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1. SHRNUTÍ
Druhá etapa manažerské části studie „Socioekonomická analýza prodloužení Baťov a
kanálu o úsek Hodonín - soutok Morava/Dyje“ navazuje plynule na prvou etapu, která
stanovila základní rámec pro další postup prací.
Prvá etapa, jako podklad pro etapu druhou, popsala základní trendy rozvoje
rekreační plavby v Evropě a v ČR, přiblížila podmínky pro rozvoj rekreační plavby, a
to technické podmínky (lodní park, infrastruktura), identifikovala současně známé
finanční zdroje (popis
současných verzí příslušných operačních programů
strukturálních fondů a domácích finančních zdrojů) , shrnula legislativní podmínky a
připomněla související základních dopravně a regionálně rozvojové dokumenty. U
Baťova kanálu stručně zmínila historii jeho výstavby ve 30. letech a obnovy v 90.
letech 20. století až do současnosti . Pro druhou etapu popsala studie ve své první
etapě základní vymezující faktory: technický obsah a rozsah, návrh parametrů
prodlužované vodní cesty, návrh etapizace, návrh marketingových možností atd.
Druhá etapa studie „Socioekonomická analýza prodloužení Baťova kanálu o úsek
Hodonín - soutok Morava/Dyje – manažerská část“ odpovídá výše uvedenému
zadání a ve smyslu uzavřené smlouvy se zabývá (v koordinaci s technickou částí
„Studie“, zpracovávanou akciovou společností Vodní cesty) zejména marketingovou
a tržní analýzou a ekonomickou analýzou s hodnocením efektivity.
Tyto rozbory jsou provedeny pro obě varianty technického řešení, jak vyplynuly
z prací zpracovatele technické části studie.
Marketingová část studie detailně hodnotí zájmové území projektu, a to jak obecně,
tak speciálně z hlediska rekreační plavby ve všech jejích segmentech. Analyzuje také
potenciál cestovního ruchu a kapacitu zájmového území, dopravní obslužnost,
atraktivitu, návštěvnost a klientelu, institucionální zázemí, organizaci, řízení a
marketing cestovního ruchu, ubytovací, stravovací a volnočasové kapacity a
informační struktury. Zvláštní část je věnována analýze cílových skupin a odhadu
poptávky. Velmi cennou součástí je část, věnující se marketingové strategii
(marketingový mix, služby a produkty), stejně jako návrh komplementárních opatření
pro zvýšení úspěšnosti projektu při a po jeho realizaci. Důležitou součástí je také
rozbor finančních a nefinančních přínosů projektu.
Ekonomická část a výpočet efektivity vycházejí z finančních výnosů, formulovaných
v části marketingové a z investičních nákladů, definovaných v technické části
projektu. Podle platných postupů ŘVC ČR byly posuzovány obě varianty technického
řešení. Lze konstatovat, že 1. varianta technického řešení bude efektivní i při
realizaci všech 4 etap (úseků) projektu, zatímco 2. varianta jen při realizaci prvých 2
etap (případně „zlevněných“ 3 etap).

3

Prodloužení Baťova kanálu
socioekonomická analýza II. etapa

2. SHRNUTÍ TECHNICKÉ ČÁSTI STUDIE
Technickou část studie „Socioekonomická analýza prodloužení Baťova kanálu o úsek
Hodonín - soutok Morava/Dyje“ zpracovávala na základě samostatné zakázky
Jihomoravského kraje akciová společnost Vodní cesty. Její řešení odpovídá
zadáním, plynoucím z prvé etapy manažerské části studie.

2.1. Parametry vodní cesty
Otázka parametrů je především dána legislativní úpravou, platno u v České republice,
tj. zejména zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě v platném znění a
související vyhláškou č. 666/2004 Sb., která částečně novelizuje vyhlášku č.
222/1995 Sb. Vyhláška č. 666/2004 Sb. totiž zavádí novou třídu vodních cest – tř.“0“,
která parametricky vychází z rozměrů plavebních zařízení na Baťově kanálu, a je
platná i pro zkoumaný úsek řeky Moravy až k soutoku s Dyjí (citace: „Dopravně
významná využívaná vodní cesta uvedená v § 3 odst. 4 písm. c) zákona v úseku od
říčního km 207,0 po soutok s vodním tokem Dyje je vodní cestou 0. třídy." ).
Vyhláška stanovuje charakteristiku plavidel délka x šířka x ponor hodnot ami 20,0 x
5,0 x 1,2 m, pro plavební zařízení zavádí minimální délku 38,4 m, a minimální šířku
5,3 m; minimální hloubka plavební dráhy se uvádí 1,50 m.
Technická část studie vesměs dodržuje výše uvedené minimální parametry, pouze u
šířky plavebních komor se navrhuje zvětšení z minimální šířky 5,30 m na 5,50 m, tj. o
0,20 m. Tento návrh vychází z analýzy dostupných typů plavidel využitelných pro
plavbu v tomto úseku.
Specifickým problémem bylo stanovení maximálního plavebního průtoku, který
v interakci s existujícími mosty výrazně ovlivňuje návrhové podjezdné výšky, které
výše uvedená vyhláška pro tř. 0 nijak nespecifiku je. Nakonec se určujícím faktorem
pro stanovení maximálního plavebního průtoku stala právě podjezdná výška mostů,
která byla určena shodně s Baťovým kanálem na 3,5 m. Na celé trase se nacházejí
pouze dva mosty, které jsou v tomto směru limitující a to:
v km 82,112 železniční most tratě Břeclav - Kúty
v km 76,066 silniční most Lanžhot – Brodské
most

spodní hrana

podjezdná výška

hladina
3

3

podjezdná výška

hladina
3

3

mostovky

Q = 100 m /s

Q = 100 m /s

Q = 300 m /s

Q = 300 m /s

železniční most

158,28

154,396

3,88

155,72

2,56

silniční most

155,98

152,295

3,69

154,121

1,86
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most

spodní hrana mostovky

silniční most

155,98

podjezdná výška

hladina
3

3

Q = 120 m /s

Q = 120 m /s

152,46

3,52

Po vyhodnocení výpočtů průběhu hladin došel zpracovatel k názoru, že maximální
plavební průtok v úseku Hodonín – soutok s Dyjí má být shodný s úsekem
Moravy nad Hodonínem, tedy Q = 120 m3/s. Podjezdná výška při tomto průtoku bude
s jistou mírou nepřesnosti výpočtu dosažena i pod nejnižším mostem na trase, tedy
silničním mostem Lanžhot – Brodské v km 76,066.
Tabulka - Shrnutí návrhových parametrů pro prodloužení Baťova kanálu
Návrhové plavidlo (délka x šířka x ponor)
Plavební zařízení (délka x šířka x hloubka)
Podjezdné výšky mostů
Max. plavební průtok

