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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
REKREAČNÍ PŘÍSTAV PETROV
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004
Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb. a č. 124/2008 Sb. (dále jen „zákon č. 100/2001
Sb.“), a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 tohoto zákona.
Záměr je zařazen do kategorie II, svým rozsahem a kapacitou přesáhne příslušné limitní hodnoty a bude
tedy ve smyslu §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona.
Záměr je situován na území lokalit soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické
Pomoraví a evropsky významné lokality Strážnicko). Vzhledem k tomu, že příslušný orgán ochrany přírody
svým stanoviskem nevyloučil významné vlivy na území evropsky významné lokality a ptačí oblasti, je záměr
ve smyslu §4 odst. 1 písm. e) citovaného zákona rovněž předmětem zjišťovacího řízení.
Oznámení je v souladu s tímto zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

A.2. IČ
67981801

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

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

A.5. Projektant
VH atelier, spol. s r.o.
Lidická 960/81, 602 00 Brno
Ing. Ivo Pospíšil - jednatel
tel: 541 240 021, e-mail: info@vhatelier.cz
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
REKREAČNÍ PŘÍSTAV PETROV
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.9.
Rekreační přístavy na jachty a malé čluny
B

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.
Dále dle §4 odst. 1 písm. e) citovaného zákona jsou předmětem posuzování stavby, činnosti a technologie,
které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu1 mohou
samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti;
tyto stavby, činnosti a technologie podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Posuzovaným záměrem je výstavba rekreačního přístavu v rámci dopravně významné, využívané vodní cesty
Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál), definované zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v k.ú.
Petrov u Hodonína. V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího
řízení záměr charakterizován následujícími údaji:
Plocha přístavního bazénu

4 120 m2 (nově vzniklá vodní plocha 3 710 m2)

Min. plavební hladina

167,92 m n.m.

Kóta dna přístavního bazénu

166,42 m n.m.

Dispozice přístavu bude umožňovat:

2 stání návrhového plavidla (20 x 5 m)
1 servisní stání pro návrhové plavidlo (20 x 5 m)
20 stání velkých plavidel (8 x 3 m)
22 stání malých plavidel (5 x 2,5 m).

Parkoviště

1

8 stání pro osobní vozidla

§ 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
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B.I.3. Umístění záměru
Posuzovaný záměr se nachází v severozápadní části obce Petrov, na okraji intravilánu, přibližně 650 m proti
toku od zaústění Baťova kanálu do Radějovky.
Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Jihomoravský

obec:

Petrov

katastrální území:

Petrov u Hodonína.

Prostor a okolí záměru v uvedeném katastrálním území jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány
tzv. dotčeným územím.
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku č. 1 (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Obrázek č. 1: Umístění záměru (1:50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je vybudování nového rekreačního přístavu na Baťově kanále
v severozápadní části obce Petrov, na okraji intravilánu.
Rekreační přístav má sloužit k zajištění dlouhodobého, střednědobého a krátkodobého stání rekreačních
plavidel a k zajištění servisních služeb (čerpání pohonných hmot, napojení na elektrickou energii a pitnou
vodu, odběr fekálních a nádních vod, odběr komunálního odpadu). Současně má plnit funkci ochranného
přístavu za povodní a v omezeném režimu také funkci zimního přístavu.
Přístav nebude sloužit k nástupu a výstupu osob z plavidel koncesované vnitrozemské vodní dopravy (lodě
výletní). K tomuto účelu je určeno stávající přístaviště, které je vzdáleno cca 120 m od lokality záměru.
Záměr bude zahrnovat zejména přístavní bazén, přístavní mola, servisní zázemí, přeložku cyklostezky,
parkoviště a napojení na potřebnou infrastrukturu.
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Dispozice přístavu bude umožňovat stání plavidel (celkem 44 stání pro plavidla různé velikosti + 1 servisní
stání). V rámci přístavního bazénu bude vyčleněn volný prostor pro obratiště lodí. Průměr obratiště bude 25
m.
Věcně i časově souvisí připravovaný projekt s realizací dalších dvou staveb, a to cyklostezky v obci Petrov a
sociálního zázemí pro stávající přístaviště. S těmito záměry není v rozporu.
Významné kumulace vlivů s jinými záměry nejsou v reálném časovém horizontu očekávány.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Posuzovaným záměrem je výstavba rekreačního přístavu na vodní cestě Baťův kanál. Přístav bude plnit
funkci základní veřejné přístavní infrastruktury této dopravně významné vodní cesty a bude zajišťovat
následující veřejné služby: dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé stání rekreačních plavidel, jako jsou
soukromé lodě a lodě pronajaté v půjčovnách (kajutové lodě pro vícedenní výlety, motorové čluny, veslice,
kanoe) a plavidla koncesované vnitrozemské vodní dopravy (výletní lodě). Současně bude zajišťovat servisní
služby pro tato plavidla (čerpání pohonných hmot, napojení na elektrickou energii a pitnou vodu, odběr
fekálních a nádních vod, odběr komunálního odpadu), plnit funkci ochranného a v omezeném režimu také
zimního přístavu.
Přístav nebude sloužit k nástupu a výstupu osob z plavidel koncesované vnitrozemské vodní dopravy (lodě
výletní). K tomuto účelu je určeno stávající přístaviště, které je vzdáleno cca 120 m od lokality záměru.
Lokalita byla vybrána na základě technických a dispozičních požadavků na přístav a majetkoprávních vztahů
v dotčené lokalitě. Neméně důležité bylo vhodné začlenění stavby do okolního prostředí. Zvolený pozemek
(1305/8) odpovídá požadavkům kladeným na prostorové a dispoziční vlastnosti lokality vhodné pro přístav.
Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví státu a obce Petrov.
Hlavní část přístavu bude situována na pozemku 1305/8, který je v současné době ve vlastnictví ČR
s právem hospodaření s majetkem státu pro Pozemkový fond České republiky. Zasahuje také částečně na
4 okolní pozemky, které jsou ve vlastnictví ČR (Povodí Moravy, s.p. a Pozemkový fond) a obce Petrov.
Pozemek není zastavěn, v současné době je využíván pro uskladnění různých sypkých hmot, štěrků,
stavebních sutí atp. Značná část pozemku je neudržovaná. Z jižní strany je pozemek ohraničen stávající
zpevněnou komunikací, která dále pokračuje západním směrem k mostu přes Baťův kanál. Ze severozápadní
strany je ohraničen korytem Baťova kanálu a z jihovýchodní strany pak korytem melioračního kanálu.
Přibližně 120 m po proudu se nachází stávající přístaviště určené k nástupu a výstupu osob z plavidel a
plavební komora Petrov.
Navržený záměr je v souladu s územním plánem obce Petrov, schváleným dne 30.6. 2005. Ten vymezuje
zvolenou lokalitu jako plochu zastavitelnou pro sport a rekreaci.
Záměr je věcně i časově závislý na dalších dvou připravovaných projektech:
1)

Cyklostezka v obci Petrov

2)

Sociální zázemí pro stávající přístaviště v obci Petrov.

Ad1. Jedná se o záměr vybudovat cyklostezku podél Baťova kanálu. V současném návrhu je vedena po
levém břehu, po stávající hrázi koryta. Vzhledem k nutnosti přeložky hráze pro potřeby vzniku přístavního
bazénu je nutno provést také přeložku plánované cyklostezky.
Ad2. Jedná se o napojení kanalizační a vodovodní přípojky nového přístavu na sítě budované v rámci této
stavby. Tato stavba již byla realizována v předstihu před vlastním přístavem.
Umístění záměru je přímo vázáno na popsané území vymezené stávající vodní cestou a dostupnými
pozemky. Z tohoto důvodu není navrženo ve více variantách.
Umístění záměru a jeho okolí je patrné z následujícího obrázku (podrobněji viz přílohy č. 1 oznámení).
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Obrázek č. 2: Umístění záměru a jeho okolí (1:10 000)

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní výkresová dokumentace, ze které je zřejmý rozsah záměru a jeho umístění, je doložena v přílohách
tohoto oznámení.
Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Při tvorbě návrhu byl kladen důraz na vhodné začlenění stavby do okolního prostředí při respektování
požadavků na řešení přístavu. Z tohoto hlediska byl nejdůležitější výběr lokality.
Přístav bude přístupný ze stávající komunikace vedoucí do centra obce Petrov v jižním cípu zájmové lokality,
kde vznikne parkoviště. Zde bude vybudován i sjezd z cyklostezky.
Veškeré plochy dotčené stavbou, které nejsou opatřeny zpevněným povrchem, budou následně překryty
humusem a osety travní směsí. Vzhledem k rekreační funkci přístavu je třeba citlivě začlenit přístav do
stávající krajiny, a to zejména využitím výsadeb vhodných stromů, případně keřů. Za účelem odpočinku bude
vybudováno několik odpočinkových míst vybavených lavičkami, případně dalším vhodným zařízením.
Rekreační přístav Petrov tak silně podpoří rekreační potenciál obce Petrov.
Stavební řešení záměru
Rekreační přístav Petrov bude řešen jako rozšíření stávajícího koryta Baťova kanálu. Levobřežní hráz
kanálu bude v délce cca 135 m odsunuta směrem k obci Petrov, tak aby vznikl vhodný prostor pro
vybudování přístavního bazénu. Svahy bazénu budou řešeny jako šikmé svahy o sklonu 1:2 opevněné
kamenem. Opevnění bude opřeno o těžkou kamennou patku zapuštěnou do dna přístavního bazénu. V
prostoru přístavního bazénu budou umístěna hlavní mola o celkové délce 173 m a šířce 2 m. Na mola
budou kolmo navazovat výložníky, které vytvoří jednotlivé boxy pro stání dvou plavidel.
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Podél přístavního bazénu bude veden obslužný chodník. Nedílnou součástí přístavu bude i budova
správce, sklad PHM a parkoviště pro 8 automobilů s úvratí pro otáčení autobusů.
Stavba je rozdělena na 17 stavebních objektů. Součástí investice oznamovatele (ŘVC ČR) jsou pouze
součásti vodní cesty dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Zázemí přístavu včetně vlastní
technologie přístavních služeb, výstavby přístupových komunikací, cyklostezky a parkoviště bude zajištěno ze
strany jiného investora (obec Petrov, soukromí podnikatelé).
Investor ŘVC ČR: SO-01 Hrubé terénní úpravy
SO-02 Přístavní bazén, přeložka hráze, opevnění svahů
SO-03 Přístavní mola
SO-04 Technologické zařízení mol
SO-05 Obslužný chodník
SO-06 Stavební část servisního centra
Jiný investor:

SO-07 Budova správce
SO-08 Sklad PHM
SO-09 Technologie servisního centra
SO-10 Sjezd
SO-11 Parkoviště
SO-12 Úvrať pro autobusy
SO-13 Přeložka cyklostezky
SO-14 Přípojka NN
SO-15 Přípojka kanalizace
SO-16 Přípojka vodovodu
SO-17 Sadové úpravy

Technické a technologické řešení záměru
SO-01 Hrubé terénní úpravy – přístav bude řešen jako rozšíření stávajícího koryta Baťova kanálu.
Levobřežní hráz kanálu bude v délce cca 135 m odsunuta směrem k obci Petrov, tak aby vznikl vhodný
prostor pro vybudování přístavního bazénu.
Pro účely stavby se počítá s celkovým objemem výkopů cca 8000 m3 a s celkovým objemem násypů cca
4300 m3. Přebytek zeminy (cca 3700 m3) 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 bazén, přeložka hráze, opevnění svahů – přístavní bazén respektuje tvar pozemku
1305/8, bazén je navržen přibližně obdélníkového tvaru s délkou cca 100 m a šířkou 45 m, přičemž delší
strana bazénu je rovnoběžná s osou Baťova kanálu. Celková plocha bazénu je 4 120 m2 .
Dispozice přístavu bude umožňovat stání 2 návrhových plavidel a 1 servisní stání pro návrhové plavidlo (20 x
5 m), dále 20 velkých plavidel (8 x 3 m) a 22 malých plavidel (5 x 2,5 m). V rámci přístavního bazénu bude
vyčleněn volný prostor pro obratiště lodí. Průměr obratiště bude 25 m. Plavební hladina v dotčeném úseku je
167,92 m n.m.
Dno přístavního bazénu je navrženo na kótu 166,42 m n.m. (tedy 1,5 m pod kótou plavební hladiny
167,92 m n.m.). Svahy bazénu jsou řešeny jako šikmé o sklonu 1:2 opevněné kamenem. Opevnění bude
opřeno o těžkou kamennou patku zapuštěnou do dna přístavního bazénu. Opevnění se provede cca 0,5 m
pod korunu hráze, koruna hráze je navržena na kótu 169.00 m m.n. Tato kóta odpovídá stávající výšce hrází
Baťova kanálu.
SO-03 Přístavní mola – v prostoru přístavního bazénu budou umístěna hlavní mola o celkové délce
cca 173 m a šířce 2 m. Hlavní molo vede po celé délce jihovýchodní a východní hrany přístavního bazénu,
dále se láme v pravém úhlu jihozápadním směrem a uzavírá tak celý prostor přístavního bazénu směrem od
koryta Baťova kanálu (tímto se zabrání účinkům vln od projíždějících plavidel na uvázaná plavidla), přičemž
je zachován dostatečně velký prostor pro vplouvání lodí.
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Konstrukce mola je navržena v kombinaci ocelových profilů a desek z dřevoplastu, upevněných na svislé
piloty, které budou zapuštěné do dna přístavního bazénu. Na molo budou kolmo navazovat výložníky, které
budou tvořit jednotlivé boxy pro lodě. V každém boxu je umožněno stání dvou plavidel. Jednotlivé výložníky
mají šířku 0,8 m, délka výložníku je 6 případně 4 m, v závislosti na tom, pro jakou velikost plavidla je box
navržen.
SO-04 Technologická zařízení mol - přístavní molo bude vybaveno stojany pro napojení plavidel na
elektrickou energii (10 ks) a pitnou vodu (4 ks). Jeden stojan umožní napojení 4 plavidel. Z tohoto důvodu je
třeba vybudovat přípojku do sítě elektrické energie. Vedení kabeláže bude umístěno nad případnou max.
hladinou.
SO-05 Obslužný chodník – podél přístavního bazénu bude veden obslužný chodník šíře 2 m z betonové
dlažby o celkové délce cca 174 m. V jihozápadním cípu bude navazovat na podchod pod mostem přes Baťův
kanál, dále povede podél břehové hrany přístavní hráze a v severovýchodní části přístavu se napojí na
cyklostezku. Umožní přístup na přístavní mola.
SO-06 Stavební část servisního centra - je situována do jihozápadní části přístavu. Opevněný svah zde
bude nahrazen svislou štětovou stěnou o délce 25 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-07 Budova správce – je umístěna v prostoru servisního centra a bude sloužit jako zázemí pro obsluhu
přístavu. Je navržena o půdorysných rozměrech 6 x 5 m a bude vybavena sociálním zařízením.
SO-08 Sklad PHM – o půdorysných rozměrech 3 x 6 m je součásti servisního centra. Bude mít izolovanou
podlahu se záchytnou vanou, aby v případě úniku PHM došlo k jeho zachycení a bezpečnému odstranění.
Stavební řešení objektu i jeho vybavení musí odpovídat platným předpisům pro nakládání s látkami
nebezpečnými vodám. Prostor v okolí budovy správce a skladu PHM bude opatřen asfaltovým povrchem
navazujícím na prostor parkoviště u objektu přístavu.
SO-09 Technologie servisního centra – bude umožňovat čerpání pohonných hmot do lodí, tankování
pitné vody, odčerpání fekálních a nádních vod a odběr komunálního odpadu. Čerpání PHM bude řešeno
zásobou kanystrů s pohonnými hmotami.
SO-10 Sjezd – jedná se o sjezd z cyklostezky, který bude vybudován na pozemku p.č. KN 1307 v jižním
cípu zájmové lokality. Zajistí přístup na sousední pozemky západně od přístavu.
SO-11 Parkoviště a SO-12 Úvrať pro autobusy – parkoviště bude umístěno v jižním cípu zájmové
lokality a bude napojeno na stávající komunikaci vedoucí do centra obce Petrov. Umožní parkování až 8
osobních vozidel. Jeho součástí bude úvrať pro otáčení autobusů. Parkoviště a úvrať budou tvořit jednu
celistvou zpevněnou plochu, opatřenou asfaltovým povrchem. Srážkové vody z této plochy budou svedeny
přes odlučovač lehkých kapalin.
SO-13 Přeložka cyklostezky – na prostor parkoviště bude navazovat přeložka cyklostezky. Cyklostezka
bude vedena po okraji pozemku p.č. KN 1305/8 a pozemku p.č. KN 1307, návrhová šířka cyklostezky je 3 m.
Cyklostezka je řešena v rámci samostatného projektu. Podle původního záměru byla cyklostezka
vedena po koruně stávající hráze. Je nutno provést změnu v návrhu trasy cyklostezky a respektovat přeložku
hráze Baťova kanálu, vyvolanou výstavbou rekreačního přístavu Petrov.
SO-14 Přípojka NN – bude provedena na vedení NN, které se nachází poblíž jižní části dotčené lokality.
SO-15 Přípojka kanalizace a SO-16 Přípojka vodovodu – budou provedeny protlakem pod tělesem
komunikace v jižní části dotčené lokality.
SO-17 Sadové úpravy – veškeré plochy dotčené stavbou, které nejsou opatřeny zpevněným povrchem,
budou následně ohumusovány a osety travní směsí. Vzhledem k rekreační funkci přístavu je třeba vhodně
začlenit přístav do stávající krajiny. Budou provedeny výsadby vhodných stromů, případně keřů. Bude zde
vytvořeno několik odpočinkových míst s lavičkami a dalším vhodným zařízením.
Z následujícího obrázku jsou patrný rozsah a řešení přístavu (podrobněji viz příloha č. 2 oznámení).
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Obrázek č. 3: Stavební řešení přístavu (bez měřítka)

Územně-technické podmínky
Výstavba rekreačního přístavu Petrov je plánována na následujících pozemcích.
Pozemek p.č. KN 1305/8 je ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro
Pozemkový fond české republiky. Bude využit především pro vlastní prostor přístavního bazénu. Navržená
dispozice přístaviště vychází z jeho rozměrů a tvaru.
Pozemek p.č. KN 1307 je ve vlastnictví obce Petrov. Pozemek bude dotčen především pro přeložku hráze
Baťova kanálu a plánovanou cyklostezku.
Pozemek p.č. KN 1304 je ve vlastnictví obce Petrov a bude dotčen především plánovanou parkovací
plochou u přístavu.
Pozemek p.č. KN 1297 je ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro
Pozemkový fond české republiky. Pozemek je dotčen jen zčásti a to tělesem přeložky hráze.
Pozemek 2092 je ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Povodí
Moravy, s.p., a bude dotčen přeložkou hráze.

STRANA 12 z 77

REKREAČNÍ PŘÍSTAV PETROV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Inženýrské sítě - dotčená lokalita jimi není příliš zatížena.
V rozsahu plánovaného záměru se nachází tlaková kanalizace na ČOV Strážnice.
V sousedství dotčených pozemků se nachází nadzemní vedení NN – E.ON Česká republika.
Údaje o provozu
Přístav bude sloužit pro dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé stání rekreačních plavidel, jako jsou
soukromé lodě a lodě pronajaté v půjčovnách (kajutové lodě pro vícedenní výlety, motorové čluny, veslice,
kanoe) a plavidla koncesované vnitrozemské vodní dopravy (výletní lodě). Současně bude zajišťovat
servisní služby pro tato plavidla (čerpání pohonných hmot, napojení na elektrickou energii a pitnou vodu,
odběr fekálních a nádních vod a odběr komunálního odpadu) a plnit funkci ochranného a v omezeném
režimu zimního přístavu.
Přístav nebude sloužit k nástupu a výstupu osob z plavidel koncesované vnitrozemské vodní dopravy (lodě
výletní). K tomuto účelu je určeno stávající přístaviště, které je vzdáleno cca 120 m od lokality záměru.
Období provozu (každoročně)

cca 1.5. – 31.10. (plavební sezóna)
v silně omezeném režimu i mimo plavební
sezónu do zámrzu (funkce zimního přístavu)

Minimální plavební hloubka

1,5 m

Počet zaměstnanců

1-2 osoby v servisním centru (sezónně)

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

2012

Předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení provozu:

2014

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

Jihomoravský

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

obce:

Petrov

Obec Petrov
Petrov 113, 696 65 Petrov u Hodonína

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Hodonín

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Hodonín
Městský úřad Hodonín
Masarykovo nám. 1
695 35 Hodonín

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

Právní předpis

Příslušný správní úřad

Územní rozhodnutí

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

MÚ Strážnice, Stavební úřad

Stavební povolení (vodoprávní
rozhodnutí)

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

MÚ Strážnice, Stavební úřad

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

MÚ Hodonín, Odbor životního
prostředí
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Kolaudační rozhodnutí

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

MÚ Strážnice, Stavební úřad

Zásah do vodních toků

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

MÚ Hodonín, OŽP (Vodoprávní úřad)

Povolení k nakládání s povrchovými
vodami

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

MÚ Hodonín, OŽP (Vodoprávní úřad)

Souhlas s trvalým záborem ZPF a
rozhodnutí o výši odvodů za trvalé
odnětí půdy ze ZPF

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

MÚ Strážnice, OŽP

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

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

Obecní úřad Petrov

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

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

KÚ Jihomoravského kraje

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 Hodonín, OŽP

Souhlas se zásahem do územního
systému ekologické stability

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

MÚ Hodonín, Odbor životního
prostředí

Obecní úřad Petrov

- nadregionální úroveň

Ministerstvo životního prostředí

- regionální a lokální úroveň

KÚ Jihomoravského kraje

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

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

Správa CHKO – silně ohrožené druhy
KÚ Jihomoravského kraje – ohrožené
druhy

B.II.

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

B.II.1. Půda
Záměr bude vyžadovat trvalý zábor zemědělské půdy v rozsahu cca 4 867 m2.
Celková plocha stavby přístavu je cca 6 063 m2.
Vlastní záměr je situován převážně na plochách zemědělské půdy, částečně na plochách vodního toku a
ostatních plochách. Přístavní bazén a hráz respektuje tvar pozemku 1305/8. Přehled pozemků dotčených
stavbou je uveden v následující tabulce.
Tabulka: Seznam dotčených pozemků

Číslo parcely KN

Druh pozemku

Celková výměra
pozemku (m2)

Orientační zábor
stavby (m2)

1305/8

Trvalý travní porost

4 947

4 867

2092

Vodní plocha

58 697

504

1307

Ostatní plocha

1 418

456

1304

Ostatní plocha

796

205

1297

Vodní plocha

4 379

31

Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Výřez katastrální mapy řešeného prostoru je patrný z následujícího obrázku (podrobněji viz. příloha 2).
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Obrázek č. 4: Zákres záměru do katastrální mapy (bez měřítka)

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

Pitná voda
Ve fázi provozu bude pitná vody potřebná pro sociální zázemí a činnost servisního centra. Přístav bude
obsluhován jedním správcem, současně bude zajišťovat pitnou vodu v rámci servisních služeb pro kotvící
plavidla. Potřeba pitné vody bude kapacitně pokryta z veřejného vodovodu.
Pro obsluhu v době sezóny duben až říjen (210 dní) je předpokládaná potřeba pitné vody:
- zaměstnanci:

2 osoby

60 l/osoba/den

0,12 m3/den

- lodě

25 lodí/týden

250 l/loď

6,25 m3/týden, 68 m3/rok

Souhrnná potřeba:
- průměrná denní potřeba
- roční potřeba

Qd = 1 m3/den (pouze v sezónně cca 168 dnů)
Qr = 168 m3/rok

Potřeba pitné vody ve fázi výstavby bude řešena dovozem balené vody.
Technologická voda
Provoz přístavu je bez nároků na odběr technologické vody.
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.
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B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Elektrická energie bude využívána pro objekt správce a sklad PHM, veřejné osvětlení přístavu a parkoviště,
jakož i pro odběr plavidel, kotvících v přístavu. K tomuto účelu budou zřízena odběrní místa – stojany na
přístavním mole pro napojení plavidel: 1 stojan/4 plavidla. Vedení kabeláže bude umístěno nad případnou
maximální vodní hladinou.
Celkový maximální požadovaný příkon činí předběžně 80 kW. Nelze očekávat významný odběr, který by mohl
ovlivnit zatížení distribuční sítě.
Spotřeba elektrické energie bude závislá na počtu lodí a využití přístavu. Předpokládaná roční spotřeba el.
energie činí 3 000 kWh.
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě. Bude vybudována přípojka do
rozvodné sítě elektrické energie E.ON.
Zemní plyn
Záměr nevyžaduje odběr zemního plynu.
Tepelná energie
Záměr nevyžaduje odběr tepelné energie. Servisní centrum a budova správce nebudou v zimním období
provozovány.
Pohonné hmoty
Vlastní provoz přístavu a jeho zázemí nevyžaduje žádné pohonné hmoty.
Pohonné hmoty budou zajišťovány pro provoz lodí kotvících v přístavu. Pro zajištění provozu servisního
střediska přístavu bude v areálu zřízen sklad PHM. Čerpání pohonných hmot do plavidel bude řešeno
zásobou kanystrů. Zásoba a výdej PHM bude sloužit pro lodě kotvící v přístavu.
Výdej PHM v prostoru přístavu je odhadován maximálně na cca 200 l/týden, cca 5 m3/rok.
Vstupní suroviny
Provoz přístavu nevyžaduje žádné vstupní suroviny.
Materiály pro běžnou údržbu a provoz budou v běžném množství bez významných přepravních či jiných
nároků. Zejména půjde o PHM pro lodě kotvící v přístavu.
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 rekreačního přístavu je situován na stávající dopravně významné, využívané vodní cestě
Otrokovice - Rohatec, známé pod názvem „Baťův kanál“. Posuzovaný záměr představuje infrastrukturní
stavbu, určenou pro vodní dopravu. Záměrem je vybudovat centrum pro kotvení lodí, doplňování energií a
surovin (voda, PHM, el. energie) a odběr odpadů (komunální odpady, odpadní vody).
Cílem záměr je zlepšení dopravní infrastruktury lodní dopravy na dotčeném úseku vodní cesty Otrokovice –
Rohatec, bez dopadu na vlastní využívání vodní cesty. Charakter dopravy (plavby) na této vodní cestě je
prakticky výhradně turisticko-rekreační.
Vlastní zatížení vodní cesty - Záměr nebude mít žádný vliv na intenzitu lodní dopravy. Kapacita přístavu
je vzhledem ke stávajícím intenzitám lodní dopravy nízká (podle statistiky záznamu na jednotlivých
plavebních komorách se pohybuje průměrně na úrovni kolem 1 000 – 1 200 lodí za plavební sezónu,
maximální denní intenzita je odhadována na 25 až 30 lodí denně). Přístav umožní kotvení lodí v době, kdy
lodě nebudou v provozu, a to jak v plavební sezóně, tak i částečně mimo ni.
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Zatížení okolní dopravní infrastruktury - Nárůst silniční dopravy v důsledku provozu rekreačního
přístavu bude malý a nepřekročí řádově 20 vozidel za špičkový rekreační den (sobota, neděle v průběhu
plavební sezóny). Jde tedy o 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/05524, která
odbočuje ze silnice I/55 severně, prochází centrem obce Petrov a končí před Baťovým kanálem. Jde o místní
komunikaci, která bude využita pro výstavbu i provoz záměru, nejsou tedy vyvolány nároky na výstavbu
resp. úpravu dalších komunikací.
Součástí záměru je úprava trasování plánované cyklostezky navržené po levém břehu Baťova kanálu po hrázi
koryta. Vzhledem k nutnosti přeložky hráze pro potřeby vybudování přístavního bazénu, je nutné provést
přeložku plánované cyklostezky kolem navrženého přístavu. Tato změna nebude mít vliv na využití
cyklostezky.
Období výstavby
Stavební doprava bude sestávat z dopravy výkopové zeminy, dále stavebního a konstrukčního materiálu pro
výstavbu přístavu a souvisejících objektů, techniky, pracovníků apod. Lze očekávat, že tato doprava
nepřekročí ve špičkových obdobích řádově desítky těžkých vozidel denně. Stavební doprava bude časově
omezena na dobu provádění stavebních a konstrukčních prací.
Pro stavební dopravu bude využita silnice III/05524, která dále navazuje na vyšší komunikační síť (silnice
I/55).

B.III.

ÚDAJE O VÝSTUPECH
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Období přípravy a výstavby
V průběhu stavebních prací bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím při kterých bude
docházet k emisi prašných částic. Doba emise bude omezená, emitované množství bude značně proměnné a
bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách.
Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu.
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Součástí záměru nebude žádný nový bodový zdroj znečišťování ovzduší.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Plošný zdroj znečišťování ovzduší bude představovat především provoz plavidel vybavených spalovacími
motory v prostoru přístavu.
Objem emitovaných škodlivin závisí na velikosti plavidla, druhu a výkonu motoru a podmínkách plavby (proti
či po proudu, síla a směr větru). Na základě konzultací s provozovateli stávající lodní dopravy na již
splavných úsecích vodní cesty byly uvažovány dva typy motorů: pro větší lodě vznětový (dieselový) motor
zabudovaný v plavidle, pro menší lodě závěsný zážehový (benzínový) motor. Průměrná spotřeba paliva obou
typů je uvedena v následující tabulce.
Tabulka: Průměrná spotřeba paliva

typ motoru

palivo

průměrná spotřeba

vznětový (např. Zetor)

nafta

0,5 l/km

zážehový (např. Honda)

benzín

0,2 l/km
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Předpokládané množství škodlivin1 emitované lodní dopravou v prostoru přístavu je uvedeno v následující
tabulce.
Tabulka: Množství emitovaných látek

NOx

SO2

org. látky

tuhé látky

CO

kg/den

kg/den

kg/den

kg/den

kg/den

0,2

0,07

0,045

0,0026

0,2875

Emise vyvolané automobilovou dopravou k přístavišti budou s ohledem na očekávanou intenzitu velmi nízké
a z hlediska celkové kvality ovzduší zcela zanedbatelné.
Liniové zdroje znečišťování ovzduší
V souvislosti s provozem záměru není navrženo zřízení žádného nového liniového zdroje znečišťování
ovzduší.

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

Srážkové odpadní vody
Hlavním zdrojem odtoku srážkových vod ve fázi provozu budou srážky spadlé na střechy objektů a ostatní
zpevněné plochy (obslužná komunikace, parkoviště a chodníky).
Základní bilance ploch podle projektové dokumentace je zhruba následující:
-

plochy střech:
zpevněné plochy, komunikace a parkovací stání:
nová vodní plocha:

48 m2
1 090 m2
3 710 m2 .

Srážkové vody spadlé na zpevněné plochy budou odvodněny do kanalizace. Srážkové vody spadlé na hladinu
bazénu se stanou součástí povrchového odtoku z území.
Q=F×ψ×h
kde: F

je odvodňovaná plocha [m2]
F1 = 48 m2 (střechy)
F2 = 1 090 m2 (zpevněné plochy)
F3 = 3 710 m2 (hladina v bazénu)
h je průměrný roční úhrn srážek
h = 0,597 m (srážkoměrná stanice Strážnice)
ψ je odtokový koeficient
ψ1 = 1 (pro střechy),
ψ2 = 0,8 (pro plochy komunikací),
Q je celkový objem odtoku [m3/rok]

Objem srážek, odvedený ze zpevněných ploch, pak bude činit:
Q1 = 48 × 1 × 0,597 = 28,656 m3/rok
Q2 = 1 090 × 0,8 × 0,597 = 521,539 m3/rok
Q = Q1 + Q2 = 550,195 m3/rok

1

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb., příloha č 4.

STRANA 18 z 77

REKREAČNÍ PŘÍSTAV PETROV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Průměrný odtok z území (jedná se o podpůrnou hodnotu představující hypotetický rovnoměrný odtok
zachyceného objemu vod během časového úseku 1 rok) lze přiblížit pomocí vztahu:
q = V/t
kde: q
V
t

je průměrný odtok z povodí kanalizace [l.s-1]
je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [ l ]
je 1 rok [s]
t = 31 536 000 s

q = 550 195 / 31 536 000 = 0,017 l.s-1
Odtok srážkových vod ze zpevněných ploch lze v průměrném klimatickém roce předpokládat ve výši
cca 550 m3 (≈ 0,017 l.s1- průměrný odtok).
Objem spadlých srážek na odkrytou hladinu přístavního bazénu bude v průměrném klimatickém roce
činit 2 215 m3.
Kvalita vod odvedených ze střech a obslužné komunikace bude odpovídat kvalitě srážkové vody.
Voda z parkovacích stání a zpevněných servisních ploch bude svedena přes odlučovač lehkých kapalin.
Prostor v okolí budovy správce a skladu PHM, kde by mohlo dojít k úniku ropných látek při manipulaci
s kanystry, bude opatřen asfaltovým povrchem navazujícím na prostor parkoviště, vyspádovaným tak, aby
odpadní vody z této plochy odcházely přes odlučovač ropných látek.
V zimním období, kdy může být odtok vod z komunikací zatížen v důsledku chemické údržby silnic, není
předpokládán provoz přístavu.
Splaškové odpadní vody
Splaškové vody budou produkovány provozem sociálního zázemí areálu: hygienické zařízení v objektu
správce a odběr odpadních vod z plavidel.
Množství splaškových odpadních vod bude přibližně odpovídat odběru pitné vody.
PRODUKCE ODPADNÍCH VOD SPLAŠKOVÝCH

průměrná denní produkce
3

1 m .den

roční produkce

-1

3

168 m .rok

-1

Splaškové odpadní vody budou odvedeny do veřejné kanalizační sítě.
V etapě výstavby budou využita mobilní zařízení.
Technologické odpadní vody
Posuzovaný záměr je bez produkce odpadních vod technologických.

B.III.3. Odpady
Období výstavby
Produkce odpadů při výstavbě bude odpovídat charakteru a rozsahu stavby. Půjde o běžné druhy odpadů ze
stavební činnosti bez nadměrného množství nebezpečných odpadů. Z hlediska množství bude hlavním
druhem odpadu vytěžená zemina z výstavby přístavu.
Počítá se s celkovým objemem výkopů v hodnotě cca 8000 m3. Přebytek zeminy v množství cca 3700 m3
může být využit v rámci jiných staveb v okolí záměru nebo bude uložen na vhodné skládce.
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Přehled odpadů v období výstavby je následující:
kód, název, kategorie:

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

množství:

max. 3 700 m3

nakládání:

předávání oprávněným osobám (skládka, rekultivace)

Tabulka: Předpokládané druhy odpadů z výstavby

17
17
17
17
17

01
01
01
01

01
02
03
07

17
17
17
17
17

02
03
05
05
09

01
02
04
06
03*

17 09 04

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH
MÍST)
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01
06
Dřevo
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující
nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Období provozu
V rámci provozu záměru budou vznikat odpady zejména odběrem odpadu z kotvících plavidel v rámci
servisní činnosti. Bude se jednat o běžný komunální odpad. Dále lze očekávat vznik odpadu při údržbě
přístavu včetně údržby zeleně.
Tabulka: Předpokládané druhy odpadů produkované v období provozu

kód dle
KO

Název druhu odpadu

kategorie

odhad roční
produkce

16 10 02

Odpadní vody neuvedené pod č. 16 10 01

O

280 m3

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

0,5 t

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

1t

Způsoby využití a odstranění odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat
platnou legislativu. Nakládání s odpady bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových
kapacit na využití nebo odstranění odpadů.
Odpady mohou být dle svého charakteru opětně využity, recyklovány, nebo vhodným způsobem odstraněny.
Volba konkrétního způsobu odstranění odpadu je věcí původce, za předpokladu dodržení ustanovení zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a prováděcích vyhlášek.

B.III.4. Ostatní
Hluk
Provoz rekreačního přístavu nebude představovat významný zdroj hluku. Zajíždění a vyjíždění
jednotlivých lodí budou ojedinělými akustickými událostmi, které jen nevýznamně ovlivní pozaďové hladiny
hluku v území.
Související silniční dopravní provoz nepředstavuje významný zdroj hluku. Intenzity dopravy do úrovně 30
osobních vozidel za hodinu (což je cca 480 osobních vozidel/den) rovněž 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 na navazujících komunikacích dosaženo.
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Doprava:

intenzita:

20 plavidel/den (zajíždění a vyjíždění z přístavu)
20 osobních vozidel/den (parkoviště)

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.
Výstavba

akustický tlak:

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

doba výstavby:

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

Vibrace a záření
Zdroje vibrací nejsou za provozu uvažovány. Při výstavbě bude prováděno beranění štětové stěny; jde o
práce v časovém rozsahu 1 týdne.
Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou uvažovány.
Další fyzikální nebo biologické faktory nejsou uvažovány.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
Výstavba ani provoz záměru nepředstavují významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů. Podmínky provozu pro nestandardní stavy budou popsány v provozním řádu přístavu. V rámci přípravy
a realizace záměru bude rovněž nutné zpracovat havarijní plány jak pro období výstavby, tak pro běžný
provoz přístavu, včetně souvisejících objektů (servisní centrum a sklad PHM).

STRANA 21 z 77

REKREAČNÍ PŘÍSTAV PETROV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Charakteristika území, využití území
Obec Petrov leží v jižní části Jihomoravského kraje ve vzdálenosti cca 13 km od města Hodonín při silnici
I/55 vedoucí urbanizovaným pásmem Pomoraví. Velikostí náleží mezi středně velké obce.
Je položena na štěrkové terase údolní nivy řeky Moravy, do jihovýchodní části katastrálního území zasahuje
úpatí masivu Bílých Karpat. Obcí prochází hranice CHKO Bílé Karpaty.
Petrov je typickou slováckou vesnicí s živou folklorní tradicí. Unikátní, památkově chráněný, historický areál
vinných sklepů Plže je atraktivitou cestovního ruchu regionálního významu.
Záměr je situován v návaznosti na Baťův kanál procházející severně od zástavby a tvořící hranici mezi
urbanizovaným územím a volnou krajinou nivy řeky Moravy. Vlastní přístav je situován jižně od vodní cesty,
ve volném prostoru mezi kanálem a místní odvodňovací strouhou.
Nadmořská výška v okolí navrženého přístavu je cca 168-169 m n.m.
Plocha navrženého přístavu je volná, bez zástavby. Stávající zástavba se nachází jihovýchodně a jižně od
záměru na území obce Petrov.
Širší okolí záměru je patrné z následujícího obrázku.
Obrázek č. 5: Situace zájmového území (1:25 000)
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Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability krajiny (dále jen ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se
místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability (§ 3 odst. a) zákona č. 114/1992 Sb.).
Územní systém ekologické stability představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do
funkčního celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení na
okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany genofondu rostlin, živočichů i
celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším okolí sledovaného území a jednak nezbytným
východiskem pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí.
V zájmovém území se nacházejí prvky nadregionální a lokální úrovně ÚSES.
Nadregionální - zájmovým územím prochází nadregionální biokoridor označený republikovým kódem
K 142. Tento biokoridor je složen ze dvou os a ochranné zóny, kterou je možné považovat za společnou pro
obě zastoupené osy. První osa je situována ve střední části toku Moravy a je reprezentativní pro vodní
společenstva. Druhá osa prochází podél levého břehu Moravy a je reprezentativní pro nivní společenstva.
Osy nadregionálních biokoridorů mají parametry složených regionálních biokoridorů.
Minimální šířka se tedy v daném území pohybuje v intervalu 40 - 50 m. Ochranná zóna je obecně vymezena
do vzdálenosti 2 km od osy biokoridoru, přičemž se počítá s jejím zpřesňováním v rámci podrobnějších
dokumentací. V řešeném území je plošný rozsah ochranné zóny omezen na prostor nivy Moravy. Ochranná
zóna osy nadregionálního biokoridoru je jeho součástí a slouží k podpoře koridorového efektu.
V prostoru ochranné zóny jsou veškeré segmenty ÚSES, významné krajinné prvky a společenstva s vyšším
stupněm ekologické stability považovány za součást nadregionálního biokoridoru.
Vodní osa nadregionálního biokoridoru Chropyňský luh – Soutok je vedena tokem řeky Moravy (cca 1,5 –
2 km od stavby). Nivní osa zasahuje na plochu řešeného území.
Regionální - součástí výše uvedeného nadregionálního biokoridoru je vymezené regionální biocentrum
Oskovec (106 ha) 1,5 km severně od stavby; na nadregionální biokoridor navazuje také vymezený regionální
biokoridor K 142 Sudoměřický potok 2,5 km jižně od stavby, spojující regionální biocentra Sudoměřický
potok a Zásada-Gebart.
Místní (lokální) - v obci Petrov je lokální ÚSES schválen v rámci územního plánu z r. 2005/2006:
- Baťův kanál tvoří lokální biokoridor;
- cca 100 m severně se nachází lokální biocentrum Petrovské louky;
- cca 240 m jižně od stavby se nachází lokální biocentrum Pod Petrovem.
Situace nadregionálního ÚSES je patrná z následujícího obrázku.
Obrázek č. 6: Situace nadregionálního ÚSES (bez měřítka)
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Zvláště chráněná území

Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona
Zvláště chráněná území (ZCHÚ) nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani
kontaktně, ani zprostředkovaně.
Zvláště chráněná území přírody velkoplošného typu (národní parky, CHKO) do zájmového území nezasahují,
ani s ním nejsou v přímém kontaktu.
Část katastrálního území Petrov u Hodonína (mimo zájmové území) je součástí chráněné krajinné oblasti
Bílé Karpaty, což je současně též biosférická rezervace. Místo stavby je vzdáleno cca 1 km od hranic CHKO.
Přímo na místě stavby ani v bezprostředním okolí není vymezeno žádné maloplošné zvláště chráněné území
(NPP, NPR, PP, PR). V širším okolí jsou vymezena tato maloplošná zvláště chráněná území:
- PP Osypané břehy (cca 3 km severně od stavby)
- PR Oskovec (1,5 km severozápadně)
- PR Oskovec II (přes 1 km severozápadně)
- PP Váté písky (3,5 km severozápadně).
Situace ZCHÚ je patrná z následujícího obrázku.
Obrázek č. 7: Situace ZCHÚ v zájmovém území (bez měřítka)
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Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 45a-e zákona
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů
všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů
přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené
svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Typy přírodních stanovišť či druhy mohou být označené
jako "prioritní", pro prioritní typy přírodních stanovišť a druhy platí pak přísnější kritéria ochrany než pro
ostatní. Vyhlašují se ptačí oblasti (ochrana volně žijících ptáků) a evropsky významné lokality (ochrana volně
žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť).
Ptačí oblasti (PO) - místo stavby leží v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví

(CZ0621025) při jihovýchodní hranici.

