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1. SHRNUTÍ
Projekt „Socioekonomická analýza prodloužení Baťova kanálu o úsek Hodonín soutok Morava/Dyje“ byl celkově rozčleněn na manažerskou část a technickou část.
Technická část, zpracovaná firmou Vodní cesty a.s. poskytla ucelený přehled o
možných variantách technického řešení prodloužení Baťova kanálu a nákladech
s tím spojených. Obsahuje také jasný názor na výběr varianty s potřebným
zdůvodněním. Nedílnou součástí je také řešení souvislostí s jinými záměry a zájmy
na řece Moravě a také výstižná a bohatá výkresová dokumentace. Tato část studie
byla dokončena v termínu prosinec 2006.
Manažerská část byla rozčleněna na tři etapy:
Prvá etapa 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, shrnula legislativní
podmínky a připomněla související základních dopravně a regionálně rozvojové
dokumenty. 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“ odpovídala 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 byly provedeny pro obě varianty technického řešení, jak vyplynuly
z prací zpracovatele technické části studie. Marketingová část studie detailně
hodnotila zájmové území projektu, a to jak obecně, tak speciálně z hlediska rekreační
plavby ve všech jejích segmentech. Analyzovala 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 byla
věnována analýze cílových skupin a odhadu poptávky. Důležitou součástí také byl
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.
Třetí etapa se věnovala hlavně propagaci projektu, a to formou tiskových konferencí,
informační brožury, propagačního letáku, CD-ROMu s celým obsahem studie,
individuálních dopisů s propagačními materiály a dále zřízením speciální webové
stránky www.batuv.kanal.eu.
Znovu také byly analyzovány možné finanční zdroje pro realizaci záměrů projektu a
vyhodnoceny co do objemu a dostupnosti.
Obsahem 3. etapy jsou také odborné posudky a závěrečná doporučení prodavší
postup.
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2. EKONOMICKÁ ANALÝZA
Kompletní ekonomická analýza byla provedena a předložena v rámci II. etapy,
přičemž vycházela ze zjištění marketingového průzkumu, který byl rovněž
předmětem II. etapy.
Pro III. etapu zůstala velmi podstatná část, kterou je identifikace zdrojů
financování. K tomu je nutné specifikovat právní charakteristiku jednotlivých
úseků navrhované nové vodní cesty, na základě čehož je lze přiřadit jednotlivým
dotačním titulům jak v rámci státního rozpočtu, tak v rámci strukturálních fondů EU.

2.1. Charakteristika úseků vodní cesty
Všechny úseky navrhovaného prosloužení Baťova kanálu od Hodonína po soutok
Moravy s Dyjí patří podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a podle
souvisejících předpisů (vyhl. 222/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) mezi
dopravně významné vodní cesty. Investorem je v takovém případě Ředitelství
vodních cest ČR (ŘVC ČR), případně na existujících stavbách v některých případech
příslušný státní podnik Povodí (zde Povodí Moravy s.p.).
Výjimkou z tohoto pravidla může být odbočení od hodonínského jezu do centra
Hodonína (městské rameno řeky Moravy), které je možné po stránce právní zařadit
dvěma různými způsoby:
a) jako součást dopravně významné vodní cesty: to by bylo možné za
předpokladu, že se městské rameno po plavebním zpřístupnění stane
ochranným přístavem pro přilehlý úsek moravní vodní cesty;
b) jako „ostatní vodní cesta“: to za předpokladu, že se městské rameno po
plavebním zpřístupnění nestane ochranným přístavem.
Specifický problémem jsou přístav, přístaviště a kotviště, které vesměs buď mohou,
nebo nemusí být integrální součástí dopravně významné vodní cesty. Pro rozlišení
postavení jednotlivých lokalit vyvíjí ŘVC ČR metodiku, na jejímž základě bude
určovat, které zařízení se stane touto součástí.

2.2. Zdroje financování
Pro financování lze identifikovat celkem čtyři možné zdroje:
a)
b)
c)
d)

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Operační program Doprava
Regionální operační program
Program přeshraniční spolupráce SR-ČR
5

Prodloužení Baťova kanálu
socioekonomická analýza III. etapa

2.2.1 Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Postavení SFDI vůči rozvoji rekreačních vodních cest je a bude jednoznačně dáno
dvěma faktory:
a) zákonem o SFDI, který určuje, že SFDI může financovat pouze dopravně
významné vodní cesty;
b) schválením (nebo neschválením) podprogramu „Rozvoj vodních cest pro
rekreační plavbu“, který byl zpracován na Ministerstvu dopravy a předložen
Ministerstvu financí.
Dalším důležitým faktorem je každoroční schvalování konkrétního rozpočtu SFDI
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
Předběžně lze pro tento účel předpokládat rozsah financování zhruba ve výši 200230 mil. Kč/rok pro celou ČR.
Příjemcem dotace může být pouze ŘVC ČR, nebo vlastník (správce) dopravně
významné vodní cesty, tedy státní podnik Povodí.

