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1. SHRNUTÍ
Prvá etapa manažerské části studie „Socioekonomická analýza prodloužení
Baťova kanálu o úsek Hodonín - soutok Morava/Dyje“ obsahuje zejména tyto
údaje:
- rozvoj rekreační plavby v Evropě a v ČR;
- podmínky pro rozvoj rekreační plavby, a to technické podmínky (lodní park,
infrastruktura), identifikaci finančních zdrojů (popis
současných verzí
příslušných operačních programů strukturálních fondů a domácích finančních
zdrojů), legislativní podmínky a popis souvisejících základních dopravně a
regionálně rozvojových dokumentů;
- u Baťova kanálu je stručně zmíněna historie jeho výstavby ve 30. letech a
obnovy v 90. letech 20. století až do současnosti a vývoj jeho provozování;
- rozvojové záměry na Baťově kanálu jsou popsány jedna k v jeho „historických“
mezích, jednak v dimenzích jeho prodloužení – na sever ve Zlínském kraji (do
Kroměříže), ne jih v Jihomoravském kraji (na soutok Moravy a Dyje, případně i
částečně na Dyji);
- v rámci předmětu vlastní socioekonomické analýzy jsou popsány základní
vymezující faktory:
 technický obsah a rozsah
 návrh parametrů prodlužované vodní cesty
 předběžný návrh etapizace
 základní charakteristika zájmového území
 návrh marketingových možností
 publicita projektu
 čerpání finančních prostředků z programu Interreg IIIA
V přílohách jsou hlavní krajské dokumenty, související zákonné normy a výňatky
z příslušných operačních programů,mze kterých by budoucí rozvoj vodní cesty mohl
být financován.
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2. ROZVOJ REKREAČNÍ PLAVBY V EVROPĚ
A V ČESKÉ REPUBLICE
Rekreační plavba je v celé Evropě již po řadu let jedním z dynamicky se rozvíjejících
se odvětví cestovního ruchu. Pro tyto účely se využívají zejména tisíce kilometrů
starších vodních cest. Jedná se zpravidla o vodní cesty, které již svými parametry
nepostačují konkurenci v komerční přepravě zboží, ale pro účely rekreační plavby
jsou více než vyhovující. V některých případech se bez problémů využívají vodní
cesty smíšeně pro rekreační i nákladní dopravu . Některé ze starších evropských
vodních cest se využívají v původní podobě, jiné se více či méně modernizují – častá
je například automatizace provozu (Marna - Rýn a jiné), což umožňuje bezobslužný
nebo samoobslužný provoz plavebních komor. Pro rekreační plavbu vznikly i velmi
impozantní nové stavby, například lodní zdvihadlo Arzviller (Marna- Rýn), obnovené
lodní zdvihadlo Anderton (Anglie), nebo unikátní futuristické zdvihadlo ve Falkirku
(Skotsko). Podobné významné stavby jasně ilustrují význam rekreačních vodních
cest. Další ilustrací jsou samozřejmě tisíce rekreačních lodí, ať už v individuálním
vlastnictví, nebo ve vlastnictví řady půjčoven. Velmi rozšířené jsou půjčovny obytných
lodí, které „cestovatelům“ poskytují po dobu plavby přiměřený komfort (kuchyň,
jídelna, jedna či více ložnic, sprcha, WC). Na vodní cesty navazuje řada dalších
turistických aktivit, dosažitelných pěšky, na kole, nebo automobilem.

Lodní zdvihadlo pro rekreační lodě ve Falkirku (Skotsko) a plavba
v přilehlém průplavu
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Česká odborná plavební a vodocestná veřejnost sleduje problematiku rekreační
plavby již řadu let prostřednictvím Mezinárodního plavebního sdružení
PIANC/AIPCN. Problematice rekreační plavby ve světovém měřítku je pravidelně
věnována jedna otázka na Plavebních kongresech. I česká veřejnost již postupně
poznává tisíce kilometrů starších vodních cest zejména v Irsku, Skotsku, Anglii,
Francii, Belgii, Nizozemí, Německu a Polsku, ale i v dalších zemích. Jak již bylo
uvedeno, jedná se zpravidla o vodní cesty, které již svými parametry nepostačují
konkurenci v obchodní přepravě zboží, ale pro účely rekreační plavby jsou více
než vyhovující. V některých případech se ovšem vodní cesty bez problémů
využívají smíšeně pro rekreační i nákladní vodní dopravu: například průplav
Marna- Rýn ve Francii, oblast Horní Havoly a Meklenburských jezer v Německu a
jiné. Rekreační plavba se provozuje i na standardních („větších") vodních cestách,
kde je souběh rekreační a obchodní plavby samozřejmostí (Rýn, nizozemské
vodní cesty, belgické vodní cesty, německý i rakouský Dunaj, velké průplavy v
Německu a jiné, u nás Labe a Vltava).
V České republice se postavení rekreační plavby a tím i její infrastruktury teprve
dostává do povědomí veřejnosti a orgánů veřejné správy. Rekreační plavba se u nás
zatím více či méně ztotožňuje s tradičním sjížděním toků (tedy pojmově se „sportovní
plavbou“) a s několika desítkami osobních lodí na Labi, Vltavě a některých
přehradních nádrží. Individuálních držitelů lodí u nás zatím není srovnatelně se
západní Evropou, půjčovny obytných lodí se teprve začínají rozví jet.
Dynamickou výjimkou je v ČR Baťův kanál na moravsko- slovenském pomezí, který
se podařilo vyrvat ze zapomenutí a od konce 90. let prošel postupnou rekonstrukcí a
modernizací. Počet návštěvníků plynule rok od roku roste, v roce 2004 jej využilo již
kolem 60 000 turistů. Image přilehlého regionu se dnes již do značné míry spojuje i s
Baťovým kanálem, který se postupně stává jakousi jednotící osou dalších aktivit,
včetně přeshraničních.