20,0 x 5,0 x 1,2 m
38,4 x 5,5 x 1,5 m
3,50 m
120 m3/s

2.2. Etapizace
Záměr na prodloužení Baťova kanálu o úsek Hodonín – soutok Morava/Dyje je po
technické stránce řešen výstavbou šesti plavebních komor v parametrech
současné vodní cesty Otrokovice – Rohatec, tedy plavební třídy 0., dle příslušné
vyhlášky č.666/2004 MD ČR.
Skladba studie ve své technické části je provedena podle objektů a jím přiléhající ch
říčních úseků, aby je bylo možné v dalších stupních dokumentace řešit a projednávat
zcela samostatně. Konečně je nanejvýš pravděpodobné, že výstavba komor a tím
prodlužování vodní cesty bude probíhat v těchto postupných etapách.
Trasa byla rozdělena do následujících úseků:
I. Hodonín – Kopčany (jez Hodonín + zdrž jezu Kopčany)
II. Kopčany – Tvrdonice (jez Kopčany + zdrž jezu Tvrdonice)
III. Tvrdonice – Lanžhot/Brodské (jez Tvrdonice + zdrž Lanžhot/Brodské)
IV. Lanžhot/Brodské – soutok s Dyjí (jezy Lanžhot/Brodské, Lanžhot 1 a
Lanžhot 2)
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Přehledná mapa řešeného úseku
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2.3. Varianty technického řešení
Splavnění celého řešeného úseku mezi Hodonínem a soutokem Moravy s Dyjí navrhl
řešitel technické části ve dvou variantách, které lze po drobných úpravách objektů i
vzájemně kombinovat. Rozdíl obou variant označených 1 a 2, je ve způsobu, jak se
zajišťuje minimální plavební hloubka 1,5 m po celou dobu plavební sezóny a tím také
plavba nezávislá na aktuálních průtocích v řece. Minimální plavební hladina je vždy
položena do úrovně hydrostatické hladiny jezu a od této hladiny se odvíjí požadavek
na úroveň dna v celé šířce plavební dráhy. Tato hloubka, jak již bylo uvedeno
v kapitole 2.1., je 1,5 m, a musí být dodržena v šířce 20 m, což je šířka plavební
dráhy pro obousměrný provoz.
Varianta 1, řeší problém plavebních hloubek pomocí zvýšení úrovně
vybraných hydrostatických jezů nasazením pohyblivých klapkových konstrukcí na
jejich pevné prahy, nebo jejich opravou. Výška hradicích konstrukcí je navržena tak,
aby prohrábky na konci vzdutí jezu byly minimální nebo vůbec žádné. Tímto
způsobem by byly upraveny jezy Lanžhot 2 a Tvrdonice. U jezu Kopčany je navržena
pouze rekonstrukce poškozeného vaku.
Varianta 2, předpokládá zachování dnešního stavu jezů, což znamená, že
hydrostatická hladina v jejich zdržích se oproti současnému stavu nemění a je dána
úrovní jejich pevných prahů. U jezů Kopčany a Lanžhot 1, kde b yly v minulosti
vakové uzávěry, by v této variantě zůstal zachován dnešní stav – jezy jsou bez vaků.
Jelikož pevné prahy jezů jsou příliš nízké, musely by v rámci této varianty být pro
zajištění potřebné plavební hloubky provedeny poměrně rozsáhlé prohrábky dna řeky
Moravy. Toto řešení by si vyžádalo zvýšené provozní náklady na údržbu vodní cesty
pro nutnost odstraňování nánosů po každé větší vodě.
Část úseku IV. mezi jezem Lanžhot 2 a soutokem s Dyjí (km 74,117 – 69,50) by byl
ponechán bez úprav. V tomto úseku má řeka Morava přírodní charakter a hladinu
zde neovlivňuje žádnou vzdouvací stavba. Plavební hloubky jsou zde přímo závislé
na průtocích (hloubka 1,5 m je dosažena při průtoku 62 m 3/s. Bohužel žádné
technické opatření mimo výstavbu nového jezu pod s outokem Moravy a Dyje
(slovensko- rakouská hranice) není schopno tento stav řešit. Návrh takového jezu
není z pochopitelných důvodů zařazen do této studie.

2.4. Koordinace s jinými zájmy a záměry
1) Podle dostupných zjištění, provedených v rámci technické studie, není uvažované
prodloužení Baťova kanálu o úsek Hodonín – soutok Morava/Dyje v zásadním
konfliktu se zájmy ochrany přírody. Vhodnější se jeví varianta 1. Po stránce rybího
hospodářství je v návrhu pamatováno na rybí přechody.
2) Prodloužení Baťova kanálu o úsek Hodonín – soutok Morava/Dyje je řešeno tak,
že není v územním konfliktu s uvažovanou trasou průplavního spojení Dunaj-Odra.
Při případné realizaci tohoto průplavního spojení by se měnily kóty hladin v některých
zdržích (Lanžhot, Kopčany), s čímž konstrukce navržených „rekreačních“ plavebních
komor počítá.
7
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3) Prodloužení Baťova kanálu není v konfliktu s navrhovanými protipovodňovými
opatřeními. Je však nutné konstatovat (jak vyplynulo mj. z jednání na „kulatých
stolech“, že výstavba by byla více veřejně podporována, pokud by výstavba
protipovodňových opatření (samozřejmě v rámci samostatné investice) probíhala
paralelně s realizací rekreační vodní cesty.

2.5. Investiční náklady
Investiční náklady stanovil zpracovatel technické části na základě dostatečně
podrobných propočtů, přičemž v souladu s běžnou metodikou propočtu v úrovni
studie vložil do celkové sumy ke zjištěným nákladům stavební a technologické části
také 10% na nezahrnuté položky, 3% na zařízení staveniště, 5% rezervy a 7% na
průzkumné a projektové práce a inženýring.
Tabulka – Investiční náklady
612,21 mil. Kč
728,53 mil. Kč
1 151,01 mil. Kč
1369,70 mil. Kč

Varianta 1 celkem bez DPH
Varianta 1 celkem včetně DPH
Varianta 2 celkem bez DPH
Varianta 2 celkem včetně DPH

Z uvedeného přehledu je patrné, že varianta 1 je investičně významně
výhodnější, což potvrzuje také ekonomická analýza a posouzení efektivnosti (viz
dále).
Zpracovatel manažerské části provedl pro obě varianty návrh harmonogramu
realizace (viz příloha – tabulky) a to tak, aby výstavba byla časově reálná a aby
rozložení prací i finančních nákladů bylo co nejvíce rovnoměrné.

2.6. Závěry a doporučení technické části
Technická část studie prokázala, že po navrhovaných technických úpravách bude
možné provozovat kontinuální plavbu nezávislou na hydrologických podmínkách v
úseku jez Hodonín – jez Lanžhot 2 (km 101,77 - 74,117). V úseku jez Lanžhot 2 –
soutok s Dyjí bude plavba možná pouze v období dostatečných průtoků. Pro
zajištění celoroční plavby i v tomto dolním úseku by bylo nutné postavit nové
vzdouvací zařízení (jez) pod soutokem Moravy a Dyje, tedy v území mimo ČR. Návrh
takového jezu není v současné době zatím příliš reálný a vzhledem k okolnostem
není předmětem této studie.
Splavnění Moravy pro turistickou plavbu je možné pomocí technických opatření
navržených v obou variantách. Náklady spojené se splavněním Moravy pro
turistickou plavbu (plavební třída 0) pomocí technických opatření navržených ve
variantě 1, jsou odhadovány na přibližně 612,2 mil. Kč. Náklady na technické
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řešení pomocí varianty 2, která nezasahuje do konstrukcí dnešních jezů, jsou
odhadovány na 1 151 mil. Kč.
DOPORUČENÍ:


pro další řešení projektové dokumentace jednoznačně doporučujeme
variantu 1 ve všech řešených úsecích



v případě zájmu o prodloužení plavby do řeky Dyje, vyvolat mezinárodní
jednání o výstavbě jezu pod soutokem Moravy a Dyje, tedy v úseku, kde
Morava tvoří hranici mezi Slovenskem a Rakouskem



v dalším stupni projektové dokumentaci sloučit zájmy plavby, ochrany přírody
(výstavba rybích přechodů) a zájmy na využití hydroenergetického potenciálu
řeky Moravy (zvážit výstavbu MVE u jednotlivých jezů, zejména u těch stupňů,
kde je navrhována pohyblivá hradicí konstrukce a zvýšení spádu)



zvážit návrh slovenského SVP - povodie Moravy na snížení úrovně pevného
prahu jezu Kopčany a jeho vybavení pohyblivou hradicí konstrukcí (úprava
jezu v rámci protipovodňových opatření)
zvážit možnost paralelní výstavby protipovodňových opatření (v rámci jiné
investice).