Vyhlášení: Nařízení Vlády ČR č. 21/2005 Sb., ze dne 15.12.2004; k.ú.: Bzenec, Lidéřovice na Moravě,
Milotice u Kyjova, Moravský Písek, Petrov u Hodonína, Ratíškovice, Rohatec, Skoronice, Strážnice na Moravě,
Sudoměřice, Vacenovice u Kyjova, Veselí - Předměstí, Veselí nad Moravou, Vnorovy, Vracov a Zarazice;
rozloha: 117,25 km2; nadm. výška: 162 – 221 m.

Charakteristika: Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace čápa bílého (Ciconia ciconia), motáka
pochopa (Circus aeruginosus), lelka lesního (Caprimulgus europaeus), strakapouda prostředního
(Dendrocopos medius), strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus) a skřivana lesního (Lullula arborea) a

jejich biotopy.

Evropsky významné lokality (EVL) - zájmové území je součástí evropsky významné lokality Strážnicko
(CZ0623797), leží při jihovýchodní hranici na samém okraji EVL.
Vyhlášení: Nařízení Vlády ČR č. 132/2005 Sb., ze dne 22.12.2004; k.ú.:Petrov u Hodonína, Rohatec,
Strážnice na Moravě, Sudoměřice; rozloha: 181,45 ha; nadm. výška: 154-169 m; navrhovaná kategorie
ochrany: PP.

Charakteristika: 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).
Dalšími EVL v širším zájmovém území jsou:
EVL Strážnická Morava (CZ0624068) – cca 0,75 km severozápadně
EVL Váté písky (CZ0620024) – cca 3,5 km severozápadně
EVL Čertoryje (CZ0624072) – cca 6 km jihovýchodně
Území přírodních parků
Zájmové území je součástí přírodního parku Strážnické Pomoraví, leží na jeho jihovýchodní hranici.
Vyhlášení: 1993 (OkÚ Hodonín); rozloha: 2817,30 ha; nadm. výška: 168-170 m.
Charakteristika: Leží v poříční nivě řeky Moravy cca 8 km severovýchodně od Hodonína, mezi Rohatcem a
Strážnicí. Nejpozoruhodnějším jevem přírodního parku je volně se vyvíjející tok řeky Moravy mezi BzencemPřívozem a Rohatcem. Zde na kontaktu řeky s okrajem vátých písků dochází ke značné erozi vedoucí k
několikametrovým posunům koryta za rok.
Situace lokalit soustavy Natura 2000 a Přírodního parku je patrná z následujícího obrázku.
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Obrázek č. 8: Situace lokalit Natura 2000 v zájmovém území (bez měřítka)

Významné krajinné prvky
Významné krajinné prvky jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které
utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Taxativně v zákoně vyjmenované jsou to
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.
VKP ze zákona:
Vodní toky

- Baťův plavební kanál (bude stavbou přímo dotčen),
- bezejmenný odvodňovací příkop na jižní hranici dotčeného území (bude dotčen),
- tok Radějovka, jižně od stavby (nebude dotčen).
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Kromě významných krajinných prvků ze zákona mohou být významnými krajinnými prvky i jiné části krajiny,
které zaregistruje příslušný orgán ochrany přírody. Lokalita záměru není součástí registrovaného VKP.
V širším zájmovém území jsou vymezeny:
VKP registrované:
- VKP Petrovské louky, 1 km severovýchodně,
- VKP Medvídka, 1 km severozápadně.
Památné a jinak významné stromy a skupiny stromů
Památné stromy se v kontaktu se zájmovým územím záměru nenacházejí. V katastru obce Petrov se nachází
1 vyhlášený památný strom mimo plochu záměru.
Území historického a archeologického významu
Na území dotčeném záměrem nejsou situovány žádné historické či archeologické památky. Značný význam
však představuje samotná obec i celý region Strážnicko.
V obci Petrov se nacházejí následující významné historické památky:
- Plže – soubor vinných sklepů (památková rezervace),
- pozdně barokní zvonice z konce 18.století (památkově chráněná),
- barokní kaplička bolestné Panny Marie.
Petrov patří do mikroregionu Strážnicko, který je významný přírodním bohatstvím i kulturním dědictvím.
Strážnicko je příhraniční oblastí Slovácka, v níž se prolínají jedinečné přírodní, kulturní a historické fenomény.
Strážnicko se vyznačuje bohatou tradicí lidových písní, zvyků, krojů i lidové architektury.
V obci Petrov je významná lázeňská tradice související s využíváním sirnatých vod, která byla zaznamenána
již v roce 1580.
Staré ekologické zátěže a extrémní poměry
Mezi extrémní poměry ve sledovaném území lze řadit především záplavy. Zájmové území je situováno
v návaznosti na tok Baťova kanálu, území obce je chráněno protipovodňovými hrázemi vedenými podél
kanálu.
Staré ekologické zátěže nejsou v území známy.
Zájmové území se nachází na území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) - Kvartér řeky
Moravy.

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Katastr obce Petrov spadá do působnosti stavebního úřadu MÚ Strážnice. Patří (dle sdělení č. 1 MŽP ČR
uveřejněném ve věstníku částka 2 z února 2009) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Důvodem pro zařazení je překročení hodnoty cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren na 4,2 % území
správního obvodu MÚ Strážnice.
Kvalita ovzduší na zájmovém území nevykazuje známky zhoršení, imisní limity jsou s rezervou dodržovány.
Konkrétní imisní charakteristiky záleží na umístění sledované lokality, neboť kvalita ovzduší se poměrně
značně mění podle charakteru zástavby, umístění nejbližších stabilních zdrojů a blízkosti významných
dopravních koridorů.
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Nejvýznamnějším zdrojem znečišťování ovzduší v blízkosti navrhovaného záměru je silnice I/55, respektive
automobilová doprava na ní a dále bodové zdroje ve městě Hodonín.
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice hygienické služby č. 1198 Hodonín a stanice č. 1470
Lovčice. S ohledem na typ hodnoceného záměru uvádíme především údaje o imisní zátěži oxidem dusičitým
(NO2).
Naměřené hodnoty NO2 za rok 2008 jsou uvedeny v následující tabulce.

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého na stanici Hodonín
dosahují úrovně do 44% imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální hodinové koncentrace pak cca 45%
limitu (LV=200 µg.m-3). Na stanici Lovčice jsou pak naměřené hodnoty ještě výrazně nižší (roční průměrná
koncentrace na cca 25 % imisního limitu). Tato stanice představuje regionální stanici pro venkovské a
přírodní pozadí.
Naměřené hodnoty PM10 za rok 2008 jsou uvedeny v následující tabulce.

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že roční průměrná koncentrace PM10 na stanici Lovčice dosahuje úrovně
do 48% imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální hodinové koncentrace pak cca 45% limitu (LV=200 µg.m3
), což představuje reprezentativní pozadí i pro katastr obce Petrov.
Celkově je tedy možno stávající imisní zátěž hodnoceného území označit za relativně nízkou a příznivou.
Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T4, tedy v teplé oblasti s následující charakteristikou:
T 4 - velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a
podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce.
Číslo oblasti
Počet letních dnů

T4
60 až 70

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

170 až 180

Počet mrazových dnů

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

19 až 20

Průměrná teplota v dubnu

9 až 10

Průměrná teplota v říjnu

9 až 10

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

80 až 90

Srážkový úhrn ve vegetačním období

300 až 350

STRANA 28 z 77

REKREAČNÍ PŘÍSTAV PETROV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

200 až 300
40 až 50
110 až 120
50 až 60

C.II.2. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluková situace dotčeného území je v zásadě dána přírodním pozadím a zemědělskou činností v lokalitě. V
okolí komunikací (silnici III/05524) je hluková situace ovlivněna silničním provozem (v poměrně nízké
intenzitě). Celkově je hluková situace v dotčeném území vyhovující resp. není pro nepřítomnost hlukově
chráněných prostor hodnocena.
V dotčeném území se nenacházejí žádné hlukově chráněné prostory (například obytná zástavba). Nejbližší
objekty (obytné domy) se nacházejí při severní hranici zástavby obce, ve vzdálenosti cca 50-100 m
jihovýchodně a jižně od záměru.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

C.II.3. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Areál prověřovaného záměru náleží povodí dolního toku Moravy, hlavní povodí dílčímu povodí č. 4-13-02
Morava od Olšavy po Myjavu. Záměr se nachází v povodí Baťova kanálu číslo dílčího povodí 4-13-02061.
Obrázek č. 9: Hydrologická situace (výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000, list 34-23)

Dále uvádíme základní údaje o povrchových tocích v širším okolí zájmové lokality.
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Baťův kanál - historické vodní dílo mezi Otrokovicemi a Rohatcem. Stavba kanálu byla zahájena v roce
1934 a ukončena roku 1938. Trasa kanálu je vedena z části po původních nebo regulovaných tocích, zčásti
nově vybudovanými koryty. Kanál byl budován pro potřeby lodní dopravy. V okolí trasy vodní cesty byla
současně vybudována síť závlahových kanálů a struh napojených na kanál jako zdroj vody. V době po
zprovoznění byl kanál rovněž využíván k naředění a odvedení splaškových vod z produkce městských sídlišť
v trase.
Posuzovaná stavba je situována na Baťově kanálu 800 m nad ústím Radějovky do kanálu, v obci Petrov u
Hodonína. Nachází se v závěrečné části plavebního úseku Vnorovy – Rohatec. Úsek začíná oddělením kanálu
od levého břehu Moravy u Vnorov zhruba na úrovni ř.km 136 řeky a je ukončen soutokem u Rohatce na
úrovni ř.km 121,5 řeky Moravy. Délka kanálu v úseku činí 13,4 km, plocha povodí zhruba 100 km2.
Průtoky v Baťově kanálu jsou závislé na přítocích kanálem z vyšších poloh. Ty jsou dány zejména
manipulacemi jezu Vnorovy, kterým je do kanálu převáděna část průtoku řeky Moravy. Minimální předepsaný
průtok pod jezem Vnorovy činí dle manipulačního řádu vodního díla 150 l.s-1.
Plavební kanál je významným vodním tokem.
Radějovka - číslo povodí 4-13-02-045. Radějovka pramení na západních svazích Kobyly ve výšce 420 m
n.m. a ústí zleva do Baťova kanálu u Petrova ve výšce 165 m n.m. Plocha povodí Radějovky činí 41,6 km2,
délka toku 16,6 km, průměrný průtok u ústí 0,17 m3.s-1. Baťův kanál je od soutoku s Radějovkou veden
územím původního toku Radějovky po soutok s Moravou. Záměr je situován na Baťově kanálu 800 m nad
ústím Radějovky do kanálu.
Radějovka je významným vodním tokem.
Morava - pramení na jižních svazích Králického Sněžníku ve výšce 1380 m n. m. a ústí zleva do Dunaje u
Děvína ve výšce 136 m n. m. po 353,1 km toku. Plocha povodí činí 26 579,7 km2, průměrný průtok u ústí
činí 120 m3.s-1. Morava se svými přítoky odvodňuje převážnou část území moravské části České republiky.
V oblasti Petrova (mezi Strážnicí a Rohatcem) protéká dolní tok řeky Moravy širokou údolní nivou generelně
ve směru SV – JZ. Tok Moravy zde vytváří četné meandry, úsek mezi Strážnicí a Rohatcem je jedním z míst
na toku, který nebyl dotčen regulací nebo proražením meandrů novým korytem.
Morava je hlavním zdrojem vod, které kanálem protékají. Tyto vody se u Rohatce zpětně vlévají do Moravy.
Řeka Morava je významným vodním tokem.
Správcem toku je Povodí Moravy, s.p.
Podzemní voda
Místo stavby se nachází v těsné blízkosti chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky
Moravy (Nařízení vlády č. 85/1981 Sb.); hranice CHOPAV vede podél Baťova kanálu.
Obrázek č. 10: Hranice CHOPAV Kvartér řeky Moravy
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Na území stavby a do jejího širšího okolí zasahují následující hydrogeologické rajóny:
-

165
225

Fluviální sedimenty Moravy v Dolnomoravském úvalu,
Dolnomoravský úval.

Hydrogeologický rajón 165 tvoří kvartérní fluviální sedimenty údolní nivy dolního toku Moravy a vyšších
údolních teras. Hydrogeologický systém je charakterizován průlinovou propustností a převážně volnou
hladinou podzemní vody. Bazální izolátor kvartérní zvodně tvoří neogenní souvrství v podloží kvartéru. Na
území rajónu jsou situovány významné odběry vod pro veřejné zásobování pitnou vodou.
Hydrogeologický rajón 225 tvoří na zájmovém území podložní hydrogeologický systém rajónu 165.
Souvrství neogenních sedimentů rajónu je charakterizováno převahou pelitických sedimentů, které tvoří na
území bazální izolátor kvartérního zvodnění. Zvodnění neogenního souvrství je vázáno na průlinově
propustné převážně jemnozrnné písky, hladina podzemní vody jednotlivých stupňů je napjatá, převážně
s negativní piezometrickou úrovní. Vodárenský význam rajónu je nízký.
Hlavním kolektorem podzemní vody na zájmovém území a v jeho širším okolí jsou průlinově propustné
kvartérní fluviální štěrkopísčité sedimenty. Bazálním izolátorem podzemních vod mělkého oběhu jsou pak
neogenní jíly. Mělké zvodnění je dotováno atmosférickými srážkami, přítokem podzemních vod z vyšších
poloh a infiltrací z koryt vodních toků.
Podzemní voda byla při hloubení průzkumných vrtů pro ČOV Petrov (Plasgura, 1987), které jsou situovány
na levém břehu kanálu cca 300 m JZ od lokality, zastižena v hloubkách 3,1 – 3,4 m pod úrovní terénu,
ustálená hladina byla zjištěna v hloubkách 2,9 – 3,2 m p.ú.t. na úrovni okolo 164,2 – 165,2 m n.m.
Průzkumným vrtem P1 hydrogeologického průzkumu (Herešová, 1981) 150 m JV od lokality byla podzemní
voda zjištěna v hloubce 4,5 m p.ú.t., ustálila se 2,8 m p.ú.t. na úrovni 165,55 m n.m. Vrtem byly zastiženy
podložní neogenní jíly v hloubce 9 m na úrovni 159,35 m n.m.
VÝSKYT PODZEMNÍ VODY
vrt

úroveň terénu
[m n.m.]

hloubka hladiny podzemní vody
naražená [m]

ustálená [m]

úroveň hladiny podzemní vody

poznámka

naražená [m n.m.] ustálená [m n.m.]

S1

168,06

3,2

3

164,86

165,06

S2

167,26

3,3

3,1

163,96

164,16

S3

167,83

3,1

2,9

164,73

164,93

S4

167,94

3,2

3

164,74

164,94

S5

168,16

3,3

3,1

164,86

165,06

S6

168,38

3,4

3,2

164,98

165,18

podle Plasgura, 1987

P1

168,35

4,5

2,8

163,85

165,55

P3

170,32

2,2

0,9

168,12

169,42

podle
1981

Herešová,

Kvalita podzemní vody zjištěná průzkumem v roce 1987 byla charakterizována vysokou tvrdostí, slabou
alkalickou reakcí a zvýšeným obsahem síranů.
Údaje o hladině podzemní vody a o její kvalitě jsou doloženy v přílohové části oznámení.
Pramenní oblasti
Záměr se nachází mimo pramenní oblasti.
Zátopová území
Území stavby se nachází mimo zátopové území pro Q100 řeky Moravy.
Vodní zdroje
Záměr se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů.
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C.II.4. Půda a horninové prostředí
Půda
Vlastní záměr je situován převážně na plochách zemědělské půdy, částečně na plochách vodního toku a na
ostatních plochách. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) záměrem dotčeny nejsou.
Realizace přístavu si vyžádá trvalý zábor ZPF malého rozsahu (cca 4 867 m2).
Mozaika půdních typů je determinována geologickým podložím a hydrologickými podmínkami. Na základě
výsledků Komplexního průzkumu zemědělských půd (KPZP) a Bonitace zemědělského půdního fondu (BZPF)
dotčené oblasti je území tvořeno černicí glejovou (lužní půda glejová) na nivních sedimentech.
V širším okolí zájmového území se vyskytují fluvizemě (podél řeky Moravy), regozemě, kambizemě, černice a
černozemě.
Černice (CC) - u nás poměrně časté, zejména v nízkých polohách (v Polabí a na jižní Moravě). Původními
porosty byly olšiny, druhotnými vlhké louky často typu polabských "černav". Matečným substrátem jsou
většinou silně vápnité nivní uloženiny, někdy zvětraliny slínovců nebo nízké písčité terasy ovlivněné vysoko
uloženou hladinou podzemní vody. Černice vystupují, stejně jako fluvizemě (nivní půdy), nejčastěji v nivách,
zvláště pak v jejich vnějších okrajích. Jsou méně ovlivňované záplavami a hladina podzemní vody u nich
často leží blíže k povrchu. Hlavním půdotvorným pochodem je intenzivní humifikace (před odvodněním často
tvorba zrašelinělého humusu) spolu s glejovým procesem v hlubších spodinách. Humusový horizont je velmi
tmavě zbarven a dosahuje mocnosti mnoha decimetrů; hlouběji přechází často do vápnitého substrátu, který
je s přibývající hloubkou stále intenzivněji ovlivňován glejovým procesem. Výrazným znakem neodvodněných
půd je značná provlhlost celého profilu. Převážně jde o těžší půdy, i když jsou známé i profily písčité. Obsah
humusu je, zvláště u těžších zemin, velmi vysoký, prakticky nejvyšší u našich půd. Jeho kvalita je obvykle
dobrá. Půdní reakce je vlivem obsahu karbonátů neutrální až slabě zásaditá. Sorpční vlastnosti jsou velmi
dobré až dobré. Černice mají v povrchových horizontech poměrně příznivé fyzikální vlastnosti, které se do
hloubky obvykle rychle zhoršují, zejména u těžkých půd.
Genetický vývoj černic glejových (CCq) je obdobný jako u černic typických s tím rozdílem, že dochází
k silnému kolísání hladiny spodních vod, které téměř po celý rok ovlivňují profily půd. Dochází tak
k výraznému oglejení profilů, zvláště ve spodině a v matečním substrátu, což se projevuje jejich namodralo
šedým zbarvením. Jsou to půdy hluboké se středně hlubokou až hlubokou ornicí (v případě orných půd),
převážně jílovitohlinitého zrnitostního složení, středně až velmi silně humózní, slabě kyselé až neutrální
reakce. Sorpční komplex je nasycen, hodnota stupně nasycenosti do spodiny mírně klesá. Po stránce
fyzikální je stav těchto půd poměrně ještě příznivý, může se však zhoršovat vlivem méně propustných
spodin. Chemické vlastnosti těchto půd je možné hodnotit velmi vysoko.
Parcela č. 1305/8 je v současné době v celé své výměře součástí zemědělského půdního fondu (ZPF),
bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) 0.63.00.
Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne
1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu je tato půda zařazena do IV.
třídy ochrany.
Parcely

Kód BPEJ

Třída ochrany

1305/8

0.63.00

IV. třída ochrany ZPF

HPJ 63 - černice pelické, glejové i karbonátové na nivních uloženinách, jílech a slínech, těžké a velmi těžké,
bez skeletu, nepříznivé vláhové poměry v důsledku vysoké hladiny spodní vody.
Pozn.: Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných
klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

Z dostupných informací není patrné, že by zájmové území bylo kontaminováno nad úroveň obvyklou pro
zemědělsky využívané plochy. Z uvedeného důvodu není problematika kontaminace půd podrobněji řešena.
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Geomorfologické poměry, charakter terénu
Geomorfologické členění (Demek et Mackovčin, 2006) řadí místo záměru do podcelku Dyjsko-moravská
niva (IXD-1A-2).
Systém: Alpsko-Himalájský
Provincie: Západopanonská pánev
Subprovincie: Vídeňská pánev
Oblast: Jihomoravská pánev
Celek: Dolnomoravský úval
Podcelek: Dyjsko-moravská niva
Dolnomoravský úval je široká sníženina, jejíž osu tvoří na území řeka Morava. Úval je z jihovýchodu
omezen svahy Bílých Karpat, ze severozápadu pak Kyjovskou pahorkatinou.
Dyjsko-moravská niva (XA-1B) je podcelkem, tvořícím nejnižší část Dolnomoravského úvalu. Skládá se ze
spojené nivy řeky Moravy a Dyje. Plocha podcelku je 346,70 km2. Střední výška 171,3 m a střední sklon
0º29´. Jedná se o akumulační rovinu podél obou řek tvořenou čtvrtohorními fluviálními usazeninami –
spodním štěrkopísčitým souvrstvím a svrchním souvrstvím hlinitých písků a písčitých hlín, četné meandry
byly protknuty umělými koryty. Četná jsou mrtvá ramena. Uprostřed niv vystupují nízké terasy převáté
v přesypy (tzv. hrúdy). Zastoupen je 1. vegetační stupeň. Podcelek tvoří mozaika luk, polí, teplomilných
smíšených lužních porostů tvořených vrbami, olšemi, topoly, habry, duby, javory apod. Vyskytují se zde
významná hnízdiště ptactva.
Nadmořská výška se v oblasti pohybuje na úrovni okolo 168 m n.m.
Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území a jeho širší okolí území Vídeňské pánvi. Geologický
podklad je tvořen fluviálními písčitohlinitými sedimenty řeky Moravy. Jedná se o fluviální a deluviofluviální
sedimenty: povodňové hlíny, jíly, písčité jíly, písčité štěrky a štěrky různé hrubosti. Pestrost pokryvu je dány
fluviální erozně akumulační činností a také lidskou činností. Zvláštností jsou vyvýšená místa eolitických
sedimentů – vátých písků. Horninový podklad je tvořen převážně vápnitými a nevápnitými jílovci a pískovci.
Kvartérní souvrství je v širším území budováno fluviálními sedimenty řeky Moravy. V nadloží neogenních jílů
vystupují štěrky a písčité štěrky, které do nadloží přecházejí do písčitých poloh. Při povrchu vystupují jílovité
polohy, povodňové hlíny a kulturní vrstva půdy.
Archivními průzkumnými vrty (Henešová, 1981) byl povrch neogénu na lokalitě zastižen vrtem P1 v hloubce
9 m na úrovni 159,35 m n.m. Neogenní souvrství je při svém povrchu reprezentováno šedozelenými jíly. Vrty
inženýrsko geologického průzkumu (Plasgura, 1987) nebylo neogenní podloží do hloubky 10,6 m zastiženo.
V nadloží jílů vystupují kvartérní klastické sedimenty – středně hrubé až hrubé štěrky s jílovitopísčitou
příměsí, které směrem k povrchu přecházejí do jílovitých a hlinitých poloh.
Geologické profily archivních vrtů jsou doloženy v příloze.
Nerostné zdroje
Záměr se nachází mimo území ložisek nerostných surovin a jejich ochranných pásem.
Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové
pohyby; území není poddolováno.
Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem
zátěže do 6° M.C.S.

STRANA 33 z 77

REKREAČNÍ PŘÍSTAV PETROV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

C.II.5. Fauna, flóra a ekosystémy, krajinný ráz
Biogeografická charakteristika území
Území patří do biogeografické provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie severopanonské (na
hranici se západokarpatskou podprovincií), biogeografického regionu 4.5 Dyjsko-moravského (na hranici
s regionem 3.3 Hluckým). Z hlediska typů biochor ČR se jedná o typ 1Lh – širší hlinité nivy 1. vegetačního
stupně (na hranici s typem 2Db – podmáčené sníženiny na bazických zeminách 2. vegetačního stupně).
Fytogeografická charakteristika území
Místo záměru náleží do fytogeografické oblasti termofytikum, fytogeografického obvodu Panonské
termofytikum, fytogeografického okrsku Dolnomoravský úval (18b).
Flóra, fauna, ekosystémy
Za účelem podrobného popisu flóry a fauny zájmového území byl v rámci zpracování oznámení proveden
biologický průzkum (botanický a zoologický), jehož výsledky jsou v plném rozsahu uvedeny v příloze č. 3.
(Biologické hodnocení) tohoto oznámení. V dalším textu jsou stručně uvedeny poznatky z provedených
průzkumů.
Flóra - Potenciální přirozenou vegetaci tvoří na řešeném území jilmová jasenina (Fraxino pannonicaeUlmetum), na kterou navazují střemchové jaseniny (Pruno-Fraxinetum, místy v komplexu s mokřadními
olšinami Alnio glutinosae). V širším okolí navazuje prvosenková a ostřicová dubohabřina (Primulo verisiCarpinetum, Carici pilosae – Carpinetum).
Aktuální vegetaci území tvoří agrocenózy a fragmenty přírodních biotopů. Silné antropické ovlivnění je ale
mírněno aluviální polohou části území, kde jsou ve fragmentech zachovány původní biotopy ovlivňované
přírodními procesy nivy velkého toku. Severně od lokalizace záměru se nachází rozsáhlý komplex aluviálních
luk, které se táhnou až ke Strážnici. Toto území je tvořeno mozaikou zachovalých aluviálních psárkových luk,
rákosin eutrofních a stojatých vod, společenstvy vysokých ostřic a fragmenty měkkých luhů. Louky se
vyznačují bohatou populací kosatce sibiřského (Iris sibirica) a prstnatce pleťového (Dactylorhiza incarnata).
Část luk degraduje invazním rákosem (Phragmites australis). V některých vodních kanálech zůstaly
zachovány fragmenty makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod a místy
vegetace mělkých stojatých vod s dominujícími lakušníky (Batrachium sp.).
Vlastní území pro stavbu tvoří břeh Baťova kanálu a ruderální území sloužící jako skládka navážek. Baťův
kanál má upravené, rovné břehy, pobřežní porosty tvoří ruderalizovaná vegetace s převahou chrastice
rákosovité (Phalaris arundinacea), lokálně dominuje rákos (Phragmites australis), kopřiva dvoudomá (Urtica
dioica) nebo nepůvodní a invazivní druh hvězdnice kopinatá (Aster lanceolatus). V porostu jsou solitérně
nebo v malých skupinkách vtroušeny dřeviny. Na levém břehu se vyskytují druhy z přilehlých aluviálních luk
kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), svízel severní (Galium boreale (C4a)), olešník kmínolistý (Selinum
carvifolia). Dále byl nalezen jeden trs tajničky rýžové (Leersia oryzoides (C3)). V prostoru, který slouží jako
deponie zeminy a různých sypkých materiálů, je vegetace ruderální, místy jen sporadická. Vyskytuje se zde
několik exemplářů šáchoru hnědého (Cyperus funus (C3)), pravděpodobně zde by rozhrnut materiál
z odbahňovaného rybníka, dále sporýš lékařský (Verbena officinalis) a blín černý (Hyoscyamus niger), oba
druhy jsou zastoupeny několika exempláři.
Vegetaci lze zařadit do svazu Senecion fluviatilis Tuxen ex auct., klasifikace podle katalogu biotopů Chytrý et
al. je biotop M7, Bylinné lemy nížinných řek. Z diagnostických druhů této jednotky se v porostu vyskytují
podražec křovištní (Aristolochia clematitis), opletník plotní (Calystegia sepium), bodlák kadeřavý (Carduus
crispus), chmel otáčivý (Humulus lupulus) a lilek potměchuť (Solanum dulcamara). Z doprovodných druhů
jsou přítomny bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum), chrastice
rákosovitá (Phalaris arundinacea) a ostružiník ježiník (Rubus caesius). Vegetace je ruderalizována a
degradována přítomností neofytů jako hvězdnice kopinatá (Aster lanceolatus), netýkavka malokvětá a
žláznatá (Impatiens parviflora et I. glandulifera)). Není příliš kvalitní ani reprezentativní.
Celkem bylo při botanickém průzkumu nalezeno 159 druhů vyšších rostlin. Ve sledovaném území se
nacházejí pouze běžné druhy, nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh podle vyhlášky MŽP ČR č.
395/1992 Sb. (Seznam zvláště chráněných druhů rostlin).

STRANA 34 z 77

REKREAČNÍ PŘÍSTAV PETROV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Byly nalezeny druhy zařazené v Červeném seznamu (Procházka F. [ed.], 2001): čtyři druhy zařazené
v kategorii C3 – ohrožené (tajnička rýžovitá, šáchor hnědý, blín černý, sporýš lékařský), tři druhy v kategorii
C4a - vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené (svízel severní, troskut prstnatý, silenka
noční) a jeden druh zařazený v kategorii C4b - vzácnější taxony vyžadující další pozornost – nedostatečně
známé (slivoň trnka).
Celkově lze konstatovat, že pobřežní porosty jsou ruderalizované a vegetace v prostoru záměru je ruderální.
Fauna Strážnicka je směsí prvků panonské a karpatské biogeografické provincie. Na složení fauny se
projevují vlivy druhů pronikajících do území z jihu (Mantis religiosa, Anthaxia hungarica) a z předhůří Karpat
(lesní druhy). Složení fauny je také významně ovlivněno dlouhodobým a v posledních desetiletích intenzivním
antropickým využíváním území.
V dotčeném území je vůdčím biotopem Baťův kanál, který po 80ti letech existence a dlouhodobém
extenzivním využívání částečně nahrazuje původní vodní a mokřadní biotopy. Prostředí kanálu i vodní toky
včetně Moravy jsou domovem širokého spektra na vodu vázané fauny. Ta je doprovázena specifickými
společenstvy ptáků, vázanými na danou geografickou oblast i na nivní biotopy. Z druhů lze jmenovat luňáka
hnědého a červeného (Milvus migrans, M. milvus), čápa bílého (Ciconia alba), koliha velká (Numenius
arquata), vodouš rudonohý (Tringa totanus), bekasina otavní (Gallinago gallinago), široké spektrum
obojživelníků atd. Zemědělsky obhospodařovaná krajina hostí běžné druhy adaptované na kulturní stepi.
Sídla a jejich okolí jsou obsazovány druhy synantropními a indiferentními.
Zoologický průzkum obratlovců byl proveden opakovaně v průběhu celého vegetačního období roku 2009.
Obratlovci byli zaznamenáváni bodovou metodou přímým pozorováním a identifikací hlasových projevů a
pobytových stop, bodová metoda byla doplněna pochůzkou; u bezobratlých byl použit odchyt síťkou nebo
přímé pozorování.
Savci - bylo zaznamenáno 9 druhů, z nichž je chráněn zákonem bobr evropský (silně ohrožený), jenž bude
jediný záměrem potenciálně dotčený. Pobytové stopy svědčí svojí frekvencí o pouze extenzivním využívání
území, záměrem by neměl být negativně ovlivněn.
Ptáci – jsou na zkoumané lokalitě druhově bohatě zastoupeni. Celkově bylo zaznamenáno ve sledovaném
úseku 48 ptačích druhů, z toho 6 zvláště chráněných ve smyslu vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. Pouze u
některých druhů je zde předpokládáno hnízdění, u části jsou pozorovány pouze přelety nebo využívání
některých zdrojů území.
Z kategorie silně ohrožených se jedná o krahujce obecného, ledňáčka říčního a žluvu hajní, z kategorie
ohrožených o vlaštovku obecnou, slavíka obecného a motáka pochopa. S výjimkou žluvy hajní, která
pravděpodobně hnízdí v pobřežních porostech, se jedná o náhodné výskyty; žádný z ptačích druhů by neměl
být záměrem výrazně negativně ovlivněn.
Obojživelníci a plazi - na sledovaném úseku byly zjištěny ze silně ohrožených druhů rosnička zelená,
ještěrka obecná a z ohrožených ropucha obecná a užovka obojková. Ze stanovištních požadavků
sledovaných obojživelníků vyplývá, že se rozmnožují mimo tok kanálu, a to ve stojatých vodách.
Ryby - v zájmovém území bylo ve vodách Baťova kanálu zaznamenáno 6 druhů ryb. Jedná se ovšem o
pouhé pozorování a náhodný odlov. Ve skutečnosti lze počítat s širším druhovým spektrem.
Motýli - na lokalitě bylo pozorováno celkem 25 druhů denních motýlů. Byl zaznamenán výskyt dvou zvláště
chráněných druhů – otakárka fenyklového (Papilio machaon - ohrožený) a pestrokřídlece podražcového
(Zerynthia polyxena - kriticky ohrožený). Ekofaunisticky významnějším druhem je pestrokřídlec podražcový,
který je v Červeném seznamu (Farkač et al., 2005) řazen do kategorie druhů zranitelných (VU). Pestrokřídlec
je pontomediteránní zástupce naší fauny, který se vyskytuje pouze na jižní Moravě. Živnou rostlinou
housenek je v ČR pouze podražec křovištní (Aristolochia clematis) (Beneš et al., 2002).
Ekosystémy
Stav ekosystémů v ploše záměru a jeho okolí je určován silným antropickým ovlivněním. Původní (agro)
ekosystémy zde byly silně ovlivněny a pozměněny stavbou Baťova kanálu. Dnes je tato umělá struktura
naopak osou přírodních procesů v dotčeném území. Umělý kanál je díky extenzívnímu využívání a malé
intenzitě údržby značně zpřírodněn - to se týká zejména břehů a pobřežních porostů. Samotné vodní
prostředí postrádá diverzitu stanovišť v podobě proudnějších úseků nebo úseků s absencí lodního provozu
vhodných pro vývoj a existenci náročnějších druhů organismů.
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Samotná plocha záměru byla v průběhu průzkumů (rok 2009) využívána jako mezideponie stavebních
materiálů a výkopových zemin. V méně narušovaných okrajích jsou vyvinuta ruderální společenstva s
teplomilnější flórou.
Z ekosystémového pohledu lze úsek kanálu hodnotit jako území s ustáleným vývojem společenstev částečně
narušovaným lidskou činností (plavba, údržba). Ekologická stabilita v lokalitě záměru (navážky) neexistuje,
resp. je velmi nízká - v okrajích pozorovatelná v iniciálních stádiích sukcese s porosty ruderálů.
Územní ochrana přírody
Základní popis prvků ochrany přírody a krajiny v zájmovém území je uveden v kapitole C.I. včetně situací se
zákresem jednotlivých prvků. V následujícím textu je tento popis doplněn o podrobnější informace u
dotčených prvků ochrany přírody a krajiny.
Zájmovým územím prochází nadregionálního biokoridor K142 Chropyňský luh – Soutok (cca 1,5 – 2
km od stavby). Tento biokoridor je složen ze dvou os a ochranné zóny, kterou je možné považovat za
společnou pro obě zastoupené osy. První osa je situována ve střední části toku Moravy a je reprezentativní
pro vodní společenstva. Druhá osa prochází podél levého břehu Moravy a je reprezentativní pro nivní
společenstva.
Vodní osa nadregionálního biokoridoru Chropyňský luh – Soutok je vedena tokem řeky Moravy (cca 1,5 – 2
km od stavby). Nivní osa zasahuje na plochu řešeného území.
Součástí výše uvedeného nadregionálního biokoridoru je vymezené regionální biocentrum Oskovec (106 ha)
1,5 km severně od stavby; na nadregionální biokoridor navazuje také vymezený regionální biokoridor
K 142 Sudoměřický potok 2,5 km jižně od stavby, spojující regionální biocentra Sudoměřický potok a
Zásada-Gebart.
V obci Petrov je lokální ÚSES schválen v rámci územního plánu z r. 2005/2006:
- Baťův kanál tvoří lokální biokoridor;
- cca 100 m severně se nachází lokální biocentrum Petrovské louky;
- cca 240 m jižně od stavby se nachází lokální biocentrum Pod Petrovem.
Zvláště chráněná území nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani
kontaktně, ani zprostředkovaně. Nejbližším velkoplošným ZCHÚ v širším území je Chráněná krajinná oblast
Bílé Karpaty - část katastrálního území Petrov u Hodonína (mimo zájmové území) je součástí chráněné
krajinné oblasti Bílé Karpaty, což je současně též biosférická rezervace. Místo stavby je vzdáleno cca 1 km od
hranic CHKO.
CHKO Bílé Karpaty - vyhlášena Výnosem MK ČSR č.j. 17644/1980 ze dne 3.11.1980; rozloha: 746,6
km2; nadm. výška: 170 (Petrov) - 970 m (Velká Javorina); MZCHÚ: 5 NPR, 1 NPP, 16 PR, 30 PP.
Bílé Karpaty představují mimořádnou oblast mezi našimi velkoplošnými chráněnými územími. Celá oblast
byla po mnoho staletí kultivována člověkem, přesto (nebo právě proto) se zde dochovaly mimořádně
cenné přírodní hodnoty a na mnoha místech lze hovořit o harmonické krajině. Pro tyto přírodní a krajinné
kvality byly Bílé Karpaty v rámci programu Člověk a biosféra (MAB) organizace UNESCO dne 15.4. 1996
zařazeny mezi evropské biosférické rezervace.
Rozsáhlá historická odlesnění v Bílých Karpatech měla velmi často charakter krajinářských úprav citlivě
využívajících zdejších přírodních podmínek. Výsledkem jsou tisíce hektarů jedinečných květnatých luk s
roztroušenými dřevinami, představující dnes typický krajinný ráz Bílých Karpat. Z přírodovědného hlediska
jsou tyto květnaté karpatské louky pozoruhodné především bohatostí rostlinných společenstev s vysokým
zastoupením kriticky ohrožených druhů rostlin. Díky tomu patří k nejcennějším lučním biotopům Evropy a
jsou studijní plochou světového významu. Dalším neméně cenným prvkem jsou rozsáhlé lesní komplexy v
centrální a severní části pohoří z celou řadou typických prvků karpatské květeny i fauny.
Přímo na místě stavby ani v bezprostředním okolí není vymezeno žádné maloplošné zvláště chráněné území
(NPP, NPR, PP, PR). V širším okolí jsou vymezena následující maloplošná zvláště chráněná území.
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PP Osypané břehy (cca 3 km severně od stavby)

Vyhlášeno: 1999; kód: 2067; k.ú.: Bzenec, Strážnice na Moravě; nadm. výška: 165-172 m; rozloha:
75,94 ha.
Přírodní památku tvoří meandry řeky Moravy s vyšší říční terasou na styku Dyjsko-moravské nivy
s Ratíškovickou pahorkatinou, 800 metrů nad soutokem s Veličkou a asi 3 km severozápadně od
Strážnice. Jsou příkladem přirozeného vývoje nivy Moravy na dolním toku s vyvinutými meandry
v jílovitých náplavech a pískových holocenních sedimentech. Unikátním geomorfologickým výtvorem je až
13 m vysoká stěna v pravém nárazovém břehu meandru, modelovaná ve vátých píscích.
PR Oskovec (1,5 km severozápadně)

Vyhlášeno: 1956; kód: 291; k.ú.: Vracov; nadm. výška: 164-166 m; rozloha: 6,08 ha.
Přírodní rezervaci tvoří část lesa na pravém břehu Moravy u Dyjsko-moravské nivy, asi 4 km jihozápadně
od nádraží Bzenec – Přívoz a 2,5 km severoseverozápadně od obce Petrov. Hnízdí zde největší lesní
kolonie čápů bílých (Ciconia ciconia) a významná kolonie volavek popelavých (Ardea cinerea) na Moravě i
další druhy ptactva.
PR Oskovec II. (přes 1 km severozápadně)

Vyhlášeno: 1991; kód: 1493; k.ú.: Petrov u Hodonína; nadm. výška: 170 m; rozloha: 2,88 ha.
Část lužního lesa v Dyjsko-moravské nivě na levém břehu řeky Moravy, asi 2,5 km severozápadně od
Petrova je významnou ornitologickou lokalitou s několika hnízdy čápů bílých (Ciconia ciconia).
NPP Váté písky (3,5 km severozápadně)

Vyhlášeno: 1990; kód: 1494; k.ú.: Bzenec, Vracov; nadm. výška: 180-190 m; rozloha: 94,56 ha.
Úzký pruh pozemků při železniční trati je nejvýznamnější ukázkou rostlinných společenstev na
nezalesněných plochách vátých písků na jižní Moravě. Bohatá lokalita vzácných pískomilných druhů rostlin
a živočichů.
Památné stromy - Na katastrálním území Petrov u Hodonína se nachází památný strom Lípa u Tatarské
cesty (lípa velkolistá), a to u polní cesty, asi 1 km jihozápadně od obce. Připravuje se také vyhlášení další
lípy velkolisté v prostoru vlakového nádraží. Stromy nebudou stavbou dotčeny.
Významnými krajinnými prvky přímo dotčenými posuzovaným záměrem jsou:
-

Vodní tok – Baťův kanál (VKP požívající obecné ochrany „ze zákona“),

-

Vodní tok Morávka (VKP požívající obecné ochrany „ze zákona“),

-

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

V dotčeném území se nenacházejí VKP jako les, rybník, jezero nebo rašeliniště.
Kromě významných krajinných prvků ze zákona mohou být významnými krajinnými prvky i jiné části krajiny,
které zaregistruje příslušný orgán ochrany přírody. Lokalita záměru není součástí registrovaného VKP.
V širším zájmovém území jsou vymezeny:
-

VKP Petrovské louky, 1 km severovýchodně,

-

VKP Medvídka, 1 km severozápadně.

Ptačí oblasti (PO) – místo stavby leží v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví
(CZ0621025) při jihovýchodní hranici.

Vyhlášení: Nařízení Vlády ČR č. 21/2005 Sb. ze dne 15.12.2004; k.ú.: Bzenec, Lidéřovice na Moravě, Milotice
u Kyjova, Moravský Písek, Petrov u Hodonína, Ratíškovice, Rohatec, Skoronice, Strážnice na Moravě,
Sudoměřice, Vacenovice u Kyjova, Veselí - Předměstí, Veselí nad Moravou, Vnorovy, Vracov a Zarazice;
rozloha: 117,25 km2; nadm. výška: 162 – 221 m
Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace čápa bílého (Ciconia ciconia), motáka pochopa (Circus
aeruginosus), lelka lesního (Caprimulgus europaeus), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius),
strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus) a skřivana lesního (Lullula arboreta) a jejich biotopy.
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Evropsky významné lokality (EVL) - Zájmové území je součástí evropsky významné lokality Strážnicko
(CZ0623797); leží při jihovýchodní hranici na samém okraji.

