celistvost
soustavy Natura 2000
Na základě posouzení vzdálenosti a možnosti propagace předpokládaných negativních vlivů záměru
byly možnosti významných vlivů na přeshraniční lokality soustavy Natura 2000 v Slovenské a
Rakouské republice vyloučeny. Vyloučeny byly i kumulativní vlivy se známými záměry.

13.

Zmírňující opatření a další doporučení



Kontrola invazních druhů rostlin, zejména neofytů (Reynoutria sp., Solidago sp., Impatiens
glandulifera, Helianthus tuberosus a dalších) na narušených a rekultivovaných plochách, a na
plochách deponií sedimentu a výkopků. Hrozí zde vysoké nebezpečí invaze do prostor PO.
Tyto plochy musí být min. 1x ročně kontrolovány až do stabilizace poměrů (zapojení
vegetace) tj. po dobu cca 5 let. V případě nálezu invazních druhů tyto musí být likvidovány.



Zahájení prací včetně kácení a skrývek provádět mimo vegetační období.



Případné srážky v nadjezí i Staré Moravě provádět pozvolně a v době vhodné z hlediska
vyskytujících se živočichů.



Zabránit kontaminaci vodního prostředí, případně jejímu šíření do souvisejících lokalit
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