9

Prodloužení Baťova kanálu
socioekonomická analýza II. etapa

3. SHRNUTÍ MARKETINGOVÉ ČÁSTI STUDIE
Cílem marketingové části bylo posouzení zájmového území z pohledu marketingu
cestovního ruchu a pro stanovení možných přínosů z rozvoje cestovního ruchu za
účelem ekonomického posouzení výše jmenovaného záměru. Její součástí je rovněž
rámcové posouzení stavu infrastruktury cestovního ruchu, kvality lidských zdrojů,
institucionálních struktur a jejich připravenosti pro tržní uplatnění zájmového území.
Záměr prodloužit Baťův kanál a splavnit tak další část řeky Moravy pro rekreační
plavbu je významným projektem nadregionálního významu, jenž má svými
dopady a přínosy význam nejenom pro kraje Jihomoravský a Zlínský, ale pro
sousedící Slovensko a Rakousko. Tento projekt má zásadní význam pro rozvoj
udržitelného cestovního ruchu dotčených oblastí. Současně dává příležitost k
revitalizaci a zlepšení ochrany dosud málo využívaných a přitom z naučného
hlediska nesmírně cenných památek a dědictví Velkomoravské říše, k jejich
smysluplnému využití pro cestovní ruch. V neposlední řadě záměr podporuje a
vyžaduje vznik nových podnikatelských příležitostí a pracovních míst ve službách,
čímž významným způsobem přispívá k posílení ekonomické udržitelnosti zájmového
území. Pro dosažení uvedených přínosů jsou však nezbytné komplementární
projekty podpory rozvoje lidských zdrojů v dotčených oblastech, projekty podpory
malých a mikropodnikatelských aktivit spojených s investičními záměry (přístaviště,
půjčovny plavidel, přepravní služby, stavba plavidel, ubytovací, stravovací a
doplňkové služby atd.), projekty pro revitalizaci, zpřístupnění a rekonstrukci památek
v dotčené oblasti a částečně i dopravní infrastruktury a zejména pak realizace
projektu propagace a marketingové podpory celé vodní cesty s jasným
marketingových poselstvím pro přesně definované cílové skupiny, nezapomínaje na
jasný a jednoznačný management celé vodní cesty z hlediska cestovního ruchu.
V tomto rozměru má celý projekt významný vliv na rozšíření nabídky cestovního
ruchu České republiky v mezinárodní konkurenci. Výše jmenované
komplementární projekty sice nejsou předmětem podrobného rozboru a posouzení
v rámci této studie, jejich zaměření však studie ale v hlavních směrech nastiňuje.

3.1. Přínosy záměru prodloužení vodní cesty
Přínosy finanční povahy jsou přímo kvantifikovatelné a jejich odhad je založen na
vyhodnocení očekávaných tržeb cestovního ruchu, jež vzniknou v zájmovém území
v důsledku realizace investice při využitím dosavadních výsledků a výkonu
cestovního ruchu zájmové oblasti.
Přínosy nefinanční povahy spočívají především v příspěvku realizace
hodnoceného investičního záměru v kombinaci s následnými projekty (lidské zdroje,
památky, podpora podnikání, marketing, destinační management) k odstranění
faktorů limitujících rozvoj cestovního ruchu, podnikání v zájmové oblasti a
jejího udržitelného rozvoje. Tyto faktory byly sestaveny z výsledků analýz
zpracovatelů za využití výsledků SWOT analýzy, jež vznikla na společných jednáních
významných partnerů zastupujících různé zájmy a činnosti v zájmovém území při
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přípravě této studie („kulatý stůl“ v srpnu 2006) – počínaje státní správou přes
samosprávy, nevládní organizace i podnikatele v srpnu 2006. Proto jsou její výstupy
zpracovateli považovány za mimořádně relevantní.
V této souvislosti jde zejména o tyto přínosy nefinanční pov ahy:
 vytvoření podmínek pro přivedení návštěvníků a turistů především do oblasti
Hodonín – Lanžhot;
 příspěvek ke stabilizaci a nárůst počtu návštěvníků a turistů na již
splavněných částech Baťova kanálu;
 příspěvek k prodloužení pobytu turistů, zvýšení jejich útrat v zájmovém území
a zlepšení využití současných kapacit služeb při využití dostupných
zdrojových území a atraktivit (okolní památky UNESCO, Brno, Bratislava,
Vídeň, archeoskanzen Modrá atd.);
 příspěvek k posílení turistického renomé zájmové oblasti;
 další posílení povědomí široké odborné i podnikatelské veřejnosti o
potenciálu Moravy;
 další impulsy pro rozvoj šetrné dopravy obecně a jejího propojování (např.
vodní doprava + cyklodoprava);
 příspěvek k zajištění dalšího rozvoje a mezinárodního využití Moravy pro
rekreační plavbu a udržitelného rozvoje zájmových území prostřednictvím
cestovního ruchu;
 příspěvek ke zlepšení mezinárodní komunikace a rozvoj partnerských vztahů;
 impuls pro zlepšení kvality infrastruktury v zájmovém území včetně zlepšení
péče, ochrany a využití památek v zájmovém území, jež má dopad na kvalitu
života obecně v zájmovém území;
 zlepšení porozumění zájmům protipovodňové ochrany, ochrany přírody a
rozvoje podnikání v cestovním ruchu, zlepšení komunikace představitelů
těchto zájmů a hledání společných řešení;
 pobídnutí k inovacím nabídek cestovního ruchu zájmového území (například
spojením s fenoménem (Velké) Moravy);
 tlak na zlepšení komunikace všech důležitých hráčů (kraje, instituce,
podnikatelé, obce, mikroregiony atd.) a impuls ke zlepšení koordinace rozvoje
cestovního ruchu;
 impuls pro zlepšování podmínek pro rozvoj mikro a malých podniků (například
zlepšením dostupnosti podpůrných nástrojů a zdrojů).
 podpora rozvoje tradičních řemesel v cestovním ruchu v zájmové oblasti,
která může mít i podobu historických způsobů dopravy (přívoz, monoxyl –
užití i výroba)
 podpora dalšího rozvoje agroturistiky v souvislosti s pěstováním vinné révy
atd.
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3.2. Analýza rekreační plavby
Rekreační plavbou je pro tuto marketingovou studii rozuměn provoz lodí o
rozměrech, odpovídajících tř. 0 podle vyhlášky č. 666/2004 Sb., a to lodí obytných
(nájemních či soukromých) s kapacitou v jednotkách osob k tomuto účelu speciálně
postavených (zejména hausbótů, rekreačních obytných plavidel typu Pénichette
apod.), dále lodí výletních – pasažérských s kapacitou v desítkách – stovkách osob,
provoz osobních motorových člunů a prámů, restauračních a kajutových lodí a
rovněž provoz nemotorových plavidel (kánoí, kajaků, raftů atd.).
Analýza stavu a potenciálu rekreační plavby na vodní cestě ukazuje, že její
prodloužení přispěje omezeně k rozvoji vodáckých aktivit, ale je vysoce významné
pro rozvoj segmentů „motorové čluny a prámy“ (nárůst poptávky i využití), „výletní
lodi“ (nárůst poptávky i využití) a „obytné lodi“ (nárůst poptávky i využití s vysokými
ekonomickými přínosy v celém zájmovém území). Potenciál pro růst nemotorové
plavby je v rozvoji netradiční plavby, zejména v podobě velkomoravských monoxylů,
jež může významně přispět ke zvýšení atraktivity zájmového území z pohledu
cestovního ruchu a zvýšení potenciálů pro branding. Prodloužení vodní cesty vytváří
zásadní předpoklady pro další rozvoj Baťova kanálu a celého zájmového území.
Další rozvoj vodní cesty perspektivními aktivitami (osobní motorové lodi a prámy,
výletní lodi, obytné lodi, netradiční plavba) kromě přímého ekonomického přínosu
přináší i mocný multiplikační efekt do celého zájmového území. Bez realizace
prodloužení a souvisejících opatření lze v zájmovém území (Hodonín – Lanžhot,
případně soutok) rozhodující impuls pro rozvoj cestovního ruchu a s tím spojených
pracovních příležitostí v terciérní sféře hledat podstatně obtížněji.

3.3. Analýza potenciálu cestovního ruchu a kapacity
zájmového území
Rekreační plavba je v současné době provozována zejména na obnovených vodních
cestách původního Baťova kanálu, částečně i v řečišti řeky Moravy. Obdivuhodný
rozkvět rekreační plavby v oblasti je výsledkem několika málo let, kdy se návštěvnost
zvyšovala od počátků v letech 1996 na úrovni „0“ až po více než 50 000 osob po
roce 2000. Na tomto výsledku se podílela celá armáda nadšenců. Přesto v poslední
době došlo k poklesu návštěvnosti o cca 20%. Důvody jsou spatřovány zejména ve
vyčerpání extenzívního rozvoje, v nedostatku kvalitnějších a sofistikovanějších
služeb, jež by lépe odpovídaly měnícím se nárokům cestovatelů. S tímto závěrem se
zpracovatelé marketingové části studie plně ztotožňují. Přesto považují fenomén
„Baťův kanál“ za ojedinělý nejenom v České republice a přes uváděný pokle s
v návštěvnosti má podle zpracovatelů stále vysoký rozvojový potenciál pro cestovní
ruch.
Celosvětově roste poptávka po neobvyklých aktivitách a neopakovatelných
zážitcích, jež jsou nepřenositelně a výhradně spojeny s jedinečným místem
dovolené (gastronomie, kulturní události atp.) a kvalitních službách, jež mají
vysokou přidanou hodnotu. Tyto trendy jsou patrné i u domácí klientely. Zvyšuje se
prodej i obsluha elektronickými kanály. Z hlediska finanční udržitelnosti je třeba,
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Prodloužení Baťova kanálu
socioekonomická analýza II. etapa