Vyhlášení: Nařízení Vlády ČR č. 132/2005 Sb. ze dne 22.12.2004; k.ú.:Petrov u Hodonína, Rohatec, Strážnice
na Moravě, Sudoměřice; rozloha: 181,45 ha; nadm. výška: 154-169 m; navrhovaná kategorie ochrany: PP
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).
Dalšími EVL v širším okolí záměru jsou:
EVL Strážnická Morava (CZ0624068) – cca 0,75 km severozápadně

Vyhlášení: Nařízení Vlády ČR č. 132/2005 Sb. ze dne 22.12.2004; k.ú.: Bzenec, Petrov u Hodonína, Rohatec,
Strážnice na Moravě, Sudoměřice, Vracov; rozloha: 658,61 ha; nadm. výška: 150-179 m; navrhovaná
kategorie ochrany: PR, PP.
Území se nachází ve střední části Dolnomoravského úvalu, v nivě Moravy mezi obcemi Vnorovy a Rohatec,
cca 3 km SZ od Strážnice. 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.

EVL Váté písky (CZ0620024) – cca 3,5 km severozápadně

Vyhlášení: Nařízení Vlády ČR č. 132/2005 Sb. ze dne 22.12.2004; k.ú.: Bzenec, Rohatec, Vracov; rozloha:
63,43 ha; nadm. výška: 177-197 m; navrhovaná kategorie ochrany: NPP
Území se nachází ve střední části Dolnomoravského úvalu, mezi Moravským Pískem a Rohatcem, kopíruje
železniční trať, která vede komplexem Bzenecká doubrava. Nejrozsáhlejší, reprezentativní a dobře zachovalá
ukázka vegetace otevřených vátých písků v ČR. Území se rozkládá na úzkém pruhu bezlesí podél železniční
tratě, které slouží jako protipožární bariéra. Jedná se o jedinečný komplex několika typů psamofytní
vegetace v různých sukcesních stádiích. Na lokalitě se střídají panonské stepní trávníky na písku s
kostřavovými trávníky písčin (T5.3). Na narušovaných místech se vyskytují otevřené trávníky písčin (T5.2) s
paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) spolu s maloplošně zastoupenou jednoletou vegetací písčin
(T5.1). Prolínají se zde typy subatlantské s východní hranicí areálu, např. paličkovec šedavý (Corynephorus
canescens), typy boreální na jižní hranici rozšíření např. mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum), typy
kontinentální na severozápadní hranici areálu např. smil písečný (Helichrysum arenarium), na severní hranici
rozšíření např. kolenec pětimužný (Spergula pentandra) i panonské endemity např. kostřava pochvatá
Dominova (Festuca vaginata subsp. dominii), tomkovice plazivá (Hierochloe repens). Některé druhy zde mají
jediné naleziště v ČR např. kavyl písečný (Stipa borysthenica).
Území je významné i z hlediska zoologického. Především na nezalesněných plochách zahrnuje teplomilná
entomofauna řadu legislativně chráněných druhů, jako kudlanka nábožná (Mantis religiosa), pakudlanka jižní
(Mantispa styriaca), ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius). Z obratlovců lze zmínit nejpočetnější populaci
ještěrky zelené (Lacerta viridis), dále skřivana lesního (Lullula arborea) a dudka chocholatého (Upupa
epops).
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EVL Čertoryje (CZ0624072) – cca 6 km jihovýchodně

Vyhlášení: Nařízení Vlády ČR č. 132/2005 Sb. ze dne 22.12.2004; k.ú.: Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka,
Kneždub, Malá Vrbka, Radějov u Strážnice, Tasov nad Veličkou, Tvarožná Lhota; rozloha: 4852,29 ha; nadm.
výška: 200-559 m; navrhovaná kategorie ochrany: CHKO
Jedná se o rozsáhlý komplex luk a lesů v jihozápadní části Bílých Karpat, cca 9 km jihovýchodně od
Strážnice, mezi státní hranicí a obcemi Radějov, Tvarožná Lhota, Kněždub a Vrbka. Čertoryje jsou
nejrozsáhlejším komplexem typických bělokarpatských luk s vysokou krajinářskou hodnotou a výskytem
četných chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Z naturových společenstev se zde vyskytují
velkoplošné a reprezentativní porosty širokolistých suchých trávníků (T3.4D a T3.4C) a mezofilních
ovsíkových luk T1.1. Z lesních jsou reprezentativně vyvinuty karpatské a panonské dubohabřiny (L3.3B a
L3.4) a květnaté bučiny (L5.1), v menším rozsahu i středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (L6.4) a
údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2A). Na vlhkých místech se maloplošně vyskytují bezkolencové louky (T1.9)
a vlhká tužebníková lada (T1.6). Častá jsou luční i lesní pěnovcová prameniště (R1.1 a R1.3), místy s
vegetací parožnatek (V5).
Lokalita hostí 9 druhů přílohy II Směrnice č. 92/43/EEC. Z rostlin to jsou: střevíčník pantoflíček (Cypripedium
calceolus), srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia), mečík bahenní (Gladiolus palustris). Z živočichů se zde
vyskytuje přástevník kostivalový (Callimorpha quadrifolia), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), žluťásek
barvoměnný (Colias myrmidone), bourovec trnkový (Eriogaster catax), roháč obecný (Lucanus cervus) a
ohniváček černočárý (Lycaena dispar).
EVL Očov (CZ0624071) – cca 6 km západně

Vyhlášení: Nařízení Vlády ČR č. 132/2005 Sb. ze dne 22.12.2004; k.ú.: Hodonín, Rohatec; rozloha:
292,20 ha; nadm. výška: 150-180 m; navrhovaná kategorie ochrany: PP
Komplex lužního lesa a mokřadních luk se nachází v nivě řeky Moravy mezi Hodonínem, Rohatcem a státní
hranicí se Slovenskem. Dominantním typem vegetace jsou tvrdé luhy nížinných řek. Na místě zazeměných
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 Cnidion venosi, 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) a
ostřice černoklasá (Carex melanostachya).
Populace hořavky duhové (Rhodeus sericeus) je zde vázána na výskyt škeble a velevruba.
Krajina
Krajinu v řešeném území lze podle typologického členění krajiny zařadit do kategorie vrchovin Carpatica.
Rovinaté území nivy Moravy a Radějovky se v oblasti Petrova zvedá do zvlněného reliéfu předhůří
karpatského flyše. Rovinatý reliéf je pohledově členěn rozptýlenou a liniovou zelení, jež kopíruje původní
krajinnou strukturu slepých ramen vodních toků a terénních stupňů (říčních teras). K těmto strukturám
přistupuje víceméně pravoúhlá a přímá struktura komunikací a vodních kanálů taktéž zhusta doprovázená
stromovou vegetací.
Zvlněný reliéf východně od záměru je vedle sídla charakterizován viničními tratěmi a sporou krajinnou zelení.
Zájmové území se nachází v nadmořské výšce 165 - 170 m nad mořem, na severovýchodním okraji
katastrálního území Petrov u Hodonína. Zemědělská půda zabírá 80% území, podíl lesní půdy je pouhých
10%. Koeficient ekologické stability krajiny (KES) pro daný katastr je 0,62: jedná se o intenzivně využívanou
kulturní krajinu s výrazným uplatněním agroindustriálních prvků, na rozhraní krajinného typu A (krajina silně
pozměněná civilizačními zásahy) a typu B (krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem).
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Místo stavby se nachází na severním okraji zastavěného území obce, na okraji plavebního kanálu, resp.
v prostoru mezi kanálem a tokem Morávka, na místě současné deponie sypkých materiálů. Okraje prostoru
jsou zarostlé dřevinami.
Krajinný ráz je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou daného území (§ 12 zákona č.114/1992
Sb.). Z hlediska přírodního jsou pozitivními znaky přítomnost vodních toků a roztroušená zeleň v okolí. Za
kladnou hodnotu můžeme považovat též prvky lokálního a nadregionálního systému ekologické stability,
existenci prvků soustavy Natura 2000, přírodní park a nepřítomnost velkých průmyslových objektů. Současně
se však jedná o území dlouhodobě měněné lidskou činností s průvodními negativními znaky typu úprava,
narovnání a zahloubení vodních toků, odvodnění území, změna morfologie terénu, změna obhospodařování
území (dříve ve značné míře louky, dnes orná půda - scelená, plošně rozsáhlá pole se zemědělskými
monokulturami), absence cest a stezek v krajině, absence dostatečného množství krajinné zeleně včetně
lesů, přítomnost technicistních prvků v krajině (např. nadzemní vedení elektrické energie) apod.
Z hlediska kulturního se v širším okolí nachází množství zajímavých staveb – památkově chráněná Zvonice
v Rybářích, barokní kaplička bolestné Panny Marie u železniční trati, vinné sklepy v Plžích (státní památková
rezervace), bývalé lázně kolem petrovského sirnatého pramene (dnes již pouze veřejně přístupný pramen),
některé budovy v obci i vlastní Baťův plavební kanál, kterého se plánovaná stavba týká.
Historicky lze území stavby charakterizovat jako území člověkem od pradávna využívané – archeologické
nálezy dokládají osídlení ze starší doby bronzové, stopy po Římanech a Germánech; obec Petrov byla
založena na konci 14. století. Dnešní místo stavby nebylo dříve zastavěné, jednalo se tak jako dnes o břeh
toku (dříve Morávka, dnes Baťův kanál), snad i o zamokřené prostory.
Původní harmonie okolní krajiny a sídla byla především ve 20.století postupně narušována rozoráním luk v
nivě řeky Moravy a scelováním do velkých ploch a tím bylo narušeno měřítko krajiny. Největší zachované
hodnoty – kvalita krajinného rázu – je mezi obcí (Baťovým kanálem) a řekou Moravou, tyto hodnoty jsou
chráněny přírodním parkem Strážnické Pomoraví.
Zájmové území je součástí přírodního parku Strážnické Pomoraví, leží na jeho jihovýchodní hranici.

Vyhlášeno: 1993 (OkÚ Hodonín); rozloha: 2817,30 ha; nadm. výška: 168-170 m.

Přírodní park leží v poříční nivě řeky Moravy cca 8 km severovýchodně od Hodonína, mezi Rohatcem a
Strážnicí. Nejpozoruhodnějším jevem přírodního parku je volně se vyvíjející tok řeky Moravy mezi Bzencem Přívozem a Rohatcem. Zde na kontaktu řeky s okrajem vátých písků dochází ke značné erozi vedoucí k
několikametrovým posunům koryta za rok.

C.II.6. Ostatní charakteristiky zájmového území
Hmotný majetek
V prostoru navrženého přístavu se dnes nachází nezastavěná plocha. V lokalitě se nenacházejí žádné objekty
či hmotný majetek. Stávající infrastruktura území (dopravní, energetická, komunikační apod.) nebude
záměrem nijak dotčena.
Architektonické a historické památky
V místě navrhovaného rekreačního přístavu ani v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné nemovité
kulturní památky, podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a
evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na dotčených pozemcích se rovněž
nenachází žádná drobná solitérní architektura.
V obci Petrov se nacházejí následující památky:
Plže – soubor vinných sklepů - sklepy budovali sami vinaři se sousedskou a příbuzenskou výpomocí a
pod dohledem zednického mistra. Jsou připomínány již v 15. a posléze v 16. a 17. století, kdy obyvatelé, v
souvislosti s válečnými událostmi, hledali úkryt právě v těchto "plžoch", sklepech vyhloubených v poddajné
žluté hlíně, zpevněné kamennou valenou klenbou "kvelbenín". Petrovské Plže náleží k typu sklepů
zahloubených ve břehu bez nadzemní části. Šířka sklepa se většinou pohybuje kolem tří metrů, délka
dosahuje patnácti, výjimečně i více metrů. Vrstva hlíny nad sklepem a její síla napomáhá udržovat příznivé
vnitřní klima, významné pro kvalitu vína.
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Vinné sklepy v Plžích vytvářejí ulicovou zástavbu se
dvěma návesními prostory, tvořícími společenská centra
vinohradnického areálu. Horní z obou center slouží jako
přírodní hlediště, do něhož ústí ulice se starými a
výtvarně nejhodnotnějšími sklepy. K zajištění tohoto
významného souboru vinohradnických staveb a k
prohloubení jejich ochrany vydalo ministerstvo kultury v
září 1983 výnos o prohlášení souboru lidových staveb,
vinných sklepů v Petrově - Plžích, za státní památkovou
rezervaci.
Lokalita Plže se nachází jižně od silnice I/55, a tedy mimo
zájmové území záměru.
Obrázek č. 11: Typické provedení vinných sklepů

Památkově chráněná pozdně barokní zvonice z konce 18.století, která stojí na exponovaném místě
uprostřed ulice Rybáře. Představuje nejstarší místní dochovanou církevní památku. V době absence kostela v
obci byla centrem církevního dění i duchovních a světských svátků a oslav. Zděná patrová zvonice na
čtvercovém půdorysu je obílena bílým vápnem, se šmolkově modrou nízkou obrovnávkou. Nad dřevěnými
dveřmi v průčelí je půlkruhově zaklenutá nika s nedávno vytvořeným obrazem sv. Floriána, patrona hasičů.
Barokní kaplička bolestné Panny Marie vpravo od cesty do Plží u železničního přejezdu - „kaplička u
sklepů"- pochází z přelomu 18.-19.století.
Archeologická naleziště
Prakticky celé zájmové území se nachází na území archeologických zájmů ve smyslu § 22 odst.2, zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Při zásazích do terénu může dojít na
takovémto teritoriu k narušení nebo odkrytí archeologických nálezů. V takovém případě bude nezbytné
provedení záchranného archeologického výzkumu.
Přímo v prostoru záměru nejsou známy žádné archeologické lokality a nálezy, zájmové území však je
z archeologického hlediska velmi zajímavé.
Osídlení Petrovska je starodávné, jak dosvědčují četné archeologické nálezy. Nalezly se zde stopy po
osídlení zemědělským lidem od starší doby bronzové, taktéž byly nalezeny stopy po Římanech a Germánech.
Staré osídlení zaniklo ve válečných dobách a obnovovalo se, když Přemyslovci dobývali jihovýchodní Moravu
a připojovali ji k českému státu. V 9.-11. stol. zde vzniklo staroslovanské hradiště v zákrutu řeky Moravy
(Hrúdy) jako součást přemyslovského pohraničního opevnění.
Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr je situován do prostoru navazujícího na dopravně významnou, využívanou vodní cestu Otrokovice –
Rohatec (Baťův kanál). Tato vodní cesta je v současné době využívána pouze pro rekreační a turistické
účely.
Západní hranici zájmového území tvoří silnice III/05524, která odbočuje severně ze silnice I/55 a prochází
obcí směrem k Baťovu kanálu, kde končí. Jde o místní komunikaci 3. třídy, šířky v koruně cca 7 až 8 metrů,
jejíž stavebně technický stav je vyhovující. Intenzita dopravy zde není sčítána, lze odhadnout, že nepřekročí
cca 1 000 vozidel za 24 hodin.
Hlavní silniční dopravní osou dotčeného území je silnice I/55, která prochází přibližně paralelně s vodní
cestou. V blízkosti dotčeného území (v průjezdu obcí Petrov) se pohybuje zatížení silnice I/55 v úrovni cca
10 000 vozidel za 24 hodin (dle sčítání ŘSD z roku 2005: 6 514 OA, 2 695 NA, 33 M).
Jižně od obce Petrov prochází jednokolejná železniční trať č. 343, která spojuje města Hodonín a Veselí nad
Moravou, a navazuje na hlavní tratě č. 330 a 340. Jižně od obce se na trati č. 343 nachází rovněž železniční
zastávka Petrov u Strážnice.
Schéma dopravní infrastruktury dotčeného území je zřejmé z následujícího obrázku.
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Obrázek č. 12: Schéma dopravní infrastruktury dotčeného území

Osídlení (historie)
Osídlení Petrovska dosvědčují četné archeologické nálezy. Nalezly se zde stopy po osídlení zemědělským
lidem od starší doby bronzové, taktéž byly nalezeny stopy po Římanech a Germánech. Staré osídlení zaniklo
ve válečných dobách a obnovovalo se, když Přemyslovci dobývali jihovýchodní Moravu a připojovali ji k
českému státu.
Zakladatelem obce Petrov byl Petr z Kravař, majitel strážnického panství v letech 1389 - 1434. Obec založil
pravděpodobně v letech 1391 - 1400. Název obce pochází od jména Petr a znamená Petrův statek. Z roku
1412 pochází první písemná známka o Petrově, kterou byla obci udělena tzv. odúmrť, tj. poručenství
majetku. Už roku 1417 stanovil strážnický pán na celém panství horenské právo, které obsahovalo přísné
předpisy pro opatrování vinohradů a pro prodej vína. Pravděpodobně už tehdy byly upravovány vinné sklepy
Plže.
Zakladatel dal zřejmě v Petrově vystavět kostel s farou, ke které patřily i Sudoměřice. Na věži visel zvon se
starým německým nápisem (překlad: S Marií pomáhá Bůh z nouze tu i tam. Amen.) Kolem kostela byl
hřbitov. Pan Petr z Kravař a ze Strážnice se svým strýcem Lackem z Kravař, zemským hejtmanem, stál v čele
husitského hnutí na Moravě. Když roku 1416 Lacek zemřel, jmenoval král Václav IV. Petra zemským
hejtmanem moravským. S touto vysokou funkcí převzal Petr i vedení strany husitské na Moravě. Strážnicko
bylo nejsilnější baštou husitství na Moravě a stálo v čele. Když pak došlo ke známým husitským válkám, bylo
celé strážnické panství pustošeno a též Petrov vyhořel.
Roku 1486 se stali majiteli strážnického panství mocní páni ze Žerotína. Roku 1514 založili bratři Jan a
Bartoloměj ze Žerotína před Petrovem při cestě od Strážnice novou ves Zvolenov.
Protože obyvatelstva přibývalo a hospodaření se zlepšovalo, rozšiřovala se plocha zemědělské půdy kácením
lesních a křovinatých porostů (na dnešních lukách). V 16. stol. zde kvetlo vinařství: rozšiřovaly se vinohrady.
Z konce 16. stol. a z počátečních let 17. stol. se zachovalo již více písemností jako urbář, gruntovní a sirotčí
knihy, z nichž lze poznat tehdejší hospodářské i sociální poměry. Na řece, jezerech a rybnících hospodařili
rybáři. V době předbělohorské byly majetkové poměry většiny obyvatel dobré. Po bitvě na Bílé hoře koupil
strážnické panství František de Magno. Roku 1663 znovu nastala neklidná doba válek, k níž přibyla epidemie
moru. V 17. a 18. století bylo území sužováno nájezdy Turků, Tatarů a Kuruců.
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Když přestaly válečné vpády, obě obce (Petrov i Zvolenov) se začaly zotavovat. Jak lze v gruntovních
knihách sledovat, ubývalo pustých gruntů a přicházelo nové obyvatelstvo, jehož potomci zde žijí dodnes. Obě
obce byly přifařeny do Strážnice.
V roce 1840 byla postavena silnice z Petrova do Rohatce (do té doby zde vedly hatě přes močály). Dopravě
v území přispěla stavba železnice z Veselí do Sudoměřic v roce 1887 a přípojky do Rohatce na hlavní trať v
roce 1889. Zastávka v Petrově byla povolena roku 1890.
Vesnici učinil daleko známou zdejší sirnatý pramen, který prokázal své léčivé vlastnosti. Zdejší lázně byly
dobře udržovány a rozvíjely se. Umožňovaly léčivé koupele a v poschoďovém hostinci poskytovaly ubytování
pro pacienty ze vzdálených míst.
Plže se staly oblíbeným výletním místem a společenským střediskem. V roce 1908 byla v obci vystavěna
nová velká škola.
Časté pohromy působily povodně a požáry. Roku 1912 byl proto založen hasičský sbor.
V roce 1928 byl sloučen Petrov a Zvolenov, zástavba obou obcí se prolnula už na konci 19. století.
V roce 1934 byla zahájena stavba Baťova kanálu.
Život v regionu i obci poznamenaly události II. větové války: blízkost hranic slovenského státu i konečný
ústup maďarských a následně německých vojsk. Němci vyhodili do vzduchu most přes plavební kanál a silně
poškodili dělostřelbou most přes Radějovku na hlavní silnici.
Z poválečných událostí zmiňme následující. V roce 1949 byl areál lázní převzat do národní správy. V roce
1955 vznikla v obci nová ulice "Padělky". V letech 1970-72 bylo vystavěno nové nádraží. V roce 1983 byl
soubor původních vinných sklepů – Plže vyhlášen památkovou rezervací lidové architektury. Provoz lázní byl
ukončen v roce 1987 a lázeňství v obci tak zaniklo.
V současnosti je rozloha katastru je 1147 ha, v obci žije trvale 1370 obyvatel, z toho v produktivním věku
700, průměrný věk je zde 38 let. Každá domácnost má možnost připojení k rozvodu zemního plynu a
napojení na vodovodní řád. Kanalizace bude dobudována v blízké době. V obci je pošta, mateřská škola,
pětitřídní základní škola, řada obchodů, restaurací, ordinace lékaře.
V roce 2000 byl vysvěcen nový kostel sv. Václava. Snahou obecního úřadu je znovu rozvinout tradici
lázeňství, která využíváním sirnatých vod sahá až k roku 1580. Budova lázní prošla několika spekulativními
prodeji, až ji v roce 2002 koupil zpět obecní úřad. Sirnatý pramen je nyní veřejně přístupný, ale budova byla
odstraněna.
Charakteristika a využití území
Obec Petrov leží v jižní části Jihomoravského kraje ve vzdálenosti cca 13 km od města Hodonína při silnici
I/55 vedoucí urbanizovaným pásmem Pomoraví. Velikostí náleží mezi středně velké obce. Má zemědělský
charakter s významným sadařstvím a vinařstvím.
Obec je položena na štěrkové terase údolní nivy řeky Moravy, do jihovýchodní části katastrálního území
zasahuje úpatí masivu Bílých Karpat. Obcí prochází hranice CHKO Bílé Karpaty.
Obec Petrov je typickou slováckou vesnicí s živou folklorní tradicí. Unikátní, památkově chráněný, historický
areál vinných sklepů Plže je atraktivitou cestovního ruchu regionálního významu.
Vztahy k městu Hodonín jsou vzhledem k jeho blízkosti a dobré dopravní dostupnosti intenzivní. Dojíždí se
do škol, nemocnice, do úřadů, za nákupy i za prací. Dalším významným centrem osídlení je sousední
Strážnice, vzdálená cca 5 km, známá dlouhou tradicí folklorních slavností a také nedaleké Veselí nad
Moravou.
Hlavním prostorem v obci je stávající silnice I/55, podél které se rozvíjelo ve směru severovýchod –
jihozápad osídlení. Petrov vznikl spojením dvou obcí – staršího Petrova a mladšího Zvolenova. V centru obce,
v blízkosti průniku původních obcí, které stavebně splynuly již v 19. století, je soustředěno občanské
vybavení – škola, obecní úřad, obchod, hřbitov a nově i kostel. Severním směrem navazuje bývalý areál
lázní. Otevřený terén a přírodní podmínky vytvářejí vhodné podmínky pro intenzivní zemědělskou výrobu –
rozsáhlé plochy orné půdy jsou lemované vzrostlou zelení podél vodních toků a lužními lesy podél řeky
Moravy.
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Rekreační využití
Vlastní území navrhovaného přístavu není v současné době nijak rekreačně využíváno. Stávající vodní cesta
vedená tokem Baťova kanálu je využívána pro rekreační plavbu. Okolí vodního toku je využíváno pro
rekreační rybolov, turistiku a cyklistiku.
Zájmovým území prochází několik cyklistických tras:
Mezi řekou Moravou a Baťovým kanálem po stávajících polních cestách (severně od prostoru záměru) je
vedena Moravská stezka (ozn. 47)
Jižně od železniční tratě č. 343 mezi Sudoměřicemi a Strážnicí po stávajících polních cestách je vedena
Strážnická stezka (ozn. 46)
Zájmovým územím prochází navržená cyklistická stezka mezi městy Veselí nad Moravou a
Hodonínem. Trasa vychází z původní potahové stezky, která byla na levém břehu Baťova kanálu
vybudována v roce 1936 – 1938 jako součást vodní cesty. Naprostá většina trasy je tedy vedena po
stávajících cestách, často po koruně hráze podél Baťova kanálu.
Zájmovým územím neprochází žádná značená turistická stezka. Podrobnější situace území je dokumentována
na turistické mapě zájmového území (viz příloha č. 1.3.).
Obrázek č. 13: Turistické a cyklistické stezky v zájmovém území

STRANA 44 z 77

REKREAČNÍ PŘÍSTAV PETROV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Územně plánovací dokumentace
Územní plán obce Petrov byl schválen usnesením obecního zastupitelstva dne 30.6.2005.
Přístav Petrov je vymezen na plochách určených pro sport a rekreaci (ozn. N4B – rekreace, sport – sportovní
zařízení pro venkovní aktivity) a plochách pro dopravu, dopravní zařízení (ozn. N4A – plochy pro umísťování
parkovacích a odstavných státní pro motorová vozidla).
Regulativy dle platného územního plánu vymezují využití dotčených ploch následujícím způsobem:
(3) REKREACE A SPORT (v grafické části označení R) – jsou území určená pro umisťování činností, dějů a
zařízení sloužících k uspokojování sportovních a rekreačních potřeb občanů.
a) Přípustná jsou zařízení, sloužící výlučně pro sportovní činnosti a rekreační areály, jimiž se rozumí
zejména areály přírodních koupališť, hřišť apod.
b) Podmínečně přípustné je na těchto plochách zřizování zařízení souvisejících s hlavní funkcí maloobchodních, stravovacích a ubytovacích, popř. nezbytného technického vybavení včetně
odstavných stání. Bydlení majitele nebo ostrahy je podmíněně přípustné.
c) Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují prostředí nebo takové důsledky
vyvolávají druhotně, včetně činností výrobních, pěstitelských a chovatelských, které buď jednotlivě
nebo souhrnně překračují režim tohoto území.
d) Územní rozsah je vymezen v grafické části – výkrese č.1 – „Návrh využití území sídla a krajiny“ a
zahrnuje:

stabilizované území

zahrnuje stávající sportovní areál v sousedství areálu „Plže“, areál koupaliště

rozvojové lokality

je navrženo (lokalita i.č. N1A) propojení obou stávajících areálů, což umožní i
využití části stávající plochy sportovního areálu pro doplnění občanského
vybavení a parkoviště pro areál Plže,
lokalita i.č. N4B uspokojí požadavky na sportovní využití obyvatel
severovýchodní části obce,
areál vinných sklepů (i.č.N7A, N7C).

(11) DOPRAVA, DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ (v grafické části označení D), TECHNICKÉ VYBAVENÍ,
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (v grafické části označení T) - jsou území pro technickou vybavenost sloužící pro
umisťování zařízení dopravní a technické infrastruktury místního významu. Zařízení dopravních služeb mohou
být umístěna i v plochách výrobních aktivit.
a) Vymezení dopravních koridorů – toto území je nezastavitelné, nesmí zde být realizovány ani dočasné
stavby, pokud se zde nachází stávající objekty není dovoleno jejich zhodnocení, běžnou údržbu je
možno provádět, není dovoleno zde provádět výsadbu vinic, sadů, vzrostlé zeleně. Zásah do území
včetně regulativů je třeba upřesnit podrobnější dokumentací.
b) Zařízení pro technické vybavení lze umístit kromě ploch pro technické vybavení ve všech ostatních
plochách, ve kterých se stavby tohoto druhu připouštějí a slouží pro bezprostřední obsluhu území
aniž by narušovaly jeho prostředí nad přípustnou míru. Přípustné jsou činnosti, děje a zařízení
technické povahy.
c) Nepřípustné jsou kapacitní zařízení včetně zařízení dopravních služeb v obytných zónách, v ostatních
případech je nutno posoudit vhodnost zařízení z hlediska dopadů na životní prostředí.
d) Územní rozsah je vymezen v grafické části – výkrese č.1– „Návrh využití území sídla a krajiny“ a
zahrnuje :

stabilizované území

stávající plochy a zařízení dopravy a technického vybavení

rozvojové území

plocha pro čerpací stanici odpadních vod (i.č. 11A), plochy pro dopravu
v klidu (i.č. N4A, N1C), plochy pro zázemí vodní dopravy (i.č. N2, N11B),
cyklistické stezky (i.č. N13, N14).
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e) Vymezení koridorů pro liniové trasy – podzemní vedení: v trasách navržených koridorů není dovoleno
povolovat žádné ani dočasné stavby a pozemky, po kterých jsou vedeny, musí zůstat veřejné;
jednotlivé sítě je nutno v maximální míře slučovat s komunikacemi do obslužných koridorů, jejich
zásah do území je třeba upřesnit podrobnější dokumentací.
f)

Vymezení koridorů pro liniové trasy – nadzemní vedení: v trasách navržených koridorů není dovoleno
povolovat žádné ani dočasné stavby, musí být zajištěn maximálně volný přístup k těmto vedením,
jejich zásah do území je třeba upřesnit podrobnější dokumentací.

a) Vymezení ploch pro navržená technická zařízení je limitujícím faktorem pro využití navržených ploch,
jejich zásah do území je třeba upřesnit podrobnější dokumentací.
h) Pro závazný funkční typ DV í - přístav a zařízení pro vodní dopravu - v těchto plochách jsou
podmíněně přípustná i zařízení pro parkování vozidel a přechodné ubytování typu autokempink
s objekty pro sociální vybavení
Situace územního plánu obce Petrov je patrná z následujícího obrázku.
Obrázek č. 14: Situace Územního plánu obce Petrov (výřez bez měřítka)
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena:
−

se znečištěním ovzduší,

−

se zvýšenou hlukovou zátěží,

−

se znečištěním vody a půdy,

−

se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),

−

s psychickou zátěží.

Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 50 - 100 m J a JV od navrhovaného rekreačního přístavu. Vodní
cesta a tedy i vodní doprava pak probíhá po Baťově kanálu severně od navrženého přístavu mimo zástavbu
obce. Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit jakékoli
postižitelné negativní důsledky v souvislosti s výše uváděnými faktory z následujících důvodů:


Záměr není významným zdrojem znečišťování ovzduší. Sezónní rekreační provoz plavidel se spalovacími
motory se nemůže objektivně projevit na stávající imisní zátěži v blízkém ani širším okolí přístavu. 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 přístavu není předpokládáno postižitelné navýšení stávající hlukové zátěže.
Pohyb lodí v prostoru přístavu bude akusticky ojedinělou situací. Překračování přípustných hodnot
ekvivalentních hladin hluku u nejbližší chráněné zástavby vlivem provozu záměru lze vyloučit. Zdravotní
důsledky z důvodu hlukové zátěže z výstavby či provozu záměru lze tedy rovněž 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 vodní i automobilové 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.
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Záměr přímo ovlivní rozsah rekreačních 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 lokální. Negativní vlivy na obyvatele a veřejné zdraví nejsou očekávány.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Posuzovaný záměr předpokládá vybudování rekreačního přístavu na stávající vodní cestě Baťův kanál,
využívané výhradně k rekreační a turistické plavbě. Intenzita dopravy na této vodní cestě nebude záměrem
významněji ovlivněna.
V důsledku provozu lodí se spalovacími motory dojde v prostoru přístavu k nárůstu stávající imisní zátěže
především oxidem dusičitým - NO2 (a ostatními škodlivinami produkovanými spalovacími motory), ale tento
nárůst bude velmi nízký. S ohledem na intenzitu vodní dopravy, množství emitovaných látek a stávající imisní
zátěž hodnoceného území je dosažení či překročení imisních limitů NO2, způsobené provozem přístavu,
prakticky vyloučeno.
Rekreační vodní doprava a tedy i provoz v přístavu 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 nízkou produkci škodlivin, omezený provoz v přístavu a situování mimo obytnou zástavbu
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 vlastní 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. Rozšíření
vodní plochy o cca 3 710 m2 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. Provoz rekreačního přístavu nebude příčinou překračování imisních limitů
v zájmovém území. Významné (relevantní) negativní vlivy na kvalitu ovzduší a klimatické poměry nejsou
očekávány.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Provoz rekreačního přístavu Petrov nebude představovat významný zdroj hluku, který by mohl ovlivňovat
hlukově chráněné prostory. Jakékoliv přeslimitní hlukové vlivy nejsou v období provozu předpokládány.
V etapě výstavby bude korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (LAeq,T = 65 dB, platí pro období
mezi 7:00 a 21:00) splněn do vzdálenosti nejvýše cca 60 až 100 metrů od místa provádění prací. Pro etapu
výstavby bude tedy nezbytné provést vhodná opatření k ochraně nejbližších chráněných venkovních prostor
staveb. Zejména půjde o organizaci stavebních prací a časové omezení nejvýznamnějších zdrojů hluku.
Hluk ze stavební činnosti a související nákladní dopravy ovlivní hlukové hladiny v okolí záměru a příjezdových
komunikací celkově málo významným způsobem, navíc půjde o vliv dočasný a krátkodobý.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Vlivy na hlukovou situaci i další fyzikální faktory lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako
velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy na hlukovou situaci
nejsou očekávány.
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D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na povrchové vody
Vliv na charakter odvodnění
Záměr předpokládá výstavbu rekreačního přístavu na Baťově kanálu v katastru obce Petrov. Přístav bude
řešen jako rozšíření stávajícího koryta Baťova kanálu. Levobřežní hráz kanálu bude v délce cca 135 m
odsunuta směrem k obci Petrov, tak aby se vytvořil vhodný prostor pro vznik přístavního bazénu. Přístavní
bazén je navržen přibližně obdélníkovitého tvaru, přičemž delší strana přístavního bazénu je rovnoběžná s
osou Baťova kanálu. Dno přístavního bazénu je navrženo na kótu 166,42 m n.m. (tedy 1,5 m pod kótou
minimální plavební hladiny 167,92 m n.m). Koruna hráze je navržena na kótu 169,00 m m.n. Tato kóta
odpovídá stávající výšce hrází Baťova kanálu.
Stavební práce nezasáhnou žádný přirozený vodní tok, jedná se o úpravu stávajícího vodního díla za účelem
rozšíření jeho funkce o přístav. Stavbou budou ovlivněny pouze charakteristiky spojené s profilem koryta
plavebního kanálu, na které bude napojen bazén přístaviště.
Odtokové poměry na území budou dotčeny v malé míře výstavbou přístavního bazénu a navazujících
zpevněných ploch komunikací a parkovacích ploch. Srážkové vody na dotčených plochách jsou v současné
době převážně zachyceny a spotřebovány vegetací, zčásti se účastní povrchového odtoku nebo zasakují do
podzemí. Po realizaci přístavu budou srážkové vody zachycené na povrchu parkoviště a střechách provozních
objektů odvedeny do kanalizace, celkově se bude jednat cca o 550 m3 v průměrném klimatickém roce. Vody
spadlé na hladinu bazénu se stanou přímo součástí povrchového odtoku (cca 2 215 m3/rok).
Výstavbou přístavního bazénu dojde k navýšení vodní plochy bez negativních dopadů na odtokové poměry
lokality.
Vliv na změny hydrologických charakteristik
Součástí současného stavu jsou následující faktory ovlivňující průtoky vody v úseku posuzovaného záměru:
−

přítok vody kanálem z vodního díla Vnorovy - jedná se o průtok, který představuje množství vody
odebírané z řeky Moravy do kanálu, jeho velikost je regulována manipulací na jezu Vnorovy.
Manipulačním řádem pro jez Vnorovy je předepsán minimální průtok ve výši 150 l.s-1.

−

odběr vody pro závlahy - odběrem vody pro závlahu okolních zemědělských pozemků nad
posuzovaným úsekem dochází ke snížení průtoku v kanálu o aktuálně odebírané množství. Dle
manipulačního řádu jezu jsou nad profilem jezu prováděny následující odběry pro závlahy:
- závlaha výtopou v úseku Strážnice-Rohatec při povoleném odběru 6,5 m3.s-1 2 × 9 dní v roce;
- odběr vody pro OSMS Brno při povoleném odběru 300 l.s-1 v období duben až září;
- odběr vody do Kopčianského kanálu o velikosti 20 l.s-1.