2.2.2. Operační program Doprava (OPD)
Operační program Doprava ve své textaci s podporou rozvoje vodních cest pro
rekreační plavbu počítá. mezi cíli OPD se konkrétně se uvádí:
„…zabezpečit vybavenost stávajících vodních cest chybějícími objekty pro vyšší a
bezpečnější využití vodních cest i pro osobní vodní dopravu, rekreační i sportovní.“
Výše alokace pro tyto účely není zatím jasná (viz kapitola 2.3).
Příjemci dotace může být ŘVC ČR nebo vlastník (správce) dopravně významné
vodní cesty, tedy státní podnik Povodí.

2.2.3. Regionální operační program pro NUTS II Jihovýchod (ROP)
ROP má ve svém „portfoliu“ mimo jiné také infrastrukturu oblast podpory 2.1. „Rozvoj
infrastruktury pro cestovní ruch“. V rámci této oblasti podpory se předpokládá
podpora infrastruktury rekreační plavby. Primárně zde lze předpokládat podporu pro
přístavy, přístaviště a kotviště (které nebudou integrální součástí dopravně významné
vodní cesty, financované ze SFDI) a související zařízení v zázemí jednotlivých
přístavů, přístavišť a kotvišť (zde bez rozdílu, ať primární investice pochází
z jakýchkoliv zdrojů, protože SFDI může financovat jen akvatoriální část).
Mezi příjemci dotací mohou mj. i kraje, obce a svazky obcí, což by byli pro daný účel
zřejmě jediní vhodní investoři.
Celkové zdroje pro prioritní osu 2 jsou ve výši přes 220 mil. € (cca 6 200 mil. Kč) pro
období 2007-2013.
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2.2.4. Program přeshraniční spolupráce SR-ČR (PPS)
V rámci tohoto programu je mj. prioritní osa I „Podpora sociokulturního a
hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce“. V jeho rámci lze
investovat do přeshraniční infrastruktury cestovního ruchu, což v Pomoraví některé
součásti rekreační vodní cesty splňují (zejména přístaviště, přívozy a jejich zařízení
apod.).
V prioritní ose II pak figuruje pojem „zlepšení dostupnosti přeshraničního území“ –
zde by mohlo v souvislosti s vodní cestou jít například o budování přeshraniční
dopravní infrastruktury, některé přístupové komunikace a o přívozy.
Mezi možnými příjemci dotace figuruje i „veřejná správa“.
Prioritní osa I je dotována celkem cca 1,6 mld. Kč (evropské i národní zdroje),
prioritní osa II celkem cca 1,2 mld. Kč na programové období 2007-2013.

2.3. Stav vyjednávání dotačních titulů
Pro všechny operační programy pro strukturální fondy EU platí zhruba stejný
základní stav: jejich projednávání je odvislé od dokončení jednání o Národním
strategickém rozvojovém rámci (NSRR). Tyto rozhovory byly 24. května 2007 opět
přerušeny s tím, že jednání budou pokračovat pravděpodobně počátkem července
2007. Na tato jednání bude pak navazovat jednání o jednotlivých operačních
programech s nadějí zhruba dvouměsíčního vyjednávacího cyklu.
Specifický stav je u OP Doprava. Zde nastala v březnu 2007 oproti znění,
schválenému vládou ČR v listopadu 2006, poměrně výrazná změna v prioritní ose 6,
která se právě týká. mj. studovaného projektu. Ministerstvo dopravy zde totiž oproti
projednanému a schválenému znění jednostranně a bez projednání snížilo alokaci
na vodní cesty z cca 180 mil. € na cca 90 mil. €, což významně ohrozilo všechny
předpokládané projekty. Z iniciativy jednotlivých krajů i Asociace krajů ČR a také
zainteresovaných sdružení obcí a měst se ještě konají jednání s MD a se skupinou
vyjednávačů (garantů) s cílem dosáhnout navrácení alokace do původního stavu.
Jednání v současné době ještě probíhají.
U dotačních titulů SFDI bude rozhodujícím faktorem schválení podprogramu „Rozvoj
vodních cest pro rekreační plavbu“ na Ministerstvu financí.
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3. POSUDKY
Na studii „Socioekonomická analýza prodloužení Baťova kanálu o úsek Hodonín soutok Morava/Dyje“ byly vypracovány dva posudky.
Prvý z nich, týkající se technické části studie, zpracoval posudek Doc.Ing.Pavel
Jurášek, CSc., technický poradce v oblasti vnitrozemské plavby, vodní dopravy a
vodohospodářských staveb, druhý na marketingovou část pak RNDr. Libor
Kudláček, konzultant v oblasti ekonomické a organizační poradenství, absolvent
Přírodovědecké fakulty UK Praha, obor sociální a ekonomická geografie.
Oba posudky jsou předmětem přílohy této závěrečné zprávy.