Baťův kanál
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Po roce 2000 se k projektům rekreační plavby – vedle krajů „Baťova kanálu“, tedy
Zlínského a Jihomoravského - stále dynamičtěji připojují i další regiony, zejména pak
Jihočeský a Středočeský kraj, které hodlají postupně dosáhnout průběžné splavnosti
řeky Vltavy, na což navazuje řada dalších velmi zajímavých projektů cestovního
ruchu. S novým projektem na využití řek pro rekreační plavbu přichází nyní také
Moravskoslezský kraj, konkrétně Ostravsko (dílčí části Odry, Ostravice, Opavy, Olše
a Lučiny). Aktivity podobného charakteru se začínají připravovat i v krajích
Královéhradeckém a Pardubickém, přístavy pro rekreační lodě vznikají, nebo se
připravují i v kraji Ústeckém. Ze známých projektů se tedy rozvoj infrastruktury
rekreační plavby týká, resp. bude týkat, celkem osmi krajů! Všechny tyto skutečnosti
ukazují, že si politici v českých regionech začínají uvědomovat přednosti a potenciál
rekreační plavby, a že jej začínají podporovat jednak jako nový segment podnikání
v oblasti cestovního ruchu, jednak také jako důležitý prvek zlepšování kvality života
obyvatelstva.
Rozvoj rekreační plavby je nemyslitelný bez rozvoje potřebné infrastruktury, v prvé
řadě pak vyhovujících rekreačních vodních cest, přístavišť a kotvišť. Teprve na nich
lze pak rozvíjet jak individuální aktivity, tak mnohovrstevné a mnohostranné
podnikání. Problematika ale byla dlouhodobě mimo oblast zájmu (srovnejme
například s všeobecně vnímanou podporou cyklostezek!), chybí základní dokumenty
(opět srovnání – Národní strategie cyklistické dopravy; podobná zatím u rekreační
plavby chybí), řada zákonů nebo i jen zvyklostí tvoří vějíř velmi obtížně zdolatelných
překážek. O systematickém přístupu pak nelze v tuto chvíli vůbec hovořit.
Přísun strukturálních fondů v letech 2007- 2013 je jedinečnou příležitostí pro
podstatnou změnu, pro významné investi ce v tomto oboru. Mají- li ovšem regiony tuto
možnost využít, je nutné včas vymezit jasný prostor v souvisejících operačních
programech a také iniciovat a prosadit některé legislativní změny, které zajistí
„příznivější“ prostředí. Vhodným centrálním dokumentem a nástrojem by pak byla
Národní strategie rekreační plavby.
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3. PODMÍNKY PRO ROZVOJ REKREAČNÍ
PLAVBY
Pro rozvoj rekreační a sportovní plavby jsou nutné některé základní předpoklady, na
jejichž základě lze teprve očekávat uspokojení poptávky po tomto produktu
cestovního ruchu.
1) Rozvoj rekreační plavby je především nemyslitelný bez rozvoje
potřebné infrastruktury, v prvé řadě pak vyhovujících rekreačních
vodních cest, přístavišť a kotvišť. Teprve na nich lze pak rozvíjet jak
individuální aktivity, tak mnohovrstevné a mnohostranné podnikání –
od provozu osobních lodí a půjčování lodí jednotlivým klientům přes
služby pro lodě (kotvení, opravy, spouštění na vodu) a pro turisty
(stravování, ubytování, zásobování) až po doprovodné sportovně turistické aktivity (cyklistika, hippoturistika atd.) a nabídku kulturních a
poznávacích cílů.
2) Pro výše uvedené aktivity jsou samozřejmě potřebné finanční zdroje.
Ty samozřejmě mají podstatně jinou strukturu u veřejných investic
státu (především součásti vodní cesty), krajů a obcí a jinou u
soukromých aktivit. U většiny z nich ale lze hledat spolufinancování ze
strukturálních fondů EU.
3) Nemenší důležitost mají legislativní podmínky, a to jak pro možnost
financování investic, tak pro provoz vodních cest a jejich využívání.
Je také dobré si uvědomit, jaké druhy vnitrozemské plavby pro rekreační účely se
u nás provozují:
rekreační osobní vodní doprava – vnitrozemská vodní doprava pro cizí
potřeby, sloužící rekreaci osob,
rekreační osobní veřejná vodní doprava – rekreační osobní vodní doprava,
prováděná ve smyslu ustanovení § 35 zákona č.114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
rekreační plavba – vnitrozemská plavba prováděná převážně rekreačním
plavidlem (vlastním či pronajatým), tj, malým plavidlem určeným a používaným
pro rekreační a sportovní potřeby,
sportovní plavba – vnitrozemská plavba pro sportovní potřeby.
Je patrné, že na Baťově kanálu lze provozovat všechny tyto typy doprav.
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3. 1. Technické podmínky
Základní potřebnou infrastrukturou pro provozování rekreační a sportovní plavby jsou
vhodné vodní cesty. V našich podmínkách mají potřebné parametry (kromě
uzavřených vodních ploch a kratších izolovaných úseků vodních cest) pouze labskovltavská vodní cesta a obnovená část Baťova kaná lu.
3.1.1 Lodě
Z hlediska provozovaných lodí lze konstatovat, že
a) na našich vodních cestách nelze z hlediska parametrů úspěšně provozovat
„plovoucí hotely“, tedy lodě, poskytující během plavby také ubytování a další
služby pro klienty; na naše vodní cesty totiž se totiž nevejdou dostatečně
velké lodě, které by byly pro tento typ rekreace rentabilní;
b) provozují se různé pasažérské lodě – větší i menší, starší i novější. Jejich
parametry zpravidla odpovídají půdorysným rozměrům I. třídy vodních cest,
řada z nich, provozovaných na Baťově kanálu a v jiných lokalitách se
bezpečně „vejde“ i do půdorysu navě zavedené tř. „0“ (viz příloha č. 3 –
vyhláška č. 666/2004 Sb.) , odpovídající Baťovu kanálu;
c) další skupinou plavidel lodí jsou menší motorové lodi pro rodinnou rekraci,
určené k pobytu 4 – 15 osob, a to včetně prostor pro spánek, přípravu jídel,
osobní hygienu atd. (dnes se provozují zejména v zahraničí, nejčastěji formou
krátkodobého pronájmu – například různé typy lodí „Pénichette“); u nás se
provozují více lodi v soukromém držení, vycházející z formy menších jachet;
d) častým typem lodí jsou motorové čluny s různým druhem pohonu (benzínový,
dieselový, elektrický), tyto lodě se provozují i na Baťově kanálu – ať už
soukromé, nebo zapůjčené;
e) na Baťově kanálu se provozují také i menší sportovní a rekreační lodě
s ručním pohonem.

Plavba na Baťově kanálu
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Pro všechny tyto lodě jsou parametry Baťova kanálu vyhovující, jediným významně
omezujícím faktorem jsou podjezdné výšky mostů (v některých případech pouze 2,5
m). Z tohoto pohledu bude vhodné, aby – pokud na základě této studie vznikne nový
ucelený úsek rekreační vodní cesty – byly nové mosty na tomto úseku upraveny
podle platné vyhlášky č. 222/1995 Sb. (viz příloha 2) a to na podjezdnou výšku,
odpovídající tř.I, tedy 4,00 m. Tím by se umožnil nejen provoz některých
pasažérských lodí, který ja na „klasickém“ Baťově kanálu zatím nemožný, ale také by
se vytvořily podmínky pro větší rozšíření nájemných lodí pro rodinnou rekreaci,
jejichž zavedení snad lze v budoucnu očekávat (dnes již se rozšířily například na
území bývalé NDR do obdobných rekreačních vodních cest na Horní Havole
v Meklenbursku). Parametry těchto lodí jsou po stránce půdorysných rozměrů pro
Baťův kanál zcela vhodné. Jejich zavedením by vznikl nový u nás druh rekreačních
pobytů v „plovoucích apertementech“, vybavených jídelnou, kuchyní, lůžky, WC a
koupelnou.
Tabulka - Některé typy nájemních „rodinných“ lodí (Pénichette)
Typ
Classic 935
Classic 1107
Classic 1106
Aft Deck 1120
Aft Deck 1260
Aft Deck 1500
Flying Bridge 1020
Flying Bridge 1160
Flying Bridge 1180
Flying Bridge 1400
Flying Bridge 1500

Počet osob
(lůžka)
2–5
4–7
4-7
4–6
6 – 10
8 - 12
4–5
6-7
6–7
8 – 10
8 - 12

Délka
(m)
9,30
11,0
11,0
11,20
12,60
15,00
10,20
11,60
11,80
14,00
15,00

Šířka
(m)
3,10
3,10
3,10
3,85
3,85
3,85
3,85
3,85
3,85
3,85
3,85

Lodě typu Penichette
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Schéma interiéru lodě Penichette „Classic 1107“
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Pro ilustraci možností rozšířených služeb na případných nových úsecích rekreační
vodní cesty poslouží také přehled některých pasažérských lodí, využívaných (zatím)
mimo Baťův kanál, které by ale v úsecích s vhodnými podjezdnými výškami mohly i
zde sloužit:
Tabulka – Některé typy pasažérských lodí, využívaných v ČR
Typ
(„třída“)
„Solidarita“
„Želivka“
„maďarka“
„Odra“
„bifa“

Nosnost
(osob)
250
160
150
285
124

Délka
(m)
26,10
24,30
26,50
33,60
28,60

Šířka
(m)
4,80
4,80
5,30
6,05
5,10

Ponor
(m)
0,85
0,80
1,15
0,95
0,90

Je patrné, že kromě třídy „Odra“ (která je příliš široká) se ostatní běžné typy
pasažérských lodí, používaných v ČR, dají uplatnit. Snad bude jen dobré zvážit, zda
případné nově budované plavební komory mají doslova respektovat šířku plavebních
komor současného Baťova kanálu (5,3 m), protože pro poměrně rozšířené typy
„maďarka“ a „bifa“ by bylo na uceleném novém úseku vhodné zvážit šířku 5,5 m,
tedy o 20 cm více, což by již těmto lodím vyhovělo .

Loď typu „bifa“ na Horní Havole (Německo)
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3.1.2. Infrastruktura pro rekreační plavbu
Dopravní infrastruktura vnitrozemské plavby pro rekreační potřeby je v podstatě
totožná s infrastrukturou vodní dopravy, která je tvořena vnitrozemskými vodními
cestami (dále jen „vodní cesty“) a přístavy, ve smyslu příslušných ustanovení zákona
č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (viz příloha 1), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o vnitrozemské plavbě).
Vodní doprava v České republice využívá 303 km vodních cest, umožňujících
souvislou vodní dopravu, cca 500 km vodních cest, využívaných převážně
vnitrozemskou plavbou pro rekreační potřeby a cca 3000 km je využíváno pro
sportovní plavbu.
Ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě dělíme vodní cesty na sledované vodní
cesty a ostatní vodní cesty. Podle příslušných ustanovení zákona o vnitrozemské
plavbě je správce sledované vodní cesty povinen řádně ji spravovat (udržovat) a
značit plavebními znaky. Toto ustanovení je, z hlediska plavební bezpečnosti,
základem pro stanovení územního rozsahu provozování vodní dopravy pro cizí
potřeby. Sledované vodní cesty dělíme dále podle důležitosti na dopravně významné
vodní cesty a účelové vodní cesty. S ohledem na další zásady, týkající se zejména
financování vodních cest, je třeba jednoznačně znát součásti vodní cesty, které jsou
definovány v příslušné příloze zákona o vnitrozemské plavbě.
Dopravně významné vodní cesty jsou dále děleny na využívané a využitelné a
jednoznačně uvedeny v příslušných ustanovení zákona o vnitrozemské plavbě.
Vodní cesty využívané jsou:
a) vodní tok Labe od říčního km 102,2 (Chvaletice) na státní hranici se Spolkovou
republikou Německo,
b) vodní tok Vltavy
1. od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně výústní části
vodního toku Berounky po přístav Radotín,
2. od říčního km 239,6 (České Budějovice) po říční km 91,5 (Třebenice) jen pro
plavidla o nosnosti do 300 tun,

c) vodní tok Moravy od ústí vodního toku Bečvy po soutok s vodním tokem Dyje,
včetně průplavu Otrokovice - Rohatec.
Vodní cesty využitelné jsou:
1. vodní tok Labe od říčního km 148,7 (Opatovice) po říční km 102,2 (Chvaletice),
2. vodní tok Bečvy od Přerova po ústí vodního toku Moravy,
3. vodní tok Odry od Polanky na Odrou po státní hranici s Polskem,
4. vodní tok Ostravice pod ústím Lučiny,
5. vodní tok Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín,
6. vodní tok Ohře od říčního km 3,0 (Terezín) po ústí do vodního toku Labe.