aby tato přidaná hodnota byla v maximální míře vytvářena místními komunitami a
aby v těchto komunitách, přetvořena do finanční podoby, v maximální míře zůstávala.
To se týká i maximalizace délky pobytu cestovatelů v oblasti.
V cestovním ruchu se projevují i globální demografické změny, zejména stárnutí
populace. Studie proto neopomíjí potřeby této očekávané rostoucí cílové skupiny,
označované jako 50+. Tato skupina patří mezi dobře situované a rekreační plavba
patří mezi typické způsoby trávení volného času a rekreace v celé Evropě.
Při hodnocení atraktivity zájmového území je pro atraktivitu v konkurenci obdobných
lokalit velmi důležitá relevantnost pro marketing a branding cestovního ruchu
v zájmové oblasti. Nejvyšší váha v hodnocení atraktivnosti toho či onoho regionu
z pohledu památek je jednoznačně přisuzována památkám ze seznamu UNESCO.
Vídeň, Lednice/Valtice, Brno, Kroměříž, Olomouc a polský Krakow jsou na seznamu
UNESCO World Heritage Sites, Bílé Karpaty a Pálava, resp. Dolní Morava
(rozšířeno a přejmenováno v roce 2003) jsou na seznamu UNESCO Biosphere
Reserve. Proto jsou tato místa prvotřídními atrakcemi s jasně danou hodnotou
z pohledu vzdáleného cestovatele. Jakkoliv se může zdát, že argumentace Vídní,
Prahou či Krakovem je pro zájmové území nerelevantní, opak je pravdou. Zejména
z pohledu zámořských klientů je třeba nabízet něco, co znají, co má zvuk a co je
relativně blízko a do této kategorie jmenovaná města patří. K tomu přistupuje
bohatství folklóru (region Slovácko, Strážnice, jednotlivé vsi, muzea, hudba,
slavnosti atd.), jež je atraktivní, lehce uchopitelné a srozumitelné jak domácím, tak
zahraničním návštěvníkům a turistům.
Slibně se rozvíjí vinařská turistika, jež je z gastronomie nejlépe organizována,
ačkoliv i zde je stále prostor ke zlepšování. Novým impulse m jsou tzv. kulinární
lodě, rychle a úspěšně se rozvíjí i lázeňství v Hodoníně a nově i v Lednici.
V neposlední řadě v zájmovém území a jeho okolí lze nalézt další bližší či
vzdálenější památky, zámky apod.. Zájmová oblast nabízí i řadu dalších přírodních
pozoruhodností.
Žádná z výše uvedených atraktivit však nemá dostatečný výjimečný obsah pro
marketingové využití a budování silné a nezaměnitelné značky, jež by se dal shrnout
do jedné věty a kvůli němuž se se rozhodne turista „jet přes půl světa“. Výjimku
tvoří podle názoru zpracovatelů právě BAŤŮV KANÁL, jenž na první poslech i
neznalému sděluje, že je zde spojitost se světově význačným jménem. V samotném
hodnoceném území se také nabízí jedna velmi výrazná charakteristika a tou je
Velkomoravské dědictví.
Shrnutí:
Zájmové území je z pohledu vzdálené klientely potenciálně velmi atraktivní zejména
pro vysokou koncentraci památek UNESCO v relativně malé vzdálenosti, pro
klientelu z menších vzdáleností také pro folklór a víno. Samozřejmým hlavním
atributem je samotná plavba. Pro jednoznačnou identifikaci území na trhu cestovního
ruchu se jeví největší potenciál ve spojení Baťův kanál (byť vodní cesta je podstatně
delší než původní kanál), jako vysoce atraktivní téma s velkým potenciálem rozvoje
je téma Velké Moravy.
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3.4. Institucionální zázemí, organizace, řízení
Z analýz širšího zájmového území (tedy celého současného Baťova kanálu a jeho
okolí) je zřejmé, že zde působí řada silně motivovaných osobností místních i ze
vzdálenějších míst, které iniciovaly dosavadní raketový růst obnovy a využití Baťova
kanálu a podílely se na jeho úspěchu. Za podobných okolností byla připravena
stavba „prístavu Skalica“ nebo stavba plavební komory v Sudoměřicích. Také plán
prodloužení vodní cesty z Hodonína po soutok Dyje a Moravy má obdobné rysy.
Druhou stranou mince je pak schopnost všech zainteresovaných řídit rozvoj
cestovního ruchu na úrovni současného poznání, využít plně jedinečné příležitosti
nabízené rekreační plavbou po Baťově kanálu. Pro to jsou potřebné nejenom orgán y
a instituce včetně státních, zejména v oblasti investic, ale zcela zásadní roli hrají i
další partneři z oblasti samosprávy, nevládních organizací, podnikatelské organizace
a podnikatelé samotní, z oblasti ochrany přírody. Tito partneři se účastnili kulatých
stolů, jež byly součástí prací na přípravách k prodloužení vodní cesty a byly
spoluautory SWOT analýzy.
Řeka Morava, resp. Baťův kanál jako celek, je rozdělen administrativními hranicemi
dvou krajů – Zlínského a Jihomoravského. Pro rozvoj této vodní cesty a její
marketing je však více než žádoucí postupovat jednotně a společně , a to i
mezinárodně se Slovenskem a Rakouskem.
Zpracovatelé zásadně prosazují názor a silně doporučují, aby pro marketing celého
Baťova kanálu a posilování značky byla co nejdříve stanovena jednotná pravidla bez
ohledu na hranice krajů či zemí. Úspěch, silná značka, nezaměnitelná identita a
skutečné marketingové plánování a směrování vychází především z praktických,
reálně existujících předpokladů, podmínek, potřeb a silných stránek zájmového
území. Spojení „Baťův kanál“ mezi ně jednoznačně patří.
Shrnutí:
Z těchto poznatků je zřejmé, že v širší zájmové oblasti existují pro rozvoj cestovního
institucionální předpoklady, nelze však dosud mluvit o
ruchu dobré
systematickém řízení cestovního ruchu v destinaci. Jako reálné se jeví brzké
nalezení společných a jednotných postupů a přístupů k posílení destinační funkce
Baťova kanálu o.p.s. a zajištění jejího minimálního provozního kapitálu nezávisle na
grantech, dotacích a rozvojových projektech. Nezbytné je zavedení pravidel do
užívání značky „Baťův kanál“, jejichž součástí musí být i určité kvalitativní
požadavky na uživatele. Pro identifikaci samotného zájmového území Hodonín –
Lanžhot – soutok navrhují zpracovatelé využít téma „Velká Morava“. Nezbytné je
stálé a systematické prohlubování spolupráce s profesionály v cestovním ruchu
v místě, mimo zájmové území i mimo Českou republiku. Stejně tak nezbytná je
komunikace se všemi partnery z dalších sektorů a vstřícnost a respekt k jejich
potřebám a prioritám. Týká se to zejména požadavků ochrany přírody (viz území
Natura 2000) a požadavků na protipovodňovou ochranu.
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3.5. Omezující faktory
Zpracovatelé marketingové části studie pokládají (vedle absence prodloužení vodní
cesty) pro zájmové území za limitující některé konkrétní faktory:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)

vysoký podíl jednodenních návštěvníků namísto pobytu turistů s
přenocováním;
krátká doba pobytu turistů v zájmové oblasti a jejich nízká útrata;
nepropojenost a nedostatečná délka vodní cesty, jež neumožňuje dobu
pobytu prodloužit;
nedostatečná propustnost vodní cesty v hlavní turistické sezóně
(komorování), jež omezuje návštěvnost;
převažující jednoduchá a nekomfortní infrastruktura zejména ubytování,
částečně i stravování v bezprostředním okolí vodní cesty; ta spolu s malou
nabídkou komfortních plavidel pro delší pobyt definuje převažující typ klientely
a limituje úroveň příjmů z cestovního ruchu obecně ;
nedostatečná nabídka a výměna informací v území, tříštění sil, neuspokojující
aktuálnost, jazyková i grafická úroveň části IT prezentací; to vede k nízkému
využití kapacit cest. ruchu v oblasti a k negativnímu hodnocení návštěvníky a
turisty;
duplicity, nespojitost a nekonzistentnost marketingových aktivit, značná
závislost na aktivitě nepodnikatelského sektoru; výsledkem je malá účinnost
marketingu a jeho neudržitelné financování;
nedostatečné využití potenciálu Velkomoravského dědictví;
neregulovaná značková politika destinace, vedoucí ke snižování hodnoty
značky;
nižší stupeň partnerství mezi subjekty, zainteresovanými v sektoru cestovního
ruchu;