4. PUBLICITA PROJEKTU
V rámci publicity projektu byly uskutečněny tyto počiny:
a)
b)
c)
d)

mítinky (kulaté stoly), a to 25. 8. 2006 a 8. 12. 2006;
anketa mezi podnikateli v cestovním ruchu;
jednání s řadou představitelů veřejné správy;
jednání a informování zainteresovaných sdružení obcí a neziskových
organizací;
e) 3 tiskové konference (některé výstupy jsou předmětem přílohy).
Po stránce komplexní informovanosti byly:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

spuštěna webová stránka s kompletním zněním studie na adrese
www.batuvkanal.eu;
sjednány podmínky pro zpřístupnění výše uvedených stránek na portálu
Jihomoravského kraje;
nákladem 1000 ks vydána tištěná publikace (8 stran a 4 stránky obálky)
s rámcovými informacemi o projektu;
vydány desky (4 strany) se základními informacemi o projektu;
vydán CD-ROM s kompletním zněním technické, marketingové i ekonomické
části studie;
položky ad c, d, e, byly rozeslány partnerům projektu, obcím, sdružením a
dalším vybraným subjektům v Jihomoravském kraji, zvláště v zájmovém
území (vzorový text dopisu – viz příloha).
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5. EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ PORADENSTVÍ,
REPORTING
V rámci této činnosti je veden přehled o všech platbách, termínech a dalších vztazích
se zprostředkujícím orgánem (CRR v Brně). Podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace a
pokynů CRR byly zpracovány průběžné zprávy.
Po ukončení projektu (30. 6. 2007 podle Rozhodnutí o změně) budou zpracovány a
připraveny pro předání na CRR tyto dokumenty:
a)
b)
c)
d)

Závěrečná zpráva;
Žádost o platbu (spolu s dokumenty JmK);
tabulka Výdajů a příjmů
přehled publicity

Tyto dokumenty a jejich finální znění budou v řádném termínu, tj. v období 1 měsíce
po ukončení projektu (červenec 2007) projednány s CRR tak, aby mohly být do
stanoveného data 31. července 2007 odevzdány zprostředkujícímu subjektu.

6. KOORDINACE A KOMPLETACE
Koordinace a kompletace probíhala po období všech 3 etap projektu a to jak
v manažerské, tak technické části.
Koordinační 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) kompletace II. etapy studie „Socioekonomická analýza prodloužení Baťova
kanálu o úsek Hodonín - soutok Morava/Dyje“;
9) zajištění kompetentních odborných posudků;
10) spolupráce a koordinace při vytváření publikace, letáku a CD-ROM;
11) spolupráce a koordinace při vytváření webové stránky;
12) tiskové konference.
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Hlavními oblastmi kompletační činnosti bylo:
a) vytvoření Souhrnné zprávy (v II. etapě projektu), kde jsou
vyčerpávajícím způsobem shrnuty všechny základní informace ze
všech částí projektu;
b) kompletace II. etapy studie „Socioekonomická analýza prodloužení
Baťova kanálu o úsek Hodonín - soutok Morava/Dyje“;
c) vytvoření a kompletace podkladů pro publikační činnost.

7. 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;
2)
splavnění je možné ve 2 variantách, kdy 1. varianta
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;
3)
úsek Lanžhot – soutok Morava/Dyje je v současné podobě
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);
4)
proto se doporučuje jednoznačně k realizaci varianta 1 a to
v rozsahu mezi Hodonínem a Lanžhotem;
5)
souběžně s realizací plavebních úprav by bylo účelné
realizovat i protipovodňová opatření jako souběžný projekt;
6)
má-li se využít financování ze strukturálních fondů v období
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;
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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.
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%.
ORGANIZAČNÍ:
1) zajištění kompetentního řídícího týmu pro realizaci projektu;
2) trvalá součinnost tohoto týmu jak s krajským úřadem, tak se subjekty
v regionu;
3) trvalá informovanost všech zainteresovaných subjektů;
4) soustavná spolupráce a komunikace s centrálními orgány;
5) vytvoření marketingového zázemí (měkký projekt) pro jednotnou prezentaci
původního i prodlouženého Baťova kanálu;
6) jednání se slovenskými a rakouskými kolegy na úrovni krajů (zemí);
7) včasná a koordinovaná příprava navazujících projektů.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků programu

Interreg III A – Česká republika/Slovenská republika
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Příloha 1
ODBORNÉ POSUDKY
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Doc.Ing.Pavel Jurášek, CSc.
technický poradce v oblasti vnitrozemské plavby,
vodní dopravy a vodohospodářských staveb
Evropská 78, 160 00 Praha 6

Posouzení
Socioekonomické analýzy prodloužení Baťova kanálu
o úsek Hodonín – soutok Morava/Dyje
technická část

Posouzení bylo vypracováno na základě ústní objednávky Societas Rudolphina, o.s. pana
Ing.Formana pro Jihomoravský kraj z dubna 2007.

Duben 2007
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Úvod
Předmětem posouzení je technická část Socioekonomické studie prodloužení Baťova
kanálu v jeho jižní části až k soutoku vodního toku Moravy s vodním tokem Dyje. Technická
studie se skládá z textové části rozdělené do deseti kapitol, včetně závěru a doporučení a
grafických příloh.

Základní údaje
Název stavby:

Prodloužení Baťova kanálu o úsek Hodonín- soutok Moravy a
Dyje –technická studie

Místo stavby:

Vodní tok Moravy v okresech Hodonín a Břeclav
(ř.km 101,77 – 69,50)

Kraj:

Jihomoravský

Zpracovatel:

Vodní cesty, a.s., Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4

Datum zhotovení studie:

prosinec 2006
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Charakteristika řešení a související vazby
Problematika plavebního napojení Českých zemí na vodní tok Dunaje je v novodobé
historii sledována od roku 1652, kdy se moravští stavové usnesli na splavnění vodního toku
Moravy s cílem převést dopravu soli z alpských zemí z povoznictví na dopravu čluny po
vodních tocích Dunaje a Moravy. Tato problematika se v dalších obdobích sledovala
v různých státních uspořádáních od býv. c.k. Rakouska-Uherska, přes období tzv. 1.
Československé republiky, tzv. 2. Československé republiky, Protektorátu Čech a Moravy,
tzv. 3. Československé republiky až po současnou dobu, kdy je příslušnými vládními
dokumenty sledována územní ochrana průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe.
Plavební napojení Českých zemí na mezinárodní vodní tok Dunaje vychází z myšlenky
propojení tří evropských moří Severního, Baltského a Černého prostřednictvím hlavních
evropských vodních toku Labe, Odry a Dunaje a sahá do dávné minulosti až k českému králi a
římskému císaři Karlu IV. Velikáni evropských dějin si byli vědomi toho, že kdo ovládá
přístup k Černému moři prostřednictvím vodního toku Dunaje, ten ovládá i zbožovou cestu a
trh na dálný východ do Indie a Číny. Proto i napojení Českých zemí na tuto dopravní cestu je
průběžně sledováno a to vždy s určitými časovými odstupy. Opustit tuto myšlenku úplně by
z hlediska české státnosti, evropské spolupráce a soudržnosti bylo velmi neuvážené a
z historického hlediska negativním státotvorním rozhodnutím. České země, které se nacházejí
uprostřed Evropy jsou předurčeny k dopravní křižovatce všech druhů dopravy. Při dobré a
odpovědné politice pak mohou této skutečnosti plně využít i pro hospodářský rozkvět své
země.
V mezidobí úporných diskusí o účelnosti průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe se v České
republice dostává do popředí zájmu veřejnosti i orgánů státní správy rekreační plavba.
Rekreační plavba je v celé Evropě již po řadu let jedním z dynamicky se rozvíjejících
odvětví cestovního ruchu. Česká odborná plavební a vodocestná veřejnost sleduje
problematiku rekreační plavby již řadu let prostřednictvím Mezinárodního plavebního
sdružení PIANC. Zajímavé informace byly podány již na Plavebním kongrese PIANC
v roce 1985 v Bruselu. Problematice rekreační plavby ve světovém měřítku je pravidelně
věnována jedna otázka na Plavebních kongresech. Pro účely rekreační plavby se využívají
tisíce kilometrů starších vodních cest zejména v Irsku, Skotsku, Anglii, Francii, Belgii,
Nizozemí, Německu a Polsku, ale i v dalších zemích. Některé ze starších evropských
vodních cest se využívají v původní podobě, jiné se více či méně modernizují - častá je
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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 soukromém 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.
Rekreační plavba se v České republice 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. Počet individuálních držitelů lodí u nás
zatím není srovnatelný se západní Evropou, půjčovny obytných lodí se teprve začínají
rozvíjet.
Progresivní výjimkou v České republice je právě inkriminovaný Baťův kanál na
moravsko-slovenském pomezí, který se podařilo vyjmout ze zapomenutí a od konce 90. let
minulého století 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. Do tohoto kontextu plně
zapadá posuzované technické řešení prodloužení Baťova kanálu o úsek Hodonín – soutok
Moravy/Dyje s výhledem zpřístupnit pro rekreační plavbu společný slovensko-rakouský
hraniční úsek vodního toku Moravy až do vodního toku Dunaje.
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Posouzení studie
Studie je dělena do deseti kapitol, včetně kapitol obsahující identifikační údaje a doklady.
Třetí kapitola zahrnuje základní údaje o sledovaném úseku vodního toku Moravy od
Hodonína po Břeclav, správně se odvolává na současné právní předpisy v oblasti
vnitrozemské plavby, včetně jejich posledních novel. V části, týkající se mezinárodních
souvislostí pouze upozorňuji na problematické konstatování o „zmezinárodnění Baťova
kanálu“. Nešlo by zřejmě o klasické zmezinárodnění vodní cesty, které by ve svém důsledku
mohlo mít nepříznivý ekonomický dopad na provoz vlastní rekreační vodní cesty.
Při hodnocení provozu plavebního kanálu Otrokovice-Rohatec v minulém období je vhodné
uvést i skutečnost, že tato vodní cesta byla v sedmdesátých letech minulého století vyjmuta ze
sledovaných vodních cest s patřičným dopadem i na její údržbu.
Tato kapitola řeší i otázku stanovení maximálního plavebního průtoku pro rekreační
plavbu a to zejména s ohledem na podjezdné výšky u současných dvou mostů (železniční a
silniční), křižujících danou vodní cestu. Domnívám se, že stanovený průtok Q = 120 m3/s
odpovídá potřebám rekreační plavby a jemu odpovídající podjezdná výška daných mostů není
v rozporu s právními předpisy, které pro danou třídu 0 podjezdnou výšku u mostů
nestanovují.
Šestá kapitola, řešící vlastní prodloužení na jih od Hodonína po soutok Moravy s Dyjí je
nejobsáhlejší kapitolou celé studie. Celá trasa je rozdělena na čtyři úseky, charakterizované
plavebními stupni při maximálním využití současných vzdouvacích staveb. Celý úsek je řešen
ve dvou variantách, které lze jednoduše charakterizovat jako variantu s minimálními
úpravami (zvednutí) současných jezů pro získání potřebné minimální plavební hloubky 1,5 m
v celém úseku nebo jako variantu, která získání dané plavební hloubky řeší prohrábkami na
konci vzdutí každého současného jezu. Pro obě varianty jsou stanoveny i jejich investiční
náklady. Jednotlivé úseku vodní cesty jsou prověřeny i z hlediska střetu s plánovanou trasou
průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe a s plánovanými protipovodňovými opatřeními s tím,
že k zásadnímu střetu s trasou průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe nedojde a ani
protipovodňová patření nebudou narušena.
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U vzdouvacích staveb je uvažováno s následným dobudováním rybích přechodů
(nákladově jsou již zahrnuty do rozpočtu) a pochopitelně je zdůrazněna nutnost posouzení
celého záměru samostatným procesem EIA. Ve variantě s prohrábkami dochází v některých
případech k převádění vody tunelem či shybkou, což má za následek zvýšení investičních
nákladů a další provozní těžkosti.
Sedmá kapitola hodnotí možnosti využití dolního úseku vodního toku Dyje pro rekreační
plavbu a správně poukazuje na nutnost výstavby vzdouvacího objektu pod soutokem Moravy
s Dyjí pro dosažení minimálně požadované plavební hloubky 1,5 m, který se však nachází na
území mimo Českou republiku.
Osmá kapitola se zabývá moravskou vodní cestou pod soutokem tohoto vodního toku s Dyjí
až do Dunaje. Tento úsek vodní cesty, který byl v minulosti vodohospodářsky upraven a to i
s ohledem na budoucí plavební propojení Dunaje s Odrou je v podstatě využitelný pro
rekreační plavbu. Jedinou větší překážkou je pontonový most u Moravského sv.Jána, který by
se musel odstranit, resp. nahradit jinou vhodnou mostní konstrukcí. Správně je však
konstatováno, že se jedná o hraniční úsek vodního toku Moravy mezi Rakouskem a
Slovenskem, jehož řešení je podmíněno mezistátními jednáními se sousedními státy.
Devátá kapitola obsahuje závěrečné doporučení zpracovatelů studie. Při vzájemném
hodnocení dvou základních variant řešení je doporučena varianta první, tj. s minimálními
úpravami jezových konstrukcí a to jednak s ohledem na nižší investiční náklady 612,2 mil.Kč
oproti 1 151,0 mil.Kč a nižší provozní náklady, spočívající v každoročním odstraňování
nánosů po jarních povodních. V případě vazeb na hraniční úseky daného záměru je správně
poukázáno na potřebu mezistátního jednání.
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Závěr
Posuzovaná technická část Socioekonomické analýzy prodloužení Baťova kanálu o úsek
Hodonín – soutok Moravy/Dyje je zpracovaná na příslušné profesionální úrovni, přehledně a
srozumitelně.
Daná studie plně respektuje Program rozvoje vnitrozemské plavby v České republice na
období 2007-2015, vypracovaný a vydaný Českým plavebním a vodocestným sdružením
v únoru 2007. Tento materiál, s kterým, kromě široké odborné veřejnosti byly seznámeny i
hlavní státosprávní orgány, včetně vrcholových orgánů samosprávy, je v současné době
jediným uceleným materiálem v oblasti rekreační plavby v České republice.
Při posuzování