V důsledku realizace a provozu záměru nebudou dotčeny stávající průtoky v dotčeném úseku Baťova kanálu
ani výšky hladiny vody v toku.
Vliv na jakost vod
Jakost povrchových vod nebude za běžného provozu dotčena. Odpadní vody budou odváděny na komunální
ČOV, záměr nebude zdrojem technologických odpadních vod.
Výstavba a provoz záměru představuje zvýšení rizika ovlivnění kvality povrchových vod v důsledku
mimořádného stavu. V servisní budově budou skladovány pohonné hmoty, v přístavu budou doplňovány
pohonné hmoty do lodí a odčerpávány splaškové a nádní vody z lodí. Manipulace s látkami nebezpečnými
vodám bude probíhat relativně v nízkém rozsahu, veškeré nebezpečné látky budou skladovány
v zabezpečených objektech. Provoz parkoviště rovněž nepředstavuje významné riziko pro kvalitu
povrchových vod. Parkoviště bude odvodněno do kanalizace a zabezpečeno odlučovačem ropných látek.
Riziko úniku významného objemu nebezpečných látek lze považovat za nízké.
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Vlivy na podzemní vody
Vlivy na hydrogeologické charakteristiky
Během výstavby dojde k odtěžení přípovrchových vrstev zeminy na kótu cca 166,4 m n.m. (cca 1,5 m pod
stávající úroveň terénu). Zahloubení bude provedeno v prostředí převážně hlinitých a jílovitých sedimentů.
Zasažení kolektorských vrstev štěrkopísků nebo hladiny podzemní vody odtěžbou je málo pravděpodobné,
povrch klastických sedimentů byl v okolí lokality archivními průzkumy zjištěn v hloubkách od 4,3 m pod
úrovní terénu, hloubka hladiny podzemní vody byla zjištěna od 3,1 m pod úrovní terénu.
V důsledku vzniku přístavního bazénu a posunu vodní hladiny o cca 40 m JV směrem lze uvažovat o
teoretickém zvýšení hladiny podzemní vody v těsném okolí levobřežní sypané hráze. Reálně však ke zvýšení
hladiny podzemní vody za touto hrází nedojde.
Jiné hydrologické charakteristiky (směr proudění, propustnost kolektoru, výška hladiny, infiltrační oblast)
nebudou záměrem dotčeny. Přirozené podmínky pohybu podzemních vod a jejich dotace byly již narušeny
v minulosti v důsledku výstavby sítě závlahových kanálů.
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
Výstavba a provoz rekreačního přístavu představuje mírné navýšení rizika ovlivnění kvality podzemních vod
v důsledku mimořádného stavu. Obecně je výrazným rizikem pro kvalitu podzemních vod nezjištěný nebo
pominutý únik, který dává časový prostor pro šíření kontaminace do podloží. Během výstavby i provozu je
riziko takového úniku minimální, v případě úniku lze očekávat rychlý sanační zásah bez dopadů na kvalitu
podzemních vod.
Vliv na vodní zdroje
Zdroje podzemních vod nebudou výstavbou ani provozem přístavu dotčeny.
Během provádění stavby je třeba důsledně dbát na dodržování preventivních opatření směřujících
k vyloučení úniku škodlivin do horninového prostředí, které je s výjimkou povodňových hlín velmi dobře
propustné, a znamená velmi rychlý tranzit kontaminantů mimo oblast úniku.
Navrhovaným záměrem nebudou ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické charakteristiky širšího okolního
zájmového území.
Vlivy na povrchové vody v posuzované oblasti i v širším okolí lze souhrnně hodnotit jako prakticky nulové a
nevýznamné. Z hlediska funkce stávajícího vodního díla představuje záměr výstavby přístavu doplnění funkce
vodního díla. Jedná se o dopad pozitivního charakteru.
Vlivy na podzemní vody lze souhrnně hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako velmi nízké
až zanedbatelné.
Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr bude vyžadovat zábor zemědělského půdního fondu v rozsahu cca 4 867 m2; zábor pozemků
určených k plnění funkcí lesa není vyžadován.
Dotčená zemědělská půda je zařazena do IV. třídy ochrany, jen s omezenou ochranou, využitelné i pro
výstavbu. Zábor ZPF lze hodnotit jako akceptovatelný. Vlivy na půdu z hlediska záboru jsou hodnoceny jako
málo významné a lokální.
Vliv na kvalitu půdy na okolních pozemcích lze hodnotit jako bezvýznamný. Záměr nebude zdrojem
nebezpečných a rizikových látek, ani jiným způsobem neovlivní stávající kvalitu půdy v dotčeném území.
Záměrem nebude dotčena infrastruktura spojená s využitím půdy (závlahy, odvodnění).
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Vlivy na půdu lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí nízké, rozsahem lokální. Významné
(relevantní) negativní vlivy na půdu nejsou očekávány.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Vybudování přístavu bude spojeno s výkopovými pracemi místního rozsahu. Výkopem budou zasaženy
přípovrchové vrstvy kvartérního souvrství. Tato skutečnost představuje lokální zásah bez dalších dopadů na
geologické poměry. Skladba horninového prostředí v podloží stavby bude ověřena inženýrsko - geologickým
průzkumem v dalších fázích přípravy stavby.
S výstavbou ani provozem záměru nebudou spojeny vlivy na skladbu horninového prostředí, vrstevní sled
nebo charakter morfologie v důsledku těžby, navážky, terénních úprav a podobně. Geologické poměry
nebudou ovlivněny.
Kvalita horninového prostředí nebude za běžného provozu ovlivněna. Provoz nepředstavuje významné riziko
pro kvalitu půdy a horninového prostředí v případě mimořádného stavu.
Jiné přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny. Poškození a ztrátu geologických či
paleontologických památek nelze předpokládat.
Vlivy na nerostné zdroje
Lokalizace záměru není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. Realizace záměru je bez významných nároků
na těžbu nerostných surovin pro potřebu výstavby. Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku přípravy
nebo provozu záměru dotčeny.
Vlivy na jiné přírodní zdroje
Stavbou nebudou zasaženy jiné přírodní zdroje než zdroje výše hodnocené, další vlivy na tuto složku
prostředí nejsou očekávány.
Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí
nízké, rozsahem lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy nejsou očekávány.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Uvažovaná stavba bude novým prvkem v území, navazujícím na stávající Baťův kanál. Jedná se o stavbu na
okraji zastavěného území obce, v bezprostředním sousedství zastavěných ploch, na ploše deponie
stavebního materiálu. Území je tedy již v současném stavu značně ovlivněno činností člověka.
V období realizace lze očekávat obvyklé průvodní jevy každé výstavby: narušení půdního krytu (vč. možného
smyvu zemin do toku při extrémních srážkách), likvidace rostlinstva na místě stavby (vč. vykácení stávajících
dřevin), zvýšená prašnost, možné havarijní situace a další. Tyto negativní vlivy však budou časově omezeny.
V době provozu záměru budou vlivy na faunu a flóru omezeny na občasný pohyb plavidel v prostoru
přístavu, který nebude mít významný dopad na flóru a faunu zájmového území.
Vlivy na flóru - zhodnocení záměru z hlediska botaniky
Břehy Baťova kanálu
Baťův kanál má upravené, rovné břehy. Pobřežní porosty tvoří ruderalizovaná vegetace s převahou chrastice
rákosovité Phalaris arundinacea, lokálně dominuje rákos Phragmites australis, kopřiva dvoudomá Urtica
dioica nebo nepůvodní a invazivní druh hvězdnice kopinatá Aster lanceolatus. V porostu jsou solitérně nebo
v malých skupinkách vtroušeny dřeviny (javor babyka Acer campestre, hloh jednosemenný Crataegus
monogyna, brslen evropský Euonymus europaea, krušina olšová Frangula alnus, jasan ztepilý Fraxinus
excelsior, slivoň trnka Prunus spinosa, řešetlák počistivý Rhamnus cathartica, vrba bílá a křehká Salix alba et
S. fragilis, kalina obecná Viburnum opulus). Vyskytuje se i nepůvodní druh javor jasanolistý Acer negundo.
Vrbové porosty jeví znaky prosychání.
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Oba břehy kanálu jsou z hlediska flóry i vegetace stejné, jsou proto zahrnuty do stejné lokality.
Vegetaci lze zařadit do svazu Senecion fluviatilis Tuxen ex auct., klasifikace podle katalogu biotopů Chytrý et
al. je biotop M7, Bylinné lemy nížinných řek. Z diagnostických druhů této jednotky se v porostu vyskytují
podražec křovištní Aristolochia clematitis, opletník plotní Calystegia sepium, bodlák kadeřavý Carduus
crispus, chmel otáčivý Humulus lupulus a lilek potměchuť Solanum dulcamara. Z doprovodných druhů jsou
přítomny bršlice kozí noha Aegopodium podagraria, vrbovka chlupatá Epilobium hirsutum, chrastice
rákosovitá Phalaris arundinacea a ostružiník ježiník Rubus caesius. Vegetace je ruderalizována a
degradována přítomností neofytů (hvězdnice kopinatá Aster lanceolatus, netýkavka malokvětá a žláznatá
Impatiens parviflora et I. glandulifera), není příliš kvalitní ani reprezentativní.
Na levém břehu se vyskytují druhy z přilehlých aluviálních luk kostřava žlábkatá Festuca rupicola, svízel
severní Galium boreale (C4a), olešník kmínolistý Selinum carvifolia. Dále byl nalezen jeden trs tajničky rýžové
Leersia oryzoides (C3).
Skupina dřevin na pravém břehu kanálu
Pás mladších jasanů Fraxinus excelsior s nitrofilním bylinným patrem. Ojediněle se vyskytuje dub letní
Quercus robur, řešetlák počistivý Rhamnus cathartica a růže šípková Rosa canina. Vtroušeně zde roste i
slivoň trnka Prunus spinosa.
Navážky na levém břehu kanálu
Prostor slouží nyní jako deponie zeminy a různých sypkých materiálů. Vegetace je ruderální, místy
sporadická. Vyskytuje se zde několik exemplářů šáchoru hnědého Cyperus fuscus, pravděpodobně zde byl
rozhrnut materiál z odbahňovaného rybníka. Šáchor hnědý patří podle Červeného seznamu (Procházka 2001)
mezi druhy ohrožené C3. Dalšími ohroženými druhy podle Červeného seznamu jsou sporýš lékařský Verbena
officinalis a blín černý Hyoscyamus niger, oba druhy jsou zastoupeny několika exempláři.
Celkem bylo při botanickém průzkumu nalezeno 159 druhů vyšších rostlin. Ve sledovaném území se
nacházejí pouze běžné druhy, nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh podle vyhlášky MŽP ČR č.
395/1992 Sb. (Seznam zvláště chráněných druhů rostlin). Byly nalezeny druhy zařazené v Červeném
seznamu (Procházka F. [ed.] (2001): čtyři druhy zařazené v kategorii C3 ohrožené, tři druhy v kategorii
C4a vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené a jeden druh zařazený v kategorii C4b
vzácnější taxony vyžadující další pozornost – nedostatečně známé.
Pobřežní porosty a skupina dřevin jsou ruderalizované, vegetace v prostoru navrženého přístavu je
ruderální. Vzhledem k výše uvedenému nedojde k poškození cenné vegetace.
Vlivy na faunu - zhodnocení záměru z hlediska zoologie
Savci
Bylo zaznamenáno 9 druhů savců, z nichž je chráněn zákonem silně ohrožený bobr evropský, jenž bude
jediný záměrem potenciálně dotčen. Bobr se vyskytuje po celém úseku Baťova kanálu a téměř ve všech
vodních biotopech odpovídajících nárokům. Nory nebyly v zájmovém území záměru zjištěny ani
předpokládány. Nalezené ohryzy a skluzy svědčí svojí frekvencí pouze o extenzivním využívání území.
Příčinou může být zvýšený pohyb osob a techniky. Tento druh bude přímo ovlivněn lodním provozem a to
zejména rušením hlukem a průjezdy plavidel. Nepředpokládá se výrazný nárůst provozu po realizaci záměru.
Z tohoto důvodu se lze domnívat, že druh, který se za současného provozu v prostředí kanálu vyskytuje,
nebude tímto negativně ovlivněn.
Ptáci
Na zkoumané lokalitě jsou ptáci druhově bohatě zastoupeni - celkově je ve sledovaném úseku zaznamenáno
48 ptačích druhů. Pouze u některých druhů je zde předpokládáno hnízdění. U části zaznamenaných druhů
jsou pozorovány pouze přelety nebo využívání některých zdrojů území.
Celkem bylo zjištěno 48 druhů ptáků, z toho 6 zvláště chráněných druhů ve smyslu vyhlášky MŽP č.
395/1992 Sb.
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Členění podle kategorií:
→ 3 druhy z kategorie silně ohrožených

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) – Krahujec obecný
Zaznamenán přelet.
Alcedo athis (Linnaeus, 1758) – Ledňáček říční
Druh v oblasti vyhledává potravu a protahuje. V širším okolí nenalézá vhodné potravní možnosti.
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) – Žluva hajní
Zaznamenány byly hlasové projevy v pobřežních porostech, kde je pravděpodobné i hnízdění. Kácení
několika desítek stromů v břehové linii druh neovlivní.
→ 3 druhy z kategorie ohrožených

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 – Vlaštovka obecná
Zaznamenány jsou přelety a lov potravy.
Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 – Slavík obecný
Druh se vyskytuje v křovinách v širším okolí. Záměrem nebude významně dotčen.
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) – Moták pochop
Zaznamenány byly přelety. Druh může hnízdit v blízkých loukách a rákosinách severně od záměru.
Realizací záměru nebude zřejmě rušen pokud je adaptován na stávající podmínky v lokalitě.
Obojživelníci a plazi
Na sledovaném úseku byly zjištěny ze silně ohrožených druhů rosnička zelená, ještěrka obecná a ohrožená
ropucha obecná a užovka obojková. Ze stanovištních požadavků sledovaných obojživelníků vyplývá, že se
rozmnožují mimo tok kanálu a to ve stojatých vodách. Záměr jej může negativně ovlivnit pouze přímou
mortalitou v jeho ploše. Při zahájení prací v době jejich zimního klidu je tato skutečnost minimalizována. V
průběhu stavby je pak nutné přijmout opatření zabraňující vstupu drobných živočichů do staveniště a
příjezdové cesty. Dále je nutné monitorovat dočasné vodní plochy v místě stavby z hlediska jejich výskytu a
rozmnožování. V případě pozitivních nálezů je nutné přijmout vhodná opatření v souladu s legislativou.
Z plazů může být negativně ovlivněna populace užovky obojkové, která je vázána na vodní prostředí.
Realizací záměru dojde k likvidaci části břehové linie. Využití nově vytvořených vodních ploch a břehů tímto
druhem je problematické, vzhledem k vysoké míře rušení těchto oblastí.
V místě stavby bude ovlivněna ještěrka obecná, která se vyskytuje i v okrajích stávající deponie materiálů v
ploše budoucího přístavu. V tomto případě lze však očekávat, že okolí přístavu poskytne dostatečné útočiště
stávajícím jedincům a vliv na populaci v oblasti nebude likvidační. Při vhodné stavební úpravě záměru lze
předpokládat jejich opětovné osídlení.
Jako zmírňující opatření pro plazy je možné ohradit exponovaná místa fólií a zabránit tak jedincům ve vstupu
do staveniště a dopravních tras.
Ryby
V prostoru Baťova kanálu bylo zaznamenáno 6 druhů ryb. Jedná se ovšem o pouhé pozorování a náhodný
odlov. Ve skutečnosti lze počítat s daleko širším spektrem. Zásah v podobě rozšíření vodní plochy by neměl
toto druhové spektrum ovlivnit jak v početnosti, tak v druhovém zastoupení.
Motýli
Na lokalitě bylo pozorováno celkem 25 druhů denních motýlů, řazených do čeledí Hesperiidae, Papilionidae,
Pieridae, Nymphalidae a Lycaenidae. Zaznamenán byl výskyt dvou zvláště chráněných druhů – otakárka
fenyklového (Papilio machaon) (ohrožený) a pestrokřídlece podražcového (Zerynthia polyxena) (kriticky
ohrožený). Ekofaunisticky významnějším druhem je pestrokřídlec podražcový, který je v Červeném seznamu
(Farkač et al., 2005) řazen do kategorie druhů zranitelných (VU). Pestrokřídlec je pontomediteránní zástupce
naší fauny, který se vyskytuje pouze na jižní Moravě. Živnou rostlinou housenek je v ČR pouze podražec
křovištní (Aristolochia clematis) (Beneš et al. 2002).
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Z charakteru záměru je zřejmé, že se negativní ovlivnění záměrem bude týkat pouze druhů přímo vázaných
na místo záměru nebo jeho bezprostřední okolí, a to pouze u druhů mimořádně citlivých na negativní vlivy
způsobené záměrem. Záměrem potenciálně dotčené druhy vyjmenované v příloze č. III vyhlášky č.
395/1992 Sb., zákona č. 114/1992 Sb., jsou uvedeny v následující tabulce, včetně předpokládané intenzity a
druhu vlivu.
Chráněné a ohrožené druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., zjištěné v rámci prováděných průzkumů, jež se
nacházejí mimo dosah vlivu záměru, zde nejsou zmiňovány. Tyto druhy jsou zahrnuty v přílohách
biologického hodnocení.
Tabulka: Hodnocení vlivů na zvláště chráněné druhy (*tabulka intenzity vlivu – viz příloha č. 3 Biologické hodnocení)

Druhy silně ohrožené

Vliv* Jeho rozsah a lokalizace

Castor fiber
Linnaeus, 1758

bobr evropský

0

Pobytové znaky svědčí o slabé aktivitě jedinců. Jedná se buďto o
okraj teritoria nebo migrující jedince. Po realizaci přístavu se tyto
okolnosti zřejmě nezmění.

Accipiter nisus
Linnaeus, 1758

krahujec obecný

0

Zaznamenán přelet.

Alcedo athis
Linnaeus, 1758

ledňáček říční

0

Druh v oblasti vyhledává potravu a protahuje. V širším okolí nenalézá
vhodné potravní možnosti.

Oriolus oriolus
Linnaeus, 1758

žluva hajní

0

Zaznamenány byly hlasové projevy v pobřežních porostech, kde je
pravděpodobné i hnízdění. Kácení několika desítek stromů v břehové
linii druh neovlivní.

Hyla arborea
Linnaeus, 1758

rosnička zelená

0

Druh byl zaznamenán na melioračním kanále východně od záměru.
Stavbou by neměl být dotčen.

Lacerta agilis
Linnaeus, 1758

ještěrka obecná

-1

Pro druh je nutné opatřit výjimku pro zásah do jeho prostředí. Druh
se vyskytuje v prostoru záměru a je nutno předcházet negativním
důsledkům vyvolaných stavebními aktivitami na lokalitě

0

Druh sem zalétá. Živné rostliny se vyskytují dále po proudu.

Zerynthia polyxena pestrokřídlec
Denis &
podražcový
Schiffermüller, 1775
Druhy ohrožené

Vliv* Jeho rozsah a lokalizace

Circus aeruginosus
Linnaeus, 1758

moták pochop

0

Druh může hnízdit v blízkých loukách a rákosinách severně od
záměru. Realizací záměru nebude zřejmě rušen, pokud je adaptován
na stávající podmínky v lokalitě.

Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

vlaštovka obecná

0

Zaznamenány jsou přelety a lov potravy.

Luscinia
megarhynchos
Brehm, 1831

slavík obecný

0

Druh se vyskytuje v křovinách v širším okolí. Záměrem nebude
významně dotčen.

Natrix natrix
Linnaeus, 1758

užovka obojková

-1

Zásah do břehové linie omezí její stanoviště. Naopak vznikem přístavu
bude rozšířena pobřežní zóna toku a lze očekávat její rozšíření a
užívání tohoto prostoru.

Bufo bufo Linnaeus, ropucha obecná
1758

0

I když nelze vyloučit jeho výskyt i na území stavby, ovlivnění
populace záměrem je málo pravděpodobné.

Papilio machaon
Linnaeus, 1758

0

Druh není na území vázán. Jedná se o přelety nebo sání nektaru.

otakárek
fenyklový

* Pozn.: 0 = nulový vliv, -1 = mírně negativní vliv
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Zoologický průzkum zaměřený na obratlovce a denní motýly v území identifikoval 7 silně ohrožených
taxonů, z nichž bude záměrem bezprostředně dotčena pouze populace ještěrky obecné, která se
vyskytuje na okrajích deponie, kde nachází vhodné prostředí bez nebo pouze s řídkou vegetací. Z
ohrožených taxonů jich bylo v prostoru záměru a jeho okolí zaznamenáno 6. Stejně jako u silně
ohrožených druhů se jedná převážně o nahodilý výskyt bez širší vazby na zdejší prostředí nebo o přelety.
Pouze užovka obojková obývá trvale pobřežní linii kanálu a odstraněním části břehů přijde o část svého
biotopu. Tento bude částečně nahrazen nově vzniklou linií břehů přístavu. Vzhledem ke své plachosti však
nebude zřejmě toto prostředí příliš využívat a bude se spíše soustřeďovat do nedotčených částí kanálu.
Z uvedeného hodnocení (viz předchozí tabulka) vyplývá, že nelze plně vyloučit negativní působení záměru
na některé vyskytující se druhy. Žádný z očekávaných vlivů však není natolik významný, že by přímo
ohrožoval existenci uvedených druhů.
Pro užovku obojkovou a ještěrku obecnou je nutné žádat příslušné orgány ochrany přírody o výjimku k
zásahu do jejich životního prostředí.
Vlivy na chráněná území
a) Vlivy na prvky ÚSES
Záměr výstavby rekreačního přístavu Petrov se nachází v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru
Chropyňský luh – Soutok. Poloha a rozsah záměru nemohou nijak ohrozit ekologicko-stabilizační funkce
biokoridoru ani přes polohu v jeho ochranné zóně. Současně se záměr nachází v prostoru lokálního
biokoridoru, který je veden tokem Baťova kanálu. Poloha záměru nijak neovlivní územní vymezení ani funkci
lokálního biokoridoru. Prostorové ovlivnění biokoridorů bude okrajové a málo významné, funkční ovlivnění
bude prakticky zanedbatelné, vlivy budou souviset především s etapou výstavby.
Potenciální ohrožení funkcí biokoridoru je dáno spíše možností úniku cizorodých látek do vodního toku, což je
komentováno v příslušných kapitolách pojednávajících o ochraně vod.
Vlivy na prvky ÚSES lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako nízké, rozsahem lokální.
b) Vlivy na významné krajinné prvky
Záměr zasahuje okrajově na plochy významných krajinných prvků „ze zákona“: vodní tok Baťův kanál a niva
řeky Moravy. Ekologicko-stabilizační funkce toku a nivy nebude negativně dotčena za předpokladu
důsledného zajištění ochrany vod a půdního povrchu jak v etapě provozu, tak zejména v etapě výstavby
přístavu. Registrované VKP nejsou záměrem přímo ani zprostředkovaně ovlivněny.
Vlivy na VKP lze hodnotit jako negativní, velikostí jako nízké, rozsahem lokální.
c) Vlivy na zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP) 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 vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, OŽP, podle § 45 i zák. č. 114/1992 Sb.,
v platném znění (viz příloha č. 5), nebyly vlivy záměru na lokality soustavy Natura 2000 vyloučeny.
Z uvedeného důvodu bylo v rámci oznámení zpracováno kromě biologického hodnocení i hodnocení
naturové, které je v plném znění uvedeno v příloze č. 4 oznámení. V následujícím textu jsou uvedeny závěry
provedeného hodnocení.
Vlivy v průběhu realizace záměru
Významnost vlivů souvisejících s realizací stavebních prací a terénních úprav při uskutečňování záměru se
odvíjí od rozsahu a intenzity provádění prací a od jejich časového průběhu. V prostoru záměru se v linii
břehu vyskytují živné rostliny (Rumex hydrolapathum, R. sanguineus). Tato linie bude při realizaci záměru
odstraněna v délce cca 135 m. Vzhledem k předpokládanému zastoupení živných rostlin v EVL, ale i v okolí
(například v prostoru dnešního přístaviště), a vzhledem k délce zasaženého břehu a jeho návaznosti na
destruované plochy, lze tyto ztráty považovat za přijatelné.
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Pokud budou zemní práce prováděny převážně mimo vegetační období, a případně mimo období
rozmnožování předmětu ochrany (Lycaena dispar je dvougenerační druh s rozmnožováním duben až červen
a červenec až září), pak bude jejich významnost na předměty ochrany soustavy Natura 2000 minimální.
Bude docházet maximálně ke ztrátám na kuklách zimujících jedinců. Tato skutečnost je však pouze
teoretická – v roce 2009 entomologický průzkum druh v lokalitě nezaznamenal. Dospělce motýlů (imaga)
stavba ani provoz záměru neohrozí díky jejich disperzní schopnosti.
Z hlediska vlivu na předměty ochrany ptačí oblasti je stěžejní likvidace zeleně, která plní v tomto úseku roli
zdrojů potravy a také doupných stromů pro strakapoudy. Ztráta linie stromů o délce cca 135 m však není
vzhledem k velikosti dotčené ptačí oblasti zásadní. Další ovlivnění může nastat rušením při výstavbě i
provozu záměru pro motáka pochopa, který se může s vysokou pravděpodobností vyskytovat v přilehlých
rákosových porostech. Vzhledem k četnosti druhu je jeho významné ovlivnění vyloučeno.
Vlivy v průběhu provozování záměru
Významnost vlivů souvisejících s provozováním záměru lze odvodit na základě údajů o frekvenci a časovém
rozložení užívání záměru. Ačkoli nejsou známy konkrétní údaje, lze předpokládat, že vzhledem ke
klimatickým podmínkám a všeobecným zvyklostem bude intenzita provozu gradovat společně s nárůstem
turistického ruchu v období letních prázdnin.
Po předpokládaném zimním klidu bude frekvence provozu narůstat až se zahájením letní turistické sezóny.
Významné zvýšení užívání záměru lze předpokládat o víkendech a svátcích. Striktně vztaženo k předmětu
ochrany dotčené EVL lze konstatovat, že ani provoz záměru, ani případné mimořádné události týkající se
zejména znečištění vod neovlivní předmět ochrany dotčené EVL. Rušení provozem záměru se může dotknout
citlivějších ptačích druhů (moták pochop).
Tabulka: Hodnocení vlivů na předměty ochrany EVL a PO

Kód

Lokalita

Kód

Předmět ochrany

Vliv

CZ0623797

EVL

1060

ohniváček černočárý Lycaena dispar

-1

Zasažení živných rostlin,
omezení areálu

PO

A031

čáp bílý Ciconia ciconia

0

Bez vlivu

Bzenecká
Doubrava Strážnické
Pomoraví

A224

lelek lesní Caprimulgus europaeus

0

Bez vlivu

A081

moták pochop Circus aeruginosus

-1

Možné rušení pohybem
osob

A246

skřivan lesní Lullula arborea

0

Bez vlivu

A429

strakapoud jižní Dendrocopos syriacus

-1

Omezení areálu a zdrojů
kácením dřevin

A238

strakapoud prostřední Dendrocopos medius

-1

Omezení areálu a zdrojů
kácením dřevin

Strážnicko
CZ0621025

Poznámka

Pozn.: 0 = nulový vliv, -1 = mírně negativní vliv

Z podkladů získaných na základě biologického průzkumu lokality, z předpokládané míry a intenzity
pravděpodobných vlivů na předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000, a na základě provedeného
hodnocení lze konstatovat, že realizace záměru „Rekreační přístav Petrov“ nebude mít významný
negativní vliv na předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000, tj. na EVL Strážnicko (CZ0623797) ani na
PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví (CZ0621025).
Vzhledem k disperzní schopnosti imag ohniváčka a minimálnímu záboru přírodních biotopů u všech
dotčených předmětů ochrany lze vyloučit negativní vliv na integritu lokalit soustavy Natura 2000.
Vlivy na ekosystémy
Negativní ovlivnění v souvislosti s výstavbou a provozem záměru lze identifikovat zejména v oblasti zákalu
vody při hloubení bazénu přístavu; půjde o krátkodobé vlivy bez výraznější dopadů na ekosystémy
v zájmovém území.
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Umístění stavby se z hlediska ochrany přírody jeví jako bezkonfliktní. Zásah do břehů kanálu v délce cca 135
m lze hodnotit jako bezvýznamný ve vztahu k ekosystému kanálu. Samotný prostor přístavu bude
představovat prostor stojaté vody, jehož kvalitu budou ovlivňovat průjezdy lodí (turbidita).
Část nově upravovaných břehů po dokončení stavby a jejich zpřírodnění by mohla být přínosem, nicméně
celkový přínos záměru (stanoviště, rozmnožování vodních živočichů, růst makrofyt) bude vlivem jeho
charakteru a využívání zanedbatelný.
Na základě provedeného hodnocení lze souhrnně konstatovat, že negativní vlivy výstavby a provozu
rekreačního přístavu Petrov na flóru, faunu a ekosystémy lze hodnotit z hlediska významu jako negativní,
z hlediska velikosti jako nízké, rozsahem jako lokální, bez zásadních negativních dopadů na zjištěné současné
druhy a jejich populace.
S přihlédnutím ke zjištěných výskytům rostlin a živočichů v zájmovém území a k míře negativních a
pozitivních vlivů záměru lze konstatovat, že realizace záměru „Rekreační přístav Petrov“ nezpůsobí
plošně významné a nevratné poškození populací a ekosystémů v dotčeném území. Realizaci
záměru lze z biologického hlediska a z pohledu zájmů ochrany přírody akceptovat.
Vlivy na prvky ÚSES lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako nízké, rozsahem lokální.
Vlivy na VKP lze hodnotit jako negativní, velikostí jako nízké, rozsahem lokální.
Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona nebudou záměrem ovlivněna.
Realizace záměru nebude mít významný negativní vliv na předměty ochrany lokalit soustavy
Natura 2000, tj. na EVL Strážnicko (CZ0623797) ani na PO Bzenecká Doubrava - Strážnické
Pomoraví (CZ0621025). Současně lze vyloučit negativní vliv na integritu lokalit soustavy
Natura 2000.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Záměr je situován do plochy silně ovlivněné lidskou činností (převážně na plochách zemědělských v
současnosti využívané pro deponii stavebních materiálů, v menší míře vodní tok). Pouze napojení přístavu na
Baťův kanál je provedeno odstraněním přírodního prvku - břehové linie kanálu v délce 135 m se vzrostlými
stromy.
Vlastní stavba nevyvolá žádné změny stávajícího charakteru krajiny. Záměr není spojen se zásahem do
stávající infrastruktury včetně dopravních staveb. Součástí záměru je pouze napojení na dopravní a
technickou infrastrukturu v území.
Záměr vyvolá kácení dřevin a porostů v prostoru odstranění levého břehu Baťova kanálu (cca 135 m).
Vzhledem k rozsahu zásahu a charakteru okolních ploch lze takový vliv akceptovat.
Pozitivní znaky krajinného rázu nebudou realizací záměru významně dotčeny, popř. bude
ovlivnění pouze krátkodobé; výjimkou je likvidace dřevinné zeleně na místě stavby - podél kanálu a na
okrajích prostoru stavby. Jedná se však pouze o náletovou zeleň a lze předpokládat, že během krátké doby
dojde na některých vhodných místech k její samovolné obnově. Vzhledem k charakteru okolí, okolní zástavbě
a velikosti stavby je vliv záměru na krajinu zcela zanedbatelný.
Stavba přístavu nenaruší kulturní souvislosti v území, naopak je příkladem udržitelného rozvoje území,
péče o stávající památky (obnova a udržování kanálu) a lze ji hodnotit jako kladný počin.
Z historického hlediska je stavba přístavu přijatelným pokračováním vývoje území odedávna
využívaného lidmi.
Pro posouzení vlivu záměru na krajinný ráz a estetické parametry území v souvislosti s umístěním
rekreačního přístavu na území Přírodního parku Strážnické Pomoraví je podstatné hodnotit jej v kontextu
určujících faktorů krajinného rázu území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika pohledů.
Vznik nové charakteristiky území
Realizací záměru nedojde ke vzniku nové ani ke zvýraznění současné charakteristiky dotčeného území.
Přístav je situován v návaznosti na plavební kanál a neovlivní význam či charakter daného místa. Navrhované
objekty budou v měřítku stávajících staveb a nepovedou k významnější změně charakteru území.
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Narušení stávajícího poměru krajinných složek
Vlastní přístav je sice novým antropogenním prvkem, který posouvá poměr krajinných složek k negativním,
ale rozsahem se jedná o velmi malý zásah, takže poměr krajinných složek nebude významněji dotčen. Navíc
převážnou část přístavu bude tvořit nová vodní plocha, která je z pohledu ochrany krajiny příznivých prvkem.
Narušení vizuálních vjemů
Záměr nepředstavuje hmotově a vizuálně krajinářsky významný objekt a jeho realizací nedojde k narušení
pohledových situací či vizuálních vjemů. Objekty přístavu nebudou vizuálně odlišitelné od ostatní zástavby a
nelze očekávat narušení současné situace v negativním směru.
Záměr svými vlivy na krajinu a krajinný ráz nepřekročí lokální měřítko resp. měřítko dotčeného krajiného
prostoru. Vodní plocha, která realizací přístavu vznikne, nevybočuje svými rozměry z měřítka krajiny a
nenaruší tak harmonické vztahy v krajině. Vizuálně bude objekt přístavu viditelný pouze z bezprostřední
blízkosti a nenarušuje tak kulturní dominanty ani celkové vnímání krajiny (krajinnou scénu) na pomezí aluvia
Moravy a karpatského podhůří. Ze západní strany je cloněn břehovou vegetací pravého břehu, z jihu pak
náspem místní obslužné komunikace s nájezdem na most přes Baťův kanál. Východní strana prostoru je
cloněna keřovou a stromovou vegetací kanálu a následně zástavbou. Na vizuálním začlenění stavby do území
se bude podílet i vlastní návrh záměru – nízká výška objektů a výsadba podél přístavu.
Lze tedy konstatovat, že záměr neovlivní negativně znaky ani hodnoty krajinného rázu ani estetické
charakteristiky a nebude mít negativní vliv na předmět ochrany přírodního parku Strážnické Pomoraví.
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 kulturně celostátně nebo
regionálně významné historické hodnoty území ani nelikviduje stávající, pohledově určující strukturní prvky
krajiny. Celkově se jedná o vliv velmi nízký až zanedbatelný, málo významný a lokální.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlastní Baťův kanál, který je přírodní a technickou památkou, nebude záměrem zásadním způsobem
ovlivněn. Dojde pouze k doplnění infrastruktury na této vodní cestě a rozšíření vodní plochy bez dopadu na
jeho charakter i funkci. Tento vliv na lze hodnotit jako pozitivní, protože přispěje k posílení rekreačních a
turistických aktivit jak na Baťově kanálu, tak zejména v obci Petrov a mikroregionu Strážnicka.
Jiné historicky významné objekty (architektonické a historické památky) se v zájmovém území záměru
nenacházejí. Na lokalitu záměru nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice,
dějiště významné události, místo spojené s významnou osobou.
Celé zájmové území je charakterizováno jako území archeologického zájmu. Přestože pravděpodobnost
výskytu a narušení archeologických památek v blízkosti kanálu je velmi nízká, na plochách dosud
nedotčených výstavbou nelze takové nálezy zcela vyloučit. Z tohoto důvodu je nutné zajistit archeologický
dozor v průběhu provádění zemních prací, ev. záchranný archeologický výzkum v případě pozitivního
archeologického nálezu.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky lze hodnotit jako velmi nízké resp. jako nulové. Významné
(relevantní) negativní vlivy na majetek či památky nejsou očekávány.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Posuzovaný záměr doplňuje stávající využívanou vodní cestu o stavbu přístavu, jde tedy přímo o
infrastrukturní stavbu v oblasti vodní dopravy.
Přístav bude plnit funkci základní veřejné přístavní infrastruktury této dopravně významné vodní cesty a
bude zajišťovat veřejné služby: dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé stání rekreačních plavidel, servisní
služby pro tato plavidla, funkce ochranného a v omezeném režimu zimního přístavu.
Využití vodní cesty zůstane i nadále turisticko-rekreační, záměr nebude mít na tuto funkci žádný vliv.
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Vlivy na ostatní dopravní infrastrukturu jsou nevýznamné. Přístav bude generovat silniční dopravu (v
důsledku cest jejích uživatelů a návštěvníků), půjde však o zanedbatelné intenzity v počtu 20 osobních
vozidel za špičkový rekreační den (sobota, neděle v průběhu plavební sezóny). Jde tedy o nízkou intenzitu
silniční dopravy, která nezpůsobí významné přitížení komunikační sítě ani kapacitní nebo jiné problémy.
Navržená úprava trasování plánované cyklostezky (původně navržena na levém břehu Baťova kanálu po
hrázi koryta) nebude mít vliv na využití či funkci cyklostezky. Upravena bude pouze část cyklostezky kolem
přístavu, opět po posunuté hrázi toku.
Rovněž tak generované intenzity cyklistické nebo pěší dopravy (včetně využití železnice) jsou z dopravního
hlediska nepodstatné.
Posuzovaný záměr neomezí stávající komunikační systém území, zůstanou zachovány všechny existující
komunikace včetně polních a lesních cest i turistických a cyklistických tras.
Vlivy v průběhu výstavby jsou celkově málo významné. Celkové intenzity stavební dopravy v řádu nejvýše
několika desítek těžkých vozidel denně významně neovlivní celkové intenzity dopravy na komunikační síti a
jde přitom o vliv dočasný. Vzhledem k nízkému dopravnímu zatížení silnice III/05524 nezpůsobí výstavba
záměru významnější dopravní problémy.
Vlivy na ostatní technickou infrastrukturu nejsou očekávány, infrastrukturní sítě budou pouze využity pro
záměr.
Z hlediska doplnění základní veřejné infrastruktury na stávající vodní cestě 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 velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem jako lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy na
dopravní a jinou infrastrukturu nejsou očekávány.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah negativních vlivů je vymezen rozsahem záměru a navazujícími efekty, které se projevují i ovlivněním
jednotlivých složek životního prostředí.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit tyto charakteristiky:
→ vlivy na povrchové a podzemní vody (etapa výstavby a havarijní situace);
→ vlivy na faunu, flóru a ekosystémy (etapa výstavby a havarijní situace);
→ dopravní infrastruktura (etapa výstavby i trvalého provozu).
Ve všech uvedených charakteristikách jsou negativní důsledky realizace záměru hodnoceny jako nízké až
střední, prakticky málo významné, lokálního až regionálního rozsahu. V ostatních složkách a charakteristikách
životního prostředí jsou vlivy hodnoceny jako velmi nízké až nulové, objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.
Vlivy na veřejné zdraví a obyvatele jsou předběžně hodnoceny jako prakticky nulové a nepostižitelné.
Rozsah sociálních a ekonomických dopadů je místní, charakter vlivů realizace záměru je pozitivní.
Vlivy na kvalitu ovzduší lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné. Provozem rekreačního přístavu
nedojde k překračování imisních limitů v ovzduší v blízkém ani vzdálenějším okolí stavby.
Významné vlivy na hydrologické a hydrogeologické podmínky byly již realizovány v souvislosti
s výstavbou vodního díla Baťův kanál a soustavy melioračních toků. Účelem stavby je doplnění veřejné
infrastruktury stávající využívané vodní cesty bez významných dopadů na stávající vodní režim a kvalitu vod.
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Vlivy na kvalitu povrchových vod lze hodnotit jako nulové.
Dopady záměru na hydrogeologický režim jsou hodnoceny jako nízké, rozsahem jako místní.
Významné vlivy na kvalitu podzemních vod nejsou očekávány.
Záměr vyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy malého rozsahu, navíc jde o půdy podprůměrné hodnoty;
negativní vlivy na kvalitu půdy nejsou očekávány.
Vlivy na geologické poměry nejsou očekávány. Nejsou očekávány vlivy na surovinové nebo jiné přírodní
zdroje.
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy lze hodnotit jako nízké (mírné), rozsahem jako lokální, bez zásadních
negativních dopadů na zjištěné současné druhy a jejich populace. Realizace záměru nezpůsobí plošně
významné a nevratné poškození populací a ekosystémů v dotčeném území. Realizaci záměru lze z
biologického hlediska a z pohledu zájmů ochrany přírody akceptovat.
Vlivy na prvky ÚSES lze hodnotit z hlediska významu jako nízké, rozsahem lokální.
Vlivy na VKP lze hodnotit jako nízké, rozsahem lokální.
Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona nebudou záměrem ovlivněna.
Realizace záměru nebude mít významný negativní vliv na předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000, tj.
na EVL Strážnicko (CZ0623797) ani na PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví (CZ0621025).
Současně lze vyloučit negativní vliv na integritu lokalit soustavy Natura 2000.
Vlivy na krajinný ráz jsou hodnoceny jako lokální a málo významné.
Vlivy hluku jsou hodnoceny jako velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem lokální.
Významnější dopravní vlivy nejsou očekávány. Navýšení intenzity dopravy na příjezdových komunikacích je
hodnoceno jako zanedbatelné a prakticky nevýznamné. Intenzita vodní dopravy na vlastním plavebním
kanálu nebude záměrem ovlivněna.
Vlivy na kulturní a historické památky a na místní tradice nejsou očekávány.
Vliv na vlastní Baťův kanál, který je technickou památkou, lze hodnotit jako pozitivní s regionálním
významem.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím
státní hranice jsou vyloučeny.
Záměr je umístěný ve vzdálenosti cca 3 km od státní hranice se Slovenskou republikou (JZ vzdušnou čarou,
obec Sudoměřice), hranice k.ú. Petrov u Hodonína nezasahují státní hranice ČR/SR.
Dotčené prvky soustavy Natura 2000: EVL Strážnicko a ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické
Pomoraví, nezasahují mimo území České republiky.
Umístění záměru vylučuje vlivy na životní prostředí mimo hranice České republiky.
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D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou za účelem minimalizace vlivů navrženy následující
podmínky a opatření.
Opatření pro etapu přípravy
f Realizace záměru výstavby a provozu rekreačního přístavu Petrov je podmíněna udělením výjimky ze
zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., jimiž jsou:
Druhy silně ohrožené
Lacerta agilis Linnaeus, 1758

ještěrka obecná

Druhy ohrožené
Natrix natrix Linnaeus, 1758

užovka obojková

f Realizace záměru výstavby a provozu rekreačního přístavu Petrov je vzhledem k dotčení zájmů ochrany
přírody podmíněna povolením zásahu do chráněných částí přírody, kterými jsou:
−

územní systém ekologické stability

- nadregionální biokoridor K142 Chropyňský luh – Soutok,
- lokální biokoridor Baťův kanál,

−

významné krajinné prvky – vodní tok Baťův kanál a údolní niva řeky Moravy.

f Záměr bude navržen tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů v okolí vlastních staveb, ale ani ke
zvýšení hladiny nebo rychlosti proudění u ohrožených objektů.
f Bude provedeno odnětí dotčené zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.
f Vodohospodářské řešení záměru bude navrženo v souladu s platnými předpisy. Veškeré odpadní vody (s
výjimkou čistých vod ze střech a chodníku) budou odváděny veřejnou kanalizací na komunální ČOV.
f Srážkové vody z komunikací a parkovacích ploch budou před zaústěním do kanalizace vedeny přes
odlučovač ropných látek; obsah zbytkového znečištění na výstupu z ORL stanoví příslušný vodoprávní
úřad nebo správce kanalizace.
f Sklad PHM bude vybaven záchytným nepropustným prostorem (jímkou) pro případ úniku látek
nebezpečných vodám.
f V průběhu projektové přípravy stavby bude proveden podrobný inženýrsko-geologický a hydrogeologický
průzkum lokality. V rámci průzkumů budou zřízeny na lokalitě dočasné monitorovací vrty pro monitoring
podzemních vod. Na základě provedených průzkumů a výsledků monitoringu bude upřesněno technické
řešení stavby z hlediska ochrany podzemních vod a ochrany okolních objektů.
f Podle možností zachovat místo s výskytem ohroženého druhu tajnička rýžovitá (Leersia
oryzoides), popř. zajistit její odborné přemístění mimo prostor stavby.
f V případě pozitivního archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum.
f Organizace výstavby bude navržena tak, aby u okolních chráněných prostor staveb byly respektovány
nejvyšší přípustné hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
f Ke stavebnímu řízení budou zpracovány zásady organizace výstavby (ZOV). Do ZOV je nutné
zahrnout následující podmínky:
a) Do ZOV 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.
b) Veškeré odůvodněné kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu bude prováděno
zásadně v období vegetačního klidu.
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c) Během zemních a stavebních prací je nutno důsledně zajistit prevenci úniků ropných látek do
prostoru nivy a okolí vodního toku.
d) Stavební práce s nasazením hlučných mechanismů a většího objemu dopravy se budou 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)

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

g) Je nutno 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, je nutno
respektovat příslušné předpisy a normy.
i)

Při nakládání s odpady je nutno 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)

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

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

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

Etapa výstavby
f Při výstavbě je nutné postupovat v souladu se zásadami 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.
f 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).
f V průběhu stavby je nutné dbát všech preventivních opatření a je třeba vyloučit havarijní zhoršení jakosti
vody i jakékoli úniky škodlivin do horninového prostředí.
f Stavební stroje budou v průběhu stavby odstavovány mimo koryto toku a mimo polohy, kde hrozí jejich
zaplavení.
f Stavební stroje a mechanismy budou používány pouze v dobrém technickém stavu, který vyloučí
případné drobné úniky ropných látek a znečišťování vod či půdy.
f Ve fázi výstavby bude na vodním díle prováděn technicko bezpečnostní dohled.
f Zahájení stavby bude realizováno mimo vegetační období a období rozmnožování živočichů (vhodné
období je v měsících říjen - duben).
f Kácení dřevin bude prováděno mimo vegetační období (říjen - březen) a až po přesném vytýčení stavby
v terénu, aby nedošlo ke zbytečné likvidaci dřevin (zejména vzrostlých).
f Stavební práce, jejichž důsledkem budou otřesy a vibrace (např. zatloukání štětovnic), je nutné
realizovat mimo období zimního klidu ryb (listopad – březen).
f V rámci prací v toku (odtěžování břehu toku) nesmí dojít k zásahu mimo vymezený prostor ani
k porušení hrází mimo odstraňovaný úsek.
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f Při výstavbě bude ve vodním toku zajištěna dostatečná výška hladina vody. Hladina povrchové vody
nebude dlouhodobě ani trvale významně snížena.
f Při zemních pracích v oblasti přístavu a odtěžování břehů je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Nelze
vyloučit ojedinělý výskyt předmětů či hmot, které bude nutno odtěžit odděleně a odstranit samostatně,
nikoli jako odpad kat. č. 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03.
f V průběhu výstavby přístavu je nutno minimalizovat rozsah ploch narušených stavebními pracemi.
Všechny plochy dotčené výstavbou je třeba upravit před kolaudací podle plánu výsadeb a ozelenění, ev.
rekultivovat do původní podoby.
f V průběhu výstavby je třeba vyloučit odtok splavenin a půdní erozi ze staveniště i všech dotčených ploch
do vodního toku.
f Po dobu výstavby záměru bude ustanoven biologický dozor odborně způsobilou (autorizovanou) osobou
v místě staveniště za účelem kontroly a ověřování vhodnosti zvoleného postupu z hlediska ochrany
přírody a pro operativní řešení aktuálních problémů a střetů vzniklých v průběhu realizace stavby.
f Staveniště bude zajištěno proti vniknutí živočichů, zejména obojživelníků a plazů.
f Všechna místa v prostoru staveniště, 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.
f V případě nutnosti přemístění živočichů z prostoru stavby bude o termínu transferu, místě pro vypuštění
odchycených chráněných živočichů a osobě/organizaci odborně způsobilé, která odchyt a transfer
provede, do 5 pracovních dnů písemně (faxem, e-mailem) informován příslušný orgán ochrany přírody.
f Stavební činnost s významnějšími zdroji hluku je vhodné omezit pouze na denní období, resp. mezi 700 –
2100 hod.
f Všechny druhy živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním apod. a fyzické i právnické osoby
jsou povinny dbát při provádění jakýchkoliv prací na to, aby nedocházelo ke zraňování nebo úhynu
živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky dostupnými prostředky (§ 5 zákona
č. 114/1992 Sb). Proto je nutné při výstavbě věnovat pozornost výskytu všech živočichů (především
obojživelníků, plazů, ale i jiných) a v případě hrozícího usmrcení nebo zranění zajistit jejich přemístění
mimo stavbu na vhodné stanoviště v blízkosti stavby. V případě nutnosti zajistit spolupráci s příslušnými
orgány ochrany přírody (MÚ Hodonín, KÚ Jihomoravského kraje, Agentura ochrany přírody a krajiny,
Správa CHKO Bílé Karpaty).
Opatření pro fázi provozu
f Ke kolaudaci stavby bude zpracován a s příslušnými úřady projednán provozní řád přístavu. Tento
provozní řád bude obsahovat podmínky provozu, povinnosti obsluhy zařízení přístavu i jeho uživatelů.
f Ke kolaudaci stavby bude vypracován a s příslušnými úřady projednán plán havarijních opatření pro
případ havarijní situace v prostoru přístavu.
f Pohonné hmoty budou skladovány v přenosných či mobilních transportních obalech (kanystry).
V prostoru přístavu nebudou PHM přečerpávány mimo doplňování nádrží lodí.
f Ve 2. a 5. roce od uvedení stavby do provozu bude proveden monitoring zvláště chráněných druhů v
prostoru záměru a jeho okolí. Monitoring je třeba zaměřit na bobra evropského, obojživelníky, plazy a
motýly (lepidoptera). Pro monitoring bobra evropského lze využít data AOPK ČR. O dalším sledování
bude rozhodnuto na základě vyhodnocení výsledků tohoto monitoringu.
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D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Pro prognózu předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí bylo provedeno terénní šetření a analýza
dostupných podkladů (archivních materiálů, podkladů oznamovatele).
Záměr (výstavba rekreačního přístavu na využívané vodní cestě) není potenciálně významným zdrojem
znečišťování či poškozování životního prostředí. Charakter záměru nedává předpoklady vzniku významných
negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví.
V žádné z prověřovaných oblastí (veřejné zdraví, ovzduší, voda, půda, geofaktory, živé složky přírody, hluk,
doprava, památky, krajina) se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožnily jednoznačnou formulaci závěrů.
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly
identifikovány.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Záměr je řešen v jedné variantě umístění, které je dáno vazbou na stávající vodní cestu vedenou plavebním
kanálem (Baťův kanál) a územními možnostmi s návazností na potřebnou infrastrukturu. Lokalizace záměru
nebyla řešena ve více variantách.
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě.