Vodní cesty účelové jsou stanoveny v příslušném ustanovení vyhlášky Ministerstva
dopravy č.222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech,
společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „vyhláška č.222/1995 Sb.“).
Vodní cesty účelové jsou tvořeny ve své základní části vymezenými částmi vodních
toků Lužnice, Otavy a Sázavy, dále 15 jmenovitě stanovenými přehradními nádržemi,
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Máchovým jezerem, vodní plochou Velké Žernoseky a třemi jmenovitě určenými
rybníky.
Z výše uvedeného je patrné, že uvažované prodloužení Baťova kanálu na jih – až
k soutoku Moravy s Dyjí – je z hlediska zákona o vnitrozemské plavbě možné; oproti
tomu plavba po Dyji (například k Pohansku) musí být předmětem příslušné legislativní
úpravy po projednání s Ministerstvem dopravy.
Pro další potřeby je také vhodné jednoznačně vymezit dále užívané pojmy:
přistávací místo – místo na vodní cestě a v její bezprostřední blízkosti, sloužící
bezpečnému nástupu a výstupu osob, provozujících rekreační nebo sportovní plavbu;
je tvořeno vodní částí a pozemní částí,
vodní část přistávacího místa – část přistávacího místa, která je tvořena vodní
cestou, resp.jejími součástmi, stanovenými příslušnou zákonnou formou,
pozemní část přistávacího místa – část přistávacího místa nacházející se mimo
vodní cestu, která není spravována správcem vodního toku,
přístavní můstek – plovoucí zařízení pro přistávání osobních lodí, slouží
k nastupování a vystupování cestujících.
Přistávací místa pro rekreační plavbu mají charakter veřejného přístavu. Přistávací
místa je oprávněn užívat každý provozovatel rekreačního plavidla při splnění
obecných podmínek plavebního provozu. Podmínky plavebního provozu stanoví a
vhodným způsobem zveřejní Státní plavební správa. Podmínky pro užívání pozemní
části přistávacího místa stanoví její provozovatel. Veřejnost přistávacích míst
nepředurčuje jeho vlastnické vztahy.
Přistávací místa jsou rozdělena podle důležitosti a rozsahu jejich vybavenosti do
čtyř skupin. Jedná se o vývaziště, kotviště, přístaviště a marina. Všechny skupiny mají
vyvazovací prvky, WC, zdroj pitné vody (příp.v dosahu do 300 m) a zajištěný odvoz
komunálního odpadu. O způsobu vybavení přistávacích míst rozhodne Státní
plavební správa ve správním řízení.
Přistávací místa pro rekreační plavbu, včetně jejich rozsahu, stanoví Ministerstvo
dopravy České republiky po projednání s příslušným krajským orgánem a vhodným
způsobem zveřejní.

3.2. Finanční zdroje
Předběžný odhad potřebné částky na projekt „Prodloužení Baťova kanálu o úsek
Hodonín – soutok Morava/Dyje“ je zhruba 500 mil. Kč.
Následující předběžná analýza ukazuje, že projekt je v zásadě financovatelný, je ale
nutné aktivně splnit několik předpokladů v obsahu a využití jednotlivých operačních
programů (viz dále) a také některé dílčí legislativní otázky.
Pro financování programu rekreační plavby lze pro období 2007 – 2013 identifikovat
několik základních zdrojů:
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OP Doprava (Operační program Doprava)
IOP (Integrovaný regionální operační program)
ROP (Regionální operační program)
Program přeshraniční spolupráce ČR/SR 2007 - 2013
SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury)
další veřejné zdroje (rozpočty krajů a obcí, programy MMR) a soukromé zdroje
-