sledované investiční akce prodloužení Baťova kanálu až po soutok

vodního toku Moravy s vodním tokem Dyje je třeba mít na zřeteli, že podmínkou dané
realizace je vybudování poslední plavební komory na současném Baťově kanálu PK Rohatec
v km 0,8 kanálu (příprava zahájena v roce 2006), prostřednictvím které bude Baťův kanál
napojen na vodní tok Moravy u Hodonína.
Na závěr tohoto posouzení d o p o r u č u j i :
1. V dalších přípravných prací se zaměřit na variantu 1, tj. rekonstrukci současných
vzdouvacích staveb v navrhovaném minimalizovaném rozsahu, která nezahrnuje
rozsáhlé, z hlediska průchodu velkých vod, problematické prohrábky a je o cca o 47 %
levnější než varianta 2.
2. Jako maximální plavební průtok stanovit hodnotu Q = 120 m3/s.
3. Rybí přechody na jednotlivých vzdouvacích stavbách realizovat již pokud možno
v první etapě.
4. V rámci komisí pro hraniční vody s Rakouskem a Slovenskem informovat o
záměrech české strany v oblasti rekreační plavby na vodním toku Dyje a vodním
toku Moravy až do jeho ústí do vodního toku Dunaje.
5. Respektovat drobné připomínky k jednotlivým kapitolám, uvedené v posuzovací části.
V Praze dne 28.dubna 2007.
Doc.Ing.Pavel Jurášek, CSc. v.r.
technický poradce
v oblasti vnitrozemské plavby,vodní
dopravy a vodohospodářských staveb
Evropská 78, 160 00 Praha 6
IČO: 6932 3216
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RNDr. Libor Kudláček,
konzultant v oblasti ekonomické a organizační poradenství