E.II.
POROVNÁNÍ VARIANT
Z hlediska umístění je záměr navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv.
nulová, představující nerealizaci stavby.
Nulová varianta v zásadě odpovídá zachování současného stavu veřejné infrastruktury v oblasti vodní
dopravy.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Přestože zájmové území je z hlediska ochrany přírody a krajiny významné a
v širším měřítku požívá značné ochrany, realizace záměru nevyvolá takové změny, které by vedly k devastaci
či poškození dotčeného území s omezením jeho současných funkcí, či změně stávajících charakteristik.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze ve většině
parametrů hodnotit jako nulovou až velmi nízkou, vyjímečně jako střední, bez zásadních a významných
negativních dopadů.
Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez. Využití území nevyvolává zásadní
střety zájmů z hlediska územního plánování. Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska
možných vlivů na životní prostředí považovat za přijatelný způsob využití území.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Tématické mapové, obrazové a grafické přílohy jsou součástí příloh tohoto oznámení.
Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení.
V přílohách oznámení jsou dále v plném znění uvedeny:
−

Biologické hodnocení (příloha 3)

−

Naturové hodnocení (příloha 4).

F.II.

DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uváděny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

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

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je výstavba rekreačního přístavu v rámci dopravně významné,
využívané vodní cesty Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál), definované zákonem č. 114/1995 Sb., o
vnitrozemské plavbě, v k.ú. Petrov u Hodonína.
Název záměru: REKREAČNÍ PŘÍSTAV PETROV
Oznamovatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 - Vinohrady
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.9.
Rekreační přístavy na jachty a malé čluny
B

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.
Dále dle §4 odst. 1 písm. e) citovaného zákona jsou předmětem posuzování stavby, činnosti a technologie,
které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu1 mohou
samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti;
tyto stavby, činnosti a technologie podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

1

§ 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
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Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr
charakterizován následujícími údaji:
plocha přístavního bazénu

4 120 m2 (nově vzniklá vodní plocha 3 710 m2)

min. plavební hladina

167,92 m n.m.

kóta dna přístavního bazénu

166,42 m n.m.

dispozice přístavu bude umožňovat:

2 stání návrhového plavidla (20 x 5 m)
1 servisní stání pro návrhové plavidlo (20 x 5 m)
20 státní velkých plavidel (8 x 3 m)
22 státní malých plavidel (5 x 2,5 m).

parkoviště

8 státní pro osobní vozidla.

Záměr na vybudování rekreačního přístavu je umístěn v severozápadní části obce Petrov, na okraji
intravilánu, přibližně 650 m proti toku od zaústění Baťova kanálu do Radějovky.
Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Jihomoravský

obec:

Petrov

katastrální území:

Petrov u Hodonína

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku.
Obrázek č. 1: Umístění záměru (1:50 000)
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Posuzovaným záměrem je výstavba rekreačního přístavu na vodní cestě Baťův kanál. Přístav bude plnit
funkci základní veřejné přístavní infrastruktury této dopravně významné vodní cesty a bude zajišťovat
následující veřejné služby: dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé stání rekreačních plavidel, jako jsou
soukromé lodě a lodě pronajaté v půjčovnách (kajutové lodě pro vícedenní výlety, motorové čluny, veslice,
kanoe) a plavidla koncesované vnitrozemské vodní dopravy (výletní lodě). Současně bude zajišťovat servisní
služby pro tato plavidla (čerpání pohonných hmot, napojení na elektrickou energii a pitnou vodu, odběr
fekálních a nádních vod, odběr komunálního odpadu), plnit funkci ochranného a v omezeném režimu také
zimního přístavu.
Přístav nebude sloužit k nástupu a výstupu osob z plavidel koncesované vnitrozemské vodní dopravy (lodě
výletní). K tomuto účelu je určeno stávající přístaviště, které je vzdáleno cca 120 m od lokality záměru.
Záměr bude zahrnovat zejména přístavní bazén, přístavní mola, servisní zázemí, přeložku cyklostezky,
parkoviště a napojení na potřebnou infrastrukturu.
Dispozice přístavu bude umožňovat stání pro celkem 44 plavidel různé velikosti + 1 servisní stání. V rámci
přístavního bazénu bude vyčleněn volný prostor pro obratiště lodí. Průměr obratiště bude 25 m.
Věcně i časově souvisí připravovaný projekt s realizací dalších dvou staveb, a to cyklostezky v obci Petrov a
sociálního zázemí pro stávající přístaviště. S těmito záměry není v rozporu.
Lokalita byla vybrána na základě technických a dispozičních požadavků na přístav a majetkoprávních vztahů
v dotčené lokalitě. Neméně důležité bylo vhodné začlenění stavby do okolního prostředí. Zvolený pozemek
(1305/8) odpovídá požadavkům kladeným na prostorové a dispoziční vlastnosti lokality vhodné pro přístav.
Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví státu a obce Petrov.
Umístění záměru a jeho okolí je patrné z následujícího obrázku.
Obrázek č. 2: Umístění záměru a jeho okolí (1:10 000)
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Hlavní část přístavu bude situována na pozemku 1305/8, který je v současné době ve vlastnictví ČR
s právem hospodaření s majetkem státu pro Pozemkový fond České republiky. Zasahuje také částečně na
4 okolní pozemky, které jsou ve vlastnictví ČR (Povodí Moravy, s.p., a Pozemkový fond) a obce Petrov.
Pozemek není zastavěn, v současné době je využíván pro uskladnění různých sypkých hmot, štěrků,
stavebních sutí atp. Značná část pozemku je neudržovaná. Z jižní strany je pozemek ohraničen stávající
zpevněnou komunikací, která dále pokračuje západním směrem k mostu přes Baťův kanál. Ze severozápadní
strany je ohraničen korytem Baťova kanálu a z jihovýchodní strany pak korytem melioračního kanálu.
Přibližně 120 m po proudu se nachází stávající přístaviště určené k nástupu a výstupu osob z plavidel a
plavební komora Petrov.
Navržený záměr je v souladu s územním plánem obce Petrov, schváleným dne 30.6. 2005. Ten vymezuje
zvolenou lokalitu jako plochu zastavitelnou pro sport a rekreaci.
Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Při tvorbě návrhu byl kladen důraz na vhodné začlenění stavby do okolního prostředí při respektování
požadavků na řešení přístavu. Z tohoto hlediska byl nejdůležitější výběr lokality.
Přístav bude přístupný ze stávající komunikace vedoucí do centra obce Petrov v jižním cípu zájmové lokality,
kde vznikne parkoviště. Zde bude vybudován i sjezd z cyklostezky.
Veškeré plochy dotčené stavbou, které nejsou opatřeny zpevněným povrchem, budou následně překryty
humusem a osety travní směsí. Vzhledem k rekreační funkci přístavu je třeba citlivě začlenit přístav do
stávající krajiny, a to zejména využitím výsadeb vhodných stromů, případně keřů. Za účelem odpočinku bude
vybudováno několik odpočinkových míst vybavených lavičkami, případně dalším vhodným zařízením.
Rekreační přístav Petrov tak silně podpoří rekreační potenciál obce Petrov.
Stavební řešení záměru
Rekreační přístav Petrov bude řešen jako rozšíření stávajícího koryta Baťova kanálu. Levobřežní hráz
kanálu bude v délce cca 135 m odsunuta směrem k obci Petrov, tak aby vznikl vhodný prostor pro
vybudování přístavního bazénu. Svahy bazénu budou řešeny jako šikmé svahy o sklonu 1:2 opevněné
kamenem. Opevnění bude opřeno o těžkou kamennou patku zapuštěnou do dna přístavního bazénu. V
prostoru přístavního bazénu budou umístěna hlavní mola o celkové délce 173 m a šířce 2 m. Na mola
budou kolmo navazovat výložníky, které vytvoří jednotlivé boxy pro stání dvou plavidel.
Podél přístavního bazénu bude veden obslužný chodník. Nedílnou součástí přístavu bude i budova
správce, sklad PHM a parkoviště pro 8 automobilů s úvratí pro otáčení autobusů.
Stavba je rozdělena na 17 stavebních objektů. Součástí investice oznamovatele (ŘVC ČR) jsou pouze
součásti vodní cesty dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Zázemí přístavu včetně vlastní
technologie přístavních služeb, výstavby přístupových komunikací, cyklostezky a parkoviště bude zajištěno ze
strany jiného investora (obec Petrov, soukromí podnikatelé).
Investor ŘVC ČR: SO-01 Hrubé terénní úpravy
SO-02 Přístavní bazén, přeložka hráze, opevnění svahů
SO-03 Přístavní mola
SO-04 Technologické zařízení mol
SO-05 Obslužný chodník
SO-06 Stavební část servisního centra
Jiný investor:

SO-07 Budova správce

SO-15 Přípojka kanalizace

SO-08 Sklad PHM

SO-16 Přípojka vodovodu

SO-09 Technologie servisního centra

SO-17 Sadové úpravy

SO-10 Sjezd
SO-11 Parkoviště
SO-12 Úvrať pro autobusy
SO-13 Přeložka cyklostezky
SO-14 Přípojka NN
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Technické a technologické řešení záměru
SO-01 Hrubé terénní úpravy – Přístav bude řešen jako rozšíření stávajícího koryta Baťova kanálu.
Levobřežní hráz kanálu bude v délce cca 135 m odsunuta směrem k obci Petrov, tak aby vznikl vhodný
prostor pro vybudování přístavního bazénu.
Pro účely stavby se počítá s celkovým objemem výkopů cca 8000 m3 a s celkovým objemem násypů cca
4300 m3. Přebytek zeminy (cca 3700 m3) 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 bazén, přeložka hráze, opevnění svahů – přístavní bazén respektuje tvar pozemku
1305/8, bazén je navržen přibližně obdélníkového tvaru s délkou cca 100 m a šířkou 45 m, přičemž delší
strana bazénu je rovnoběžná s osou Baťova kanálu. Celková plocha bazénu je 4.120 m2 .
Dispozice přístavu bude umožňovat stání 2 návrhových plavidel a 1 servisní stání pro návrhové plavidlo (20 x
5 m), dále 20 velkých plavidel (8 x 3 m) a 22 malých plavidel (5 x 2,5 m). V rámci přístavního bazénu bude
vyčleněn volný prostor pro obratiště lodí. Průměr obratiště bude 25 m. Plavební hladina v dotčeném úseku je
167,92 m n.m.
Dno přístavního bazénu je navrženo na kótu 166,42 m n.m. (tedy 1,5 m pod kótou plavební hladiny
167,92 m n.m.). Svahy bazénu jsou řešeny jako šikmé o sklonu 1:2 opevněné kamenem. Opevnění bude
opřeno o těžkou kamennou patku zapuštěnou do dna přístavního bazénu. Opevnění se provede cca 0,5 m
pod korunu hráze, koruna hráze je navržena na kótu 169.00 m m.n. Tato kóta odpovídá stávající výšce hrází
Baťova kanálu.
SO-03 Přístavní mola – v prostoru přístavního bazénu budou umístěna hlavní mola o celkové délce
cca 173 m a šířce 2 m. Hlavní molo povede po celé délce jihovýchodní a východní hrany přístavního bazénu,
dále se láme v pravém úhlu jihozápadním směrem a uzavírá tak celý prostor přístavního bazénu směrem od
koryta Baťova kanálu (tímto se zabrání účinkům vln od projíždějících plavidel na uvázaná plavidla), přičemž
je zachován dostatečně velký prostor pro vplouvání lodí.
Konstrukce mola je navržena v kombinaci ocelových profilů a desek z dřevoplastu, upevněných na svislé
piloty, které budou zapuštěné do dna přístavního bazénu. Na molo budou kolmo navazovat výložníky, které
budou tvořit jednotlivé boxy pro lodě. V každém boxu je umožněno stání dvou plavidel. Jednotlivé výložníky
mají šířku 0,8 m, délka výložníku je 6 případně 4 m, v závislosti na tom, pro jakou velikost plavidla je box
navržen.
SO-04 Technologická zařízení mol - přístavní molo bude vybaveno stojany pro napojení plavidel na
elektrickou energii (10 stojanů) a pitnou vodu (4 stojany), jeden stojan umožní napojení 4 plavidel. Z tohoto
důvodu je třeba vybudovat přípojku do sítě elektrické energie. Vedení kabeláže bude umístěno nad
případnou max. hladinou.
SO-05 Obslužný chodník – podél přístavního bazénu bude veden obslužný chodník š. 2 m z betonové
dlažby o celkové délce cca 174 m. V jihozápadním cípu bude navazovat na podchod pod mostem přes Baťův
kanál, dále povede podél břehové hrany přístavní hráze a v severovýchodní části přístavu se napojí na
cyklostezku. Umožní přístup na přístavní mola.
SO-06 Stavební část servisního centra - je situována do jihozápadní části přístavu. Opevněný svah zde
bude nahrazen svislou štětovou stěnou o délce 25 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-07 Budova správce – je umístěna v prostoru servisního centra a bude sloužit jako zázemí pro obsluhu
přístavu. Je navržena o půdorysných rozměrech 6 x 5 m a bude vybavena sociálním zařízením.
SO-08 Sklad PHM – je součásti servisního centra a bude mít půdorysné rozměry 3 x 6 m. Sklad PHM bude
mít izolovanou podlahu se záchytnou vanou, aby v případě úniku PHM došlo k jeho zachycení a bezpečnému
odstranění. Stavební řešení objektu i jeho vybavení musí odpovídat platným předpisům pro nakládání
s látkami nebezpečnými vodám. Prostor v okolí budovy správce a skladu PHM bude opatřen asfaltovým
povrchem navazujícím na prostor parkoviště u objektu přístavu.
SO-09 Technologie servisního centra – bude umožňovat čerpání pohonných hmot do lodí, tankování
pitné vody, odčerpání fekálních a nádních vod, a odběr komunálního odpadu. Čerpání pohonných hmot
bude řešeno zásobou kanystrů s pohonnými hmotami.
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SO-10 Sjezd – jedná se o sjezd z cyklostezky, který bude vybudován na pozemku p.č. KN 1307, v jižním
cípu zájmové lokality. Zajistí přístup na sousední pozemky západně od přístavu.
SO-11 Parkoviště a SO-12 Úvrať pro autobusy – parkoviště bude umístěno v jižním cípu zájmové
lokality a bude napojeno na stávající komunikaci vedoucí do centra obce Petrov. Umožní parkování až 8
osobních vozidel. Jeho součástí bude úvrať pro otáčení autobusů. Parkoviště a úvrať budou tvořit jednu
celistvou zpevněnou plochu, opatřenou asfaltovým povrchem. Srážkové vody této plochy budou svedeny
přes odlučovač lehkých kapalin (lapák ropných látek a olejů).
SO-13 Přeložka cyklostezky – na prostor parkoviště bude navazovat přeložka cyklostezky. Cyklostezka
bude vedena po okraji pozemku p.č. KN 1305/8 a pozemku p.č. KN 1307, návrhová šířka cyklostezky je 3 m.
Cyklostezka je řešena v rámci samostatného projektu. Podle původního záměru byla cyklostezka
vedena po koruně stávající hráze. Je nutno provést změnu v návrhu trasy cyklostezky a respektovat přeložku
hráze Baťova kanálu, vyvolanou výstavbou rekreačního přístavu Petrov.
SO-14 Přípojka NN – bude provedena na vedení NN, které se nachází poblíž jižní části dotčené lokality.
SO-15 Přípojka kanalizace a SO-16 Přípojka vodovodu – budou provedeny protlakem pod tělesem
komunikace v jižní části dotčené lokality.
Z následujícího obrázku jsou patrný rozsah a řešení přístavu.
Obrázek č. 3: Stavební řešení přístavu (bez měřítka)
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SO-17 Sadové úpravy – veškeré plochy dotčené stavbou, které nejsou opatřeny zpevněným povrchem,
budou následně ohumusovány a osety travní směsí. Vzhledem k rekreační funkci přístavu je třeba vhodně
začlenit přístav do stávající krajiny. Budou provedeny výsadby vhodných stromů, případně keřů. Bude zde
vytvořeno několik odpočinkových míst s lavičkami a dalším vhodným zařízením.
Údaje o provozu
Přístav bude sloužit pro dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé stání rekreačních plavidel, jako jsou
soukromé lodě a lodě pronajaté v půjčovnách (kajutové lodě pro vícedenní výlety, motorové čluny, veslice,
kanoe) a plavidla koncesované vnitrozemské vodní dopravy (výletní lodě). Současně bude zajišťovat
servisní služby pro tato plavidla (čerpání pohonných hmot, napojení na elektrickou energii a pitnou vodu,
odběr fekálních a nádních vod a odběr komunálního odpadu), plnit funkci ochranného a v omezeném
režimu zimního přístavu.
Přístav nebude sloužit k nástupu a výstupu osob z plavidel koncesované vnitrozemské vodní dopravy (lodě
výletní). K tomuto účelu je určeno stávající přístaviště, které je vzdáleno cca 120 m od lokality záměru.
Období provozu (každoročně)

cca 1.5. – 31.10. (plavební sezóna)
v silně omezeném režimu i mimo plavební
sezónu do zámrzu (funkce zimního přístavu)

Minimální plavební hloubka

1,5 m

Počet zaměstnanců

1-2 osoby v servisním centru (sezónně)

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno
v příloze č. 5 (Doklady):
Městský úřad Hodonín, Odbor rozvoje města, č.j.: MUHOCJ 45712/2009 ze dne 29.4.2009:
„Pozemek p.č. 1305/8 v k.ú. Petrov se nachází na severním okraji obce v trati Hrubé orlé mezi zástavbou a
Baťovým kanálem. Územní plán obce Petrov schválený dne 30.6.2005 tuto část vymezuje jako zastavitelnou
plochu pro sport a rekreaci (ozn. N4B – rekreace, sport – sportovní zařízení pro venkovní aktivity) a plochu
pro dopravu, dopravní zařízení (ozn. N4A – plochy pro umísťování parkovacích a odstavných státní pro
motorová vozidla).
Území pro sport a rekreaci jsou území určená pro umisťování činností, dějů a zařízení sloužících
k uspokojování sportovních a rekreačních potřeb občanů. Přípustné jsou zařízení, sloužící výlučně pro
sportovní činnosti a rekreační areály, jimiž se rozumí zejména areály přírodních koupališť, hřišť apod.
Podmínečně přípustné je na těchto plochách zřizování zařízení souvisejících s hlavní funkcí -maloobchodních,
stravovacích a ubytovacích, popř. nezbytného technického vybavení včetně odstavných stání. Bydlení
majitele nebo ostrahy je podmíněně přípustné.
Plochy pro dopravu, dopravní zařízení slouží pro umisťování zařízení dopravní a technické infrastruktury
místního významu. Zařízení dopravních služeb mohou být umístěny i v plochách výrobních aktivit.
Na základě výše uvedeného vybudování rekreačního přístavu na pozemku p.č. 1305/8 v k.ú. Petrov posílí
rekreační potenciál obce při Baťově kanálu a není v rozporu s ÚPO Petrov.“
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 5
(Doklady):
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: JMK 25549/2010 ze dne
3.3.2010:
„… pro hodnocený záměr nelze vyloučit jeho významný vliv na evropsky významnou lokalitu soustavy
Natura 2000 Strážnicko (CZ0623767) a Ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví
(CZ0621025), vymezenou nařízení vlády č. 21/2005 Sb.
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr svou lokalizací přímo
na území EVL Strážnicko a Ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví a svou věcnou
povahou má vysoký potenciál způsobit přímé vlivy na její rozlohu a zejména na existující stav předmětů
ochrany“.
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G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, krajinný ráz, hlukovou a
dopravní situaci, kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto
složek a faktorů přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako
velmi nízké. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově málo
významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k významným negativním vlivům na obyvatelstvo. Vlivy na veřejné zdraví spojené s výstavbou a
provozem záměru lze hodnotit jako málo významné, lokálního charakteru. Nejvýznamnějším aspektem
záměru je vodní doprava v prostoru přístavu, jejíž působení nevyvolá nadlimitní stavy (znečištění ovzduší,
hluk) a ani ve spojení se současnými aktivitami v území nepovede k překračování příslušných hygienických
limitů v zájmovém území záměru.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat významem za negativní, velikostí za velmi nízké až
zanedbatelné, rozsahem za lokální. Provoz rekreačního přístavu nebude příčinou překračování imisních limitů
v zájmovém území. Významné (relevantní) negativní vlivy na kvalitu ovzduší a klimatické poměry nejsou
očekávány.
Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Vlivy na hlukovou situaci i další fyzikální faktory lze
hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem lokální.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Významné vlivy na hydrologické a hydrogeologické podmínky byly již realizovány v souvislosti
s výstavbou vodního díla Baťův kanál a soustavy melioračních toků. Účelem stavby je doplnění veřejné
infrastruktury stávající využívané vodní cesty bez významných dopadů na stávající vodní režim a kvalitu vod.
Vlivy na kvalitu povrchových vod lze hodnotit jako nulové.
Dopady záměru na hydrogeologický režim jsou hodnoceny jako nízké, rozsahem jako místní.
Významné vlivy na kvalitu podzemních vod nejsou očekávány.
Záměr vyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy malého rozsahu (do 5000 m2), navíc jde o půdy
podprůměrné hodnoty; negativní vlivy na kvalitu půdy nejsou očekávány. Zábor pozemků určených k plnění
funkcí lesa není vyžadován.
Vlivy na geologické poměry nejsou očekávány. Nejsou očekávány vlivy na surovinové nebo jiné přírodní
zdroje.
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy lze hodnotit z hlediska jako nízké (mírné), rozsahem jako lokální, bez
zásadních negativních dopadů na zjištěné současné druhy a jejich populace. Realizace záměru nezpůsobí
plošně významné a nevratné poškození populací a ekosystémů v dotčeném území. Realizaci záměru lze z
biologického hlediska a z pohledu zájmů ochrany přírody akceptovat.
Vlivy na prvky ÚSES lze hodnotit z hlediska významu jako nízké, rozsahem lokální.
Vlivy na VKP lze hodnotit jako jako nízké, rozsahem lokální.
Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona nebudou záměrem ovlivněna.
Realizace záměru nebude mít významný negativní vliv na předměty ochrany lokalit soustavy Natura
2000, tj. na EVL Strážnicko (CZ0623797) ani na PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví (CZ0621025).
Současně lze vyloučit negativní vliv na integritu lokalit soustavy Natura 2000
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 kulturně celostátně
nebo regionálně významné historické hodnoty území ani nelikviduje stávající, pohledově určující strukturní
prvky krajiny. Celkově se jedná o vliv velmi nízký až zanedbatelný, málo významný a lokální.
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Významnější dopravní vlivy nejsou očekávány. Navýšení intenzity dopravy na příjezdových komunikacích je
hodnoceno jako zanedbatelné a prakticky nevýznamné. Intenzita vodní dopravy na vlastním plavebním
kanálu nebude záměrem ovlivněna.
Vlivy na kulturní a historické památky a na místní tradice, nejsou očekávány.
Vliv na vlastní Baťův kanál, který je technickou památkou, lze hodnotit jako pozitivní s regionálním
významem.
Záměr nepředstavuje ani významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Rozsah zjištěných a popsaných negativních vlivů je vymezen rozsahem záměru a navazujícími efekty, které
se projevují i ovlivněním jednotlivých složek životního prostředí.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit tyto charakteristiky:
→ vlivy na povrchové a podzemní vody (etapa výstavby a havarijní situace);
→ vlivy na faunu, flóru a ekosystémy (etapa výstavby a havarijní situace);
→ dopravní infrastruktura (etapa výstavby i trvalého provozu).
Ve všech uvedených charakteristikách jsou negativní důsledky realizace záměru hodnoceny jako nízké až
střední, prakticky málo významné, lokálního rozsahu. V ostatních složkách a charakteristikách životního
prostředí jsou vlivy hodnoceny jako velmi nízké až nulové, objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna,
flóra, ekosystémy, krajina a další) jsou možné vlivy záměru výstavby a provozu „Rekreační přístav Petrov“
v k.ú. Petrov u Hodonína hodnoceny jako přijatelné. Záměr nepředstavuje zdroj významného negativního
ovlivnění okolního území.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný a přijatelný. Přestože zájmové území je z hlediska ochrany přírody a
krajiny významné a v širším měřítku požívá značné ochrany, realizace záměru nevyvolá takové
změny, které by vedly k devastaci či poškození dotčeného území s omezením jeho současných
funkcí, či změně stávajících charakteristik.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze ve
většině parametrů hodnotit jako nulovou až velmi nízkou, vyjímečně jako střední, bez
zásadních a významných negativních dopadů.
Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez. Využití území
nevyvolává zásadní střety zájmů z hlediska územního plánování. Variantu realizace
prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za přijatelný
způsob využití území.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace širších vztahů – silniční mapa 1:50 000
1.3. Situace širších vztahů - turistická mapa 1:50 000
1.4. Situace zájmového území 1:25 000
1.5. Situace okolí záměru 1:10 000
1.6. Hydrogeologická situace 1:50 000
1.7. Situace a popis archivních vrtů
2. Situace stavby
2.1. Situace širších vztahů (C2) 1:10 000
2.2. Situace katastru nemovitostí (C3) 1:250
2.3. Dispozice stavby (C4) 1:250
2.4. Vzorový řez přístavem A-A (D1)
2.5. Vzorový řez přístavem B-B (D2)
3. Biologické hodnocení
- Fotodokumentace
- Botanický průzkum
- Zoologický průzkum
- Lepidopterický průzkum
4. Naturové hodnocení
5. Doklady
- vyjádření příslušných stavebních úřadů k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- autorizace zpracovatele oznámení
- autorizace zpracovatele naturového hodnocení

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování
oznámení, se nachází v jeho úvodní části.
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Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Rekreaèní pøístav Petrov
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství
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Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Rekreaèní pøístav Petrov
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mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství
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1.4. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

mìøítko 1:25 000

LEGENDA:
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Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Rekreaèní pøístav Petrov
1.5. SITUACE OKOLÍ ZÁMÌRU

mìøítko 1:10 000

LEGENDA:
umístìní zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Rekreaèní pøístav Petrov
1.6. HYDROLOGICKÁ SITUACE

výøez ze základní vodohospodáøské mapy ÈR , list 34-23 Bøeclav mìøítko 1 : 50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Rekreaèní pøístav Petrov
1.6. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

poznámka: Pøevzato podle “Základní vodohospodáøská mapa ÈR - SEZNAM MAPOVÝCH ZNAÈEK”; VÚV TGM 1998
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1.7. Situace a popis archivních vrtů

SITUACE ARCHIVNÍCH VRTŮ
zákres na podkladu základní mapy ČR 1 : 10 000

GEOLOGICKÉ PROFILY ARCHIVNÍCH VRTŮ
název sondy: S-1

metráž [m]

úroveň terénu:

168,06 m n.m.

hloubeno dne:

mocnost [m] petrografický popis

0,0 – 0,3

0,3

ornice hnědá s drnem a kořeny

0,3 – 2,4

2,1

hlína hnědá, pevná

2,4 – 3,2

0,8

hlína šedohnědá, tuhá

3,2 – 4,4

1,2

jíl šedomodrý silně písčitý, měkký

4,4 – 10,4

6,0

štěrk šedohnědý, středně hrubý, jílovito-písčitý, zvodnělý

hladina podzemní vody:
Poznámka:

- naražená:

3,2 m ≈ 164,86 m n.m.

- ustálená:

3,0 m ≈ 165,06 m n.m.

prosinec 1987

stáří

kvartér

převzato podle Plasgura 1987
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název sondy: S-2

metráž [m]

1.7. Situace a popis archivních vrtů

úroveň terénu:

167,26 m n.m.

hloubeno dne:

mocnost [m] petrografický popis

stáří

0,0 – 0,3

0,3

ornice hnědá s drnem a kořeny

0,3 – 2,8

2,5

hlína hnědá, pevná

2,8 – 3,3

0,5

hlína hnědošedá, tuhá

3,3 – 4,3

1,0

jíl šedohnědý silně písčitý, měkký

4,3 – 8,6

4,3

štěrk šedohnědý, středně hrubý, jílovito-písčitý, zvodnělý

hladina podzemní vody:
Poznámka:

- naražená:

3,3 m ≈ 163,96 m n.m.

- ustálená:

3,1 m ≈ 164,16 m n.m.

kvartér

převzato podle Plasgura 1987

název sondy: S-3

metráž [m]

úroveň terénu:

167,83 m n.m.

hloubeno dne:

mocnost [m] petrografický popis
0,3

ornice hnědá s drnem a kořeny

0,3 – 2,3

2,0

hlína hnědá, pevná

2,3 – 3,1

0,8

hlína šedohnědá, tuhá

3,1 – 4,5

1,4

jíl šedohnědý, silně písčitý, měkký

4,5 – 8,8

4,3

štěrk šedohnědý, středně hrubý, jílovito-písčitý, zvodnělý

hladina podzemní vody:

- naražená:

3,1 m ≈ 164,73 m n.m.

- ustálená:

2,9 m ≈ 164,93 m n.m.

kvartér

převzato podle Plasgura 1987

název sondy: S-4

metráž [m]

úroveň terénu:

167,94 m n.m.

hloubeno dne:

mocnost [m] petrografický popis

0,0 – 0,3

0,3

ornice hnědá s drnem a kořeny

0,3 – 2,2

1,9

hlína hnědá, pevná

2,2 – 3,2

1,0

hlína šedohnědá, tuhá

3,2 – 4,3

1,1

jíl šedomodrý, silně písčitý, měkký

4,3 – 8,8

4,5

štěrk šedohnědý, středně hrubý, jílovito-písčitý, zvodnělý

hladina podzemní vody:
Poznámka:

prosinec 1987

stáří

0,0 – 0,3

Poznámka:

prosinec 1987

- naražená:

3,2 m ≈ 164,74 m n.m.

- ustálená:

3,0 m ≈ 164,94 m n.m.

prosinec 1987

stáří

kvartér

převzato podle Plasgura 1987
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název sondy: S-5

metráž [m]

1.7. Situace a popis archivních vrtů

úroveň terénu:

168,16 m n.m.

hloubeno dne:

mocnost [m] petrografický popis

stáří

0,0 – 0,3

0,3

ornice hnědá s drnem a kořeny

0,3 – 2,5

2,2

hlína hnědá, pevná

2,5 – 3,3

0,8

hlína šedohnědá, tuhá

3,3 – 4,4

1,1

jíl šedomodrý, silně písčitý, měkký

4,4 – 10,4

6,0

štěrk šedohnědý, středně hrubý, jílovito-písčitý, zvodnělý

hladina podzemní vody:
Poznámka:

- naražená:

3,3 m ≈ 164,86 m n.m.

- ustálená:

3,1 m ≈ 165,06 m n.m.

kvartér

převzato podle Plasgura 1987

název sondy: S-6

metráž [m]

úroveň terénu:

168,38 m n.m.

hloubeno dne:

mocnost [m] petrografický popis
0,3

ornice hnědá s drnem a kořeny

0,3 – 2,6

2,3

hlína hnědá, pevná

2,6 – 3,4

0,8

hlína šedohnědá, tuhá

3,4 – 4,6

1,2

jíl šedomodrý, silně písčitý, měkký

4,6 – 10,6

6,0

štěrk šedohnědý, středně hrubý, jílovito-písčitý, zvodnělý

hladina podzemní vody:

- naražená:

3,4 m ≈ 164,98 m n.m.

- ustálená:

3,3 m ≈ 165,18 m n.m.

kvartér

převzato podle Plasgura 1987

název sondy: P-1

metráž [m]

úroveň terénu:

168,35 m n.m.

hloubeno dne:

mocnost [m] petrografický popis

0,0 – 1,3

1,3

navážka

1,3 – 3,5

2,2

tmavohnědý slabě písčitý jíl

3,5 – 4,5

1,0

tmavošedý jíl

4,5 – 5,0

0,5

hrubý štěrk, valouny ø až 5 cm

5,0 – 6,4

1,4

hnědý jíl s polohami silně zajílovaného drobného štěrku

6,4 – 9,0

2,6

hnědý až světle hnědožlutý hrubozrnný písek se štěrkem ø
valounů 0,5 – 2 cm asi 30 %

9,0 – 11,0

2,0

šedozelený plastický jíl

hladina podzemní vody:
Poznámka:

prosinec 1987

stáří

0,0 – 0,3

Poznámka:

prosinec 1987

- naražená:

4,5 m ≈ 163,85 m n.m.

- ustálená:

2,8 m ≈ 165,55 m n.m.

6. 3. 1978

stáří

kvartér

neogén

převzato podle Herešová 1981
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název sondy: P-3

metráž [m]

1.7. Situace a popis archivních vrtů

úroveň terénu:

170,32 m n.m.

hloubeno dne:

5. 7. 1978

mocnost [m] petrografický popis

0,0 – 0,3

0,3

hnědá, slabě písčitá hlína

0,3 – 1,2

0,9

tmavě hnědá tuhá jílovitá hlína

1,2 – 1,9

0,7

rezavě žlutohnědý tuhý písčitý jíl

1,9 – 4,5

2,6

hnědé, silně zahliněné středně až hrubozrnné štěrky

4,5 – 7,0

2,5

tmavě šedé tuhé jíly

7,0 – 17,0

10,0

světle šedé jemnozrnné silně jílnaté, slídnaté písky se značným
množstvím velmi dobře zachovalých zvápenatělých skořápek
mušlí (kolem 9,0 m)

hladina podzemní vody:
Poznámka:

- naražená:

2,2 m ≈ 168,12 m n.m.

- ustálená:

0,9 m ≈ 169,42 m n.m.

stáří

kvartér

neogén

převzato podle Herešová 1981

Strana: 4 (4)

PŘÍLOHA 2
(SITUACE STAVBY)

tel.: 541 240 021, fax: 541 240 020, info@vhatelier.cz
DI : CZ49437267

P

N

1
2
3
4

5
6
7
8

tel.: 541 240 021, fax: 541 240 020, info@vhatelier.cz
DI : CZ49437267

N3

M18

M17

M19

M16

M15

M20

M14
M21

M13

N2
M12

M22
M11
M10

M2
V2

M9
V18

N2

M8

V17

M7

V20

V16

M6
M5

V19

V15

M4

V14
M3

V13
M2

V12
M1

V11

V10

V9

V8

V7

V6

V5

V4

V3

V2
N1

V1

P

N

1
2
3
4

5
6
7
8

tel.: 541 240 021, fax: 541 240 020, info@vhatelier.cz
DI : CZ49437267

tel.: 541 240 021, fax: 541 240 020, info@vhatelier.cz
DI : CZ49437267

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

tel.: 541 240 021, fax: 541 240 020, info@vhatelier.cz
DI : CZ49437267

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

PŘÍLOHA 3

(BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ)

Biologické hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů

Rekreační přístav Petrov

V Beňově, únor 2010
Mgr. Stanislav Mudra
Autorizovaná osoba k provádění biologického hodnocení ve smyslu §67 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí Č.J.:OEKL/1985/05

Biologické hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů

Rekreační přístav Petrov

V Beňově, únor 2010

Mgr. Stanislav Mudra

adresa pro korespondenci:
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338 08 Zbiroh
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Autorizovaná osoba k provádění biologického hodnocení ve smyslu §67 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí Č.J.: OEKL/1985/05

Rekreační přístav Petrov
Biologické hodnocení

1. ÚVOD
Pro posouzení možného vlivu realizace záměru na organismy a přírodní hodnoty bylo v území
zpracováno biologické hodnocení ve smyslu ust. § 67 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění.
V rámci biologického hodnocení a posouzení možného vlivu realizace záměru na organismy a
přírodní hodnoty byl v území zpracován biologický průzkum spolu s vyhodnocením vlivu
záměru ve fázi jeho realizace a provozu na zjištěné a předpokládané druhy.
Vyhodnocení vlivu záměru je založeno na průzkumech jednotlivých skupin organismů, které
mohou být ohroženy, a na podrobném botanickém průzkumu lokality a jejího okolí. Použity
byly standardní metody zjišťující přítomnost rostlin a živočichů, a u některých druhů i
kvantitativní zastoupení, ve sledované oblasti. Vzhledem k tomu, že jednotlivé skupiny jsou
odlišné pojetím jejich průzkumu, bylo sledované území pro každý průzkum děleno do úseků
podle jejich charakteru a předpokládaného významu.
Samotné průzkumy probíhaly v období od dubna do října 2010, a bylo zde plně zachyceno
celé vegetační období.
Soupisy jednotlivých taxonů jsou uvedeny v přílohách tohoto hodnocení.
Souhrnné vyhodnocení vlivu záměru na zjištěné druhy a ekosystémy je zpracováno v souladu
s vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní
rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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2. POPIS PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
2.1

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Zájmovou lokalitou je plocha plánovaného přístavu v k.ú. Petrov u Hodonína na
Baťově kanále mezi Hodonínem a Strážnicí.

Umístění záměru
kraj: Jihomoravský (CZ064)
obec s rozšířenou působností: Hodonín (6206)
obec s pověřeným obecním úřadem: Hodonín (62061)
obec: Petrov (586480)
katastrální území: Petrov u Hodonína (719773)

Obrázek 1: Zájmové území záměru (geoportal.cenia.cz).
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Obrázek 2: Lokalizace záměru v turistické mapě (www.mapy.cz).