-

-

-

-

-

Rozdělení jednotlivých aktivit a dílčích projektů a jejich přiřazení k možným zdrojům
financování zatím není možné přesně stanovit a bude předmětem dalších úvah a
prací.
Naprosto nezbytné je v tomto ohledu ale přesné a věci dokonale znalé manažerské
vedení soustavy projektů tak, aby byly financovány a realizovány v co nejúčelnější
symbióze v prostoru, času i účelu.
3.2.1. Operační program Doprava (OPD)
Pro období 2007- 2013 se předpokládá existence samostatného Operačního
programu Doprava (OPD). .
Prioritní osa OPD č. 6 s názvem „Modernizace železniční sítě mimo síť TEN -T a
vnitrozemských vodních cest na síti TEN-T a mimo TEN-T, která se týká „naší“
problematiky, je – jak už říká název – společná pro železnice regionálního charakteru
a pro veškeré vodní cesty. Spolu s národním kofinancováním je zde prozatím
alokováno dohromady 950,8 mil. € (zhruba 27 mld. Kč) na celé období 2007 – 2013.
Částka není oficiálně rozdělena mezi železnice a vodní cesty, nicméně neoficiální
podle neoficiálních informací se zatím pro vodní cesty počítá s finančním objemem
cca 135 mil. € (3,84 mld. Kč). S ohledem na fakt, že samotný plavební stupeň na
Labi v Děčíně z této částky „spotřebuje“ kolem 3,5 mld. Kč, zbývalo by tak na ostatní
vodní cesty jen kolem 350 mil. Kč, což je nepostačující. Proto je nutné neustále
jednat s Ministerstvem dopravy o výhodnější rozdělení finančních prostředků tak,aby
zbylo jak na záměry na horní Vltavě (České Budějovice – Slapy), tak na nové záměry
na Baťově kanálu, případně na Ostravsku a v dalších regionech. V tomto směru byli
v připomínkovém řízení velmi aktivní hejtmani dotčených krajů – Jihočeský,
Středočeský, Jihomoravský a Zlínský. Tyto intervence byly poměrně úspěšné, ale je
nutné v nich pokračovat. Cílem by mělo být zvýšení alokace pro vodní cesty na 180 –
200 mil. €.
Dotace z OPD jsou určeny pouze pro vodní cesty dopravně významné podle zákona
č. 114/95 Sb., o vnitrozemské plavbě, mezi něž patří i Baťův kanál.
Příjemci dotace jsou proto státní podniky Povodí a Ředitelství vodních cest ČR, což
pro záměry na dopravně významných vodních cestách (Baťův kanál, řeka Morava)
vyhovuje, dílčím problémem by byly případné rekreačně - plavební úpravy na Dyji, kdy
by ale šlo navrhnout využití IOP (Integrovaný operační program – viz dále), případně
ROP (Regionální operační program). Napojení městského ramene v Hodoníně lze
řešit buď z OPD jako ochranný přístav, případně z ROP.
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3.2.2. Integrovaný operační program (IOP)
Návrh tohoto programu, připravený na MMR ČR, obsahuje řadu aktivit, mimo jiné
také nadregionální projekty cestovníh o ruchu. Oblast intervence 3.2 – Podpora
budování destinací cestovního ruchu národního a nadregionálního charakteru, který
se takových aktivit týká, má navrženou alokaci finančních prostředků ve výši 12,583
mld. Kč, takže lze orientačně předpokládat možné uplatnění prostředků cca 1 mld. Kč
na jeden kraj. Pokud bychom předpokládali 10 – 15% z této „krajské“ částky na
použití ve prospěch Baťova kanálu, jednalo by se asi o 100 – 150 mil. Kč na období
2007—2013.
V červnu vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro
předkladatele nabídek na projekt „Zpracování pilotního projektu na posouzení
proveditelnosti budování destinací cestovního ruchu v návaznosti na oblast podpory
Integrovaného operačního programu – oblast vodní rekreace“ s vazbou na přípravu
Integrovaného operačního programu. Mezi cíle projektu patří mj.:
- zvýšit efektivitu intervencí do rozvoje cestovního ruchu s nadregionálním významem
v budoucím finančním období 2007 – 2013 oproti intervencím obsaženým ve SROP
- pilotní analýza turistické destinace turistiky v oblasti vodní rekreace
s nadregionálním nebo národním významem, obsahující studii proveditelnosti
v pilotní destinaci a obecnou analýzu a návrh strategie řešení nadregionálního nebo
národního přístupu k destinaci
- studie proveditelnosti souboru integrovaných aktivit v pilotní destinaci, zaměřené na
návrh systému organizace propojených aktivit a intervencí aktérů pro integrovaný
přístup k zvýšení atraktivity destinace. Přístup ve studii proveditelnosti musí svým
charakterem být národního nebo nadregionálního dosahu.
- vypracování obecné analýzy a návrhu strategie řešení nadregionálního nebo
národního přístupu k turistické destinaci, obsahující zejména analýzu možných
institucionálních (včetně „soft institutions“) přístupů k řešení nadregionálního /
národního přístupu, analýzu a strategii intervence ze strukturálních fondů, analýzu
využitelnosti institutů PPP, analýzu podmínek pro překročení kritické masy aktivit
tak, aby byl zajištěn znatelný synergický pozitivní dopad na rozvoj
konkurenceschopnosti regionu.
- formulovat konkrétní doporučení pro dílčí číst návrhu integrovaného operačního
programu
Projekt by měl být dokončen 30. 9. 2006 a lze od něj při kvalitní spolupráci očekávat
dobrá východiska pro podporu rekreační plav by z prostředků IOP, zejména
v oblastech projektů, jejichž význam přesahuje význam jednoho regionu .
3.2.3. Regionální operační program (ROP) pro NUTS 2 Jihovýchod (příloha 7)
Prioritní osa 2 – Rozvoj cestovního ruchu obsahuje oblast podpory 2.1. Rozvoj
infrastruktury cestovního ruchu, v níž patří mezi podporované aktivity infrastruktura
rekreační plavby. Celkem je předběžně na rozvoj cestovního ruchu alokováno pro
období 2007 – 2013 téměř 77 mil. € (cca 2200 mil. Kč), rozdělení na 2 hlavní oblasti
podpory zatím nebylo publikováno. Lze očekávat, že v oblasti rekreační plavby by se
podporovala zejména doprovodná infrastruktura, ze základní infrastruktury (rekreační
vodní cesty) bude vhodné uvažovat o takových aktivitách, které nebude možné
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pravděpodobně financovat z OP Doprava, tedy projekty mimo oblast dopravně
významných vodních cest (plavba na Dyji, případně pří nevhodné konstelaci také
městské rameno v Hodoníně). Některé doprovodné aktivity by bylo možné též
zahrnout do oblasti rozvoje služeb v cestovním ruchu a do oblasti podpory 3.2 Rozvoj
a stabilizace ostatních sídel (např. zařízení pro kulturu a sport, ochrana a zachování
kulturního dědictví atd.).
3.2.4. Program přeshraniční spolupráce ČR/SR
Nástupcem dnešní iniciativy Společenství Interreg má být program Evropská územní
spolupráce, který má dnes navrhovanou podobu velmi příbuznou s dosavadními
programy přeshraniční spolupráce Interreg III A. Pro období 2007 – 2013 je pro
danou oblast připraven Operační program přeshraniční spolupráce Česká republ ika –
Slovenská republika, jejíž součástí bude mj. oblast podpory 2.4 – Rozvoj
přeshraničního turismu. Podle globálních čísel lze očekávat pro všechny hranice ČR
se sousedy (SR, Polsko, Rakousko, Sasko, Bavorsko) přísun ve výši 384 mil. €,
s kofinancováním cca 440 mil. €, tedy na jednu hranici průměrně kolem 88 mil. € (2,5
mld. Kč) na období 2007-2013. Na prioritu 2 by z toho mělo připadnout v případě
ČR/SR 69% alokace, tedy cca 1,73 mld. Kč; rozdělení mezi oblasti podpory zatím
nebylo publikováno. Čísla je nutné v každém případě chápat jako velmi předběžná..
V každém případě zřejmě bude možné použít část prostředků na některé aktivity,
související s programy rekreační plavby jako výrazu využití regionálních specifik a
zvýšení pobytové návštěvnosti. Regionální a lokální vodní cesty jsou mj. uvedeny v
přiloženém přehledu intervencí EK pod číslem 31. Svůj význam (například v oblasti
Mikulčic, ale i jinde) může mít i oblast podpory 1.1 – Kulturní rozvoj a zachování
tradic (oblast podpory EK 58 – ochrana a zabezpečení kulturního dědictví, 59 –
Rozvoj kulturní infrastruktury).
3.2.5. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Oblast financování rozvoje vodních cest z prostředků Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI) zůstane, nebude - li navržena a schválena vhodná legislativní
změna, stejná, jako doposud, tj. omezí se na dopravně významné vodní cesty, což
se týká i spolufinancování strukturálních fondů EU.
Objem využitelných prostředků jak pro spolufinacování, tak pro přímé financování
rekreačních vodních cest nelze odhadnout, závisí nejen na celkovém rozpočtu SFDI
(schvaluje Sněmovna PČR), tak i na schválených rozpočtových položkách SFDI
(dtto), což bude souviset i na příslušných programech MD ČR. V současné době se
prostředky, věnované na infrastrukturu rekreační plavby pohybují v jednotkách
milionů Kč (rok 2005 – 3 mil. Kč, návrh 2006 – 33,8 mil. Kč, předpoklad 2007 – 49,7
mil. Kč).
Pokud se na MD podaří vytvořit připravovaný nový program pro rekreační vodní
cesty, lze odhadnout roční dotaci na tento účel ve větší výši, než doposud (i
s ohledem na zatížení SFDI spolufinancováním evropských fondů), maximálně ji lze
ale odhadnout na 100 - 150 mil. Kč/rok, tedy za období 2007 –2013 na max. 700 –
1050 mil. Kč.
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3. 2. 6. Jiné zdroje
Státní rozpočet: Jeho přímá účast na projektech rekreační plavby není reálná,
uplatní se ovšem zprostředkovaně, a to dvěma způsoby: jednak spolufinancováním
strukturálních fondů, jednak naplňováním rozpočtu SFDI (ten se může uplatnit buď
přímým financováním, nebo spolufinancováním).
Národní dotační tituly: Zde je možné uvažovat pouze o Státním programu podpory
cestovního ruchu (MMR), resp. jeho podprogramu Podpora budování doprovodné
infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně- rekreační aktivity, kde je infrastruktura
pro rekreační a sportovní plavbu jednou z podporovaných aktivit. Celý Státní program
má ovšem každoročně objem cca 150 mil. Kč, zmíněný podprogram pak mezi 50 -70
mil. Kč. Každoročně je významný převis projektů nad možnostmi financování.
Poskytované dotace na jeden projekt (do 50% nákladů) se pohybují zhruba
v rozmezí 0,8 – 3,0 mil. Kč, což nemá pro program infrastruktury rekreační plavby
zásadní význam. Navíc lze očekávat tlak na omezování objemu těchto programů,
protože většinu prostředků spotřebuje spolufinancování strukturálních fondů. Obecně
lze uvažovat o financování některých menších doprovodných projektů.
Regionální a obecní rozpočty: Mohou se spolupodílet na financování projektů,
dotovaných ze strukturálních fondů, případně financovat některé menší doprovodné
akce.
Soukromé zdroje: Jejich prostor bude zejména u doprovodných podnikatelských
aktivit – ubytování, stravování, přístaviště, maríny atd. Základní infrastrukturu
financovat v principu nemohou, protože nejsou přímými příjemci výnosů (daně).