Řešení výše uvedených limitů rozvoje spočívá v přípravě a realizaci komplexního,
široce pojatého, střednědobého, rozvojového projektu zaměřeného na prodloužení
vodní cesty nejenom po technické stránce, ale i po stránce rozvoje lidských zdrojů,
marketingu a řízení cestovního ruchu na regionální úrovni v zájmovém území. Jeho
jádrem je:
a) prodloužení vodní cesty tak, aby byla zaručena její splavnost pro
rekreační lodě nejméně z Hodonína do Lanžhota; další prodloužení pod
Lanžhot vyžaduje mezinárodní akci Slovensko -Rakousko;
b) realizace komplementárních aktivit v oblasti rozvoje lidských zdrojů,
v oblasti informačních systémů a v oblasti řízení cestovního ruchu na
vodní cestě, propagace, marketingu a brandingu;
komplementárních
projektů
směřujících
k revitalizaci,
c) realizace
zpřístupnění a zlepšené ochraně památek Velkomoravského dědictví.
Takto pojatý komplexní projekt pak jednoznačně a zásadně napomáhá odstranit
limity rozvoje popsané v předchozí kapitole a přispívá k udržitelnému rozvoji
zájmového území i přilehlého regionu. Projekt „prodloužení“ využívá takřka všech ny
silné stránky a příležitosti v oblasti cestovního ruchu, zejména pak v ojedinělých
souvislostech – navazuje na populární vodní cestu (Baťův kanál), vyzdvihuje
neopakovatelné Velkomoravské dědictví oblasti, přináší řadu příležitostí k podnikání.
Takto široce pojatý projekt ovšem potřebuje i širokou politickou podporu na centrální,
krajské i místní úrovni.
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3.6. Marketingová strategie
Základními elementy marketingové strategie je:
 využití tématu památek UNESCO;
 využití tématu Velké Moravy;
 prioritní (nikoliv výhradní) orientace na ty cílové skupiny, jež mají vyšší
schopnost útraty (především nájemci obytných lodí) a organizované vícedenní
programy s využitím vodní cesty;
 orientace na cca týdenní a víkendové pobyty na lodi
 kombinace plavby s cyklistikou
 podpora nabídky tématických plaveb včetně edukativních - ekologie,
kulinářské plavby za vínem, školní výlety apod.
Marketingová strategie bude sestávat z těchto kroků:
 sjednocení a posílení identity turistické nabídky „Baťův kanál“;
 příprava produktových balíků pro příslušné cílové skupiny ;
 příprava informačních toků a jejich nosičů (IT, tištěné, kombinované
navigační systémy v terénu včetně multimédií);
 příprava a realizace mediálních kampaní;
 posílení destinačního managementu;
Pro účely přípravy a realizace marketingové strategie pak navrhuje zpracovatel
vytvořit samostatný „měkký“ (neinvestiční) projekt, jež bude v praktické rovině
připraven a realizován nejlépe na úrovni budoucího jednotného destinačního
managementu Baťova kanálu.

3.7. Kvantifikace finančních přínosů
Pro účely ekonomického hodnocení (viz dále) byly kvantifikovány přínosy pomocí
„osobodnů“, tedy pobytových dnů. Pro jejich ocenění byly použity výdaje a struktura
návštěvnosti podle komparace různých pramenů a za využití expertních odhadů
zpracovatele.
Dále uvedené tabulky jsou výtahem z podrobnějších tabulek, které obsahuje
marketingová část studie; i tento výtah ale dobře dokumentuje konzervativnost
příslušných prognóz – i ve srovnání se současným stavem na Baťově kanálu - a
proto je lze brát za vysoce hodnověrné.
Příslušné výpočty byly pak dále využity pro ekonomické hodnocení a výpočty
efektivnosti (samostatná příloha).

16

Prodloužení Baťova kanálu
socioekonomická analýza II. etapa

Tabulka - Celkové počty osobodnů dle jednotlivých segmentů
jedn.

Rok
1)*

méněutrácející 40%

osoboden

0

0

80

víceutrácející 60%

osoboden

0

0

120

CELKEM

osoboden

0

0

200

Cílová skupina
Vodáci a rekreanti
CELKEM

rok
2)*

rok
3

rok
9
…
…
…

2 000

rok
10
800
1 200
2 000

1 400

1 400

5 600

5 600
7 000

800
1 200

…
Rekreační plavba
pronajímané obytné
lodě

méněutrácející 20%
víceutrácející 80%

CELKEM

osoboden

0

0

140

osoboden

0

0

560

osoboden

0

0

700

Rekreační plavba

méněutrácející 20%

osoboden

0

0

100

Pronaj. prámy a čluny

víceutrácející 80%

osoboden

0

0

400

osoboden

0

0

500

CELKEM

…
…
…
…
…
…
…

7 000
1 000
4 000
5 000

…
Rekreační plavba

méněutrácející 40%

Soukr. lodě - hausbóty

víceutrácející 60%

CELKEM

osoboden

0

0

200

osoboden

0

0

300

osoboden

0

0

500

…
…
…

2 000
3 000
5 000

1 000
4 000
5 000
2 000
3 000
5 000

…
Výletní plavba

méněutrácející 40%
víceutrácející 60%

CELKEM

osoboden

0

0

1 200

osoboden

0

0

1 800

osoboden

0

0

3 000

SOUČET

0

0

4 900

…
…
…
…

30 000

12 000
18 000
30 000

49 000

49 000

12 000
18 000

)* výstavba 1. etapy

Tabulka – Finanční přínosy v tis. Kč dle jednotlivých segmentů
rok

rok

rok

jedn.

.

1)*

2)*

9

10

Méněutrácející 40%

CZK

0,9

0

0

…

720

720

víceutrácející 60%

CZK

1,4

0

0

…

1 680

1 680

0

0

…

2 400

2 400

Cílová skupina
Vodáci a rekreanti
CELKEM

CZK

rok

Rekreační plavba

Méněutrácející 20%

CZK

1,92

0

0

…

2 688

2 688

Pronaj. obytné lodě

víceutrácející 80%

CZK

4,76

0

0

…

26 656

26 656

0

0

…

29 344

29 344

CELKEM

CZK

Rekreační plavba

méněutrácející 20%

CZK

0,75

0

0

…

750

750

Pronaj prámy a čluny

víceutrácející 80%

CZK

1,25

0

0

...

5 000

5 000

0

0

…

5 750

5 750

CELKEM
Rekreační plavba
soukromé lodě hausbóty

CZK
méněutrácející 40%

CZK

0,5

0

0

…

1 000

1 000

víceutrácející 60%

CZK

1

0

0

…

3 000

3 000

0

0

…

4 000

4 000

CELKEM
Výletní plavba

CZK
méněutrácející 40%

CZK

0,6

0

0

…

7 200

7 200

víceutrácející 60%

CZK

1,1

0

0

…

19 800

19 800

CELKEM

CZK

0

0

…

27 000

27 000

SOUČET

CZK

0

0

…

68 494

68 494

)* výstavba 1. etapy
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3.8. Komplementární opatření
Možným a nezbytným strategickým cílem pro zájmové území je posílit využitelnost
výjimečných možností daných fenoménem Baťova kanálu a související rekreační
plavby do roku 2015 tak, aby produkty zájmového území byly unikátní,
nezaměnitelné svým obsahem i vnějšími atributy a konkurenceschopné na
evropském trhu, aby odpovídaly očekávaným trendům v cestovním ruchu a
požadavkům na environmentální, socio - kulturně, finanční i institucionální udržitelnost
a umožnily podstatně a trvale zvýšit výnos cestovního ruchu v zájmovém území.
K realizaci tohoto cíle za smysluplného využití nově budovaného „hardwaru“ pro
cestovní ruch (v případě zájmového území plavebních komor, jezů atd.) je nezbytné
zajistit i příslušný „ovládací software“. Ten je specifikován v podobě
komplementárních opatření, přičemž metodou, jak je uvést do života, je příprava a
realizace samostatných, byť úzce provázaných projektů s podporou veřejných
zdrojů v letech 2007 – 13.
Mezi tato komplementární opatření nepochybně patří efektivní management a
budování partnerství, posilování identity zájmového území a branding, informační
systémy a společný marketing, zvyšování odbornosti a rozvojová opatření v oblasti
infrastruktury a podnikání. Ke všem těmto oblastem dává marketingová část studie
vhodné návrhy.