Obrázek 3: Lokalizace záměru v ortofotomapě (www.maps.google.cz)
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GEOMORFOLOGIE
Geomorfologické členění (Demek et Mackovčin 2006) řadí místo záměru do podcelku
Dyjsko-moravská niva (IXD-1A-2).
Systém: Alpsko-Himalájský
Provincie: Západopanonská pánev
Subprovincie: Vídeňská pánev
Oblast: Jihomoravská pánev
Celek: Dolnomoravský úval
Podcelek: Dyjsko-moravská niva

Obrázek 4: Geomorfologická mapa (geoportal.cenia.cz)

Dyjsko-moravská niva (XA-1B) je podcelkem tvořící nejnižší část Dolnomoravského úvalu.
Skládá se ze spojené nivy řeky Moravy a Dyje. Plocha podcelku je 346,70 km2. Střední výška
171,3 m a střední sklon 0º29´. Jedná se o akumulační rovinu podél obou řek tvořenou
čtvrtohorními fluviálními usazeninami – spodním štěrkopísčitým souvrstvím a svrchním
souvrstvím hlinitých písků a písčitých hlín, četné meandry byly protknuty umělými koryty.
Četná jsou mrtvá ramena. Uprostřed niv vystupují nízké terasy převáté v přesypy (tzv. hrúdy).
Zastoupen je 1. vegetační stupeň. Podcelek tvoří mozaika luk, polí, teplomilných smíšených
lužních porostů tvořených vrbami, olšemi, topoly, habry, duby, javory apod. Vyskytují se zde
významná hnízdiště ptactva.
GEOLOGIE
Geologický odklad je tvořen fluviálními písčitohlinitými sedimenty řeky Moravy. Jedná se o
fluviální a deluviofluviální sedimenty: povodňové hlíny, jíly, písčité jíly, písčité štěrky a
štěrky různé hrubosti. Pestrost pokryvu je dána fluviální erozně akumulační činností a také
lidskou činností. Zvláštností jsou vyvýšená místa eolitických sedimentů – vátých písků.
Horninový podklad je tvořen převážně vápnitými a nevápnitými jílovci a pískovci.
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Obrázek 5: Geologické poměry v širším okolí záměru
žlutě označený polygon – k.ú. Petrov u Hodonína
Plná černá čára – zjištěný zlom. (Geologická mapa ČR 1:500 000, geoportal.cenia.cz)
1 - světle žlutá - terciérní horniny (písky, jíly)
2 - tmavě žlutá - terciérní horniny alpinsky zvrásněné (pískovce, břidlice)
3 - šedá - kvartér (hlíny, spraše, písky, štěrky)
4 - zelená - mezozoické horniny alpinsky zvrásněné (pískovce, břidlice)

PEDOLOGIE
Mozaika půdních typů je determinována geologickým podložím a hydrologickými
podmínkami. Na řešeném území nacházíme podle klasifikačního systému TKSP černici,
konkrétně se jedná o černici fluvickou glejovou pelickou (CCfqp). V těsné blízkosti pak
navazují černozemě, konkrétně černozem arenická (CEr).
V širším okolí zájmového území se vyskytují fluvizemě (podél řeky Moravy), regozemě,
kambizemě, černice a černozemě (geoportal.cenia.cz).
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Obrázek 6: Pedologické poměry širšího okolí záměru
CCfqp černice fluvická glejová pelická, CCr – černice arenická, CEr černozem arenická, CEx černozem
černická, CEm černozem modální, FLqp Fluvizem glejová pelická, HNm Hnědozem modální, KAlv Kambizem
luvická vyluhovaná, RGr Regozem arenická (geoportal.cenia.cz)

KLIMA
Zájmové území se nachází v teplé klimatické oblasti T4 (Quitt 1971). Podrobnější
charakteristika oblasti je uvedena v následující tabulce.
Tabulka 1: Klimatická charakteristika oblasti

Charakteristika

Průměrná
hodnota

Charakteristika

Průměrná hodnota

Počet letních dnů

60 -70

Prům. teplota v říjnu °C

9 - 10

Počet dnů kdy prům. t ≥ 10 °C

170 - 180

Prům. počet dnů se srážkami ≥ 1 mm

80 - 90

Počet mrazových dnů

100 - 110

Srážkový úhrn ve veg. období mm

300 - 350

Počet ledových dnů

30 – 40

Srážkový úhrn v zimním období mm

200 - 300

Prům. teplota v lednu °C

-2-3

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 - 50

Prům. teplota v červenci °C

19 - 20

Počet dnů zamračených

110 - 120

Prům. teplota v dubnu °C

9 - 10

Počet dnů jasných

50 - 60
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HYDROLOGIE
Zájmové území je odvodňováno Baťovým kanálem (4-13-02-061/0), který se odděluje od
řeky Moravy pod obcí Vnorovy zleva a ústí zprava do Radějovky pod Petrovem. Délka tohoto
zavlažovacího kanálu je 7,866 km. Zájmové území je ohraničeno také dalšími drobnými
závlahovými kanály.

Obrázek 7: Vodní toky v oblasti, 1:50 000 (www.heis.vuv.cz)

KRAJINNÝ RÁZ
Podle typologického členění krajiny spadá zájmová oblast do krajiny vrchovin Carpatica.
Krajina je dle využití území typu zemědělského, severozápadní část k.ú. Opatovice u Hranic
spadá do typu lesních krajin a severovýchodní cíp k.ú. patří do lesozemědělských krajin.
Sídelní útvary jsou řazeny mezi sídla vrcholně středověké sídelní krajiny Carpatica
(geoportal.cenia.cz).
Obrázek 8: Typologie krajiny podle reliéfu v širším
okolí místa záměru; žlutá čára – hranice k.ú.
Petrov u Hodonína (geoportal.cenia.cz)
1 – Krajiny vátých písků
2 – Krajiny širokých říčních niv
3 – Krajiny plošin a pahorkatin
4 – Krajiny vrchovin Carpatica
5 – Krajiny výrazných svahů a skalnatých horských
hřbetů

1

2

3

5
4
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Stará sídelní krajina
Pannonika

Krajiny vrcholně středověké
kolonizace Carpatica

Obrázek 9: Typologie krajiny podle typu sídel
v širším okolí místa záměru; žlutá čára – hranice
k.ú. Petrov u Hodonína (geoportal.cenia.cz)

L

M

Z

Obrázek 10: Typologie krajiny podle využití
území v širším okolí záměru;
žlutá čára – hranice k.ú. Petrov u Hodonína
(geoportal.cenia.cz)
Z
M
L

zemědělské krajiny
lesozemědělské krajiny
lesní krajiny

FLORA
Místo záměru náleží do fytogeografické oblasti termofytikum, fytogeografického obvodu
Panonské termofytikum, fytogeografického okrsku Dolnomoravský úval (18b).
Obrázek 11:
Fytogeografické
zařazení oblasti
(geoportal.cenia.cz)
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Potenciální vegetace
Potenciální přirozenou vegetaci na řešeném území tvoří jilmová jasenina (Fraxino
pannonicae-Ulmetum), na kterou navazují střemchové jaseniny (Pruno-Fraxinetum, místy v
komplexu s mokřadními olšinami Alnio glutinosae). V širším okolí navazuje prvosenková a
ostřicová dubohabřina.

Obrázek 12: Potenciální přirozená vegetace širšího okolí záměru; 1 - Střemchová jasenina (PrunoFraxinetum, místy v komplexu s mokřadními olšinami Alnio glutinosae), 6 - Jilmová jasenina (Fraxino
pannonicae-Ulmetum) , 9 – Prvosenková dubohabřina (Primulo veris-Carpinetum), 10 - Ostřicová dubohabřina
(Carici pilosae-Carpinetum), 32 - Subkontinentální ostřicová doubrava (Carici fritschii-Quercetum roboris) , 33
- Mochnová doubrava (Potentillo albae-Quercetum), 39 - Kostřavová borová doubrava (Festuco ovinaeQuercetum roboris), (geoportal. cenia.cz)

Lesní biotopy
V širším okolí zájmového území nacházíme zejména 1. lesní vegetační stupně, tedy stupeň
dubový v podobě lesů tvrdého luhu.
Nelesní biotopy:
Okolí záměru se vyznačuje značnou měrou zornění se zachovalými fragmenty přírodních
biotopů zpravidla vázaných na vodní prostředí a bývalé přírodní struktury aluvia moravy a
jejích přítoků. Pobřežní porosty toků a vodních ploch tvoří vegetace s převahou chrastice
rákosovité Phalaris arundinacea, lokálně dominuje rákos Phragmites australis.
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Z části je zde zachovaná vegetace aluviálních luk. Ty sou zbytkem rozsáhlých komplexů
zaplavovaných pomoravních luk s charakteristickou květenou.
Mimolesní zeleň v podobě lemů krajinných struktur a pobřežních porostů tvoří následující
dřeviny a keře (javor babyka Acer campestre, hloh jednosemenný Crataegus monogyna,
brslen evropský Euonymus europaea, krušina olšová Frangula alnus, jasan ztepilý Fraxinus
excelsior, slivoň trnka Prunus spinosa, řešetlák počistivý Rhamnus cathartica, vrba bílá a
křehká Salix alba et S. fragilis, kalina obecná Viburnum opulus). Jejich bylinný podrost je
často ovlivněn ruderalizací.
FAUNA
Fauna strážnicka je formována jednak směsí prvků panonské a karpatské provincie a jednak
dlouhodobým, a v posledních desetiletích intenzivním antropickým využíváním území. Toto
silné antropické ovlivnění je ale mírněno aluviální polohou části území, kde jsou ve
fragmentech zachovány původní biotopy ovlivňované přírodními procesy nivy velkého toku.
V dotčeném území je vůdčím biotopem Baťův kanál, který po 80ti letech existence a
dlouhodobém extenzivním využívání částečně nahrazuje původní vodní a mokřadní biotopy.
Prostředí kanálu i vodní toky včetně Moravy jsou domovem širokého spektra na vodu vázané
fauny. Ta je doprovázena specifickými společenstvy ptáků, kde se odráží geografická oblast
na straně jedné a na straně druhé právě přítomnos nivních biotopů. Z druhů lze jmenovat
luňáka hnědého a červeného (Milvus migrans, M. milvus), čápa bílého (Ciconia alba), koliha
velká (Numenius arquata), vodouš rudonohý (Tringa totanus), bekasina otavní (Gallinago
gallinago), široké spektrum obojživelníků atd. Zemědělsky obhospodařovaná krajina hostí
běžné druhy adaptované na kulturní stepy. Sídla a jejich okolí jsou obsazovány druhy
synantropními a indiferentními.
KULTURNĚ HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA
Petrov leží zhruba tři kilometry jihozápadně od Strážnice, u hranice se Slovenskem. Starobylá
zemědělská a vinařská obec Petrov leží v jednom z nejmalebnějších koutů Jižní Moravy, na
Slovácku. Znak Petrova tvoří červenomodrý štít se zlatým ramenem, který drží zlatý vinařský
nůž. Vlevo nahoře je stříbrný vinný hrozen. Obecní prapor dříve tvořila také radlice. Od
původního znaku se liší také pravým pruhem modré barvy, která symbolizuje řeku a říčku,
které obcí protékají - Moravu a Radějovku.
Petrov, který leží vedle Strážnice, je významná vinařská obec mikroregionu Strážnicko. Pyšní
se vinnými sklepy nazývanými Plže, které byly v roce 1983 prohlášeny Památkovou rezervací
lidové architektury. V areálu je 63 vinných sklepů.
První zmínky o Plžích pochází z doby 15. století. Nejstarší sklepy vznikly už ve století pátém.
Sklepy, které až později začaly sloužit jako vinné, stavěli sami obyvatelé obce ještě
donedávna. V průměru mají sklepy délku asi 15 metrů, šířku tři metrů. Nad sklepem je hlína,
která zajišťuje ve sklepě stálou teplotu a klima ideální pro uskladnění nejen vína, ale i jiných
zemědělských plodin. Sklepy jsou typické kamennými stropy tvarovanými do klenby. Průčelí
sklepů s typickým nebo lomeným obloukem bývá zdobené podezdívkou modré barvy a
ornamenty vinné révy po stranách, nad okny a nad vchodem. Každé průčelí je specifické,
tvořené jedinečnými tvary a oblouky. Vnitřní místnosti mají ve stěně větrací otvor. Chodby se
svažují směrem dolů. Na začátku bývá lisovna, na konci místnost, kde se skladuje víno. První
místnost často slouží také k posezení. Vinné sklepy v Plžích vytvářejí uličky, které se spojují
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ve 2 centra. Horní centrum je středovým bodem různých akcí, které se během roku v Plžích
pořádají. Za zmínku stojí například Den Vinařů.
Obec Petrov měla kostel s farou již počátkem 15. století. Nechal jej postavit Petr II. z Kravař
a na Strážnicku. Petr II. z Kravař a na Strážnicku je také zakladatelem samotné obce Petrov.
Osudy prvního kostela byly pohnuté nespočtem válečných tažení nejen Uhrů, proto se nám do
dnešních dnů nedochoval. Po třicetileté válce a nájezdech Uher zůstala z kostela a fary jen
zřícenina s věží. V této době byla zničena většina památek na tomto území mezi Uhry a
Čechami. Za zmínku stojí, že Strážnicko bylo do roku 1620 převážně protestantské. Po bitvě
na Bílé hoře došlo ke změnám i tu. V Petrově nebyl zničen jen kostel, ale i modlitebna se
hřbitovem na okraji obce v částech dříve označovaných jako Za sborem a Kostelnicko.
Základní kámen nového kostela byl v květnu roku 1995 posvěcen samotným papežem Janem
Pavlem II. Základní kámen pak položil arcibiskup olomoucký Jan Bosko Graubner.
Slavnostní položení základního kamene proběhlo dne 28. září 1997. Byl to den svátku sv.
Václava a dal vzniknout nové tradici v Petrově. V tento den se od roku 1997 každoročně slaví
Svatováclavská církevní slavnost. Zvon v kostele sv. Václava v Petrově poprvé zazněl v roce
1999. Před započetím samotné stavby byla založena Nadace na výstavbu kaple sv. Václava v
Petrově. Nadace byla 2. září 1993 zaregistrována na okresním úřadě v Hodoníně. Byla
ustanovena správní rada, revizní rada a administrátorka. Administrátorkou byla ustanovena
Anna Obrtlíková, ve správní radě byli: Stanislav Káčerek, František Zůbek, Josef Krůtil, Jan
Šebesta, Josef Svoboda. V revizní radě byli: Josef Urbánek, Ing. Josef Jamný, František
Klásek. V roce 1999 bylo složení kvůli zpřísnění zákona rozšířeno o Marii Hofmanovou, Ing.
Ladislava Krůtila a Jana Mlýnka. Na kostel byly pořádány sbírky v Petrově, Sudoměřicích,
Strážnici a jiných městech. Kostel sv. Václava vysvětil dne 30. září 2000 petrovský rodák
pater Josef Koštuřík.
Rozloha katastru je 1147 ha, v obci žije trvale 1314 obyvatel (k 1.1.2009).
PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA POSUZOVANÉ LOKALITY
Přírodní hodnoty chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb.

Zájmové území je součástí evropsky významné lokality Strážnicko (CZ0623797) a ptačí
oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (CZ0621025). Zájmové území je také
součástí přírodního parku Strážnické Pomoraví. Část katastrálního území Petrov u Hodonína
(mimo zájmové území) je součástí chráněné krajinné oblasti (dále CHKO) Bílé Karpaty.
V severní části katastrálního území Petrov u Hodonína je vyhlášena PR Oskovec II.
ZCHÚ podle 3. části zákona (§§ 14 - 45)

CHKO Bílé Karpaty
Vyhlášení: Výnos MK ČSR č.j. 17644/1980 ze dne 3.11.1980; rozloha: 746,6 km2; nadm.
výška: 170 (Petrov) - 970 m (Velká Javorina); MZCHÚ: 5 NPR, 1 NPP, 16 PR, 30 PP.
Charakteristika: Bílé Karpaty představují mimořádnou oblast mezi našimi velkoplošnými
chráněnými územími. Celá oblast, byla po mnoho staletí kultivována člověkem. Přesto, nebo
právě proto se zde dochovaly mimořádně cenné přírodní hodnoty a na mnoha místech lze
hovořit o harmonické krajině. Pro tyto přírodní a krajinné kvality byly Bílé Karpaty v rámci
programu Člověk a biosféra (MAB) organizace UNESCO dne 15.4.1996 zařazeny mezi
evropské biosférické rezervace.
Rozsáhlá historická odlesnění v Bílých Karpatech měla velmi často charakter krajinářských
úprav citlivě využívajících zdejších přírodních podmínek. Výsledkem jsou tisíce hektarů
strana: 13

Rekreační přístav Petrov
Biologické hodnocení

jedinečných květnatých luk s roztroušenými dřevinami, představující dnes typický krajinný
ráz Bílých Karpat. Z přírodovědného hlediska jsou tyto květnaté karpatské louky
pozoruhodné především bohatostí rostlinných společenstev s vysokým zastoupením kriticky
ohrožených druhů rostlin. Díky tomu patří k nejcennějším lučním biotopům Evropy a jsou
studijní plochou světového významu. Dalším neméně cenným prvkem jsou rozsáhlé lesní
komplexy v centrální a severní části pohoří z celou řadou typických prvků karpatské květeny i
fauny. (www.bilekarpaty.ochranaprirody.cz)

Obrázek 13: CHKO Bílé Karpaty (www.nature.cz)

PP Osypané břehy (1)
Vyhlášeno:1999; kód: 2067; k.ú.:Bzenec, Strážnice na Moravě; nadm. výška: 165-172 m;
rozloha: 75,94 ha.
Charakteristika: Meandry řeky Moravy s vyšší říční terasou na styku Dyjsko-moravské nivy s
Ratíškovickou pahorkatinou, 800 metrů nad soutokem s Veličkou a asi 3 km severozápadně
od Strážnice. Příklad přirozeného vývoje nivy Moravy na dolním toku s vyvinutými meandry
v jílovitých náplavech a pískových holocenních sedimentech. Unikátním geomorfologickým
výtvorem je až 13 m vysoká stěna v pravém nárazovém břehu meandru, modelovaná ve
vátých píscích.

Obrázek 14: PP Osypané břehy (www.nature.cz)
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PR Oskovec (2)
Vyhlášeno:1956; kód: 291; k.ú.: Vracov; nadm. výška: 164-166 m; rozloha: 6,08 ha.
Charakteristika: Část lesa na pravém břehu Moravy u Dyjsko-moravské nivě, asi 4 km
jihozápadně od nádraží Bzenec – Přívoz a 2,5 km severoseverozápadně od obce Petrov.
Největší lesní kolonie čápů bílých (Ciconia ciconia) a významná kolonie volavek popelavých
(Ardea cinerea) na Moravě, hnízdiště dalších druhů ptactva.

Obrázek 15: PR Oskovec (www.nature.cz)

PR Oskovec II (3)
Vyhlášeno: 1991; kód: 1493; k.ú.: Petrov u Hodonína; nadm. výška: 170 m; rozloha: 2,88 ha.
Charakteristika: Část lužního lesa v Dyjsko-moravské nivě na levém břehu řeky Moravy, asi
2,5 km severozápadně od Petrova. Významná ornitologická lokalita s několika hnízdy čápů
bílých (Ciconia ciconia).

Obrázek 16: PR Oskovec II (www.nature.cz)
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PP Žerotín (4)
Vyhlášeno:1987; kód: 1038; k.ú.: Strážnice na Moravě; nadm. výška: 290-320 m; rozloha:
1,86 ha.
Charakteristika: Křovinaté a travnaté severovýchodní svahy stejnojmenného kopce (321 m n.
m.) asi 1 km západně od Radějova. Jediný zachovalý fragment šipákové doubravy (CornoQuercetum) v CHKO Bílé Karpaty, zbytky teplomilných společenstev na mělkých
skeletových půdách; lokalita četných teplomilných rostlin a živočichů.
PR Kútky (5)
Vyhlášeno:1987; kód: 1033; k.ú.: Radějov u Strážnice; nadm. výška: 350-480 m; rozloha:
66,42 ha.
Charakteristika: Bezlesá enkláva na pravém údolním svahu a na jižním svahu kóty Veselka
(495 m n. m.) v horní části údolí potoka Mandát 5 km jihovýchodně od Radějova.
Společenstva bělokarpatských luk uprostřed lesů, území s vysokou krajinářskou hodnotou a
výskytem četných chráněných a ohrožených rostlin a živočichů.
PP Očovské louky (6)
Vyhlášeno:1990; kód: 1492; k.ú.: Hodonín; nadm. výška: 163-170 m; rozloha: 34,8233 ha.
Charakteristika: Okrajová část široké Dyjsko-moravské nivy mírně se sklánějící od
severozápadu ke korytu řeky Moravy se nachází na severovýchodním okraji Hodonína. Cenná
lokalita vlhkých a mokřadních luk, s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a
živočichů, především ptáků. Melioračními zásahy v bezprostřední blízkosti území došlo k
vysušení celé lokality, vlhkomilné druhy rostlin z porostů mizí a jejich místo zaujímají druhy
mnohem suchomilnější.

Obrázek 13: Zvláště chráněná území širšího okolí zájmového území (geoportal.cenia.cz)
1 – PP Osypané břehy; 2 - PR Oskovec, 3 – PR Oskovec II; 4 - PP Žerotín, 5 – PR Kútky;
6 - PP Očovské louky; CHKO Bílé Karpaty
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NATURA 2000 dle 4. části zákona (§§ 45a – 45i)

Lokality Natura 2000 se ve velké míře překrývají se zvláště chráněnými maloplošnými
územími.
Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (CZ0621025)
Vyhlášení: Nařízení Vlády ČR č. 21/2005 Sb. ze dne 15.12.2004; k.ú.: Bzenec, Lidéřovice na
Moravě, Milotice u Kyjova, Moravský Písek, Petrov u Hodonína, Ratíškovice, Rohatec,
Skoronice, Strážnice na Moravě, Sudoměřice, Vacenovice u Kyjova, Veselí - Předměstí,
Veselí nad Moravou, Vnorovy, Vracov a Zarazice; rozloha: 117,25 km2; nadm. výška: 162 –
221 m
Charakteristika: Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace čápa bílého (Ciconia
ciconia), motáka pochopa (Circus aeruginosus), lelka lesního (Caprimulgus europaeus),
strakapouda jižního (Dendrocopos medius), strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus) a
skřivana lesního (Lullula arborea) a jejich biotopy.

Obrázek 18: Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (www.nature.cz)

(1) EVL Očov (CZ0624071)
Vyhlášení: Nařízení Vlády ČR č. 132/2005 Sb. ze dne 22.12.2004; k.ú.: Hodonín, Rohatec;
rozloha: 292,20 ha; nadm. výška: 150-180 m; navrhovaná kategorie ochrany: PP.
Charakteristika: 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 zazeměných 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 Cnidion venosi, 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) a ostřice černoklasá (Carex
melanostachya).
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Populace hořavky duhové (Rhodeus sericeus) je zde vázána na výskyt škeble a velevruba.
(2) EVL Váté písky (CZ0620024)
Vyhlášení: Nařízení Vlády ČR č. 132/2005 Sb. ze dne 22.12.2004; k.ú.: Bzenec, Rohatec,
Vracov; rozloha: 63,43 ha; nadm. výška: 177-197 m; navrhovaná kategorie ochrany: NPP.
Charakteristika: území se nachází ve střední části Dolnomoravského úvalu, mezi
Moravským Pískem a Rohatcem, kopíruje železniční trať, která vede komplexem Bzenecká
doubrava. Nejrozsáhlejší, reprezentativní a dobře zachovalá ukázka vegetace otevřených
vátých písků v ČR. Území se rozkládá na úzkém pruhu bezlesí podél železniční tratě, které
slouží jako protipožární bariéra. Jedná se o jedinečný komplex několika typů psamofytní
vegetace v různých sukcesních stádiích. Na lokalitě se střídají panonské stepní trávníky na
písku s kostřavovými trávníky písčin (T5.3). Na narušovaných místech se vyskytují otevřené
trávníky písčin (T5.2) s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) spolu s maloplošně
zastoupenou jednoletou vegetací písčin (T5.1). Prolínají se zde typy subatlantské s východní
hranicí areálu, např. paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), typy boreální na jižní
hranici rozšíření např. mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum), typy kontinentální na
severozápadní hranici areálu např. smil písečný (Helichrysum arenarium), na severní hranici
rozšíření např. kolenec pětimužný (Spergula pentandra) i panonské endemity např. kostřava
pochvatá Dominova (Festuca vaginata subsp. dominii), tomkovice plazivá (Hierochloe
repens). Některé druhy zde mají jediné naleziště v ČR např. kavyl písečný (Stipa
borysthenica).
Území je významné i z hlediska zoologického. Především na nezalesněných plochách
zahrnuje teplomilná entomofauna řadu legislativně chráněných druhů, jako kudlanka nábožná
(Mantis religiosa), pakudlanka jižní (Mantispa styriaca), ploskoroh pestrý (Libelloides
macaronius). Z obratlovců lze zmínit nejpočetnější populaci ještěrky zelené (Lacerta viridis),
dále skřivana lesního (Lullula arborea) a dudka chocholatého (Upupa epops).

Obrázek 19: Evropsky významná lokalita Váté Písky (www.nature.cz)
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(3) EVL Strážnická Morava (CZ0624068)
Vyhlášení: Nařízení Vlády ČR č. 132/2005 Sb. ze dne 22.12.2004; k.ú.: Bzenec,
Petrov u Hodonína, Rohatec, Strážnice na Moravě, Sudoměřice, Vracov; rozloha: 658,61 ha;
nadm. výška: 150-179 m; navrhovaná kategorie ochrany: PR, PP.
Charakteristika: Území se nachází ve střední části Dolnomoravského úvalu, v nivě Moravy
mezi obcemi Vnorovy a Rohatec, cca 3 km SZ od Strážnice. 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.

Obrázek 20: Evropsky významná lokalita Strážnická Morava (www.nature.cz)

(4) EVL Strážnicko (CZ0623797)
Vyhlášení: Nařízení Vlády ČR č. 132/2005 Sb. ze dne 22.12.2004; k.ú.: Petrov u Hodonína,
Rohatec, Strážnice na Moravě, Sudoměřice; rozloha: 181,45 ha; nadm. výška: 154-169 m;
navrhovaná kategorie ochrany: PP.
Charakteristika: 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).
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Obrázek 21: Evropsky významná lokalita Strážnicko (www.nature.cz)

(5) Čertoryje (CZ0624072)
Vyhlášení: Nařízení Vlády ČR č. 132/2005 Sb. ze dne 22.12.2004; k.ú.: Hroznová Lhota,
Hrubá Vrbka, Kneždub, Malá Vrbka, Radějpv u Strážnice, Tasov nad Veličkou, Tvarožná
Lhota; rozloha: 4852,29 ha; nadm. výška: 200-559 m; navrhovaná kategorie ochrany: CHKO.
Charakteristika: Rozsáhlý komplex luk a lesů v jihozápadní části Bílých Karpat, cca 9 km
jihovýchodně od Strážnice, mezi státní hranicí a obcemi Radějov, Tvarožná Lhota, Kněždub a
Vrbka. Čertoryje jsou nejrozsáhlejším komplexem typických bělokarpatských luk s vysokou
krajinářskou hodnotou a výskytem četných chráněných a ohrožených druhů rostlin a
živočichů. Z naturových společenstev se zde vyskytují velkoplošné a reprezentativní porosty
širokolistých suchých trávníků (T3.4D a T3.4C) a mezofilních ovsíkových luk T1.1. Z lesních
jsou reprezentativně vyvinuty karpatské a panonské dubohabřiny (L3.3B a L3.4) a květnaté
bučiny (L5.1), v menším rozsahu i středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (L6.4) a
údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2A). Na vlhkých místech se maloplošně vyskytují
bezkolencové louky (T1.9) a vlhká tužebníková lada (T1.6). Častá jsou luční i lesní
pěnovcová prameniště (R1.1 a R1.3), místy s vegetací parožnatek (V5).
Lokalita hostí 9 druhů přílohy II Směrnice č. 92/43/EEC. Z rostlin to jsou střevíčník
pantoflíček (Cypripedium calceolus), srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia), mečík
bahenní (Gladiolus palustris). Z živočichů se zde vyskytuje přástevník kostivalový
(Callimorpha quadrifolia), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), žluťásek barvoměnný (Colias
myrmidone), bourovec trnkový (Eriogaster catax), roháč obecný (Lucanus cervus) a
ohniváček černočárý (Lycaena dispar).
(www.nature.cz, drusop.nature.cz)

strana: 20

Rekreační přístav Petrov
Biologické hodnocení

Obrázek 22: Natura 2000 – evropsky významné lokality (EVL)
(1) Očov, (2) Váté písky, (3) Strážnická Morava, (4) Strážnicko, (5) Čertoryje (mapy.nature.cz);
ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví

Památné stromy podle 5. části (§ 46) zákona

Památné stromy se v kontaktu se zájmovým územím záměru nenacházejí. V katastru obce
Petrov se nachází 1 vyhlášený památný strom mimo plochu záměru.
Obecná ochrana přírody dle 2. části zákona (§§ 4 – 13)

Významné krajinné prvky
Podle §3b zákona jsou významnými krajinnými prvky (VKP) lesy, rašeliniště, vodní toky,
rybníky, jezera a údolní nivy a jiné části krajiny, zaregistrované podle §6 orgánu ochrany
přírody. V zájmovém území a jeho okolí nacházíme několik VKP ze zákona (vodní tok,
údolní niva). Navrhovaný záměr přímo zasahuje do VKP ze zákona – údolní nivy a vodního
toku.
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
V zájmovém území se nacházejí prvky nadregionální a lokální úrovně ÚSES.
Nadregionální – dle ÚTP R+NR ÚSES prochází územím nadregionální biokoridor označený
republikovým kódem K 142. Tento biokoridor je složen ze dvou os a ochranné zóny, kterou je možné
považovat za společnou pro obě zastoupené osy. První osa je situována ve střední části toku Moravy a
je reprezentativní pro vodní společenstva. Druhá osa prochází podél levého břehu Moravy a je
reprezentativní pro nivní společenstva. Osy nadregionálních biokoridorů mají parametry složených
regionálních biokoridorů.
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Minimální šířka se tedy v daném území pohybuje v intervalu 40 - 50 m. Ochranná zóna je obecně
vymezena do vzdálenosti 2 km od osy biokoridoru, přičemž se počítá s jejím zpřesňováním v rámci
podrobnějších dokumentací. V řešeném území je plošný rozsah ochranné zóny omezen na prostor nivy
Moravy. Ochranná zóna osy nadregionálního biokoridoru je jeho součástí a slouží k podpoře
koridorového efektu.
V prostoru ochranné zóny jsou veškeré segmenty ÚSES, významné krajinné prvky a společenstva s
vyšším stupněm ekologické stability považovány za součást nadregionálního biokoridoru.
Vodní osa nadregionálního biokoridoru Chropyňský luh – Soutok je vedena tokem řeky Moravy (cca
1,5 – 2 km od stavby). Nivní osa zasahuje na plochu řešeného území.
Regionální - součástí výše uvedeného nadregionálního biokoridoru je vymezené regionální
biocentrum Oskovec (106 ha) 1,5 km severně od stavby; na nadregionální biokoridor navazuje také
vymezený regionální biokoridor K 142 Sudoměřický potok 2,5 km jižně od stavby, spojující
regionální biocentra Sudoměřický potok a Zásada-Gebart.
Místní (lokální) - V obci Petrov je lokální ÚSES schválen v rámci územního plánu z r. 2005/2006.
-

Baťův kanál tvoří lokální biokoridor;
cca 100 m severně se nachází lokální biocentrum Petrovské louky;
cca 240 m jižně od stavby se nachází lokální biocentrum Pod Petrovem.

Obrázek č. 23: Situace nadregionálního ÚSES (www.nature.cz)
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3. CHARAKTERISTIKA ZAMÝŠLENÉHO ZÁSAHU
Název záměru:
Rekreační přístav Petrov
Investor:

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

Kapacita (rozsah) záměru:
Posuzovaným záměrem je výstavba rekreačního přístavu v rámci dopravně významné
využívané vodní cesty Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál), definované zákonem č. 114/1995
Sb., o vnitrozemské plavbě, v k.ú. Petrov u Hodonína. V souladu se zařazením záměru dle
zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr charakterizován následujícími
údaji:
Plocha přístavního bazénu

4 120 m2 (nově vzniklá vodní plocha 3 710 m2)

Min. plavební hladina

167,92 m n.m.

Kóta dna přístavního bazénu

166,42 m n.m.

Dispozice přístavu bude umožňovat:

2 stání návrhového plavidla (20 x 5 m)
1 servisní stání pro návrhové plavidlo (20 x 5 m)
20 stání velkých plavidel (8 x 3 m)
22 stání malých plavidel (5 x 2,5 m).

Parkoviště

8 stání pro osobní vozidla

Umístění záměru
Místo stavby: průplav Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál), dopravně významná, využívaná
vodní cesta třídy 0
Katastrální území: Petrov u Hodonína
Kraj: Jihomoravský
Charakter záměru:
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je vybudování nového rekreačního přístavu na
Baťově kanále v severozápadní části obce Petrov, na okraji intravilánu.
Rekreační přístav má sloužit k zajištění dlouhodobého, střednědobého a krátkodobého stání
rekreačních plavidel, zajištění servisních služeb (čerpání pohonných hmot, napojení na
elektrickou energii a pitnou vodu, odběr fekálních a nádních vod, odběr komunálního
odpadu). Současně má také plnit funkci ochranného přístavu za povodní a v omezeném
režimu funkci zimního přístavu.
Přístav nebude sloužit k nástupu a výstupu osob z plavidel koncesované vnitrozemské vodní
dopravy (lodě výletní). K tomuto účelu je určeno stávající přístaviště, které je vzdáleno cca
120 m od lokality záměru.
Záměr bude zahrnovat zejména přístavní bazén, přístavní mola, servisní zázemí, přeložku
cyklostezky, parkoviště a napojení na potřebnou infrastrukturu.
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Dispozice přístavu bude umožňovat stání plavidel (celkem 44 stání pro plavidla různé
velikosti + 1 servisní stání). V rámci přístavního bazénu bude vyčleněn volný prostor pro
obratiště lodí. Průměr obratiště bude 25 m.
Posuzovaným záměrem je výstavba rekreačního přístavu na vodní cestě Baťův kanál. Přístav
bude plnit funkci základní veřejné přístavní infrastruktury této dopravně významné vodní
cesty a bude zajišťovat následující veřejné služby: dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé
stání rekreačních plavidel, jako jsou soukromé lodě a lodě pronajaté v půjčovnách (kajutové
lodě pro vícedenní výlety, motorové čluny, veslice, kanoe) a plavidla koncesované
vnitrozemské vodní dopravy (výletní lodě). Současně bude zajišťovat servisní služby pro tato
plavidla (čerpání pohonných hmot, napojení na elektrickou energii a pitnou vodu, odběr
fekálních a nádních vod, odběr komunálního odpadu), plnit funkci ochranného a v omezeném
režimu zimního přístavu.
Lokalita byla vybrána na základě technických a dispozičních požadavků na přístav a
majetkoprávních vztahů v dotčené lokalitě. Neméně důležité bylo vhodné začlenění stavby do
okolního prostředí. Zvolený pozemek (1305/8) odpovídá požadavkům kladeným na
prostorové a dispoziční vlastnosti lokality vhodné pro přístav. Dotčené pozemky jsou ve
vlastnictví státu a obce Petrov.
Hlavní část přístavu bude situována na pozemku 1305/8, který je v současné době ve
vlastnictví ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro Pozemkový fond České republiky.
Zasahuje také částečně na 4 okolní pozemky, které jsou ve vlastnictví ČR (Povodí Moravy,
s.p., a Pozemkový fond) a obce Petrov. Pozemek není zastavěn, v současné době je využíván
pro uskladnění různých sypkých hmot, štěrků, stavebních sutí atp. Značná část pozemku je
neudržovaná. Z jižní strany je pozemek ohraničen stávající zpevněnou komunikací, která dále
pokračuje západním směrem k mostu přes Baťův kanál. Ze severozápadní strany je ohraničen
korytem Baťova kanálu a z jihovýchodní strany pak korytem melioračního kanálu. Přibližně
120 m po proudu se nachází stávající přístaviště určené k nástupu a výstupu osob z plavidel a
plavební komora Petrov.
Navržený záměr je v souladu s územním plánem obce Petrov, schváleným dne 30.6. 2005.
Ten vymezuje zvolenou lokalitu jako plochu zastavitelnou pro sport a rekreaci.
Záměr je věcně i časově závislý na dalších dvou připravovaných projektech:
1)

Cyklostezka v obci Petrov

2)

Sociální zázemí pro stávající přístaviště v obci Petrov.

Ad1. Jedná se o záměr vybudovat cyklostezku podél Baťova kanálu. V současném návrhu je
vedena po levém břehu, po stávající hrázi koryta. Vzhledem k nutnosti přeložky hráze pro
potřeby vzniku přístavního bazénu je nutno provést přeložku plánované cyklostezky.
Ad2. Jedná se o napojení kanalizační a vodovodní přípojky nového přístavu na sítě
budované v rámci této stavby. Tato stavba již byla realizována v předstihu před vlastním
přístavem.
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Obrázek č. 24: Umístění záměru a jeho okolí (1:10 000)

Technické řešení
a) Stavební řešení
Stavba je rozdělena na 17 stavebních objektů. Součástí investice oznamovatele (ŘVC ČR)
jsou pouze součásti vodní cesty dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Zázemí
přístavu včetně vlastní technologie přístavních služeb, výstavby přístupových komunikací,
cyklostezky a parkoviště bude zajištěno ze strany jiného investora (obec Petrov, soukromí
podnikatelé).
Investor ŘVC ČR: SO-01 Hrubé terénní úpravy
SO-02 Přístavní bazén, přeložka hráze, opevnění svahů
SO-03 Přístavní mola
SO-04 Technologické zařízení mol
SO-05 Obslužný chodník
SO-06 Stavební část servisního centra
Jiný investor:
SO-07 Budova správce
SO-08 Sklad PHM
SO-09 Technologie servisního centra
SO-10 Sjezd
SO-11 Parkoviště
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SO-12 Úvrať pro autobusy
SO-13 Přeložka cyklostezky
SO-14 Přípojka NN
SO-15 Přípojka kanalizace
SO-16 Přípojka vodovodu
SO-17 Sadové úpravy
b) Popis technického řešení
SO-01 Hrubé terénní úpravy – Přístav bude řešen jako rozšíření stávajícího koryta Baťova
kanálu. Levobřežní hráz kanálu bude v délce cca 135 m odsunuta směrem k obci Petrov, tak
aby vznikl vhodný prostor pro vybudování přístavního bazénu.
Pro účely stavby se počítá s celkovým objemem výkopů cca 8000 m3 a s celkovým objemem
násypů cca 4300 m3. Přebytek zeminy (cca 3700 m3) 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 bazén, přeložka hráze, opevnění svahů – přístavní bazén respektuje tvar
pozemku 1305/8, bazén je navržen přibližně obdélníkového tvaru s délkou cca 100 m a šířkou
45 m, přičemž delší strana bazénu je rovnoběžná s osou Baťova kanálu. Celková plocha
bazénu je 4.120 m2 .
Dispozice přístavu bude umožňovat stání 2 návrhových plavidel a 1 servisní stání pro
návrhové plavidlo (20 x 5 m), dále 20 velkých plavidel (8 x 3 m) a 22 malých plavidel (5 x
2,5 m). V rámci přístavního bazénu bude vyčleněn volný prostor pro obratiště lodí. Průměr
obratiště bude 25 m. Plavební hladina v dotčeném úseku je 167,92 m n.m.
Dno přístavního bazénu je navrženo na kótu 166,42 m n.m. (tedy 1,5 m pod kótou plavební
hladiny 167,92 m n.m.). Svahy bazénu jsou řešeny jako šikmé o sklonu 1:2 opevněné
kamenem. Opevnění bude opřeno o těžkou kamennou patku zapuštěnou do dna přístavního
bazénu. Opevnění se provede cca 0,5 m pod korunu hráze, koruna hráze je navržena na kótu
169.00 m m.n. Tato kóta odpovídá stávající výšce hrází Baťova kanálu.
SO-03 Přístavní mola – v prostoru přístavního bazénu budou umístěna hlavní mola o
celkové délce cca 173 m a šířce 2 m. Hlavní molo povede po celé délce jihovýchodní a
východní hrany přístavního bazénu, dále se láme v pravém úhlu jihozápadním směrem a
uzavírá tak celý prostor přístavního bazénu směrem od koryta Baťova kanálu (tímto se
zabrání účinkům vln od projíždějících plavidel na uvázaná plavidla), přičemž je zachován
dostatečně velký prostor pro vplouvání lodí.
Konstrukce mola je navržena v kombinaci ocelových profilů a desek z dřevoplastu,
upevněných na svislé piloty, které budou zapuštěné do dna přístavního bazénu. Na molo
budou kolmo navazovat výložníky, které budou tvořit jednotlivé boxy pro lodě. V každém
boxu je umožněno stání dvou plavidel. Jednotlivé výložníky mají šířku 0,8 m, délka
výložníku je 6 případně 4 m, v závislosti na tom, pro jakou velikost plavidla je box navržen.
SO-04 Technologická zařízení mol - přístavní molo bude vybaveno stojany pro napojení
plavidel na elektrickou energii (10 stojanů) a pitnou vodu (4 stojany), jeden stojan umožní
napojení 4 plavidel. Z tohoto důvodu je třeba vybudovat přípojku do sítě elektrické energie.
Vedení kabeláže bude umístěno nad případnou max. hladinou.
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SO-05 Obslužný chodník – podél přístavního bazénu bude veden obslužný chodník š. 2 m
z betonové dlažby o celkové délce cca 174 m. V jihozápadním cípu bude navazovat na
podchod pod mostem přes Baťův kanál, dále povede podél břehové hrany přístavní hráze a
v severovýchodní části přístavu se napojí na cyklostezku. Umožní přístup na přístavní mola.
SO-06 Stavební část servisního centra - je situována do jihozápadní části přístavu.
Opevněný svah zde bude nahrazen svislou štětovou stěnou o délce 25 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-07 Budova správce – je umístěna v prostoru servisního centra a bude sloužit jako zázemí
pro obsluhu přístavu. Je navržena o půdorysných rozměrech 6 x 5 m a bude vybavena
sociálním zařízením.
SO-08 Sklad PHM – je součásti servisního centra a bude mít půdorysné rozměry 3 x 6 m.
Sklad PHM bude mít izolovanou podlahu se záchytnou vanou, aby v případě úniku PHM
došlo k jeho zachycení a bezpečnému odstranění. Stavební řešení objektu i jeho vybavení
musí odpovídat platným předpisům pro nakládání s látkami nebezpečnými vodám. Prostor v
okolí budovy správce a skladu PHM bude opatřen asfaltovým povrchem navazujícím na
prostor parkoviště u objektu přístavu.
SO-09 Technologie servisního centra – bude umožňovat čerpání pohonných hmot do lodí,
tankování pitné vody, odčerpání fekálních a nádních vod, a odběr komunálního odpadu.
Čerpání pohonných hmot bude řešeno zásobou kanystrů s pohonnými hmotami.
SO-10 Sjezd – jedná se o sjezd z cyklostezky, který bude vybudován na pozemku p.č. KN
1307, v jižním cípu zájmové lokality. Zajistí přístup na sousední pozemky západně od
přístavu.
SO-11 Parkoviště a SO-12 Úvrať pro autobusy – parkoviště bude umístěno v jižním cípu
zájmové lokality a bude napojeno na stávající komunikaci vedoucí do centra obce Petrov.
Umožní parkování až 8 osobních vozidel. Jeho součástí bude úvrať pro otáčení autobusů.
Parkoviště a úvrať budou tvořit jednu celistvou zpevněnou plochu, opatřenou asfaltovým
povrchem. Srážkové vody této plochy budou svedeny přes odlučovač lehkých kapalin (lapák
ropných látek a olejů).
SO-13 Přeložka cyklostezky – na prostor parkoviště bude navazovat přeložka cyklostezky.
Cyklostezka bude vedena po okraji pozemku p.č. KN 1305/8 a pozemku p.č. KN 1307,
návrhová šířka cyklostezky je 3 m. Cyklostezka je řešena v rámci samostatného projektu.
Podle původního záměru byla cyklostezka vedena po koruně stávající hráze. Je nutno provést
změnu v návrhu trasy cyklostezky a respektovat přeložku hráze Baťova kanálu, vyvolanou
výstavbou rekreačního přístavu Petrov.
SO-14 Přípojka NN – bude provedena na vedení NN, které se nachází poblíž jižní části
dotčené lokality.
SO-15 Přípojka kanalizace a SO-16 Přípojka vodovodu – budou provedeny protlakem
pod tělesem komunikace v jižní části dotčené lokality.
SO-17 Sadové úpravy – veškeré plochy dotčené stavbou, které nejsou opatřeny zpevněným
povrchem, budou následně ohumusovány a osety travní směsí. Vzhledem k rekreační funkci
přístavu je třeba vhodně začlenit přístav do stávající krajiny. Budou provedeny výsadby
vhodných stromů, případně keřů. Bude zde vytvořeno několik odpočinkových míst
s lavičkami a dalším vhodným zařízením.

strana: 27

Rekreační přístav Petrov
Biologické hodnocení

Údaje o provozu
Přístav bude sloužit pro dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé stání rekreačních
plavidel, jako jsou soukromé lodě a lodě pronajaté v půjčovnách (kajutové lodě pro vícedenní
výlety, motorové čluny, veslice, kanoe) a plavidla koncesované vnitrozemské vodní dopravy
(výletní lodě). Současně bude zajišťovat servisní služby pro tato plavidla (čerpání pohonných
hmot, napojení na elektrickou energii a pitnou vodu, odběr fekálních a nádních vod a odběr
komunálního odpadu), plnit funkci ochranného a v omezeném režimu zimního přístavu.
Období provozu (každoročně)

cca 1.5. – 31.10. (plavební sezóna)
v silně omezeném režimu i mimo plavební
sezónu do zámrzu (funkce zimního přístavu)

Minimální plavební hloubka

1,5 m

Počet zaměstnanců

1-2 osoby v servisním centru (sezónně)
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4. PŘEDPOKLÁDANÉ

PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ VLIVY NA ROSTLINY, ŽIVOČICHY A

EKOSYSTÉMY

V období realizace záměru
− prašnost a odpad z bouracích prací: rozsah vlivu bude lokální v bezprostředním okolí
stavby a nepřesáhne bezprostřední okolí staveniště, velikost velmi nízká;
− narušení půdního krytu na plochách staveniště: vliv bude působit v ploše staveniště a
může být doprovázen smyvy zemin do toku při extrémních srážkách, rozsah vlivu je dán
rozlohou narušených ploch, velikost vlivu nízká;
− úniky a splachy materiálu z demolic, stavebních materiálů a dalších používaných látek a
chemikálií: jedná se o havarijní stav, kterým je nutno předcházet formou preventivních
opatření;
− úniky náplní stavebních mechanismů a dopravních prostředků při běžném provozu a
zejména při haváriích spojené se zvýšeným rizikem úniku do toku a podpovrchových vod
v aluviálních sedimentech: jedná se o havarijní (viz návrh opatření);
− zákal vody způsobený splachy látek materiálu z demolic a výstavby při zásahu do toku:
vliv bude působit v ploše staveniště, jedná se o smyvy zemin do toku při extrémních
srážkách a pracemi v toku, rozsah vlivu je dán rozsahem prací, rozlohou narušených ploch
a zejména použitými technologiemi, velikost vlivu střední až nízká;
− otřesy a vibrace způsobené při stavebních pracích: rozsah a míra vlivu závisí na použité
technologii výstavby, velikost vlivu střední až nízká;
− riziko záplavy staveniště spojené s odplavením látek a materiálů: jedná se v zásadě o
havarijní situaci, které je třeba řešit v rámci protihavarijních opatření.
V době provozu záměru
− nebezpečí úniku látek z používaných zařízení a z plavidel: jedná se o havarijní stavy, které
jsou řešeny standardními opatřeními;
− rušení hlukem a emisemi při provozu plavidel v přístavu: uvedené vlivy budou působit
v prostoru záměru, velikost vlivu je velmi nízká u ovzduší a nízká u hluku, kde se bude
odvíjet od citlivosti dotčených živočichů;
− rušení pohybem v oblasti přístavu a v navazujících plochách: jedná se o prokázaný vliv
zejména u rychlých plavidel, záměr neovlivní provoz těchto typů plavidel, který je
regulován a povolen platnými rozhodnutími a obecně závaznými předpisy.
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5. OPATŘENÍ

K PREVENCI, OMEZENÍ, VYLOUČENÍ NEBO KOMPENZACI
NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ

V době realizace záměru
− kropení ploch jež budou zdrojem prašnosti;
− minimalizovat narušení ploch stavební a demoliční činností, přijmout opatření proti
splachům půdy a vodní erozi;
− vypracovat havarijní povodňové plány pro staveniště ve všech fázích výstavby;
− vypracovat havarijní plány pro případ úniku pohonných látek a náplní stavebních strojů a
mechanismů a pro úniky materiálů a chemikálií používaných při stavbě;
− u stavebních strojů používat biodegradabilní náplně;
− zahájení stavby situovat mimo vegetační období a období rozmnožování živočichů
(vhodné období je v měsících říjen - duben);
− kácení dřevin provádět mimo vegetační období (říjen - březen);
− provést biologicky vhodné úpravy břehů přístavu;
− zajistit biologický dozor autorizované osoby v místě staveniště;
− zemní práce, jejichž důsledkem budou otřesy a vibrace (včetně případného zatloukání
štětovnic), je nutné realizovat mimo období zimního klidu ryb (listopad – březen);
− exponovaná místa ohradit bariérou z fólií a zabránit tak jedincům ve vstupu do staveniště
a dopravních tras;
− v případě nálezu živočichů v prostoru staveniště zajistit jejich transfer.
V době provozu záměru
− přijmout technická a organizační opatření pro řešení havarijních stavů.