4. 3. Legislativní podmínky
Základní normou pro oblast vodních cest a plavby je zákon č. 114/95 Sb., o
vnitrozemské plavbě (viz příloha 1), který definuje mj. druhy vodních cest a také
jejich součásti. V § 3 se uvádějí vodní cesty sledované a ostatní. Sledované vodní
cesty se dále dělí na dopravně významné a účelové (na nich se provozuje pouze
rekreační plavba a vodní doprava místního významu, jsou určeny vyhláškou č.
222/1995 Sb., § 3). Významné vodní cesty se dále dělí na využívané a využitelné.
Z tohoto pohledu je významné, že § 4 zákona č. 114/95 Sb. výslovně uvádí, že
Ministerstvo dopravy vykonává působnost v oblasti péče o rozvoj a modernizaci jen
pro dopravně významné vodní cesty. Investování do účelových a ostatních
vodních cest není tímto zákonem upraveno. Totéž se týká i investorské organizace
Ředitelství vodních cest ČR v působnosti Ministerstva dopravy.
Ze zákona č. 114/95 Sb., o vnitrozemské plavbě, a souvisejících vyhlášek vyplývají
také parametry rekreačních vodních cest a jejich objektů. Parametry rekreačních
vodních cest dostaly nový impuls nedávným vydáním vyhlášky č. 666/2004 Sb., která
částečně novelizuje vyhlášku č. 222/1995 Sb. Zde se totiž zavádí nová třída vodních
cest – tř.“0“, která parametricky vychází z rozměrů plavebních zařízení na Baťově
kanálu. Vyhláška stanovuje charakteristiku plavidel délka x šířka x ponor na
hodnotách 20,0 x 5,0 x 1,2 m, pro plavební zařízení zavádí minimální délku 38,4 m, a
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minimální šířku 5,3 m; minimální hloubka plavební dráhy se uvádí 1,50 m (vyhláška
666/2004 Sb. – viz příloha 3).
Dalším důležitým zákonem je zákon č. 104/2000 Sb. o Státním fondu dopravní
infrastruktury. Ten uvádí v § 2, odst. 1d) výslovně, že účelem SFDI je mj.
„financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských
vodních cest“. Z toho jednoznačně vyplývá, že zde lze v současné době počítat
pouze s případnou záměrů na dopravně významných vodních cestách (což je Baťův
kanál i řeka Morava až k soutoku s Dyjí, ne však Dyje; městské rameno v Hodoníně
sem může spadat pouze za předpokladu, že se stane ochranným přístavem pro
případ zvýšených průtoků), a bez jeho změny nelze uvažovat o podpoře záměrů a
projektů na účelových a ostatních vodních cestách (např. Dyje).
Velmi významnou normou je také zákon č. 254 /2001 Sb.,o vodách . Ten se netýká
investic do vodních cest, ale jejich provozování. V § 47 „Správa vodních toků“ se
uvádí princip péče o vodní cesty, kdy odst. 4b) ukládá povinnost „udržovat
splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a vytyčovat plavební
dráhu na vodních cestách“ (stran vytyčování plavební dráhy tu tedy není omezení jen
na vodní cesty dopravně významné). Z toho vyplývá, že péče o účelové a ostatní
vodní cesty není kodifikována a je rozdělena mezi státní podniky Povodí a vlastníky
vodních cest (například pískovny) víceméně zvykovým právem. Nicméně, jak již bylo
uvedeno, Baťův kanál a řeka Morava jsou dopravně významnými vodními cestami
podle zákona o vnitrozemské plavbě, v druhém případě (řeka Morava) bude zřejmě
nutné přeřazení ze skupiny „využitelné“ do skupiny „využívané“. Trvalou bolestí je
ovšem již po několik let nenaplňování rozpočtové položky „provoz vodních cest“ u
Ministerstva zemědělství, jakkoli tento provoz (u dopravně významných využívaných
vodních cest) ze zákona státním podnikům Povodí přísluší a měl by tedy být
financován (ročně se pro všechna Povodí jedná o částku kolem 150 mil. Kč). Tento
problém je ale možné považovat za řešitelný.
Pro účelové a ostatní vodní cesty (Dyje) by mohl být určitým východiskem odst. 4c)
stejného § 47 vodního zákona, který praví, že správce vodního toku má za povinnost
„udržovat v řádném stavu a provozovat i cizí vodní díla, pokud tak rozhodne
vodoprávní úřad“. Odkaz na § 59, odst. 3 ovšem vymezuje, že se tak děje pouze
v případě veřejného zájmu a jestliže své povinnosti neplní ten, kdo je k tomu povinen.
Je tedy patrné, že provozování plavebních objektů mimo dopravně významné vodní
cesty není v tuto chvíli zcela jasné a nelze je bez dalších úprav nebo dohod
považovat za uzavřenou a jednoznačnou záležitost. Protože § 47, odst. 1c) uvádí, že
správci vodních toků provozují a udržují vodní díla, která mají ve vlastnictví, nebo
užívají z jiného právního důvodu, bude vhodné uvažovat i o takovém řešení, kdy
nově postavené objekty na ostatních vodních cestách by se právně čistým způsobem
podřídily režimu, který předpokládá toto ustanovení. Přitom je ovšem nutné
respektovat pravidla dotací – ať už národních, nebo „evropských“. To vše musí být
také řádně projednáno se státním podnikem Povodí Moravy, Ministerstvem
zemědělství a Ministerstvem dopravy.
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3. 4. Základní dopravní rozvojové dokumenty
Základními dopravními rozvojovými dokumenty v České republice, které mají buď
přímou nebo nepřímou vazbu na vnitrozemskou plavbu pro rekreační potřeby jsou
zejména:


Dopravní politika České republiky pro léta 2005 – 2013 (dále jen „Dopravní
politika“), která byla schválená usnesením vlády ČR č.882 ze dne 13.července
2005.
Dopravní politika považuje za vhodné zlepšovat podmínky pro rozvoj rekreační
plavby s ohledem na ostatní funkce vodních toků a nádrží. V části, týkající se
hlavních projektů rozvoje vodních cest se především nachází následná opatření:
-

připravit projekty dobudování infrastruktury pro rekreační plavbu na dopravně
významných cestách (dle zákona č. 114/95 Sb. o vnitrozemské plavbě),
-

řešit problémy splavnosti na dopravně významných vodních cestách
využívaných a dalších vodních cestách, jejichž rozvoj a modernizace je ve
veřejném zájmu a dále
-

zajistit bezpečné tankování pohonných hmot a ukládání odpadů v přístavech,
podpořit dovybavení přístavů a přístavišť o veřejné funkce (bezbariérový
přístup, přístup k plavidlům apod.),



Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury (dále jen „GEPARDI), který je
ve fázi projednávání. GEPARDI představuje strategický rámec, který má pomoci
efektivně řídit rozvoj dopravní infrastruktury České republiky pro období 2007 –
2013. V rámci rozvoje další infrastruktury významných vodních cest je uveden i
rozvoj vodních cest pro rekreační plavbu.



Program 227520 „Rozvoj a modernizace vodních cest a přístavů“ na období
2006 až 2013. Jedná se o dokument z oblasti finančního plánování, který byl
koncem roku 2005 schválen a může tak být zahájena jeho realizace.
Cílem programu je mj. zlepšit podmínky pro využívání současných vodních cest i
pro vnitrozemskou plavbu pro rekreační potřeby, což znamená zabezpečit
vybavenost současných vodních cest chybějícími objekty pro vyšší a bezpečnější
využití vodních cest i pro tuto plavbu. V souvislosti s podporou rozvoje této plavby
bude programová náplň programu 227520 doplněna o další projekty.



Dokumenty krajských samospráv do kterých patří zejména strategické
rozvojové dokumenty jednotlivých krajů (Jihomoravský, Zlínský, Jihočeský,
Středočeský).
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4. BAŤŮV KANÁL
Zpracovávaný projekt „Socioekonomická analýza prodloužení Baťova kanálu o
úsek Hodonín - soutok Morava/Dyje“ se, jak už ukazuje sám název, týká Baťova
kanálu a jeho prodloužení. V této souvislosti je vhodné připomenout historii Baťova
kanálu, postup jeho obnovy a rozvoj jeho využívání pro rekreační plavbu.