Posouzení Marketingové části Socioekonomické analýzy prodloužení
Baťova kanálu o úsek Hodonín – soutok Morava/Dyje
1. Zadání a cíle posudku
Tento posudek byl vypracován na základě dokumentu „Socioekonomické analýzy
prodloužení Baťova kanálu o úsek Hodonín – soutok Morava/Dyje“ (dále jen Projekt),
zpracovaného v rámci projektu spolufinancovaného z programu Interreg IIIA – Česká
republika/Slovenská republika resp. tzv. Marketingové části projektu, jejímž cílem je
poskytnout zevrubnou charakteristiku využitelnosti uvažovaného prodloužení Baťova kanálu
resp. charakteristiku potenciálu pro optimalizaci
využití tohoto vodního díla pro
mimoekonomické i ekonomické funkce, vesměs navázané na oblast cestovního ruchu.
Posudek se nevyjadřuje k technické části Projektu a jeho cílem není ani komplexní
vyhodnocení „feasibility“ (proveditelnost v širším slova smyslu) vzhledem k možnostem,
daným dostupnými zdroji, prioritami národní politiky v dotčených oblastech (cestovní ruch,
dopravní politika apod.). Rovněž se nejedná ani o posouzení efektivnosti případné investice
např. ve vazbě na Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách
vydané Ministerstvem dopravy ČR v roce 2005 (mj. i z toho důvodu, že v této fázi projektu se
nejedná o striktně ekonomické hodnocení případné investice a neméně z toho důvodu, že
vlastní projekt nemá vysloveně přepravní účely). Proto se oponent vyjadřuje především
k následujícím otázkám:




zda autoři vycházeli z maxima dostupných podkladů, dat a teoretického zázemí a zda
s nimi nakládali způsobem odpovídajícím účelu a zaměření Projektu;
zda byla tato část Projektu zpracována v kontextu mezinárodních zkušeností a dále též
nadregionálního významu uvažovaného díla (i vzhledem k zařazení projektu v rámci
programu INTERREG IIIA) ;
zda je tato část Projektu zpracována způsobem umožňujícím učinit následná
rozhodnutí vzhledem k realizaci Projektu.

2. Hodnocení využití dostupných podkladů a vlastních projekcí
Práce využívá dostupných zdrojů dat a podkladů způsobem, který umožňuje celkové
vyhodnocení marketingového významu projektu provést skutečně důkladně. Autoři využívají
i velmi rozsáhlého datového aparátu zahraniční provenience, zejména v částech
srovnávajících skutečnost a potenciál rekreačních aktivit území s obdobnými činnostmi
v zahraničí, kde jsou zamýšlené aktivity provozovány jako velmi frekventovaný způsob
trávení „volného času“ (Velká Británie, Francie). Tato data a srovnání jsou žádoucím
způsobem využívána v diskusi o rozvojovém potenciálu dotyčného území. Práce rovněž
kvalitním způsobem hodnotí aktuální stav těchto činností jako východisko pro další rozvoj,
analýzu cílových skupin pro využívání vlastního vodního díla s jeho doprovodnými prvky
v oblasti cestovního ruchu včetně ubytování apod.
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Vlastní statistické projekce a odhady, modelové výpočty finančních i nefinančních efektů
vycházejí podle názoru oponenta z reálných podkladů. Není nedostatkem práce, že pro
některé zkoumané jevy není k dispozici jednotný metodický aparát umožňující detailní
predikce (např. obecně metodika hodnocení přínosů cestovního ruchu – což je ovšem do
značné míry danou značnou volatilitou samotných jevů), stejně jako vzhledem k rozsahu
vlastního hodnoceného území nejsou všechna data dostupná v potřebné jednotě a kvalitě.
Stejně tak není v moci posuzovatele vyslovovat soudy o relevantnosti každého dílčího závěru;
vlastní šíře záběru a způsob využití dat lze považovat za správný. V těchto jednotlivých
dílčích případech propočtů by jistě bylo možné vznášet otázky, zda by nebylo vhodnější
použít jiných než zvolených parametrů, nicméně jsme si vědomi relativně vysoké obtížnosti
predikcí v celém sektoru cestovního ruchu a zároveň nutnosti kvantifikace jakožto obvyklého
požadavku vůči projektům obdobného druhu. Autoři sami na řadě míst komentují důvody
volby určitých odhadů a parametrů i verbálně, což umožňuje zvažovat i jejich relevanci. Pro
případ rozpracování některých marketingových aspektů (vývoj využití jednotlivých typů
nabídky rekreačního využití apod.) v budoucnu lze doporučit prozkoumání alternativních
„scénářů“ a jejich podmíněnosti vůči např. socioekonomickému a sociogeografickému vývoji
(např. modelový nárůst poptávky na str. 48 - lze si jistě představit i strmější křivku, budou-li
socioekonomické podmínky příhodné; a naopak).
Přínosem pro vlastní marketingové hodnocení je skutečnost, že práce posuzuje velmi
rozmanité spektrum aktivit a možností využití díla/území a tudíž se neomezuje pouze na
některá (jakkoli atraktivní) dílčí témata (např. historizující či kulturní aspekty – viz Velká
Morava). Projekt v podání autorů představuje rozmanitou nabídku pro rekreační, sportovní a
kulturní využití, umožňující realizovat tyto činnosti samostatně i ve vzájemné kombinaci. 1
Přínosem práce je soubor „případových studií“, které umožňují vhodným způsobem rozšířit
zorné pole při posuzování vlastních rozvojových kapacit díla/území.
Konečně lze konstatovat, že autoři usilovali i o to, aby nezamlčeli přinejmenším některé
skutečnosti, které by mohly vzbuzovat pochybnosti o atraktivitě projektu (viz např. diskuse o
poklesu využití současné kapacity Baťova kanálu a rozbor jeho příčin).
3. Mezinárodní kontext a nadregionální význam projektu
Tzv. Baťův kanál je vodním dílem známým odborné i značné části laické veřejnosti, budícím
pozornost již od doby svého vzniku před 2. světovou válkou a je obecně pokládán za
pozoruhodné dílo, jehož využití bývá často spojováno s letitým záměrem propojení velkých
evropských řek Labe – Odra – Dunaj, který spatřil světlo světa již před více než 300 lety. Že
je tento záměr resp. projekt záležitostí vyvolávající pozornost na panevropské úrovni dokládá
mj. skutečnost, že se k otázkám s tímto dílem spojeným vyjádřila i samostatná rezoluce Rady
Evropy č. 1473/2005, v níž RE vyzvala členské státy k další kooperaci při zkoumání možností
využívání tohoto a obdobných projektů.
Studie správně jak ve své souhrnné části, tak v rámci rozboru dílčích aspektů diskutuje nejen
„institucionální“, ale i faktické aspekty mezinárodního významu, např. napojení areálu kanálu
1