6. NÁVRH MONITORINGU NEGATIVNÍCH VLIVŮ
Provádět monitoring zvláště chráněných druhů v prostoru záměru a jeho okolí. Monitoring
zaměřit na bobra evropského a lepidopthera.
Pro monitoring bobra evropského lze využít dat AOPK ČR.
Doporučuje se provést monitoring ve 2. a 5. roce po uvedení do provozu; o dalším sledování
rozhodnout na základě vyhodnocení výsledků tohoto monitoringu.
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7. VYHODNOCENÍ
7.1

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ZÁMĚRU Z HLEDISKA BOTANIKY

Břehy Baťova kanálu
Baťův kanál má upravené, rovné břehy. Pobřežní porosty tvoří ruderalizovaná vegetace
s převahou chrastice rákosovité Phalaris arundinacea, lokálně dominuje rákos Phragmites
australis, kopřiva dvoudomá Urtica dioica nebo nepůvodní a invazívní druh hvězdnice
kopinatá Aster lanceolatus. V porostu jsou soliterně nebo v malých skupinkách vtroušeny
dřeviny (javor babyka Acer campestre, hloh jednosemenný Crataegus monogyna, brslen
evropský Euonymus europaea, krušina olšová Frangula alnus, jasan ztepilý Fraxinus
excelsior, slivoň trnka Prunus spinosa, řešetlák počistivý Rhamnus cathartica, vrba bílá a
křehká Salix alba et S. fragilis, kalina obecná Viburnum opulus). Vyskytuje se i nepůvodní
druh javor jasanolistý Acer negundo. Vrbové porosty jeví znaky prosychání.
Oba břehy kanálu jsou co se týká flóry i vegetace stejné, jsou proto shrnuty do stejné lokality.
Vegetaci lze zařadit do svazu Senecion fluviatilis Tuxen ex auct., klasifikace podle katalogu
biotopů Chytrý et al. je biotop M7, Bylinné lemy nížinných řek. Z diagnostických druhů této
jednotky se v porostu vyskytují podražec křovištní Aristolochia clematitis, opletník plotní
Calystegia sepium, bodlák kadeřavý Carduus crispus, chmel otáčivý Humulus lupulus a lilek
potměchuť Solanum dulcamara. Z doprovodných druhů jsou přítomny bršlice kozí noha
Aegopodium podagraria, vrbovka chlupatá Epilobium hirsutum, chrastice rákosovitá Phalaris
arundinacea a ostružiník ježiník Rubus caesius. Vegetace je ruderalizována a degradována
přítomností neofytů (hvězdnice kopinatá Aster lanceolatus, netýkavka malokvětá a žláznatá
Impatiens parviflora et I. glandulifera), není příliš kvalitní ani reprezentativní.
Na levém břehu se vyskytují druhy z přilehlých aluviálních luk kostřava žlábkatá Festuca
rupicola, svízel severní Galium boreale (C4a), olešník kmínolistý Selinum carvifolia. Dále
byl nalezen jeden trs tajničky rýžové Leersia oryzoides (C3).
Skupina dřevin na pravém břehu kanálu
Pás mladších jasanů Fraxinus excelsior s nitrofilním bylinným patrem. Ojediněle se vyskytuje
dub letní Quercus robur, řešetlák počistivý Rhamnus cathartica a růže šípková Rosa canina.
Vtroušeně zde roste i slivoň trnka Prunus spinosa.
Navážky na levém břehu kanálu
Prostor slouží jako skládka zeminy a různých sypkých materiálů. Vegetace je ruderální, místy
sporadická. Vyskytuje se zde několik exemplářů šáchoru hnědého Cyperus fuscus,
pravděpodobně zde byl rozhrnut materiál z odbahňovaného rybníka. Šáchor hnědý patří podle
Červeného seznamu (Procházka 2001) mezi druhy ohrožené C3. Dalšími ohroženými druhy
podle Červeného seznamu jsou sporýš lékařský Verbena officinalis a blín černý Hyoscyamus
niger, oba druhy jsou zastoupeny několika exempláři.
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Závěr
Celkem bylo při botanickém průzkumu nalezeno 159 druhů vyšších rostlin. Ve
sledovaném území se nachází pouze běžné druhy, nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh
podle vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 (Seznam zvláště chráněných druhů rostlin). Byly
nalezeny druhy zařazené v Červeném seznamu (Procházka F. [ed.] (2001): čtyři druhy
zařazené v kategorii C3 ohrožené, tři druhy v kategorii C4a vzácnější taxony vyžadující další
pozornost – méně ohrožené a jeden druh zařazený v kategorii C4b vzácnější taxony
vyžadující další pozornost – nedostatečně známé.
Pobřežní porosty a skupina dřevin jsou ruderalizované, vegetace v řešeném prostoru
s navážkami je ruderální. K poškození cenné vegetace nedojde.
7.2

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ZÁMĚRU Z HLEDISKA ZOOLOGIE

Z obratlovců byl průzkum zaměřen na ornitofaunu, savce, ryby, plazi a obojživelníky a z
bezobratlých na denní motýly (Lepidopthera). Prvotní evidenční metodou bylo přímé
pozorování, dále hlasové projevy a pobytové znaky živočichů v celé ovlivněné trase záměru a
v jeho bezprostředním okolí s důrazem na živočichy, jenž mohou být realizací záměru nebo
jeho provozem ovlivněni. U lepideptorologického průzkumu byly použity odchyty s
opětovným pouštěním determinovaných jedinců. V příloze č. 2 jsou vyjmenované zjištěné
druhy všech sledovaných skupin živočichů včetně statutu jejich ochrany a to zejména dle
přílohy č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.
Savci:
Bylo zaznamenáno 9 druhů savců, z niž je chráněn zákonem silně ohrožený bobr evropský,
jenž bude jediný záměrem potenciálně dotčený. Bobr se vyskytuje po celém úseku Baťova
kanálu a téměř ve všech nárokům odpovídajícím vodních biotopech. Nory nebyly
v zájmovém území záměru zjištěny ani předpokládány. Nalezené ohryzy a skluzy svědčí svojí
frekvencí pouze o extenzivním využívání území. Příčinou může být zvýšený pohyb osob a
techniky. Tento druh bude přímo ovlivněn lodním provozem a to zejména rušením hlukem a
průjezdy plavidel. Realizací záměru se nepředpokládá výrazný nárůst provozu. Z tohoto
důvodu se lze domnívat, že druh který se za současného provozu v prostředí kanálu vyskytuje
nebude tímto negativně ovlivněn.
Ptáci:
Na zkoumané lokalitě jsou ptáci druhově bohatě zastoupeni - celkově je ve sledovaném úseku
zaznamenáno 48 ptačích druhů. Pouze u některých druhů je zde předpokládáno hnízdění. U
části zaznamenaných druhů jsou pozorovány pouze přelety nebo využívání některých zdrojů
území.
Celkem bylo zjištěno 48 druhů ptáků, z toho 6 zvláště chráněných druhů ve smyslu
vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.
Členění podle kategorií:
→ 3 druhy z kategorie silně ohrožených
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) – Krahujec obecný
Zaznamenán přelet.
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Alcedo athis (Linnaeus, 1758) – Ledňáček říční
Druh v oblasti vyhledává potravu a protahuje. V širším okolí nenalézá vhodné potravní
možnosti.
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) – Žluva hajní
Zaznamenány byly hlasové projevy v pobřežních porostech kde je pravděpodobné i
hnízdění. Kácení několika desítek stromů v břehové linii druh neovlivní.
→ 3 druhy z kategorie ohrožených
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 – Vlaštovka obecná
Zaznamenány jsou přelety a lov potravy.
Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 – Slavík obecný
Druh se vyskytuje v křovinách v širším okolí. Záměrem nebude významně dotčen.
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) – Moták pochop
Zaznamenány byly přelety. Druh může hnízdit v blízkých loukách a rákosinách severně od
záměru. Realizací záměru nebude zřejmě rušen pokud je adaptován na stávající podmínky
v lokalitě.
Obojživelníci a plazi:
Na sledovaném úseku byly zjištěny ze silně ohrožených rosnička zelená, ještěrka obecná a
ohrožená ropucha obecná a užovka obojková. Ze stanovištních požadavků sledovaných
obojživelníků vyplývá, že se rozmnožují mimo tok kanálu a to ve stojatých vodách. Záměr jej
může negativně ovlivnit pouze přímou mortalitou v jeho ploše. Při zahájení prací v době
jejich zimního klidu je tato skutečnost minimalizována. V průběhu stavby je pak nutné
přijmout opatření zabraňující drobným živočichům vstupu do staveniště a příjezdové cesty.
Dále je nutné monitorovat dočasné vodní plochy v místě stavby z hlediska jejich výskytu a
rozmnožování. V případě pozitivních nálezů je nutné přijmout vhodná opatření v souladu s
legislativou.
Z plazů může být negativně ovlivněna populace užovky obojkové, jenž je vázána na vodní
prostředí. Realizací záměru dojde k likvidaci části břehové linie. Využití nově vytvořených
vodních ploch a břehů tímto druhem je problematické vzhledem k charakteru a využívání
přístavu.
V místě stavby bude ovlivněna ještěrka obecná, která se vyskytuje i v okrajích stávajících
deponií materiálů v ploše budoucího přístavu. V tomto případě lze však očekávat, že okolí
přístavu poskytne dostatečné útočiště stávajícím jedincům a vliv na populaci oblasti nebude
likvidační.
Jako zmírňující opatření pro plazy je možné ohradit exponovaná místa fólií a zabránit tak
jedincům ve vstupu do staveniště a dopravních tras.
Ryby:
V prostoru Baťova kanálu bylo zaznamenáno 6 druhů ryb. Jedná se ovšem o pouhé
pozorování a náhodný odlov. Ve skutečnosti lze počítat s daleko širším spektrem. Zásah v
podobě rozšíření vodní plochy o přístaviště by neměl toto druhové spektrum ovlivnit jak v
početnosti tak ani v druhovém zastoupení.
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Motýli:
Na lokalitě bylo pozorováno celkem 25 druhů denních motýlů, řazených do čeledí
Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae a Lycaenidae. Zaznamenán byl výskyt
dvou zvláště chráněných druhů – otakárka fenyklového (Papilio machaon) (ohrožený) a
pestrokřídlece podražcového (Zerynthia polyxena) (kriticky ohrožený). Ekofaunisticky
významnějším druhem je pestrokřídlec podražcový, který je v Červeném seznamu (Farkač et
al. 2005) řazen do kategorie druhů zranitelných (VU). Pestrokřídlec je pontomediteránní
zástupce naší fauny, který se vyskytuje pouze na jižní Moravě. Živnou rostlinou housenek je
v ČR pouze podražec křovištní (Aristolochia clematis) (Beneš et al. 2002).
Shrnutí
Z charakteru záměru je zřejmé, že se negativní ovlivnění záměrem bude týkat pouze druhů
přímo vázaných na místo záměru nebo jeho bezprostřední okolí a to pouze u druhů
mimořádně citlivých na negativní vlivy způsobené záměrem. Záměrem potenciálně dotčené
druhy vyjmenované v příloze č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., zákona č. 114/1992 Sb., jsou
uvedeny v následující tabulce, včetně předpokládané intenzity a druhu vlivu.
Chráněné a ohrožené druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., zjištěné v rámci prováděných
průzkumů, jenž se nacházejí mimo dosah vlivu záměru, zde nejsou zmiňovány. Tyto druhy
jsou zahrnuty v přílohách biologického hodnocení.
Tabulka intenzity vlivu
Hodnota

Termín

Popis

-2

Silný
negativní
vliv

Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze v určených
případech)
Silný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou
část; silné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, silný zásah do biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu. Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.

-1

Mírně
negativní
vliv

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.

0

Nulový
vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

+1

Mírně
pozitivní
vliv

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

+2

Silně
pozitivní
vliv

Silně příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení ekologických
nároků stanoviště nebo druhu, silný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného
vývoje druhu.
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Tabulka dotčených zvláště chráněných druhů (*tabulka intenzity vlivu)
Druhy silně ohrožené

Vliv* jeho rozsah a lokalizace

Castor fiber Linnaeus,
1758

bobr evropský

0

Pobytové znaky svědčí o slabé aktivitě jedinců. Jedná se buďto o
okraj teritoria nebo migrující jedince. Po realizaci přístavu se tyto
okolnosti zřejmě nezmění.

Accipiter nisus
Linnaeus, 1758

krahujec obecný

0

Zaznamenán přelet.

Alcedo athis Linnaeus, ledňáček říční
1758

0

Druh v oblasti vyhledává potravu a protahuje. V širším okolí
nenalézá vhodné potravní možnosti.

Oriolus oriolus
Linnaeus, 1758

žluva hajní

0

Zaznamenány byly hlasové projevy v pobřežních porostech kde je
pravděpodobné i hnízdění. Kácení několika desítek stromů v
břehové linii druh neovlivní.

Hyla arborea
Linnaeus, 1758

rosnička zelená

0

Druh byl zaznamenán na melioračním kanále východně od záměru.
Stavbou by neměl být dotčen.

Lacerta agilis
Linnaeus, 1758

ještěrka obecná

-1

Pro druh je nutné opatřit výjimku pro zásah do jeho prostředí. Druh
se vyskytuje v prostoru záměru a je nutno předcházet negativním
důsledkům vyvolaných stavebními aktivitami na lokalitě

Zerynthia polyxena

pestrokřídlec
podražcový

0

Druh sem zalétá. Živné rostliny se vyskytují dále po proudu.

Denis &
Schiffermüller, 1775
Druhy ohrožené

Vliv* jeho rozsah a lokalizace

Circus aeruginosus
Linnaeus, 1758

moták pochop

Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

vlaštovka obecná 0

Luscinia megarhynchos slavík obecný
Brehm, 1831

0

0

Druh může hnízdit v blízkých loukách a rákosinách severně od
záměru. Realizací záměru nebude zřejmě rušen pokud je adaptován
na stávající podmínky v lokalitě.
Zaznamenány jsou přelety a lov potravy.
Druh se vyskytuje v křovinách v širším okolí. Záměrem nebude
významně dotčen.

Natrix natrix Linnaeus, užovka obojková -1
1758

Zásah do břehové linie omezí její stanoviště. Naopak vznikem
přístavu bude rozšířena pobřežní zóna toku a lze očekávat její
rozšíření a užívání tohoto prostoru.

Bufo bufo Linnaeus,
1758

ropucha obecná

0

I když nelze vyloučit jeho výskyt i na území stavby, ovlivnění
populace záměrem je málo pravděpodobné.

Papilio machaon
Linnaeus, 1758

otakárek
fenyklový

0

Druh není na území vázán. Jedná se o přelety nebo sání nektaru.
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Z uvedeného tabulkového přehledu vyplývá, že nelze plně vyloučit negativní působení
záměru na některé vyskytující se druhy (viz tabulka). Na druhé straně nelze žádný z vlivů
klasifikovat natolik významný, že by přímo ohrožoval existenci uvedených druhů.
Pro užovku obojkovou a ještěrku obecnou je nutné žádat příslušné orgány ochrany přírody o
výjimku k zásahu do jejich životního prostředí.
7.3

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ZÁMĚRU Z HLEDISKA ZÁJMŮ OCHRANY PŘÍRODY

Stav ekosystémů
Stav ekosystémů v ploše záměru a jeho okolí je určován silným antropickým ovlivněním.
Původní (agro) ekosystémy zde byly silně ovlivněny a pozměněny stavbou Baťova kanálu.
Dnes je tato umělá struktura naopak osou přírodních procesů v dotčeném území. Umělý kanál
je díky extenzívnímu využívání a malé intenzitě údržby značně zpřírodněn. To se týká
zejména břehů a pobřežních porostů. Samotné vodní prostředí postrádá diverzitu stanovišť v
podobě proudnějších úseků nebo úseků s absencí lodního provozu vhodných pro vývoj a
existenci náročnějších druhů organismů.
Samotná plocha záměru je dnes používána jako mezideponie stavební sutě a výkopových
zemin. V méně narušovaných okrajích jsou vyvinuta ruderální společenstva s teplomilnější
flórou.
Z ekosystémového pohledu lze úsek kanálu hodnotit jako území s ustáleným vývojem
společenstev částečně narušovaných lidskou činností (plavba, údržba). Ekologická stabilita
místa záměru je neexistující (velmi nízká), případně v okrajích v iniciálních stádiích sukcese s
porosty ruderálů.
Ovlivnění ekosystémů
Negativní ovlivnění v souvislosti se stavbou a jejím provozem lze identifikovat zejména
v oblasti zákalu vody při hloubení bazénu přístavu; půjde o krátkodobé vlivy bez výraznější
dopadů na ekosystémy v zájmovém území.
Umístění stavby se z hlediska ochrany přírody jeví jako bezkonfliktní. Zásah do břehů kanálu
v délce cca 135 m lze hodnotit jako bezvýznamný ve vztahu k ekosystému kanálu. Samotný
prostor přístavu bude představovat prostor stojaté vody, jehož kvalitu budou ovlivňovat
průjezdy lodí (turbidita). Nově upravované břehy by po dokončení stavby a jejich zpřírodnění
mohly být přínosem, nicméně celkový přínos záměru (stanoviště, roznožování vodních
živočichů, růst makrofyt) bude vlivem jeho využívání zanedbatelný.
Ovlivnění ostatních zájmů ochrany přírody
Záměr je umístěn na okraji údolní nivy v širším pojetí jejího významu. (Výklad pojmu
„údolní niva“ [§ 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny] byl vysvětlen
ve společném sdělení odboru ekologie krajiny a lesa a legislativního odboru uveřejněném ve
Věstníku MŽP č. 8/2007 takto:
Údolní niva je rovinné údolní dno aktivované při povodňovém stavu vodního toku; tvoří ji
štěrkovité, písčité, hlinité nebo jílovité naplaveniny, jejichž úložné poměry často vykazují
nepravidelnosti způsobené větvením toku, vznikem ostrovů, meandrů, náplavových kuželů
a delt, sutí, svahových sesuvů apod..)
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Údolní niva je v souladu s § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
významným krajinným prvkem, stejně tak jako vodní tok. Oba tyto významné krajinné prvky
nesou znaky silného ovlivnění člověkem v minulosti i v současnosti. Baťův kanál je
vybudován v prostoru, kterým protékala říčka Morávka, což byl paralelní tok a náhon
vycházející z řeka Moravy a odvodňující oblast Strážnice a Petrova.
Geofraficky i morfologicky se zde tedy jedná o nivu s narušenými přírodními procesy a
pozměněnou hydrografickou sítí. Také tok „Morávky“ nese i přes značné zpřírodnění silné
antropické znaky. Záměr nebude mít negativní vliv na probíhající přírodní procesy v území. Z
výše uvedených důvodů je možné konstatovat, že zásahy do uvedených VKP nezhorší jejich
stav ani funkci.

8. ZÁVĚR
Záměr „Rekreační přístav Petrov“ je situován do plochy silně ovlivněné lidskou činností (v
současnosti využívané pro deponii stavebních materiálů a zemin). Pouze napojení přístavu na
Baťův kanál je provedeno odstraněním přírodního prvku - břehové linie kanálu v délce 135 m
se vzrostlými stromy, které jsou ve věkové kategorii poskytující úkryty a další zdroje zejména
ptactvu.
V rámci hodnocení záměru lze uvažovat i o mírných pozitivech, která lze spatřit v rozšíření
vodní ploch o stojaté vody. Tyto hodnoty však budou sníženy intenzivním provozem a
lidskou činností v prostoru přístavu.
S přihlédnutím ke zjištěných výskytům rostlin a živočichů v zájmovém území a k míře
negativních a pozitivních vlivů záměru lze konstatovat, že realizace záměru „Rekreační
přístav Petrov“ nezpůsobí plošně významné a nevratné poškození populací a ekosystémů
v dotčeném území. Realizaci záměru lze z biologického hlediska a z pohledu zájmů ochrany
přírody akceptovat.

9. SEZNAM PŘÍLOH
Fotodokumentace
Příloha č. 1. Botanický průzkum
Příloha č. 2. Zoologický průzkum
Příloha č. 3. Lepidopterický průzkum
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foto č. 1:

Zájmové území záměru - deponie stavebního odpadu, recyklátu a výkopových zemin (07/2009).

foto č. 2:

Řešené území záměru - deponie materiálů (jaro 2009)

foto č. 3:

Ruderální společenstvo s Datura stramonium a Hyoscyamus niger

foto č. 4:

Baťův kanálu v zájmovém území záměru

foto č. 5:

Pohled na pobřežní porosty kanálu a způsob jeho využití.

foto č. 6:

Bobří skluz na Baťově kanálu lokalizovaný cca 300m proti proudu od záměru.
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Rekreační přístav Petrov - Botanický inventarizační průzkum

Zadání
Provést botanický průzkum lokality zamýšleného záměru se zaměřením na výskyt zvláště
chráněných a významných druhů rostlin

Přírodní podmínky lokality
Geologickým podkladem je kvartér (hlíny, spraše, písky, štěrky). Klimaticky náleží území do
teplé oblasti T4. Půda je černozem arenická.
Geomorfologická příslušnost území: provincie Západopanonská pánev, subprovincie
Vídeňská pánav, oblast Jihomoravská pánev, celek Dolnomoravský úval, podcelek Dyjskomoravská niva.
Přirozenou potenciální vegetací je jilmová jasenina Fraxino pannonicae-Ulmetum incl.
Fraxino-Populetum, (Neuhäuslová Z. et al.1998), geobotanická mapa (Mikyška) uvádí dubohabrové háje.
Z hlediska fytogeografického patří zkoumaná lokalita do oblasti termofytika, obvodu
panonika, fytogeografického okresu 18b Dolnomoravský úval. Bioregion (Culek) Dyjskomoravský.
Zkoumaná plocha leží uvnitř EVL CZ0623797 Strážnicko a uvnitř PO CZ0621025 Bzenecká
Doubrava - Strážnické Pomoraví.

Popis území
Zkoumané území tvoří břehy Baťova kanálu a přilehlé území se skupinou dřevin a ruderálním
územím sloužícím jako skládka navážek.

Popis jednotlivých lokalit
Lokalita č. 1.
Břehy Baťova kanálu
Baťův kanál má upravené, rovné břehy. Pobřežní porosty tvoří ruderalizovaná vegetace
s převahou chrastice rákosovité Phalaris arundinacea, lokálně dominuje rákos Phragmites
australis, kopřiva dvoudomá Urtica dioica nebo nepůvodní a invazívní druh hvězdnice
kopinatá Aster lanceolatus. V porostu jsou soliterně nebo v malých skupinkách vtroušeny
dřeviny (javor babyka Acer campestre, hloh jednosemenný Crataegus monogyna, brslen
evropský Euonymus europaea, krušina olšová Frangula alnus, jasan ztepilý Fraxinus
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excelsior, slivoň trnka Prunus spinosa, řešetlák počistivý Rhamnus cathartica, vrba bílá a
křehká Salix alba et S. fragilis, kalina obecná Viburnum opulus). Vyskytuje se i nepůvodní
druh javor jasanolistý Acer negundo.
Oba břehy kanálu jsou co se týká flóry i vegetace stejné, jsou proto shrnuty do stejné lokality.
Vegetaci lze zařadit do svazu Senecion fluviatilis Tuxen ex auct., klasifikace podle katalogu
biotopů Chytrý et al. je biotop M7, Bylinné lemy nížinných řek. Z diagnostických druhů této
jednotky se v porostu vyskytují podražec křovištní Aristolochia clematitis, opletník plotní
Calystegia sepium, bodlák kadeřavý Carduus crispus, chmel otáčivý Humulus lupulus a lilek
potměchuť Solanum dulcamara. Z doprovodných druhů jsou přítomny bršlice kozí noha
Aegopodium podagraria, vrbovka chlupatá Epilobium hirsutum, chrastice rákosovitá Phalaris
arundinacea a ostružiník ježiník Rubus caesius. Vegetace je ruderalizována a degradována
přítomností neofytů (hvězdnice kopinatá Aster lanceolatus, netýkavka malokvětá a žláznatá
Impatiens parviflora et I. glandulifera), není příliš kvalitní ani reprezentativní.
Na levém břehu se vyskytují druhy z přilehlých aluviálních luk kostřava žlábkatá Festuca
rupicola, svízel severní Galium boreale (C4a), olešník kmínolistý Selinum carvifolia. Dále
byl nalezen jeden trs tajničky rýžové Leersia oryzoides (C3).
Lokalita č. 2
Skupina dřevin na pravém břehu kanálu
Pás mladších jasanů Fraxinus excelsior s nitrofilním bylinným patrem. Ojediněle se vyskytuje
dub letní Quercus robur, řešetlák počistivý Rhamnus cathartica a růže šípková Rosa canina.
Vtroušeně zde roste i slivoň trnka Prunus spinosa.
Lokalita č. 3
Navážky na levém břehu kanálu
Prostor slouží jako skládka zeminy a různých sypkých materiálů. Vegetace je ruderální, místy
sporadická. Vyskytuje se zde několik exemplářů šáchoru hnědého Cyperus fuscus,
pravděpodobně zde by rozhrnut materiál z odbahňovaného rybníka. Šáchor hnědý patří podle
Červeného seznamu (Procházka 2001) mezi druhy ohrožené C3. Dalšími ohroženými druhy
podle Červeného seznamu jsou sporýš lékařský Verbena officinalis a blín černý Hyoscyamus
niger, oba druhy jsou zastoupeny několika exempláři.
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Přehled významných druhů

Latinské jméno
Leersia oryzoides (L.) Sw.

České jméno
tajnička rýžovitá

Cyperus fuscus L.
Hyoscyamus niger L.
Verbena officinalis L.

šáchor hnědý
blín černý
sporýš lékařský

Galium boreale L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Silene noctiflora L.
Prunus spinosa L.
Prunus spinosa L.

svízel severní
troskut prstnatý
silenka noční
slivoň trnka, trnka
slivoň trnka, trnka

LOK.
1
3
3
3
1
3
3
1
2

Červený
Seznam
C3
C3
C3
C3
C4a
C4a
C4a
C4b
C4b

Četnost
populace
1 trs
asi 20
exemplářů
5 exemplářů
7 exemplářů
asi 20
exemplářů
desítky
4 exempláře
několik keřů
několik keřů

Doporučujeme zachovat místo s výskytem ohroženého druhu tajničky rýžové Leersia
oryzoides.

Závěr
Celkem bylo při botanickém průzkumu nalezeno 159 druhů vyšších rostlin. Ve
sledovaném území se nachází pouze běžné druhy, nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh
podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. (Seznam zvláště chráněných druhů rostlin). Byly
nalezeny druhy zařazené v Červeném seznamu (Procházka F. [ed.] (2001): čtyři druhy
zařazené v kategorii C3 ohrožené, tři druhy v kategorii C4 a vzácnější taxony vyžadující další
pozornost – méně ohrožené a jeden druh zařazený v kategorii C4b vzácnější taxony
vyžadující další pozornost – nedostatečně známé.
Pobřežní porosty a skupina dřevin jsou ruderalizované, vegetace v prostoru záměru (deponie)
je ruderální. K poškození cenné vegetace nedojde.
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Orientační náčrtek lokalit

Lokality:
1 – pobřežní porosty Baťova kanálu
2 – skupina dřevin
3 – navážky
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Biotopy Natura 2000, které byly na lokalitě vymapovány
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Výskyt tajničky rýžové Leersia oryzoides
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Příloha: Seznam nalezených druhů
§ - taxony chráněné podle vyhlášky MŽP 395/1992 Sb.
C - kategorie ohrožení podle Červeného seznamu (Procházka F. [ed.] 2001)
ČK – taxony zařazené do 5. dílu (Vyšší rostliny) Červené knihy ohrožených a vzácných druhů
rostlin a živočichů ČR a SR (Čeřovský et al. 1999)
EU – taxony uvedené ve Směrnicích Rady evropských společenství č. 92/43/EEC/1992
BERN – taxony uvedené v Bernské úmluvě ve znění z roku 1998, část A, příloha I
CITES – taxony zahrnuté ve Washingtonské úmluvě ve znění posledních aktualizací
WORLD – taxony zahrnuté do celosvětového červeného seznamu (Walter et Gillett 1997)

Latinské jméno

České jméno

Lokalita 1 – pobřežní porosty
Acer campestre L.
Acer negundo L.
Aegopodium podagraria L.
Agrimonia eupatoria L.
Achillea millefolium L.
Ajuga reptans L.
Amaranthus retroflexus L.
Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl.
Arctium lappa L.
Arctium tomentosum Mill.
Aristolochia clematitis L.
Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C.
Presl
Artemisia vulgaris L.
Aster lanceolatus Willd.
Atriplex patula L.
Bidens frondosa L.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.
Beauv.
Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Calystegia sepium (L.) R. Br.
Carduus acanthoides L.
Carex acutiformis Ehrh.
Carex hirta L.
Centaurea jacea L.
Cichorium intybus L.

javor babyka
javor jasanolistý
bršlice kozí noha
řepík lékařský
řebříček obecný
zběhovec plazivý
laskavec ohnutý
kerblík lesklý
lopuch větší
lopuch plstnatý
podražec křovištní
ovsík vyvýšený
pelyněk černobýl
hvězdnice kopinatá
lebeda rozkladitá
dvouzubec černoplodý
válečka lesní
třtina křovištní
opletník plotní
bodlák obecný
ostřice ostrá (ostřice kalužní)
ostřice srstnatá
chrpa luční
čekanka obecná
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Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium canum (L.) All.
Clinopodium vulgare L.
Conyza canadensis (L.) Cronq.
Cornus sanguinea L.
Crataegus monogyna Jacq.
Dactylis glomerata L.
Epilobium hirsutum L.
Equisetum arvense L.
Euonymus europaea L.
Festuca gigantea (L.) Vill.
Festuca rupicola Heuffel
Frangula alnus Mill.
Fraxinus excelsior L.
Galium boreale L.
Geranium pratense L.
Geum urbanum L.
Glechoma hederacea L.
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.
Heracleum sphondylium L.
Humulus lupulus L.
Chenopodium album L.
Impatiens parviflora DC.
Iris pseudacorus L.
Juglans regia L.
Lactuca serriola L.
Lamium album L.
Lamium maculatum (L.) L.
Lapsana communis L.
Lathyrus pratensis L.
Leersia oryzoides (L.) Sw.
Lycopus europaeus L.
Lysimachia nummularia L.
Lysimachia vulgaris L.
Lythrum salicaria L.
Pastinaca sativa L.
Phleum pratense L.
Phragmites australis (Cav.) Steudel
Pimpinella major (L.) Huds.
Plantago major L.
Polygonum aviculare L.
Prunus spinosa L.
Rhamnus cathartica L.
Rosa canina L.
Rubus caesius L.

pcháč rolní
pcháč šedý
klinopád obecný
turanka kanadská
svída krvavá
hloh jednosemenný
srha laločnatá
vrbovka chlupatá
přeslička rolní
brslen evropský
kostřava obrovská
kostřava žlábkatá
krušina olšová
jasan ztepilý
svízel severní
kakost luční
kuklík městský
popenec obecný
zblochan vodní
bolševník obecný
chmel otáčivý
merlík bílý
netýkavka malokvětá
kosatec žlutý
ořešák královský
locika kompasová
hluchavka bílá
hluchavka skvrnitá
kapustka obecná
hrachor luční
tajnička rýžovitá
karbinec evropský
vrbina penízková
vrbina obecná
kyprej vrbice
pastinák setý
bojínek luční
rákos obecný
bedrník větší
jitrocel větší
truskavec ptačí
slivoň trnka, trnka
řešetlák počistivý
růže šípková
ostružiník ježiník
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Rumex hydrolapathum Huds.
Rumex sanguineus L.
Salix alba L.
Salix fragilis L.
Sambucus nigra L.
Sanguisorba officinalis L.
Scirpus sylvaticus L.
Scutellaria galericulata L.
Selinum carvifolia (L.) L.
Silene latifolia subsp. alba
Solanum dulcamara L.
Solidago gigantea Aiton
Sonchus arvensis L.
Stachys palustris L.
Symphytum officinale L.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum sect. Ruderalia
Torilis japonica (Houtt.) DC.
Trifolium repens L.
Tussilago farfara L.
Urtica dioica L.
Valeriana officinalis L.
Veronica chamaedrys L.
Viburnum opulus L.
Vicia tenuifolia Roth
Viola odorata L.

šťovík koňský
šťovík krvavý
vrba bílá
vrba křehká
bez černý
krvavec toten
skřípina lesní
šišák vroubkovaný
olešník kmínolistý
silenka širolistá bílá (knotovka
bílá)
lilek potměchuť
zlatobýl obrovský
mléč rolní
čistec bahenní
kostival lékařský
vratič obecný
pampeliška smetánka
tořice japonská
jetel plazivý
podběl lékařský
kopřiva dvoudomá
kozlík lékařský
rozrazil rezekvítek
kalina obecná
vikev tenkolistá
violka vonná

Lokalita 2 – skupina dřevin
Aegopodium podagraria L.
Agrimonia eupatoria L.
Achillea millefolium L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Artemisia vulgaris L.
Aster lanceolatus Willd.
Bidens frondosa L.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.
Beauv.
Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Calystegia sepium (L.) R. Br.
Carduus crispus L.
Centaurea jacea L.
Clinopodium vulgare L.
Crataegus monogyna Jacq.

bršlice kozí noha
řepík lékařský
řebříček obecný
kerblík lesní
pelyněk černobýl
hvězdnice kopinatá
dvouzubec černoplodý
válečka lesní
třtina křovištní
opletník plotní
bodlák kadeřavý
chrpa luční
klinopád obecný
hloh jednosemenný
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Dactylis glomerata L.
Elymus caninus (L.) L.
Elytrigia repens (L.) Desv.
Equisetum arvense L.
Euonymus europaea L.
Fragaria vesca L.
Fraxinus excelsior L.
Galium album Mill.
Geranium pratense L.
Geum urbanum L.
Glechoma hederacea L.
Heracleum sphondylium L.
Humulus lupulus L.
Impatiens glandulifera Royle
Juglans regia L.
Lactuca serriola L.
Lamium maculatum (L.) L.
Lysimachia nummularia L.
Oxalis corniculata L.
Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch
Pimpinella major (L.) Huds.
Plantago major L.
Potentilla reptans L.
Prunus spinosa L.
Quercus robur L.
Rhamnus cathartica L.
Rosa canina L.
Rubus caesius L.
Torilis japonica (Houtt.) DC.
Urtica dioica L.
Vicia sepium L.
Vicia tenuifolia Roth

srha laločnatá
pýrovník psí
pýr plazivý
přeslička rolní
brslen evropský
jahodník obecný
jasan ztepilý
svízel bílý
kakost luční
kuklík městský
popenec obecný
bolševník obecný
chmel otáčivý
netýkavka žláznatá
ořešák královský
locika kompasová
hluchavka skvrnitá
vrbina penízková
šťavel růžkatý
loubinec popínavý
bedrník větší
jitrocel větší
mochna plazivá
slivoň trnka, trnka
dub letní
řešetlák počistivý
růže šípková
ostružiník ježiník
tořice japonská
kopřiva dvoudomá
vikev plotní
vikev tenkolistá

Lokalita 3 – navážky
Acer negundo L.
Agrostis stolonifera L.
Achillea millefolium L.
Alisma plantago-aquatica L.
Amaranthus retroflexus L.
Anagallis arvensis L.
Anethum graveolens L.
Atriplex patula L.
Ballota nigra L.
Bellis perennis L.

javor jasanolistý
psineček výběžkatý
řebříček obecný
žabník jitrocelový
laskavec ohnutý
drchnička rolní
kopr vonný
lebeda rozkladitá
měrnice černá
sedmikráska chudobka
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Calystegia sepium (L.) R. Br.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Carduus crispus L.
Carex hirta L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cyperus fuscus L.
Datura stramonium L.
Echinops sphaerocephalus L.
Equisetum arvense L.
Erysimum sp.
Euphorbia helioscopia L.
Galinsoga parviflora Cav.
Hyoscyamus niger L.
Chenopodium album L.
Chenopodium glaucum L.
Chenopodium hybridum L.
Chenopodium polyspermum L.
Ipomea purpurea
Lamium purpureum L.
Lotus corniculatus L.
Lycium barbarum L.
Lythrum salicaria L.
Medicago lupulina L.
Mentha longifolia (L.) Nath.
Onopordum acanthium L.
Panicum miliaceum L.
Persicaria hydropiper (L.) Spach
Persicaria maculata (Rafin.) S.F. Gray
Petunia x atkinsiana D. Don
Poa annua L.
Portulaca grandiflora Hook.
Portulaca oleracea L.
Potentilla anserina L.
Potentilla reptans L.
Potentilla supina L.
Ranunculus repens L.
Ranunculus sceleratus L.
Raphanus raphanistrum L.
Rubus caesius L.
Rubus fruticosus agg.
Salix alba L.
Senecio vulgaris L.
Setaria viridis (L.) P. Beauv.
Silene noctiflora L.
Solanum lycopersicum L.

opletník plotní
kokoška pastuší tobolka
bodlák kadeřavý
ostřice srstnatá
troskut prstnatý
šáchor hnědý
durman obecný
bělotrn kulatohlavý
přeslička rolní
trýzel
pryšec kolovratec
pěťour malokvětý
blín černý
merlík bílý
merlík sivý
merlík zvrhlý
merlík mnohosemenný
povijnice nachová
hluchavka nachová
štírovník růžkatý
kustovnice cizí
kyprej vrbice
tolice dětelová
máta dlouholistá
ostropes trubil
proso seté
rdesno peprník
rdesno červivec
petunie zahradní
lipnice roční
šrucha velkokvětá
šrucha zelná
mochna husí
mochna plazivá
mochna poléhavá
pryskyřník plazivý
pryskyřník lítý
ředkev ohnice
ostružiník ježiník
ostružiník křovitý
vrba bílá
starček obecný
bér zelený
silenka noční
lilek rajče
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Sonchus oleraceus L.
Stellaria media (L.) Vill.
Stellaria nemorum L.
Symphytum officinale L.
Trifolium hybridum L.
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.
Verbena officinalis L.
Veronica beccabunga L.
Veronica persica Poir.
Viola x wittrockiana Gams

mléč zelinný
ptačinec prostřední
ptačinec hajní
kostival lékařský
jetel zvrhlý
heřmánkovec nevonný
sporýš lékařský
rozrazil potoční
rozrazil perský
violka zahradní (maceška)
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Mgr. Stanislav Mudra

Rekreační přístav Petrov – Zoologický průzkum

Metodika:
Ptáci a ostatní živočichové byly zaznamenáváni bodovou metodou přímým pozorováním a identifikací
hlasových projevů a pobytových stop. Bodová metoda byla doplněna pochůzkou.
Pozorování bylo provedeno v šesti termínech v období duben až říjen 2009 v ranních (4:00 – 8:00 hod) a
večerních (19:00 – 24:00 hod) turnusech.