4. 1. Historie
Baťův kanál je historickou vodní cestou, realizovanou v 30. letech 20 století původně
především pro závlahy; teprve vstupem firmy Baťa (a její finanční spoluúčastí) se
zprvu jednoúčelové dílo připravilo i pro plavbu. Kanál byl dlouhý 53 km a spojil
plavebně Otrokovice s Rohatcem, dílem po řece Moravě, dílem umělými koryty
(zhruba po 50%); měl celkem 13 plavebních komor . U každé komory byl postaven
obytný domek pro obsluhu komory. Součástí výstavby kanálu pak byly také dva
pomocné jezy na Veličce a Radějovce, lanovka pro přetahování člunů přes Moravu
ve Vnorovech a taky 23 silničních a hospodářských mostů, 7 lávek, 2 sklápěcí mosty,
1 zvedací most úzkokolejné dráhy a zvednutí mostů Vlárské dráhy (u Veselí n/M) a
dráhy Rohatec- Petrov u Sudoměřic.
Firma Baťa řešila vybudováním průplavu otázku levné dopravy lignitu ze svého dolu
Jan u Lužic (oblast Ratíškovic) do podnikové elektrárny a teplárny v Otrokovicích.
Technicky doprava probíhala jako kombinovaná – po železnici se lignit dopravoval
z dolu k Rohatci, kde bylo uhlí přeloženo na unikátním výklopníku z vagonů do lodí o
nosnosti 150 tun. Odtud lodě pluly do Otrokovic (částečně také po říčce Dřevnic i) – a
to přímo ke kotlům elektrárny
V červenci 1939 byla založena "Moravská plavební a.s. Morava", které bylo uděleno
povolení k plavbě po Moravě a jejích přítocích. "Moravská plavební a.s." vlastnila 2
vlečné remorkéry (označené Baťa I a Bat'a II), několik nákladních člunů s nosností
150 tun a 1 motorovou osobní loď. Překonání celé cesty z Otrokovic do Rohatce či
naopak trvalo kolem 10 hodin za ideálních vodních stavů.
Plavební cesta, poškozená přechodem fronty v roku 1945 , byla vyřazena z provozu a
opravovala se až do roku 1949. Po roce 1948 dochází postupně k několika dalším
organizačním změnám a lodní doprava po kanále začíná stagnovat, kanál se začíná
zanášet a zařízení na něm vybudovaná vyžadují opravy. Bezpečnostní prohlídka
kanálu v roce 1970 konstatuje, že kanál je částečně zanesený, překladní zařízení v
Rohatci a Otrokovicích neudržované a částečně rozebrané a lanovka k přetahování
člunů nad vnorovským jezem je demontována. V roce 1972 ruší federální
ministerstvo dopravy pro kanál Otrokovice-Rohatec statut vodní cesty a převádí jeho
správu pod Povodí Moravy. O dvacet let později vystává znovu otázka provozování
plavební cesty vybudovaným kanálem mezi Rohatcem a Otrokovicemi, byť již
pravděpodobně jen pro turistické využití. Parlament České republik y dne 25.5.1995
zákonem o vnitrozemské plavbě zařazuje průplav Otrokovice -Rohatec opět mezi
využitelné vodní cesty, což se stalo impulsem pro jeho obnovu.
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4. 2. Obnova
Jak již bylo uvedeno, legislativním impulsem pro obnovu Baťova kanálu se stalo
jeho opětné zařazení mezi vodní cesty zákonem č. 114 /1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě. Tomu předcházelo období propagace této unikátní vodní cesty jak na
veřejné, tak odborné úrovni, a řada jednání, jejichž výsledkem byl tento zásadní
legislativní krok. Následným aktem v roce 1998 bylo obnovení Ředitelství vodních
cest ČR jako investorské organizace Ministerstva dopravy, čímž se naplnilo
ustanovení téhož zákona o zodpovědnosti MD ČR o rozvoj vodních cest.
V následujících letech se podařilo zahrnovat do rozpočtu Ministerstva dopravy
(později Státního fondu dopravní infrastruktury) a částečně do rozpočtu Povodí
Moravy s.p. jednotlivé rekonstrukční práce a obnovu Baťova kanálu. Významnou
pomocí byly i příspěvky Jihomoravského kraje. Díky všem těmto aktivitám se
postupně daří uvést Baťův kanál do zcela provozuschopného stavu. V současné
době je tak přístupno a propojeno 48 km původní trasy Baťova kanálu a 17 km
navazujících říčních kilometrů. Po vodě jsou spojena města Otrokovice a Petrov,
mezi nimiž se propluje 10 plavebními komorami.

4. 3. Využití Baťova kanálu
Baťův kanál se začal nově využívat od roku 1996 a to již čistě jen pro rekreační
plavbu. Statistiky ukazují neustálý vzestup návštěvnosti (s výjimkou „povodňového“
roku 1997) a to od zhruba 7 000 osob v roce 1996 až 55 000 osob v roce 2005.
Vznikla řada přístavišť a půjčoven lodí – a to pro jednodenní i vícedenní pobyty roste také nabídka projížděk na pasažérských lodích. V obou krajích, jimiž vodní
cesta prochází, se vybudovala, buduje a připravuje řada nových přistávacích míst.
(Například Zlínský kraj má zpracovanou ucelenou řadu přístavišť, které se velmi pravděpodobně
budou postupně realizovat: Přístaviště Babice – obec, Přístaviště Napajedla – centrum, Přístaviště
Napajedla – Pahrbek, Přístaviště Otrokovice, „Otrokovice - Bahňák“, Přístaviště Uherský Ostroh 1,
Přístaviště Uherský Ostroh 2, Přístaviště Uherské Hradiště,,Přistávací místo Kostelany nad
Moravou,,Přistávací místo Staré Město,,Přistávací místo Huštěnovice,,Přistávací místo Babice u
plavební komory (Babice – Uhliska). Podobně je tomu – byť zatím bez ucelené koncepce – i
v Jihomoravském kraji, kde se mj. úspěšně využívají prostředky z programu Interreg III A).

Odhady Agentury pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu ovšem předpovídají, že limit
návštěvnosti Baťova kanálu v dnešní podobě je zhruba na 120 000 osobách za rok. I
to je jedním z důvodů, proč je vhodné uvažovat o prodloužení této vodní cesty, čímž
by se kapacita nepochybně zvýšila.
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Graf návštěvnosti Baťova kanálu
Poznámky:
1) graf je převzat z vyhodnocení efektivnosti stavby „Prodloužení splavnosti vodní
cesty Otrokovice“ (plavební komora Rohatec) – Vodní cesty a.s., 2003
2) v roce 2005 činila návštěvnost Baťova kanálu 55 000 osob
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5. NOVÉ ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY
NA BAŤOVĚ KANÁLU
Náměty a projekty na prodloužení „historického“ Baťova kanálu vznikají v obou
zainteresovaných krajích. Příprava těchto záměrů je v různém stupni
rozpracovanosti.

5. 1. Záměry na současném Baťově kanálu
Záměry na současném Baťově kanálu se (kromě dokončení obnovy) týkají
především budování nových přístavišť
druh

Název stavby

popis stavby

Vybudování přístavní laguny s pevnou přístavní
Přístaviště sportovních lodí
„Otrokovice - Bahňák“
Přístaviště Napajedla,řeka
Morava, levý břeh
Přístaviště sportovních a
výletních plavidel Uherské
Hradiště, řeka Morava - levý
břeh
Přístaviště sportovních a
výletních plavidel Uherské
Hradiště – Kunovský les, řeka
Morava - levý břeh
Přístaviště Kostelany, pravý
břeh
Přístaviště Uherský Ostroh –
nad plavební komorou, pravý
břeh
Přistávací místo Babice,
Baťův kanál, levý břeh
Přistávací místo Huštěnovice,
Baťův kanál, levý břeh

hranou a úvaznými prvky pro vyvázání sportovních
a rekreačních plavidel.
Vybudování přístaviště s pevnou přistávací hranou
pro sportovní a rekreační plavidla.
Vybudování přístaviště s pevnou přistávací hranou
pro sportovní, rekreační a výletní plavidla.
Vybudování přístaviště s pevnou přistávací hranou
pro sportovní, rekreační a výletní plavidla.
Vybudování přístaviště s pevnou přistávací hranou
pro sportovní, rekreační a výletní plavidla.
Vybudování přístaviště s pevnou přistávací hranou
pro sportovní, rekreační a výletní plavidla.
Vybudování pevného mola a vyvazovacích prvků
pro sportovní a rekreační plavidla.
Vybudování pevného mola a vyvazovacích prvků
pro sportovní a rekreační plavidla.
Vybudování

Plavební komora Rohatec,
Baťův kanál

plavební

komory

pro

dokončení

splavnění Baťova kanálu do řeky Moravy u
Hodonína.
Vybudování přístaviště pro sportovní, rekreační a

Přístaviště Hodonín

výletní plavidla.
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Jediným novým infrastrukturním záměrem, který lze ještě zahrnout do rámce
původního Baťova kanálu, je připravovaná plavební komora Rohatec, která je
v plánovacích podkladech Státního fondu dopravní infrastruktury, a jejíž výstavba by
mohla začít již v roce 2007. Tato plavební komora propojí existující Baťův kanál
s řekou Moravou a umožní prodloužení plavby až k hodonínskému jezu.

5. 2. Prodloužení na sever
Prodloužení Baťova kanálu na sever je záměrem Zlínského kraje. Základním
stavebním kamenem projektu je zřízení malé plavební komory (tř. „0“) u jezu Bělov,
kterou se zpřístupní celý úsek řeky Moravy až do Kroměříže, kde by mělo být
městské přístaviště. Pro tuto plavební komoru byl již zpracován předběžný investiční
záměr.
Hlavní stavby pro prodloužení Baťova kanálu na sever
popis stavby
Název stavby
Druh
Městské přístaviště Kroměříž,
Erbenovo nábřeží, řeka
Morava, pravý břeh
Jez a plavební komora Bělov

Vybudování

nástupního

můstku

pro

výletní

plavebního

stupně

Bělov

plavidla.
Vybudování

pro

splavnění řeky Moravy do Kroměříže

5. 3. Prodloužení na jih
Prodloužení Baťova kanálu na jih je předmětem tohoto elaborátu. Znamená
rekreačně plavební propojení po řece Moravě od Hodonína k soutoku Moravy s Dyjí,
případně ještě odbočku do Dyje (k Pohansku, resp. variantně k Lednicko- valtickému
areálu). Samotná řeka je pro rekreační plavbu způsobilá, ale je nutné překonat
celkem 5 existujících jezů. K tomuto účelu je tedy nutná výstavba příslušných
plavebních komor tř. „0“.
Koncový přístav na českém, případně slovenském a rakouském území, není
v následujícím přehledu zatím uveden, protože jeho (jejich) lokalizace bude možná
až po provedeném marketingovém průzkumu. Jistým vodítkem bude zrcadlový
projekt, zpracovávaný rovněž v rámci Interregu IIIA ve Slovenské republice (Trnavský
kraj).
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Hlavní stavby pro prodloužení Baťova kanálu na jih
popis stavby

Název stavby
Plavební komora na úseku Hodonín soutok s Dyjí.
Plavební komora Hodonín

Splavnění řeky Moravy a Baťova kanálu do
Rakouska.
Vybudování přístaviště s pevnou přistávací hranou

Přístaviště Mikulčice

pro sportovní, rekreační a výletní plavidla.
Plavební komora na úseku Hodonín soutok s Dyjí.