Zpracovatel tohoto posudku nedoporučuje přílišné upřednostňování tématu „Velké Moravy“ ve srovnání např.
s potenciálem pro sportovní aktivity v dalších navazujících projektech, a to i přes lákavou osobní inklinaci
podpořit takovýto rozměr využití území. Ostatně sama práce tak nečiní, neboť ve vlastních modelech vycházejí
„nehistorizující“ aspekty jako spíše převažující.
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na mezinárodní dopravní uzly, význam pro společné využití česko-slovenské (viz např.
„společný“ bod na trase kanálu v Senici), popř. středoevropské v širším slova smyslu (ČRRakousko-Slovensko-Maďarsko), hledisko atraktivity propojení míst chráněných režimem
UNESCO apod. Tento aspekt je tak vyzdvihován podle názoru posuzujícího správně.
Rovněž nadregionální význam projektu je v analýze dostatečně zdůrazněn ba tvoří kostru
marketingového posouzení celého záměru. Autoři se správně zabývají diskusí marketingové
atraktivity dané nejen tématy provázejícími vlastní místní charakteristiky díla (technická
unikátnost některých řešení; individuální atraktivita jednotlivých míst na kanálu z hlediska
kulturní hodnoty využití pro cestovní ruch), ale i „integrujícími“ dimenzemi potenciálu pro
cestovní ruch (komplexní soubor doporučovaných aktivit) s jeho vysokou přidanou hodnotou
v podobě poznávací, kulturní apod. Nadregionální rozměr zkoumaného projektu je posílen i
důrazem na analyticky velmi kvalitní a podrobnou diskusi významu projektu pro rekreační
aktivity takového druhu, které mají ve středoevropském prostoru zatím poměrně málo
srovantelných příležitostí (na rozdíl od např. Velké Británie, Francie apod.), jako jsou různé
druhy „výletní“ plavby a sportovních aktivit na prostorové apod. možnosti navázané.
3. Dostatečnost zpracování vzhledem k navazujícím fázím projektu
Vzhledem k výše uvedeným dílčím hodnocením lze učinit závěr, že autoři zpracovali studii,
poskytující velmi vyčerpávající přehled všech skutečností důležitých pro posouzení významu
a možností projektu. Je třeba ještě poznamenat, že nemalým přínosem z tohoto hlediska je
nadstandardní formální kvalita zpracování, přehlednost, logické propojení jednotlivých
subtémat atd., a to bez ohledu na to, zda-li je jeho „čtenář“ příznivcem či odpůrcem případné
realizace vlastní dostavby kanálu či zda si na tuto otázku ještě neučinil vlastní závěr. Lze si
jen přát, aby podobné podklady měli k dispozici zástupci rozhodovací sféry i v dalších
oblastech srovnatelného významu.
Zpracoval:
RNDr. Libor Kudláček,
konzultant v oblasti ekonomické a organizační poradenství,
absolvent Přírodovědecké fakulty UK Praha, obor sociální a ekonomická geografie
Francouzská 156, Praha 10
Červen 2007
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Příloha 2
VYBRANÉ TISKOVÉ ZPRÁVY
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Lodí by se mělo cestovat z Moravy až do Bratislavy
11.06.2007 07:55 Novinky.cz Cestování
2015 by se měl za 600 miliónů korun propojit Baťův kanál na Zlínsku s řekou Moravou nedaleko Hodonína, kde
se vybuduje hranic až po Bratislavu," uvedl radní. Historie starší šedesáti let Baťův kanál jako vnitrozemský
průplav Otrokovice-Rohatec.

Brno: Turisté možná v roce 2015 poplují z Moravy do Bratislavy
Kolínský deník 4.6.2007
Turisté budou moci patrně v roce 2015 plout lodí z Baťova kanálu na Zlínsku až do Bratislavy. Mělo by to umožnit
propojení kanálu s řekou Moravou nedaleko Hodonína a vybudování šesti plavebních komor v moravské části toku.
Projekt přijde na asi 600 milionů korun. Výrazně by pomohl v rozvoji turistiky na jižní Moravě, řekl dnes ČTK krajský
radní Jaroslav Pospíšil (ODS). V uplynulých dnech byla dokončena k záměru socioekonomická studie, která to podle něj
potvrzuje.