Savci:
Druhy které jsou chráněny dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jsou zaznamenány pod
vlastním jménem druhu. Klasifikují se v ČR dle stupně ohrožení na kriticky ohrožené, silně
ohrožené a o ohrožené.
Druhy označené symbolem (■), jsou uvedeny v Červené knize Škapec a kol. (1992).
Druhy značené (**), jsou v ČR chráněny dle seznamu přílohy č. II Směrnice Rady
č.92/43 EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin.

Třída: MAMMALIA – Savci
Erinaceus concolor Martin, 1838 – Ježek východní (■)
Talpa europaea Linnaeus, 1758 – Krtek obecný
Lepus europaeus Pallas, 1778 – Zajíc polní
Castor fiber Linnaeus, 1758 – Bobr evropský (■),(**)
Ze zákona č. 114/1992 Sb., chráněn jako silně ohrožený druh.
Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) – Ondatra pižmová
Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) – Hryzec vodní
Martes foina (Erxleben, 1777) – Kuna skalní
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) – Liška obecná
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) – Srnec
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Ptáci:
Druhy které jsou chráněny dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jsou zaznamenány pod vlastním
jménem druhu tučným písmem. Klasifikují se v ČR dle stupně ohrožení na kriticky ohrožené,
silně ohrožené a o ohrožené.
Druhy označené symbolem (■),jsou vedeny v Červené knize Škapec a kol. (1992).
Druh značený symbolem (*) znamená chráněný druh nebo poddruh ptáka dle seznamu Směrnice
Rady Evropské unie č.79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků.
Druhy značené kódem velkého písmene s číslem (B1), jsou chráněny dle Bernské Úmluvy o
ochraně Evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť . Viz [BERN 03.TXT/ 5.12.1992], Příloha
II - Přísně chráněné druhy živočichů.
Třída: AVES – Ptáci
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 - Volavka popelavá (■)
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 – Kachna divoká
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) – Krahujec obecný, (■), B1
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako silně ohrožený druh.
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) – Káně lesní,B1
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) – Moták pochop, (■), (*), B1
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako ohrožený druh.
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 – Poštolka obecná, B1
Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758) - Slípka zelenonohá
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 – Bažant obecný
Larus ridibundus Linnaeus, 1766 – Racek chechtavý
Columba palumbus Linnaeus, 1758 – Holub hřivnáč
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) – Hrdlička zahradní
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 – Kukačka obecná
Alcedo athis (Linnaeus, 1758) – Ledňáček říční, (■),(*), B1
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako silně ohrožený druh.
Picus viridis Linnaeus, 1758 – Žluna zelená, B1
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Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) – Datel černý, (■),(*), B1
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) – Strakapoud prostřední, (■),(*),B1
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 – Skřivan polní
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 – Vlaštovka obecná, (■), B1
Ze zákona 114/92 Sb. chráněna jako ohrožený druh.
Delichon urbica (Linnaeus, 1758) – Jiřička obecná, B1
Motacilla alba Linnaeus, 1758 – Konipas bílý, B1
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 – Konipas horský, B1
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) – Střízlík obecný, B1
Prunella modularis (Linnaeus, 1758) – Pěvuška modrá, B1
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) – Červenka obecná, B1
Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 – Slavík obecný, (■), B1
Ze zákona 114/92 Sb. chráněn jako ohrožený druh.
Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1774) – Rehek domácí,B1
Turdus merula Linnaeus, 1758 – Kos černý
Turdus philomelos Brehm, 1831 – Drozd zpěvný
Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) – Cvrčilka říční, B1
Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) – Rákosník zpěvný, B1
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) – Sedmihlásek hajní, B1
Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) – Pěnice pokřovní, B1
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) – Pěnice černohlavá, B1
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) – Budníček menší, B1
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) – Budníček větší, B1
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) – Mlynařík dlouhoocasý
Parus caeruleus Linnaeus, 1758 – Sýkora modřinka, B1
Parus major Linnaeus, 1758 – Sýkora koňadra, B1
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) – Žluva hajní,B1
Ze zákona 114/92 Sb. chráněna jako silně ohrožený druh.
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) – Sojka obecná
Sturnus vulgaris Lunnaeus, 1758 – Špaček obecný
Passer montanus (Linnaeus, 1758) – Vrabec polní
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 – Pěnkava obecná
Serinus serinus (Linnaeus, 1766) – Zvonohlík zahradní, B1
Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) – Zvonek zelený, B1
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) – Stehlík obecný, B1
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Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) – Konopka obecná, B1
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 – Strnad obecný, B1

Plazi a obojživelníci:
Druhy označené symbolem (■),jsou uvedeny v Červené knize Škapec a kol. (1992).
Druhy které jsou chráněny dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou zaznamenány pod vlastním jménem
druhu tučným písmem. Klasifikují se v ČR dle stupně ohrožení na kriticky ohrožené, silně
ohrožené a o ohrožené.
Třída: AMPHIBIA – Obojživelníci
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) - Ropucha obecná
Ze zákona 114/92 Sb. chráněna jako ohrožený druh.
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) - Rosnička zelená, (■)
Ze zákona 114/92 Sb. chráněna jako silně ohrožený druh.
Rana temporaria (Linnaeus, 1758) - Skokan hnědý
Třída: REPTILIA – Plazi
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - Ještěrka obecná
Ze zákona 114/92 Sb. chráněna jako silně ohrožený druh. Dle kritérií IUNC:Druh téměř
ohrožený.
Podřád: SERPENTES – Hadi
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) - Užovka obojková, (■)
Ze zákona 114/92 Sb. chráněna jako ohrožený druh. Dle kritérií IUNC:Druh vyhodnocen jako
málo dotčený.
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Ryby:
Druhy značené (**), jsou v ČR chráněny dle přílohy č. II Směrnice Rady č.92/43 EHS, o
ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Třída: – Actinopterygii Klein, 1885 - paprskoploutví
Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) - kapr obecný
Abramis brama (Linnaeus, 1758) - cejn velký
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) - cejnek malý
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) - bolen dravý (**)
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) - ouklej obecná
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) - jelec tloušť

Seznam zjištěných zvláště chráněných druhů:
Ze zákona č. 114/1992 Sb., chráněny jako silně ohrožený druh:
Castor fiber Linnaeus, 1758 – Bobr evropský
Druh se vyskytuje plošně v oblasti na všech vhodných stanovištích. Ve zkoumané části Baťova
kanálu byly zaznamenány pobytové znaky pouze 1x. Pobytové znaky svědčí o slabé aktivitě
jedinců. Jedná se buďto o okraj teritoria nebo migrující jedince. Tato skutečnost může být
způsobena například přítomností plavební komory a vyšší frekvencí pohybu osob v okolí. Po
realizaci přístavu se tyto okolnosti zřejmě nezmění.
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) – Krahujec obecný
Zaznamenán přelet.
Alcedo athis (Linnaeus, 1758) – Ledňáček říční
Druh v oblasti vyhledává potravu a protahuje. V širším okolí nenalézá vhodné potravní možnosti.
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) – Žluva hajní
Zaznamenány byly hlasové projevy v pobřežních porostech kde je pravděpodobné i hnízdění.
Kácení několika desítek stromů v břehové linii druh neovlivní.
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) - Rosnička zelená
Druh byl zaznamenán na melioračním kanále východně od záměru. Stavbou by neměl být dotčen.
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) - Ještěrka obecná
Ještěrky jsou pozorovány jak ve stávajícím přístavu tak na ploše deponií. Zde mohou nacházet i
vhodné podmínky pro ukládání snůšek. Pro druh je nutné opatřit výjimku pro zásah do jeho
prostředí.
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Ze zákona 114/92 Sb. chráněny jako ohrožený druh:
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 – Vlaštovka obecná
Zaznamenány jsou přelety a lov potravy.
Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 – Slavík obecný
Druh se vyskytuje v křovinách v širším okolí. Záměrem nebude významně dotčen.
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) – Moták pochop
Zaznamenány byly přelety. Druh může hnízdit v blízkých loukách a rákosinách severně od
záměru. Realizací záměru nebude zřejmě rušen pokud je adaptován na stávající podmínky v
lokalitě.
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) - Užovka obojková
Užovka se vyskytuje v břehové linii toku prakticky plošně. Zásah do břehové linie omezí její
stanoviště. Naopak vznikem přístavu bude rozšířena pobřežní zóna toku a lze očekávat její
rozšíření a užívání tohoto prostoru.
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) - Ropucha obecná
Druh byl zaznamenán na protilehlém břehu. I když nelze vyloučit jeho výskyt i na území stavby,
ovlivnění populace záměrem je málo pravděpodobné.
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Soupis druhů denních motýlů (Lepidoptera)
pozorovaných na území dotčeného stavbou rekreačního přístavu
v katastrálním území obce Petrov

pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena)

Zpracoval: Mgr. Vladislav Holec, vlad.holec@seznam.cz, 606 866 387

Rekreační přístav Petrov – Průzkum druhů denních motýlů
Metodika:
Motýli byli odchytáváni entomologickou síťkou a po úspěšné determinaci byli jedinci vypuštěni zpět
na lokalitu. Snadněji určitelné druhy byly kontrolovány vizuálně. Lokalita byla navštívena v průběhu
sezóny třikrát:
datum exkurze

čas

počasí

teplota

17.5.2009

11:00-14:00

jasno, bezvětří

21 °C

28.6.2009

12:00-15:00

polojasno, bezvětří

24 °C

2.8.2009

11:00-14:00

jasno, bezvětří

25 °C

Lokalita se nachází severovýchodně od obce Petrov (okres Hodonín) podél levého břehu Baťova
kanálu. Jedná se o plochu porostlou ruderální vegetací s expandujícími travinami. Část plochy je
obnažena (zcela bez vegetačního pokryvu).

Tabulka pozorovaných druhů motýlů; § - Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb.,
* druh ohrožený, ** druh kriticky ohrožený; LC – druh málo dotčený, VU – druh zranitelný
Taxon

Červený seznam

Aglais urticae

LC

Aphanthopus hyperanthus

LC

Araschnia levana

LC

Celastrina argiolus

LC

Coenonympha pamphilus

LC

Colias hyale

LC

Cupido minimus

LC

Erynnis tages

LC

Gonepteryx rhamni

LC

Inachis io

LC

Issoria lathonia

LC

Lasiommata megera

LC

Lycaena tityrus

LC

Lycaena phlaeas

LC

Maniola jurtina

LC

Melitaea athalia

LC

Papilio machaon

LC

Pieris brassicae

LC

Pieris rapae

LC

Plebejus argus

LC

Polygonia c-album

LC

Polyommatus icarus

LC

Thymelicus lineola

LC

Vanessa cardui

LC

Zerynthia polyxena

VU
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Rekreační přístav Petrov – Průzkum druhů denních motýlů
Na lokalitě bylo pozorováno celkem 25 druhů denních motýlů, řazených do čeledí Hesperiidae,
Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae a Lycaenidae. Zaznamenán byl výskyt dvou zvláště chráněných
druhů – otakárka fenyklového (Papilio machaon) a pestrokřídlece podražcového (Zerynthia polyxena).
Ekofaunisticky významnějším druhem je pestrokřídlec podražcový, který je v Červeném seznamu
(Farkač et al. 2005) řazen do kategorie druhů zranitelných (VU). Pestrokřídlec je pontomediteránní
zástupce naší fauny, který se vyskytuje pouze na jižní Moravě. Živnou rostlinou housenek je v ČR
pouze podražec křovištní (Aristolochia clematis) (Beneš et al. 2002).

Literatura:
Beneš J., Konvička M. (eds.) (2002): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I., II. 857 pp., Společnost pro
ochranu motýlů, Praha
Farkač J., Král D. et Škorpík M. (eds.) 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí.
Red list of the threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. AOPK ČR, Praha
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PŘÍLOHA 4

(NATUROVÉ HODNOCENÍ)

Posouzení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45h a 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Rekreační přístav Petrov

V Beňově, únor 2010
Mgr. Stanislav Mudra
držitel autorizace k provádění posouzení podle § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, č.j.:630/66/05

Posouzení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45h a 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Rekreační přístav Petrov

V Beňově, únor 2010

Mgr. Stanislav Mudra

adresa pro korespondenci:

Líšná 21

Beňov 8

338 08 Zbiroh

750 02 Přerov

DIČ: CZ6807220299

tel: 605174707

IČ: 66341531

info@seeb.cz

držitel autorizace k provádění posouzení podle § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, č.j.: 630/66/05

Rekreační přístav Petrov
Naturové hodnocení

1. Zadání
Toto hodnocení je zpracováno jako součást oznámení dle §6 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Dokument je předkládán jako hodnocení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění (dále jen ZOPK).

2. Cíl hodnocení
Cílem je hodnocení vlivů záměru „Rekreační přístav Petrov“ na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti, jejich předměty ochrany a celistvost.

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
-2

Termín
Významný
negativní
vliv

-1

Mírně
negativní
vliv

0
+1

Nulový vliv
Mírně
pozitivní
vliv
Významný
pozitivní
vliv

+2

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.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně příznivý zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné
zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný 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, +1, +2; 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.
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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. Lze uvést, že již ovlivnění řádově jednotek
procent výskytu v dotčené EVL/PO by mohlo být považováno za významný vliv.
→ Kvalitativních parametrů předmětu ochrany. Nezávisle na kvantitativních parametrech
může být identifikace 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 s ohledem na 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:
Rekreační přístav Petrov
Investor:

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

Kapacita (rozsah) záměru:
Posuzovaným záměrem je výstavba rekreačního přístavu v rámci dopravně významné
využívané vodní cesty Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál), definované zákonem č. 114/1995
Sb., o vnitrozemské plavbě, v k.ú. Petrov u Hodonína. V souladu se zařazením záměru dle
zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr charakterizován následujícími
údaji:
Plocha přístavního bazénu

4 120 m2 (nově vzniklá vodní plocha 3 710 m2)

Min. plavební hladina

167,92 m n.m.

Kóta dna přístavního bazénu

166,42 m n.m.

Dispozice přístavu bude umožňovat:

2 stání návrhového plavidla (20 x 5 m)
1 servisní stání pro návrhové plavidlo (20 x 5 m)
20 stání velkých plavidel (8 x 3 m)
22 stání malých plavidel (5 x 2,5 m).

Parkoviště

8 stání pro osobní vozidla

Umístění záměru
Místo stavby: průplav Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál), dopravně významná, využívaná
vodní cesta třídy 0
Katastrální území: Petrov u Hodonína
Kraj: Jihomoravský
Charakter záměru:
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je vybudování nového rekreačního přístavu na
Baťově kanále v severozápadní části obce Petrov, na okraji intravilánu.
Rekreační přístav má sloužit k zajištění dlouhodobého, střednědobého a krátkodobého stání
rekreačních plavidel, zajištění servisních služeb (čerpání pohonných hmot, napojení na
elektrickou energii a pitnou vodu, odběr fekálních a nádních vod, odběr komunálního
odpadu). Současně má také plnit funkci ochranného přístavu za povodní a v omezeném
režimu funkci zimního přístavu.
Přístav nebude sloužit k nástupu a výstupu osob z plavidel koncesované vnitrozemské vodní
dopravy (lodě výletní). K tomuto účelu je určeno stávající přístaviště, které je vzdáleno cca
120 m od lokality záměru.
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Záměr bude zahrnovat zejména přístavní bazén, přístavní mola, servisní zázemí, přeložku
cyklostezky, parkoviště a napojení na potřebnou infrastrukturu.
Dispozice přístavu bude umožňovat stání plavidel (celkem 44 stání pro plavidla různé
velikosti + 1 servisní stání). V rámci přístavního bazénu bude vyčleněn volný prostor pro
obratiště lodí. Průměr obratiště bude 25 m.
Posuzovaným záměrem je výstavba rekreačního přístavu na vodní cestě Baťův kanál. Přístav
bude plnit funkci základní veřejné přístavní infrastruktury této dopravně významné vodní
cesty a bude zajišťovat následující veřejné služby: dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé
stání rekreačních plavidel, jako jsou soukromé lodě a lodě pronajaté v půjčovnách (kajutové
lodě pro vícedenní výlety, motorové čluny, veslice, kanoe) a plavidla koncesované
vnitrozemské vodní dopravy (výletní lodě). Současně bude zajišťovat servisní služby pro tato
plavidla (čerpání pohonných hmot, napojení na elektrickou energii a pitnou vodu, odběr
fekálních a nádních vod, odběr komunálního odpadu), plnit funkci ochranného a v omezeném
režimu zimního přístavu.
Lokalita byla vybrána na základě technických a dispozičních požadavků na přístav a
majetkoprávních vztahů v dotčené lokalitě. Neméně důležité bylo vhodné začlenění stavby do
okolního prostředí. Zvolený pozemek (1305/8) odpovídá požadavkům kladeným na
prostorové a dispoziční vlastnosti lokality vhodné pro přístav. Dotčené pozemky jsou ve
vlastnictví státu a obce Petrov.
Hlavní část přístavu bude situována na pozemku 1305/8, který je v současné době ve
vlastnictví ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro Pozemkový fond České republiky.
Zasahuje také částečně na 4 okolní pozemky, které jsou ve vlastnictví ČR (Povodí Moravy,
s.p., a Pozemkový fond) a obce Petrov. Pozemek není zastavěn, v současné době je využíván
pro uskladnění různých sypkých hmot, štěrků, stavebních sutí atp. Značná část pozemku je
neudržovaná. Z jižní strany je pozemek ohraničen stávající zpevněnou komunikací, která dále
pokračuje západním směrem k mostu přes Baťův kanál. Ze severozápadní strany je ohraničen
korytem Baťova kanálu a z jihovýchodní strany pak korytem melioračního kanálu. Přibližně
120 m po proudu se nachází stávající přístaviště určené k nástupu a výstupu osob z plavidel a
plavební komora Petrov.
Navržený záměr je v souladu s územním plánem obce Petrov, schváleným dne 30.6. 2005.
Ten vymezuje zvolenou lokalitu jako plochu zastavitelnou pro sport a rekreaci.
Záměr je věcně i časově závislý na dalších dvou připravovaných projektech:
1)

Cyklostezka v obci Petrov

2)

Sociální zázemí pro stávající přístaviště v obci Petrov.

Ad1. Jedná se o záměr vybudovat cyklostezku podél Baťova kanálu. V současném návrhu je
vedena po levém břehu, po stávající hrázi koryta. Vzhledem k nutnosti přeložky hráze pro
potřeby vzniku přístavního bazénu je nutno provést přeložku plánované cyklostezky.
Ad2. Jedná se o napojení kanalizační a vodovodní přípojky nového přístavu na sítě
budované v rámci této stavby. Tato stavba již byla realizována v předstihu před vlastním
přístavem.
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Obrázek č.1: Umístění záměru a jeho okolí (1:10 000)

Technické řešení
a) Stavební řešení
Stavba je rozdělena na 17 stavebních objektů. Součástí investice oznamovatele (ŘVC ČR)
jsou pouze součásti vodní cesty dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Zázemí
přístavu včetně vlastní technologie přístavních služeb, výstavby přístupových komunikací,
cyklostezky a parkoviště bude zajištěno ze strany jiného investora (obec Petrov, soukromí
podnikatelé).
Investor ŘVC ČR: SO-01 Hrubé terénní úpravy
SO-02 Přístavní bazén, přeložka hráze, opevnění svahů
SO-03 Přístavní mola
SO-04 Technologické zařízení mol
SO-05 Obslužný chodník
SO-06 Stavební část servisního centra
Jiný investor:
SO-07 Budova správce
SO-08 Sklad PHM
SO-09 Technologie servisního centra
SO-10 Sjezd
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SO-11 Parkoviště
SO-12 Úvrať pro autobusy
SO-13 Přeložka cyklostezky
SO-14 Přípojka NN
SO-15 Přípojka kanalizace
SO-16 Přípojka vodovodu
SO-17 Sadové úpravy
b) Popis technického řešení
SO-01 Hrubé terénní úpravy – Přístav bude řešen jako rozšíření stávajícího koryta Baťova
kanálu. Levobřežní hráz kanálu bude v délce cca 135 m odsunuta směrem k obci Petrov, tak
aby vznikl vhodný prostor pro vybudování přístavního bazénu.
Pro účely stavby se počítá s celkovým objemem výkopů cca 8000 m3 a s celkovým objemem
násypů cca 4300 m3. Přebytek zeminy (cca 3700 m3) 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 bazén, přeložka hráze, opevnění svahů – přístavní bazén respektuje tvar
pozemku 1305/8, bazén je navržen přibližně obdélníkového tvaru s délkou cca 100 m a šířkou
45 m, přičemž delší strana bazénu je rovnoběžná s osou Baťova kanálu. Celková plocha
bazénu je 4.120 m2 .
Dispozice přístavu bude umožňovat stání 2 návrhových plavidel a 1 servisní stání pro
návrhové plavidlo (20 x 5 m), dále 20 velkých plavidel (8 x 3 m) a 22 malých plavidel (5 x
2,5 m). V rámci přístavního bazénu bude vyčleněn volný prostor pro obratiště lodí. Průměr
obratiště bude 25 m. Plavební hladina v dotčeném úseku je 167,92 m n.m.
Dno přístavního bazénu je navrženo na kótu 166,42 m n.m. (tedy 1,5 m pod kótou plavební
hladiny 167,92 m n.m.). Svahy bazénu jsou řešeny jako šikmé o sklonu 1:2 opevněné
kamenem. Opevnění bude opřeno o těžkou kamennou patku zapuštěnou do dna přístavního
bazénu. Opevnění se provede cca 0,5 m pod korunu hráze, koruna hráze je navržena na kótu
169.00 m m.n. Tato kóta odpovídá stávající výšce hrází Baťova kanálu.
SO-03 Přístavní mola – v prostoru přístavního bazénu budou umístěna hlavní mola o
celkové délce cca 173 m a šířce 2 m. Hlavní molo povede po celé délce jihovýchodní a
východní hrany přístavního bazénu, dále se láme v pravém úhlu jihozápadním směrem a
uzavírá tak celý prostor přístavního bazénu směrem od koryta Baťova kanálu (tímto se
zabrání účinkům vln od projíždějících plavidel na uvázaná plavidla), přičemž je zachován
dostatečně velký prostor pro vplouvání lodí.
Konstrukce mola je navržena v kombinaci ocelových profilů a desek z dřevoplastu,
upevněných na svislé piloty, které budou zapuštěné do dna přístavního bazénu. Na molo
budou kolmo navazovat výložníky, které budou tvořit jednotlivé boxy pro lodě. V každém
boxu je umožněno stání dvou plavidel. Jednotlivé výložníky mají šířku 0,8 m, délka
výložníku je 6 případně 4 m, v závislosti na tom, pro jakou velikost plavidla je box navržen.
SO-04 Technologická zařízení mol - přístavní molo bude vybaveno stojany pro napojení
plavidel na elektrickou energii (10 stojanů) a pitnou vodu (4 stojany), jeden stojan umožní
napojení 4 plavidel. Z tohoto důvodu je třeba vybudovat přípojku do sítě elektrické energie.
Vedení kabeláže bude umístěno nad případnou max. hladinou.
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SO-05 Obslužný chodník – podél přístavního bazénu bude veden obslužný chodník š. 2 m
z betonové dlažby o celkové délce cca 174 m. V jihozápadním cípu bude navazovat na
podchod pod mostem přes Baťův kanál, dále povede podél břehové hrany přístavní hráze a
v severovýchodní části přístavu se napojí na cyklostezku. Umožní přístup na přístavní mola.
SO-06 Stavební část servisního centra - je situována do jihozápadní části přístavu.
Opevněný svah zde bude nahrazen svislou štětovou stěnou o délce 25 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-07 Budova správce – je umístěna v prostoru servisního centra a bude sloužit jako zázemí
pro obsluhu přístavu. Je navržena o půdorysných rozměrech 6 x 5 m a bude vybavena
sociálním zařízením.
SO-08 Sklad PHM – je součásti servisního centra a bude mít půdorysné rozměry 3 x 6 m.
Sklad PHM bude mít izolovanou podlahu se záchytnou vanou, aby v případě úniku PHM
došlo k jeho zachycení a bezpečnému odstranění. Stavební řešení objektu i jeho vybavení
musí odpovídat platným předpisům pro nakládání s látkami nebezpečnými vodám. Prostor v
okolí budovy správce a skladu PHM bude opatřen asfaltovým povrchem navazujícím na
prostor parkoviště u objektu přístavu.
SO-09 Technologie servisního centra – bude umožňovat čerpání pohonných hmot do lodí,
tankování pitné vody, odčerpání fekálních a nádních vod, a odběr komunálního odpadu.
Čerpání pohonných hmot bude řešeno zásobou kanystrů s pohonnými hmotami.
SO-10 Sjezd – jedná se o sjezd z cyklostezky, který bude vybudován na pozemku p.č. KN
1307, v jižním cípu zájmové lokality. Zajistí přístup na sousední pozemky západně od
přístavu.
SO-11 Parkoviště a SO-12 Úvrať pro autobusy – parkoviště bude umístěno v jižním cípu
zájmové lokality a bude napojeno na stávající komunikaci vedoucí do centra obce Petrov.
Umožní parkování až 8 osobních vozidel. Jeho součástí bude úvrať pro otáčení autobusů.
Parkoviště a úvrať budou tvořit jednu celistvou zpevněnou plochu, opatřenou asfaltovým
povrchem. Srážkové vody této plochy budou svedeny přes odlučovač lehkých kapalin (lapák
ropných látek a olejů).
SO-13 Přeložka cyklostezky – na prostor parkoviště bude navazovat přeložka cyklostezky.
Cyklostezka bude vedena po okraji pozemku p.č. KN 1305/8 a pozemku p.č. KN 1307,
návrhová šířka cyklostezky je 3 m. Cyklostezka je řešena v rámci samostatného projektu.
Podle původního záměru byla cyklostezka vedena po koruně stávající hráze. Je nutno provést
změnu v návrhu trasy cyklostezky a respektovat přeložku hráze Baťova kanálu, vyvolanou
výstavbou rekreačního přístavu Petrov.
SO-14 Přípojka NN – bude provedena na vedení NN, které se nachází poblíž jižní části
dotčené lokality.
SO-15 Přípojka kanalizace a SO-16 Přípojka vodovodu – budou provedeny protlakem
pod tělesem komunikace v jižní části dotčené lokality.
SO-17 Sadové úpravy – veškeré plochy dotčené stavbou, které nejsou opatřeny zpevněným
povrchem, budou následně ohumusovány a osety travní směsí. Vzhledem k rekreační funkci
přístavu je třeba vhodně začlenit přístav do stávající krajiny. Budou provedeny výsadby
vhodných stromů, případně keřů. Bude zde vytvořeno několik odpočinkových míst
s lavičkami a dalším vhodným zařízením.
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Údaje o provozu
Přístav bude sloužit pro dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé stání rekreačních
plavidel, jako jsou soukromé lodě a lodě pronajaté v půjčovnách (kajutové lodě pro vícedenní
výlety, motorové čluny, veslice, kanoe) a plavidla koncesované vnitrozemské vodní dopravy
(výletní lodě). Současně bude zajišťovat servisní služby pro tato plavidla (čerpání pohonných
hmot, napojení na elektrickou energii a pitnou vodu, odběr fekálních a nádních vod a odběr
komunálního odpadu), plnit funkci ochranného a v omezeném režimu zimního přístavu.
Období provozu (každoročně)

cca 1.5. – 31.10. (plavební sezóna)
v silně omezeném režimu i mimo plavební
sezónu do zámrzu (funkce zimního přístavu)

Minimální plavební hloubka

1,5 m

Počet zaměstnanců

1-2 osoby v servisním centru (sezónně)
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5. Charakteristika dotčených lokalit
Po posouzení polohy záměru a zvážení dosahu a intenzity předpokládaných vlivů byla jako
dotčená lokalita identifikována EVL Strážnicko a Ptačí oblast Bzenecká Doubrava –
Strážnické Pomoraví.
A) Ptačí oblast CZ0621025 Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví
Název:
Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Kód lokality: CZ0621025
Kraj:
Jihomoravský kraj
Rozloha:
11.720,56 ha
Kategorie chráněného území:
Ptačí oblast
Druhy, jenž jsou předmětem ochrany:
Čáp bílý
Lelek lesní
Moták pochop
Skřivan lesní
Strakapoud jižní
Strakapoud prostřední
Obrázek 2: Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (www.nature.cz)

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).
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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.
Charakteristika předmětů ochrany
Čáp bílý
Název český:
Název latinský:
Skupina:

Čáp bílý
Ciconia ciconia
Brodiví

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

Lelek lesní
Caprimulgus europaeus
Lelkové

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

Moták pochop
Circus aeruginosus
Dravci

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

Skřivan lesní
Lullula arborea
Pěvci

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

Strakapoud jižní
Dendrocopos syriacus
Šplhavci

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

Strakapoud prostřední
Dendrocopos medius
Šplhavci

Popis druhu a nároky na prostředí:
Podobný jako strakapoud velký, liší se od něj zbarvením na několika místech těla: jasně
červeným temenem hlavy, rozdílnou kresbou hlavy a krku, růžovými podocasním krovkami a
bělavým břichem.
Hnízdním prostředím jsou mu listnaté méně i smíšené lesy v nížinách až pahorkatinách.
Většinou jsou to lužní lesy nebo teplé doubravy, někdy i parky a zahrady.
Stav a rozšíření v Evropě:
Západopalearktický areál druhu v Evropě zahrnuje hlavně její kontinentální část. Chybí ve
Velké Británii a ve Skandinávii, vzácný je na Apeninském poloostrově. Vyskytuje se pouze v
nejsevernější části Španělska. V souvislosti se specifickými nároky na prostředí je rozšířen
značně roztroušeně.
V poslední době je zaznamenáván mírný pokles početnosti a to zejména při západním a
severním okraji areálu. Příčinou tohoto jevu je patrně ztráta vhodného prostředí vlivem
lesního hospodaření.
Ochrana a rozšíření v ČR:
V početnosti strakapouda prostředního v České republice existují značné regionální rozdíly
způsobené rozšířením starších dubových porostů - jeho hlavního hnízdního prostředí. Za
hojného ho lze označit např. v jihomoravských lužních lesích, pravidelně se vyskytuje i v
Polabí, Poohří nebo na hrázích jihočeských rybníků.
Stejně tak populační trendy se lokálně liší. Zdá se však, že v oblasti Pomoraví a Podyjí jsou
poměrně vyrovnané. Počet hnízdících párů je pro 90. léta 20. století odhadován na 3000 až
6000.
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B) EVL CZ0623797 Strážnicko
Název:
Evropsky významná lokalita Strážnicko
Kraj:
Jihomoravský kraj
Rozloha:
181,4488 ha
Biogeografická oblast:
Panonská
Kategorie chráněného území:
Přírodní památka
(nové vymezení v úpravě vyhlášky č. 371/2009Sb. Str. 6001)
Druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany
Živočichové
Kód
1060

Druh
ohniváček černočárý Lycaena dispar

Obrázek 3: Evropsky významná lokalita Strážnicko (www.nature.cz)

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

1060
ohniváček černočárý
Lycaena dispar
Motýli
Ne

Ekologie a biologie:
Ohniváček černočárý je druh vlhkých luk a mokřadů. Dospělci se vyskytují ve dvou
generacích od dubna do září. Létají za teplého počasí a sají nektar, mají poměrně velkou
disperzní schopnost. Hostitelskými rostlinami housenek jsou šťovíky, rdesno hadí kořen, aj.
Vývoj trvá až jeden rok. Populace žijící na jižní Moravě je spíše eurytopní, často jej lze
zastihnout i mimo jeho preferovaná stanoviště, tedy i na ruderálech, v intravilánech obcí,
okrajích polí, apod.
Ohrožení a management:
Druh v současnosti není ohrožen.
Celkové rozšíření:
Euroasijský druh (rozšířený od západní Evropy až k Amuru, na sever až do jižního Finska), v
rámci svého areálu rozdělený do několika poddruhů s rozdílným stavem ohrožení (ohrožen
především v západní Evropě, kde např. nominátní poddruh ve Velké Británii vyhynul). V
České republice (ssp. rutilus) na Moravě, zejména jižní a jihovýchodní, častý, osidluje místy i
ruderální biotopy. Jeho rozšíření v současnosti sahá až do Slezska a jižních a východních
Čech.
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6. Přeshraniční vlivy záměru
Lokalizace záměru je v dostatečné vzdálenosti od státních hranic a vzhledem ke geografické
poloze záměru a poloze nejbližších lokalit soustavy Natura 2000 na cizím státním územím lze
vyloučit jejich negativní ovlivnění realizací plánovaného záměru. Také vzhledem k
charakteru a intenzitě předpokládaných negativních vlivů záměru nelze očekávat ovlivnění
lokalit soustavy Natura 2000 na území sousedních nebo dalších států.

7. Definice pravděpodobných vlivů záměru
Vlivy v průběhu realizace záměru
Vlivy v době provádění stavebních prací lze očekávat především v podobě rušení předmětů
ochrany hlukem při pojezdu dopravních prostředků, provozu stavebních strojů a provádění
stavebních prací. U citlivějších druhů by mohlo jít i o rušení v podobě zvýšeného pohybu
osob v této dosud klidné oblasti.
Po dobu cca 1 týdne se negativně projeví zemní práce v podobě vibrací při zatloukání
štětových stěn.
Provozem dopravních a stavebních mechanismů na narušeném půdního povrchu hrozí se
zvyšuje riziko prašnosti.
V průběhu výstavby dojde k likvidaci pobřežních porostů a vegetace břehů.
Při realizaci záměru nelze vyloučit úniky paliv a maziv ze stavebních strojů a mechanizmů;
jedná se o havarijní stavy, které jsou řešeny standardními opatřeními.
Dalším vlivem je přímá likvidace předmětů ochrany (především vývojových stádií) nebo
jejich stanovišť.
Intenzita vlivu na předměty ochrany je odvislá od citlivosti jednotlivých druhů a případně i
jedinců. Nejméně ohroženou skupinou se jeví ptáci.
V rámci navrženého záměru nelze vyloučit ani vznik nových stanovišť, a to především v
oblasti břehů a plánované zeleně.
Vlivy v průběhu provozování záměru
Vlivy vznikající v době provozování záměru lze rozdělit na vlivy působící přímo v oblasti
záměru, a na vlivy, které způsobí následný provoz plavidel a pohyb osob v lokalitách
navazujících na oblast záměru.
Rušení a další negativní dopady způsobené provozem lodní dopravy přímo v oblasti záměru
budou zřejmě minimální. Bude se pravděpodobně jednat o rušení pohybem osob a plavidel.
Závažnost tohoto vlivu bude stoupat především v období rozmnožování předmětů ochrany,
které se ve většině případů kryje se začátkem turistické sezóny.
Narušení litorální zóny vlnami způsobenými pohybem plavidel bude v této umělé části toku,
vzhledem k umělému tvarování koryta a jeho opevnění kamenným záhozem, nepodstatné.
Rizikem je případný únik pohonných hmot, maziv a dalších látek při stání, údržbě a
doplňování paliva.
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8. Vyhodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany
Vlivy v průběhu realizace záměru
Významnost vlivů popsaných v souvislosti s realizací stavebních prací a terénních úprav při
uskutečňování záměru se odvíjejí od rozsahu a intenzity provádění prací, a od jejich
načasování. V prostoru záměru se v linii břehu vyskytují živné rostliny (Rumex
hydrolapathum, R. sanguineus). Tato linie bude při realizaci záměru odstraněna v délce cca
135 m. Vzhledem k předpokládanému zastoupení živných rostlin v EVL, ale i v okolí
(například v prostoru dnešního přístaviště), a vzhledem k délce poškozeného břehu a jeho
návaznosti na destruované plochy, lze tyto ztráty považovat za přijatelné.
Pokud budou stěžejní práce prováděné mimo vegetační období, a případně mimo období
rozmnožování předmětu ochrany (Lycaena dispar je dvougenerační druh s rozmnožováním
duben až červen a červenec až září), pak bude jejich významnost na předměty ochrany
soustavy Natura 2000 minimální. Bude docházet maximálně ke ztrátám na kuklách zimujících
jedinců. Tato skutečnost je však pouze teoretická – v roce 2009 entomologický průzkum druh
v lokalitě nezaznamenal. Dospělce motýlů (imaga) stavba ani provoz záměru neohrozí díky
jejich disperzní schopnosti.
Z hlediska vlivu na předměty ochrany ptačí oblasti je stěžejní likvidace zeleně, která plní v
tomto úseku roli zdrojů potravy a také doupných stromů pro strakapoudy. Ztráta linie stromů
o délce cca 135 m však není vzhledem k velikosti dotčené ptačí oblasti zásadní. Další
ovlivnění může nastat rušením při výstavbě i provozu záměru pro motáka pochopa, který se
může s vysokou pravděpodobností vyskytovat v přilehlých rákosových porostech. Vzhledem
k četnosti druhu je jeho významné ovlivnění vyloučeno.
Vlivy v průběhu provozování záměru
Významnost vlivů vznikajících při provozování záměru lze odvodit na základě údajů o
frekvenci a časovém rozložení užívání záměru. Ačkoli nejsou známy konkrétní údaje, lze
předpokládat, že vzhledem ke klimatickým podmínkám a všeobecným zvyklostem bude
intenzita provozu gradovat spolu s nárůstem turistického ruchu v období letních prázdnin.
Po předpokládaném zimním klidu bude frekvence provozu narůstat až se zahájením letní
turistické sezóny. Významné zvýšení užívání záměru lze předpokládat o víkendech a svátcích.
Striktně vztaženo k předmětu ochrany dotčené EVL lze konstatovat, že ani provoz záměru,
ani případné mimořádné události týkající se zejména znečištění vod neovlivní předmět
ochrany dotčené EVL. Rušení provozem záměru se může dotknout citlivějších ptačích druhů
(moták pochop).
Tabulka vlivů na předměty ochrany
Kód
Lokalita
CZ0623797 EVL
Strážnicko
CZ0621025 PO
Bzenecká
Doubrava Strážnické
Pomoraví

Kód
1060
A031
A224
A081
A246
A429
A238

Předmět ochrany
ohniváček černočárý Lycaena dispar

Vliv Poznámka
-1 Zasažení živných rostlin,
omezení areálu
čáp bílý Ciconia ciconia
0 Bez vlivu
lelek lesní Caprimulgus europaeus
0 Bez vlivu
moták pochop Circus aeruginosus
-1 Možné rušení pohybem
osob
skřivan lesní Lullula arborea
0 Bez vlivu
strakapoud jižní Dendrocopos syriacus -1 Omezení areálu a zdrojů
kácením dřevin
strakapoud prostřední Dendrocopos
-1 Omezení areálu a zdrojů
medius
kácením dřevin
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9. Závěr
Z podkladů získaných na základě biologického průzkumu lokality, z předpokládané míry a
intenzity pravděpodobných vlivů na předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000, a na
základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že realizace záměru „Rekreační
přístav Petrov“ nebude mít významný negativní vliv na předměty ochrany lokalit soustavy
Natura 2000, a to na EVL Strážnicko (CZ0623797) ani na PO Bzenecká Doubrava Strážnické Pomoraví (CZ0621025).
Vzhledem k disperzní schopnosti imág ohniváčka a minimálnímu záboru přírodních biotopů u
všech dotčených předmětů ochrany lze vyloučit negativní vliv na integritu lokalit soustavy
Natura 2000.

10. Zmírňující opatření a další doporučení
Zemní práce na odstranění břehové linie omezit na období říjen – březen.
V průběhu výstavby provádět opatření ke snížení prašnosti v oblasti záměru.
Kácení stromů je nutno provádět v době vegetačního klidu. Vhodné bude vysázení náhradní
zeleně odpovídajícího druhového složení.
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