3.9. Závěry
Marketingová část projektu „Socioekonomická analýza prodloužení Baťova kanálu o
úsek Hodonín – soutok Morava/Dyje“ je koncipována nejenom jako posouzení
současného stavu a odhad budoucí poptávky, ale je vedena snahou přispět k využití
jedinečných a neopakovatelných stránek regionu pro budoucí úspěšné využívání
celé vodní cesty a udržitelný rozvoj přilehlého území.
V úvahu bere nejnovější trendy a očekávání. Roste konkure nceschopnost
rozvíjejících se trhů, tzv. emerging markets, kam zájmové území patří, pozornost se
stále více soustřeďuje na environmentální témata, jako jsou například klimatické
změny na planetě, k nimž přispívá cestovní ruch leteckou dopravou, poškozování
biodiverzity cestovním ruchem atd. Vysoce důležité jsou otázky bezpečnosti v reakci
na globální rizika (zejména terorismus) a rovněž skutečnost, že úspěšné destinace
se profilují prostřednictvím jednotných značek (brandů) za použití vyspělých
mechanismů spolupráce mezi jednotlivými protagonisty s odpovídajícím dělením
nákladů i zisku.
Marketingová část rovněž respektuje skutečnost, že je v současné době politicky a
společensky únosný pouze takový rozvoj území prostřednictvím cestovního ruchu,
jenž je environmentálně šetrný, jenž přispívá ke zlepšení kvality života místních
obyvatel a jenž maximalizuje ekonomický přínos pro území, v němž probíhá - a takto
je vnímán i moderní marketing. Proto je součástí marketingové studie i stručný návrh
komplementárních opatření, jež se zpracovatelům jeví jako nezbytná.
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Hlavními závěry marketingové části je, že:
 výstavba „prodloužení“ se za současného a predikovaného objemu plavby
jeví jako ekonomicky přijatelná pouze z Hodonína po Lanžhot; případné plány
na splavňování Dyje do směrem do Lednice narazí na množství zejména
environmentálních limitů (území je zařazeno do chráněných území Natura
2000); to současně ale zvyšuje potenciál Moravy u soutoku a řeky Dyje pro
rozvoj „eko“ turistiky; její potenciální objem je však pro hodnocení stavební
části zanedbatelný, navíc se ekoturistika varianty „prodloužení“ po Lanžhot
(nikoliv po soutok Morava/Dyje) přímo netýká;
 pro zájmové území jsou jako hlavní marketingová témata (samozřejmě vedle
plavby samotné) nejdůležitější „Baťův kanál“ a velký potenciál má rovněž
téma „Velká Morava“; z širšího pohledu zahraničních turistů je podstatná
vysoká koncentrace památek UNESCO v relativně blízkém okolí (Kroměříž,
Olomouc, Lednice/Valtice, Brno), jako hlavní nástupní místa pro tuto klien telu
slouží zejména Praha, Vídeň a Bratislava;
 výstavba „prodloužení“ přinese marketingově významný impuls pro rozvoj
nových forem plavby (repliky historických velkomoravských monoxylů,
případně člunů tažených ze břehu)
 výstavba „prodloužení“ přinese ekonomicky významný impuls pro rozvoj
rekreační plavby v segmentu „nájemní obytné lodi“; ty mají pro efektivitu
vynakládaných investičních prostředků vedle segmentu „výletní - pasažérská
– plavba“ zásadní význam;
 místní podnikatelský sektor očekává stavbu v přípravách na vlastní investice
do rozšíření flotily a vyšší využití dosavadních plavidel; vzhledem k tomu, že
se jedná převážně o místní podniky, ekonomický přínos rozšířené plavby
zůstane především v regionu;
 realizace prodloužení s vysokou mírou pravděpodobnosti vyvolá vznik nových
podniků;
 rozšíření plavby a s tím spojený rozvoj plavby, resp. celého odvětví
cestovního ruchu, významně přispěje k posílení pozice kraje i celé ČR na poli
cestovního ruchu.
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4. SHRNUTÍ ČÁSTI EKONOMICKÁ ANALÝZA A
EFEKTIVITA
Ekonomická analýza a výpočet efektivity vychází z rozboru investičních nákladů
(zdroj: technická studie Vodních cest a.s.) a provozních nákladů (zdroj: výpočet dle
metodiky ŘVC ČR) na straně jedné a výnosů projektu (zdroj: marketingová studie) na
straně druhé.
Přitom je nutné konstatovat, že projektant technické části došel při svém řešení
k nutnosti formulovat 2 základní varianty řešení – podstatou 1. varianty je dílčí
změna hladin a menší prohrábky dna řeky, u varianty č. 2 se naopak preferuje
zachování současných hladin spojené s masivnějšími prohrábkami. Druhá varianta
je investičně podstatně nákladnější.

4.1. Investiční náklady – rozložení v letech
Rozložení investičních nákladů do jednotlivých let bylo pro obě varianty řešení
navrženo o.s. Societas Rudolphina na základě společných konzultací se všemi
spoluzpracovateli. Přitom se bral na jedné straně v potaz reálně možný nejbližší
termín případného zahájení realizace, na druhé straně časové limity, vyplývající
z trvání programového období u strukturálních fondů EU, a také co možná
rovnoměrné rozložení realizační i finanční zátěže do jednotlivých let (podrobněji – viz
příloha).
Varianta 1 - Rozložení investičních nákladů v jednotlivých letech
(v tis. Kč, bez DPH)
Položka
2007
2008
2009
2010
2011
projektová a inž. činnost 7%
1 175,63 3 597,86 4 875,92 6 859,07
8 325,42
nezapočtené 10% + rezerva 5 %
7 197,72 14 830,01
technologická část
1 113,75 7 465,32 15 308,53
stavební část
9 040,08 39 476,20 68 359,00 83 642,59
ZS 3% (S+T)
1 439,54 2 966,00 2 387,57
4 123,20
Celkem v jednotlivých letech 1 175,63 14 077,49 48 431,88 92 268,68 126 229,75
Položka
2012
2013
2014
Celkem
projektová a inž. činnost 7%
5 363,16
2 765,00 1 321,88 34 283,95
nezapočtené 10% + rezerva 5 % 11 937,85 20 616,00 18 884,03 73 465,60
technologická část
11 287,95
8 363,58 9 478,10 53 017,22
stavební část
107 948,63 95 257,92 33 029,01 436 753,43
ZS 3% (S+T)
3 776,81
14 693,12
Celkem v jednotlivých letech 140 314,39 127 002,49 62 713,01 612 213,31

Varianta 1 celkem bez DPH:

612,21 mil. Kč

Varianta 1 celkem včetně DPH:

728,53 mil. Kč
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Varianta 2 - Rozložení investičních nákladů v jednotlivých letech
(v tis. Kč, bez DPH)
Položka
2007
2008
2009
2010
2011
projektová a inž. činnost 7%
8 913,72 8 913,72
7 881,10 11 193,58 11 325,53
nezapočtené 10% + rezerva 5 %
54 573,83
0,00
technologická část
3 446,03
5 169,05
1 808,72
stavební část
71 042,09 209 851,32 213 448,33 162 900,60
ZS 3% (S+T)
10 914,77
4 972,57
4 056,10
7 680,79
Celkem v jednotlivých letech 8 913,72 90 870,58 226 151,02 288 440,88 183 715,64
Položka
2012
2013
2014
Celkem
projektová a inž. činnost 7%
9 432,68
4 107,91 2 688,28
64 456,53
nezapočtené 10% + rezerva 5 % 24 862,85 20 280,48 38 403,96 138 121,13
technologická část
4 254,51
7 009,50 7 046,03
28 733,84
stavební část
161 546,42 73 284,92
892 073,67
ZS 3% (S+T)
27 624,23
Celkem v jednotlivých letech 200 096,47 104 682,81 48 138,27 1 151 009,38