Plavební komora Kopčany

Splavnění řeky Moravy a Baťova kanálu do
Rakouska.
Plavební komora na úseku Hodonín soutok s Dyjí.

Plavební komora Tvrdonice

Splavnění řeky Moravy a Baťova kanálu do
Rakouska.
Plavební komora na úseku Hodonín soutok s Dyjí.

Plavební komora Lanžhot –
Brodské

Splavnění řeky Moravy a Baťova kanálu do
Rakouska.
Plavební komora na úseku Hodonín soutok s Dyjí.

Plavební komora Lanžhot

Splavnění řeky Moravy a Baťova kanálu do
Rakouska.
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5. PŘEDMĚT SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY
Předmětem socioekonomické analýzy je prodloužení Baťova kanálu na jih, tj. o d
Hodonína po soutok Moravy a Dyje. Řešené území se nachází v Jihomoravském
kraji, okresech Hodonín a Břeclav (viz přiložená mapka). Základem je koncepční,
ekonomické a marketingové řešení záměru formou:
 zpracování základního konceptu řešení: stanovení základních cílů řešení,
základních parametrů a základních vymezujících podmínek;
 marketingové a tržní analýzy, obsahující rozbor současného stavu, analýzu
trhu rekreační plavby, marketingovou strategii, marketingový mix, návrh
strategie rozvoje a návrh marketingových opatření;
 ekonomické analýzy, obsahující rekapitulaci kalkulace nákladů, vymezení
socioekonomických přínosů, finanční a socioekonomické toky projektu
(metodika MD ČR, ŘVC ČR a SFDI), návrh financování
 zajištění posudků, zejména posudků jednotlivých prvků technického řešení a
asistenci při výběru variant.

6.1. Technický obsah
Prodloužení Baťova kanálu na jih se vesměs děje v existujícím upraveném korytě
řeky Moravy a pro výstavbu plavebních komor využívá beze změny existujících jezů
v řece; prodloužení tvoří tyto základní stavby:
- plavební komora Hodonín: atypicky upravená plavební komora při existujícícm
hodonínském jezu, umožňující jak průběžnou plavbu po řece Moravě překonáním
jezu Hodonín, tak odbočení do městského ramene Moravy směrem k centru
Hodonína;
- ochranný přístav Hodonín – městské rameno: koncový přístav (zřejmě poblíž
mostu na Jánošíkově ulici) v odbočce do městského ramene se s výhodou navrhuje
jako ochranný přístav pro období zvýšených průtoků ;
- přístaviště Mikulčice: přistávací místo Mikulčice se navrhuje řešit variantně, a to:
-- var. 1: přístaviště na řece Moravě;
-- var. 2: přístaviště v některém z bývalých ramen řeky Moravy, a to v co
nejbližším kontaktu s Národním parkem Mikulčice; návrh vychází z předběžného
jednání s Dr. Lumírem Poláčkem z pracoviště ČAV v Mikulčicích, kdy byl zmíněn
záměr obnovit některé z ramen Moravy a zřídit na něm repliky historických dřevěných
mostů; v takovéto lokalitě by jistě přístaviště na odbočce z řeky Moravy bylo
atraktivním momentem plavby;
V obou variantách se bude také zvažovat kombinace přístaviště s přívozem na
slovenský břeh ke kostelu sv Margaréty, který byl v minulosti součástí Mikulčického
komplexu. Spojení obou lokalit přívozem by mohlo být nejen velmi atraktivní, ale
navíc nabízí levnější a krajinářsky vlídnější řešení spojení obou lokalit, než
zvažovaná lávka pro pěší (ta by musely být řešena nejen nad úrovní velké vody Q 100,
ale také nad plavebním profilem podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě, a vyhlášky č. 222/1995 Sb.);
- plavební komora Kopčany: standardní plavební komora při existujícím jezu
- plavební komora Tvrdonice: dtto
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Městské rameno řeky Moravy („Stará Morava“) v Hodoníně

Prostor NP Mikulčice a kostela sv. Margaréty (SR)
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- plavební komora Brodské: plavební komora při pevném jezu (balvanitém skluzu);
při technickém návrhu je nutno počítat s kolísajícími hladinami při různých průtocích ;
- plavební komory Lanžhot 1 a Lanžhot 2 : plavební komory při nízkých stupních na
řece Moravě; variantně bude vhodné posoudit a případně navrhnout a projednat
možnost spojení zdrží obou nízkých jezů do zdrže jediné (navýšení jezu níže po
proudu na kótu jezu výše po proudu);
(- přístaviště Pohansko: realizace za předpokladu úspěšné marketingové analýzy a
úspěšného projednání tohoto prodloužení plavby do řeky Dyje – pravděpodobně by
se jednalo o koncový přístav);
(- prodloužení plavby na Dyji do blízkosti Lednicko - valtického areálu:
prozkoumat technickou možnost, případně připravit a projednat, marketingově
prověřit);
- další stavby: přístaviště a další případná infrastruktura vyplynou z marketingových
analýz a technických možností; stavby na slovenském území budou pravděpodobně
výsledkem zrcadlového projektu, pořizovaného v Trnavském kraji rovněž
z prostředků Interregu III. Případný přístav v Rakousku bude předmětem dalších
jednání.
Všechny stavby bude nutné rámcově projednat s Povodím Moravy s.p.,
Povodiem Moravy (SR) a Státní plavební správou (pracoviště Přerov) a podle
výsledku připravit k projednání v Komisi pro hraniční vody.

6.2. Návrh parametrů
Parametry plavebních zařízení pro rekreační plavbu budou jednoznačně vycházet
z vyhlášky č. 666/2004 Sb. (viz příloha 3).Tato vyhláška obsahuje informaci o
parametrech, týkajících se jednak Baťova kanálu, jednak řeky Moravy až k soutoku
s Dyjí, a to takto:
„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."
Minimální hloubku v plavební trati charakterizuje vyhláška 666/2004 Sb. takto:
„…1,20 + 0,30 m pro klasifikační tř. 0", tedy na 1,50 m. Totéž se také týká hloubky
plavebních komor („hloubka nad záporníkem“). Stran hloubky lze ovšem zvážit
zvýšení na 1,60 m (podobně, jako je tomu u projektů rekreační plavby na „jihočeské“
Vltavě) z titulu lodního parku; tato úprava není v rozporu s vyhláškou, která hovoří o
hloubkách minimálních. Při tomto hodnocení se bude vycházet z rozboru
potenciálního lodního parku, včetně lodí slovenských a rakouských.
Minimální šířka plavebních komor je rovněž určena vyhláškou č. 666/2004 Sb., a
to takto:
"nejmenší šířka (plavebních komor) pro tř. 0 (je) 5,30 m". Také zde bude vhodné
zvážit případné mírné zvětšení tohoto parametru nad stanovené minimum, a to opět
s ohledem na předpokládaný lodní park (viz tabulka v kap. „3.1.1 Lodě“ na str. 11) a
to pravděpodobně na cca 5,50 m, tedy o 20 cm. V případě, že se toto zvětšení
parametru ukáže jako účelné, bude vhodné je dodatečně uplatnit i u připravované
plavební komory Rohatec, protože tak by celý nový úsek vodní cesty od soutoku
Morava/Dyje až k přístavu Skalica (SR) na Baťově kanálu měly parametry vhodné
pro shodný lodní park.
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Minimální délku plavebních komor udává vyhláška č. 666/2004 Sb. takto:
"nejmenší délka (plavební komory) pro tř. 0. (je) 38,40 m,". Tato délka vyhovuje
veškerému předpokládanému lodnímu parku.
Návrhové plavidlo pro tř. 0 charakterizuje vyhláška takto:
Druh cesty

Místního významu

Třída cesty

0

Charakteristika plavidla
délka

šířka

ponor

m

m

m

20

5

1,20

Podle této charakteristiky se budou navrhovat ostatní technické úpravy (obratiště,
čekací stání atd.)
Při návrhu veškerých plavebních zařízení je samozřejmě nutné respektovat územní
hájení vodní cesty Dunaj-Odra- Labe a protipovodňová opatření. Jedinou výjimkou
z důsledné územní ochrany trasy D-O- L bude zřejmě plavební komora Kopčany – jez
Kopčany totiž má být v případě výstavby D-O- L zrušen (jeho zdrž má pak být spojena
se zdrží jezu Tvrdonice) a „rekreační“ plavební komora Kopčany by tak zanikla.
V současné době ale doporučujeme vycházet z existujících jezů, tedy i z existence
jezu kopčanského. Bude ovšem vhodné navrhnout plavební komoru Kopčany dle
možností maximálně úsporně, s vědomím, že její dlouhodobá existence je nejistá.