Varianta 2 celkem bez DPH:

1 151,01 mil. Kč

Varianta 2 celkem včetně DPH:

1 369,70 mil. Kč

4.2. Provozní náklady
Oficiální kalibrované hodnoty provozních nákladů pro objekty navržené v této
socioekonomické analýze či obdobné objekty nebyly ke dni zpracování této studie
k dispozici, jejich roční výše byla z toho důvodu odvozena z průměrných nákladů na
obdobných objektech na Baťově kanálu a to ve výši 1% z pořizovací ceny
technologického zařízení tj. 530,17 tis. Kč ročně (bez DPH) pro variantu 1 a 287,34
tis. Kč ročně (bez DPH) pro variantu 2. Jedná se o náklady vyvolané přímo provozem
(el. energie, mzdy atd.) a náklady na průběžnou údržbu zařízení, resp. o navýšení
provozních nákladů oproti stávající hodnotě. Pro kalkulaci nákladů na opravy
realizované ve víceletém rytmu nebyla k dispozici kalibrovaná data, byly tedy
stanoveny pomocí analogie s jinými projekty a to ve výši 15 % z celkových
investičních nákladů (včetně nákladů na projektovou a související činnost). Tyto
náklady jsou vykázány do 20. roku provozu investice, ve kterém je předpokládáno
jejich plnění.
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4.3. Výnosy
Socioekonomické přínosy intenzivnějšího využívání osobní a rekreační vodní
dopravy jsou vyjádřeny metodou cestovních nákladů. Pomocí metody cestovních
nákladů je vyčíslena ochota zaplatit za cestu na rekreaci v daném území iniciovaná
realizací hodnoceného projektu.
Pro potřeby hodnocení efektivnosti předkládaného záměru byl použit poptávkový
model obsažený v příloze „Marketing“ s postupným nelineárním nárůstem ročního
finančního toku v průběhu prvních sedmi let po dokončení hodnocené investice.
Z tohoto modelu vyplývají v jednotlivých letech následující finanční toky za všechny
segmenty návštěvníků vztažené k relevantnímu úseku vodní cesty:
Rok
Finanční roční tok (v tis. Kč)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 849,4 13 698,8 27 397,6 44 521,1 54 795,2 61 644,6 68 494,0

Celkový roční tok vyvolaný hodnocenou investicí dosáhne v sedmém roce a
následujících letech od dokončení investičních záměrů cílové hodnoty
přibližně 68 494 tis. Kč.

4.4. Ekonomická analýza
Výpočet ekonomické efektivnosti projektu byl proveden v souladu s finální verzí
„Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách“
zpracovanou ŘVC ČR. Základem pro výpočet jsou výsledky bilance cash -flow formou
čistých ekonomických výnosů namodelovaných ex-ante na období ekonomické
životnosti investice 30 let, včetně doby výstavby. Finanční toky jsou očištěny od daní
a jsou uváděny ve stálých cenách roku zpracování analýzy. Inflace není v souladu
s prováděcími pokyny v rámci ekonomického hodnocení uvažována. Kalibrovaná
hodnota diskontní míry byla ke dni zpracování této analýzy předepsána ve výši 5%.
Ukazatele pro hodnocení efektivnosti investic jsou v souladu s prováděcími pokyny
vypočteny na úrovni tzv. ekonomických nákladů, tj. bez zápočtu daní (DPH, spotřební
daně apod.). Do cash- flow posledního roku ekonomické analýzy projektu byla
uvedena jako jednorázový výnos výše jeho zůstatkové hodnoty. Její hodnota byla
odvozena od vstupních investičních nákladů, od kterých byly odečteny náklady na
generální opravu, resp. rekonstrukci objektů, kterou bude dosaženo technického
stavu ekvivalentního stavu při dokončení nové investice. Tyto náklady byly pro
potřeby prováděného hodnocení stanoveny na 50 % z celkových investičních
nákladů.
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4.5. Výpočet efektivity
Při výpočtu efektivity se samostatně posuzovaly tyto případy:
 var. 1 - všechny 4 etapy
 var. 2 - všechny 4 etapy
 var. 2 – bez 4. etapy
 var. 2 – bez 3. a 4. etapy
Ekonomická efektivnost investice byla počítána při reálné diskontní míře 5 %.
Zjišťována byla tyto parametry:
 čistá současná hodnota (NPV) pro diskontovaný čistý efekt - pro efektivní
investici musí mít kladné znaménko,
 vnitřní výnosové procento (IRR) – pro efektivní investici musí být vyšší, než
diskontní sazba,
 doba návratnosti investice,
 index rentability investičních nákladů (BCR) – pro efektivní investici musí být
vyšší než „1“
Z výpočtů a analýz vyplynuly tyto závěry:
a) var. 1 se jeví jako rentabilní, a to i při realizaci všech 4 navržených etap
(úseků)
b) var. 2 se jeví jako nerentabilní;
c) var. 2 při realizaci pouhých 2 úseků ze 4 navržených bude rentabilní, ale
celkový efekt je podstatně nižší;
d) var. 2 při realizaci 3 úseků by se musela pro dosažení rentability zlevnit o
cca 5%

Podrobnější údaje a výsledky výpočtů uvádí tabulka na následující stránce.
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Tabulka - Přehled hodnocení efektivity jednotlivých posuzovaných variant
IN bez DPH
(mil. Kč)

IN s DPH
(mil. Kč)

NPV
(mil. Kč) IRR (%)

BCR

NávratCelkové
nost
hodnocení
(roky)

var. 1

612,21

728,53

149,34

6,65

1,3

23

lze
doporučit

var. 2

1 151,01

1 369,70

-304,01

3,06

0,68

> 30

nelze
doporučit

var. 2 bez
4. etapy

830,98

988,87

-36,79

4,71

0,95

> 30

nelze
doporučit

var. 2 bez
etap 3+4

661,97

787,75

127,09

6,21

1,22

26

lze
doporučit

Poznámka
Nejvýhodnější
verze

rentabilní při
zlevnění o 5%

Vysvětlivky
IN - investiční náklady
NPV - čistá současná hodnota
IRR - vnitřní míra výnosu (měla by být vyšší, než diskontní sazba)
BCR - rentabilita nákladů (měla by být vyšší, než 1,00)
Návratnost při diskontní sazbě 5%
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5. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
TECHNICKÉ:
1)
z technické studie jednoznačně vyplývá, že prodloužení
Baťova kanálu (ve tř. 0 – „rekreační“) na jih po řece Moravě je možné , a to
zejména v úseku Hodonín – Lanžhot; přitom se využije existujících jezů a není
třeba budovat jiné;
splavnění je možné ve 2 variantách, kdy 1. varianta
2)
dosahuje potřebné plavební hloubky upravuje (v některých případech) kóty
existujících jezů a minimalizuje prohrábky, 2. varianta zachovává současné
kóty jezů a plavební hloubky zajišťuje poměrně rozsáhlými prohrábkami;
úsek Lanžhot – soutok Morava/Dyje je v současné podobě
3)
využitelný jen po malou část roku (malé ponory) a zlepšení by bylo možné
pouze v součinnosti se Slovenskem a Rakouskem (výstavba nového jezu pod
soutokem Moravy a Dyje);
proto se doporučuje jednoznačně k realizaci varianta 1 a to
4)
v rozsahu mezi Hodonínem a Lanžhotem;
souběžně s realizací plavebních úprav by bylo účelné
5)
realizovat i protipovodňová opatření jako souběžný projekt;
má- li se využít financování ze strukturálních fondů v období
6)
2007- 2013, je nutné ihned (2007) zahájit přípravu alespoň prvé etapy
(připojení Hodonína na dnešní Baťův kanál).

MARKETINGOVÉ:
1) Baťův kanál je cenná marketingová značka, pro její užívání je vhodné stanovit
pravidla;
2) projekt „prodloužení“ bude podstatným impulsem pro další podnikatelské
aktivity v regionu a pro zvýšení jeho atraktivity a identity;
3) pro další rozvoj cestovního ruchu je nutné a vhodné využít potenciálu,
plynoucího z existence památek Velké Moravy a blízkosti významných
památek UNESCO;
4) je nutné připravit zpřístupnění a vyšší atraktivnost těchto památek;
5) prognóza využití „prodlouženého“ Baťova kanálu je i při konzervativních
přístupech pozitivní;
6) některá nová data může ještě přinést komplementární projekt, připravovaný ve
Slovenské republice;
7) zcela zásadní je dobré organizační zázemí a tím i kvalitní řízení projektu
samého i projektů komplementárních;
8) k tomu je užitečné vytvořit zpracovat „ovládací software“;
9) pro účely přípravy a realizace marketingové strategie se navrhuje zpracovat
samostatný „měkký“ (neinvestiční) projekt.
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EKONOMICKÉ:
1) varianta 1 se jeví jako rentabilní, a to i při realizaci všech 4 navržených etap
(úseků);
2) varianta 2 se jeví jako nerentabilní;
3) varianta 2 při realizaci pouhých 2 úseků ze 4 navržených bude rentabilní, ale
celkový efekt je podstatně nižší;
4) varianta 2 při realizaci 3 úseků by se musela pro dosažení rentability zlevnit o
cca 5%.
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6. Publicita projektu
Publicita projektu v tomto období spočívala v těchto aktivitách:
1) anketní „blok“ mezi podnikateli v cestovním ruchu ve zpracovávaném regionu,
zejména pak těmi, kteří využívají dnešní Baťův kanál, nebo nabízejí další služby
v jeho okolí;
2) jednání s řadou představitelů veřejné správy;
3) uspořádání užšího, pracovního „kulatého stolu“ ve Veselí n/M (25. 8. 2006), včetně
společného zpracování SWOT analýzy;
3) uspořádání širšího, informačního a diskusního „kulatého stolu“ (cca 50 účastníků
z veřejné zprávy, občanských organizací, podniků Povodí, Hospodářské komory,
zájmových sdružení, podnikatelů atd.) v Hodoníně dne 8. 12., kde byly představeny a
diskutovány dosavadní výsledky práce na projektu (zápis přiložen).

Záběry z „kulatého stolu“ dne 8. 12. 2006 v Hodoníně
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Zápis
z II. kulatého stolu na téma „Prodloužení Baťova kanálu
v úseku
Hodonín – soutok Moravy s Dyjí“
8. prosinec 2006 Hodonín
Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU
z programu Interreg III A
Přítomni:
Dle prezenční listiny
1. Úvod
Ing. Petr Forman, Societas Rudolphina, za realizátory projektu všechny přítomné
přivítal na II. kulatém stolu a seznámil přítomné s programem a zahájil jednání.
Za Město Hodonín, na jehož půdě se II. kulatý stůl uskutečnil, všechny pozdravila a
přivítala místostarostka města Mgr. Domesová.
2. Záměr prodloužení Baťova kanálu v úseku Hodonín – soutok Moravy s Dyjí,
Mgr. Věra Jourová, Primavera Consulting
Stručné představení záměru projektu. Možné způsoby financování realizace projektu
a podmínky, které je nutné pro navržené financování splnit.
Závěry z I. kulatého stolu – SWOT analýza, které byla vytvořena interaktivním
způsobem všemi účastníky I. kulatého stolu. Silné a slabé stránky, ohrožení a
příležitosti, které projekt má.
3. Rekreační vodní cesty v zahraničí, Ing. Forman Societas Rudolphina
Představení obdobných vodních cest jako je Baťův kanál – Holandsko, Francie,
Irsko, Itálie, Německo, Polsko, Anglie.
Typy lodí – hausbótů.
Obnova starých kanálů, které dříve sloužily pro nákladní dopravu a měly význam
hlavně pro průmysl, pro turistiku a cestovní ruch.
Investice do obnovy a výstavby zařízení, jejich financování.
4. Dolní Morava, Ing. Michal Burian, PhD., ECEAT CZ
Marketing rozvoje cestovního ruchu v zájmové oblasti – řeka Morava, Baťův kanál.
Současná charakteristika návštěvníka Baťova kanálu – oproti předešlým rokům horší
čísla, negativní vývoj spojený s malou nabídkou kvalitních souvisejících služeb,
rozšíření splavnosti přináší pozitivní očekávání.
Určující faktory rozvoje cestovního ruchu, globální trendy v cestovním ruchu =)
aplikace na Baťově kanálu.
Ubytování – současný stav v dané lokalitě.
Velká Morava a Baťův kanál – značky, které by měli reprezentovat region. Vytvoření
atraktivního prostředí pro investory. Vytvoření podmínek pro společný marketing.
5. Technická studie, Ing. Petr Klimeš, Vodní cesty, a. s.
Navržená trasa, navrhované parametry trasy, současné překážky v plavbě.
Příklady možných plavidel – plavební třída 0.
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Rozdělení trasy na 4 dílčí úseky. Překonání jezů plavebními komorami.
Navržené řešení ve dvou variantách:
1. varianta – vybudování 5 plavebních komor a osazení 3 jezů pohyblivými
klapkami (zvýšení jezů), nutné menší prohrábky, méně nákladná údržba.
Náklady na realizaci cca 612 mil. Kč.
2. varianta – vybudování 6 plavebních komor, nutné velké prohrábky, nákladná
údržba trasy. Náklady na realizaci cca 1 151 mil. Kč.
Jednoznačně výhodnější je varianta č. 1 – nižší náklady na realizaci, nižší provozní
náklady, příznivější k životnímu prostředí (zvýšení hladiny vody).
Poslední část řešeného úseku je závislá na průtocích, nebo je nutné vybudovat jez,
ale ten by byl vhodný až na Slovensko – Rakouských hranicích.
Vodohospodářský uzel Hodonín – malá plavební komora + přístaviště.
6. Diskuse moderovaná Ing. Petrem Formanem, Societas Rudolphina
Doplnění technického řešení o revitalizace. Upozornění na řešení protipovodňové
ochrany – projekt by měl být v souladu. Protipovodňovou ochranu tohoto území by
měl řešit jiný samostatný projekt, ale naše socioekonomická analýza na to upozorní .
Přistoupení ČR a SR do „Schengenského prostoru“ od 1. 1. 2008 bude mít příznivý
vliv na možnost využívání baťova kanálu.
Závěry
Všichni přítomní vyslovují všeobecný souhlas se záměrem prodloužení Baťova
kanálu v úseku Hodonín – soutok Moravy s Dyjí. Projekt by měl být založen na
širokém partnerství. Jihomoravský kraj by měl ustanovit pracovní skupinu, která by
se danou problematikou zabývala. Připomínky účastníků I. a II. kulatého stolu bude
obsahovat závěrečná zpráva projektu.
Zapsal: Vojtěch Bártek, Baťův kanál, o.p.s.
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7. Koordinační činnost
Koordinační a kompletační činnost spočívala především v těchto aktivitách:
1) trvalá pracovní komunikace se zpracovatelem technické části studie pro
zajištění výsledků řešení ve smyslu požadavků, formulovaných v 1. etapě
manažerské části studie;
2) zajištění kvalitních a kvalifikovaných odborníků na zpracování marketingové
části studie a ekonomického hodnocení projektu;
3) přenos informací mezi všemi zúčastněnými subjekty;
4) zajištění kompatibility výsledků práce jednotlivých týmů;
5) odborná spolupráce se všemi týmy podle aktuálních potřeb a stavu prací;
6) účast při průzkumech v regionu (podklady pro marketingovou část studie) a při
jednotlivých jednáních;
7) zajištění „kulatých stolů“ a aktivní účast na nich;
8) zpracování Souhrnné zprávy;
9) kompletace II. etapy studie „Socioekonomická analýza prodloužení Baťova
kanálu o úsek Hodonín - soutok Morava/Dyje“.

8. Finanční správa, řízení projektu
Čerpání prostředků:
- prostředky z programu Interreg IIIA dosud nebyly čerpány, budou žádány až po
ukončení III. etapy projektu;
- do této doby projekt financuje Jihomoravský kraj podle příslušných smluv se
zpracovateli „technické části“ a „manažerské části“ studie.
Podávání zpráv:
- pro Jihomoravský kraj byly na příslušných formulářích připrave ny
„Průběžné zprávy o realizaci projektu“ k předání na CRR, a to k datům
30. 4. 2006 a 30. 9. 2006, jak odpovídá Rozhodnutí.
- připravuje se dokument pro žádost o změnu rozhodnutí stran termínu
dokončení projektu tak, aby tento termín byl v souladu s uzavřenými
smlouvami a stavem komplementárního projektu v SR.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků programu

Interreg III A – Česká republika/Slovenská republika
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