6.3. Návrh etapizace
Definitivní etapizace bude výsledkem průniku marketingové analýzy, technického
řešení a ekonomického posouzení. Předběžně se navrhují se s ohledem na
charakter území a osídlení (viz kapitola 6.3) tyto etapy:
1. etapa: zpřístupnění městského ramene Moravy v Hodoníně
Tato etapa obsahuje atypickou plavební komoru u existujícího hodonínského jezu
(včetně zachování nebo přebudování nápustného objektu do ramene) a přístaviště s
obratištěm na tomto rameni, pravděpodobně při mostu na Jánošíkově ulici poblíž
městského centra. Případné úpravy koryta podle prvých odborných posouzení
nebudou zapotřebí, maximálně místní odstranění nánosů
2. etapa: zpřístupnění NKP Mikulčice
Tato etapa obsahuje pouze zřízení přístaviště u Mikulčic, případně mírné úpravy
hloubek pod jezem Hodonín. Přístaviště se navrhuje řešit ve 2 variantách, a to:
var. 1 – na řece Moravě;
var. 2 – na obnoveném říčním rameni v blízkosti NKP Mikulčice (viz kap. 6.1.).
V obou variantách se doporučuje řešit přístaviště současně s nástupním místem pro
přívoz ke kostelu sv. Margaréty u Kopčan. (SR).
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„volná“ etapa: přívoz
Tato etapa nemá pořadové číslo, neboť je nezávisle řešitelná v kterémkoliv časovém
horizontu. Jedná se o zřízení přívozu mezi NKP Mikulčice a kostelem sv. Margaréty
jako varianty k zamýšlené lávce pro pěší.
3. etapa: prodloužení k soutoku Morava/Dyje
Tato etapa obsahuje plavební komory Tvrdonice, Brodské a Lanžhot 1/ Lanžhot 2 .
Koncové přístaviště zatím není lokalizováno. Plavební komory Lanžhot 1 a Lanžhot 2
se budou řešit variantně – buď jako 2 samostatné, nebo jako jediná při zvýšení
nízkého jezu Lanžhot 2.
(4. etapa: plavba po Dyji k Pohansku
Tato etapa je nad rámec zadání, ale nabízí bez náročných úprav dosažení smysluplného
koncového bodu poblíž archeologického naleziště Pohansko. V případě kladných výsledků
marketingové analýzy a ekonomického posouzení by se jednalo o zřízení přístaviště
Pohansko.)
(5. etapa: dosažení Lednicko- valtického areálu
Také zde se jedná o „nepovinnou“ etapu z hlediska zadání, jde ale opět o zajímavý
marketingový účinek tohoto záměru. technicky bude ale náročnější, než 4. etapa, bude
zřejmě nutné uvažovat s dalšími 2 plavebními komorami. V případě obou „nepovinných“ etap
je také nutné jednat s Ministerstvem dopravy o statutu řeky Dyje z hlediska zákona č.
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.)

6.4. Charakteristika
plavby

území

z hlediska

rekreační

Řeka Morava mezi Hodonínem a soutokem s Dyjí byla v minulosti typickým nížinným
tokem s řadou meandrů a ramen. To se změnilo soustavnou regulací toku v 30. a 70.
letech 20. století, nicméně charakter osídlení je původním stavem řeky Moravy
jednoznačně určen. Většina měst a obcí je proto ve větší vzdálenosti – až několik
kilometrů – od říčních břehů. Jedinou, zato významnou, výjimkou je město Hodonín.
V relativní blízkosti toku je také NKP Mikulčice, na území SR pak Kopčany a
Brodské. Je proto patrné, že zážitek potenciálního turisty v tomto úseku mezi
jednotlivými sídly (Hodonín, Mikulčice, případně Pohansko a Lanžhot) musí vycházet
především ze samotné plavby a přírodních hodnot. Mimořádným přírodním
fenoménem je například území v okolí NKP Mikulčice (Přírodní park Mikulčický luh).
Z těchto premis také vychází výše uvedený návrh etapizace projektu (kap. 6.3.).
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6. 5. Návrh marketingových možností
Při marketingových pracích se doporučuje mimo jiné vycházet:
ze Strategie rozvoje Jihomoravského kraje
z Programu rozvoje Jihomoravského kraje
z navrženého technického řešení
z navržené etapizace
z provozu Baťova kanálu a jeho prognóz
z jednání s regionálními sdruženími (Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu,
Spolek na podporu Pomoraví/Spolok na podporu Pomoravia, Agentura pro
rozvoj turistiky na Baťově kanálu, Baťův kanál o.p.s.) a mikroregiony
(mikroregiony Horňácko, Strážnicko, Hodonínsko, Slovácké, Podluží,
Lednicko- Valtický areál)
z jednání s provozovateli turistických služeb
z projednání s turistickými informačními centry
z jednání se současnými provozovateli pravidelných plaveb (Spytihněv, Veselí
nad Moravou, Vnorovy, Strážnice, Rohatec – Výklopník, Hodonín
z jednání s provozovateli půjčoven lodí (Kroměříž, Spytihněv, Staré Město,
Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Vnorovy, Strážnice, Rohatec –
Výklopník, Hodonín).
Dále bude nutné spolupracovat s Trnavským krajem (SR), kde se zpracovává
„zrcadlový“ projekt z prostředků Interreg IIIA. Zvlášť vhodné je spolupracovat
s městem Skalica, které buduje přístav na Baťově kanálu.
Velmi vhodné bude také navázat kontakty s vhodnou obcí (či sdružením obcí)
v rakouském Podyjí pro projednání možného vstupu rakouských rejdařů a turistů an
prodlouženou vodní cestu. Vhodným partnerem by mohlo být například Euroregio
Weinviertel - Jižní Morava – Záhorie.
Specifickou pozornost bude účelné věnovat obci Mikulčice a NKP Mikulčice, protože
celý areál a jeho přírodní okolí slibují být významným magnetem p ro obecnou i
specializovanou turistiku (pro odbornou archeologickou veřejnost i specialisty).
K tomu účelu bude ovšem nutné (nad rámec této studie) formulovat budoucnost a
budoucí zaměření a uspořádání této lokality. S využitím strukturálních fondů a jejich
promyšlenou kombinací (OP přeshraniční spolupráce, Integrovaný operační program,
OP Věda a výzkum pro inovace, Regionální operační program) se jeví jako možné
posílit jak vědeckou, tak turistickou účinnost areálu. Některé náměty navrhneme
společně se zpracovatelem marketingové studie v II. a III. etapě projektu.
Marketingově zajímavé může být také plavební propojení archeologických lokalit
Mikulčice – kostel sv. Margaréty – Pohansko.
Zpracovatel marketingové části projektu naplánuje
pracovní schůzky
s jednotlivými subjekty (skupinami subjektů) a harmonogram poskytne
zpracovateli manažerské části projektu a Jihomoravskému kraji.
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Areál NKP Mikulčice
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6.6. Publicita projektu
Publicita projektu bude především vycházet ze zadání Jihomoravského kraje, takže
bude obsahovat především:
internetovou prezentaci výstupů studie pro webové stránky Jihomoravského
kraje,
tištěný dvoustranný informační leták - 1 000 ks vč. distribuce,
tištěnou
informační brožuru, shrnující závěry studie a prezentující záměr (1000
ks vč. distribuce),
informační brožura shrnující závěry studie a prezentující záměr na CD ROM
(500 ks vč. distribuce),
veřejná anketa formou elektronického dotazníku,
organizace a zajištění 2 veřejných kulatých stolů na moravské a slovenské
straně.
Bude vhodné uvážit také přizvání rakouských partnerů ( Euroregio Weinviertel - Jižní
Morava – Záhorie ?).

6. 7. Čerpání finančních prostředků na
socioekonomickou analýzu
Čerpání prostředků a podávání příslušných zpráv bude probíhat v souladu
s obchodními podmínkami smlouvy o dílo, pravidly programu Interreg IIIA a pokyny
Centra pro regionální rozvoj. V tomto směru byly navázány potřebné pracovní a
informační vztahy.
Ve sledovaném období zatím nebyly v souvislosti s provedenými pracemi
uplatňovány žádné náklady projektu, ani dosud nebyla podána žádost o platbu. Proto
nejsou zatím předkládány ani příslušné podklady.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků programu

Interreg III A – Česká republika/Slovenská republika
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