Výletní lodí z Moravy do Bratislavy?
Turisté budou moci patrně v roce 2015 plout lodí z Baťova kanálu na Zlínsku až do
Bratislavy.

Baťův kanál spojuje Otrokovice na Zlínsku a Rohatec na Hodonínsku. Vznikl za
první republiky jako zavlažovací systém pro zemědělce a dále jako 50 kilometrů
dlouhá trasa, po níž se převáželo uhlí.
Vodní trasa vede podél řeky Moravy, s níž se spojuje u Rohatce. U obce je nutné
postavit plavební komoru za 20 milionů korun. Do dvou let by měla být hotova.
Lodě se tak z kanálu dostanou do Hodonína. Dále směrem na jih není Morava
splavná. Lodě by při jízdě směrem k Břeclavi narazily na jezy, které pro ně zatím
představují nepřekonatelnou překážku. Vše by ale měla změnit výstavba šesti
plavebních komor. V Břeclavi jezdí zatím pramice po malém úseku mezi městem
a zámečkem Pohansko.
Pokud se záměr zdaří, výletníci by projeli kolem této známé památky k soutoku
řek Moravy s Dyjí a mohli pokračovat dále na jih.
Autor/ři: čtk, hou-iHNed
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Skalica se stala prvním
zahraničním přístavem na
Baťově kanálu.
Autor: Milan Ježek • milan.jezek(at)t-email.cz
Téma: Vodní doprava • Vydáno dne: 02. 05. 2007

Desítky tisíc turistů, kteří ročně na lodích projedou unikátní vodní cestu Baťův kanál, letos poprvé budou moci
zakotvit v zahraničním přístavu. Ve slovenském městě Skalica zítra slavnostně zahájí provoz nový přístav s
informačním centrem. Bude zde také půjčovna kol a další zázemí. Přístav se stavěl rok a přišel na více než 14
milionů slovenských korun. Stavbu z velké části financovala Evropská unie a umožní vůbec popr vé v historii
plavby po Baťově kanále a řece Moravě, aby lidé mohli nastupovat a vystupovat z lodí na slovenské straně
hranice. "Pro další rozvoj lodní dopravy je to další klíčový krok," řekl Petr Hruška ze sdružení Obce pro Baťův
kanál.

Impuls pro podnikání v cestovním ruchu
Otevření přístavu aspoň částečně naplní vize podnikatelské rodiny Baťů, která výstavbou kanálu z části uskutečnila sen
o vybudování průplavu spojujícího řeku Moravu a Dunaj. Další miliony do kanálu letos investovaly také obce a města na
moravské straně hranice. Pětimilionové investice se tak dočkal přístav v Hodoníně, nové přístaviště jsou i v Uherském
Ostrohu a Otrokovicích. Peníze od Zlínského kraje dostali také podnikatelé, kteří mají u kanálu půjčovny lodí, kol nebo
restaurace.

Konečná v Hodoníně?
Dalším krokem k výraznému rozvoji plavby má být další prodloužení kanálu až do Hodonína. Jde o investici za 80 až
100 milionů korun do nové plavební komory v Rohatci a do rozšíření asi kilometrového úseku zatím nesplavné hraniční
řeky Radějovky, při němž budou muset být zvýšeny dva mosty. Právě splavnění kilometrového úseku a výstavba nové
komory umožní lodím využívat dalších deset kilometrů této vodní cesty do zmíněného Hodonína. Zatím ale ještě není
rozhodnuto, zda se práce začnou už letos nebo až v příštím roce, nyní se čeká na konečný verdikt ministerstva životního
prostředí, které musí projekt schválit.

Turistické lákadlo
Vybudováním nových přístavů a lepší prostupností plavebním komor chtějí města a obce přilákat na vodní cestu další
tisíce turistů. Zatím ročně na kanál přijíždí asi 45 tisíc lidí. Asi polovina unikátní cesty, která měří 52 kilometrů, vede
řekou Moravou, zbytek umělými závlahovými kanály. Během plavby se mohou turisté zastavit v sedmi přístavech,
překonat 13 zdymadel a pro cestu na Slovensko využít tři plavební hraniční přechody. Ty byly otevřeny poprvé letos na
začátku dubna. Podle agentury Czechtourism je Baťův kanál jedním z nejperspektivnějších turistických projektů v zemi.
Podobné vodní cesty ve střední Evropě nejsou, srovnatelné ale jsou třeba kanály v Nizozemí nebo Velké Británii.
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Turisté možná poplují z Moravy do Bratislavy

Profit | 11.6.2007 | rubrika: Příležitosti | strana: 71
Turisté budou moci patrně v roce 2015 plout lodí z Baťova kanálu na Zlínsku až do Bratislavy. Mělo by
to umožnit propojení kanálu s řekou Moravou nedaleko Hodonína a vybudování šesti plavebních
komor v moravské části toku. Projekt přijde na asi 600 milionů korun. „Výrazně by pomohl v rozvoji
turistiky na jižní Moravě,“ řekl krajský radní Jaroslav Pospíšil. V uplynulých dnech byla k záměru
dokončena socioekonomická studie, která to podle něj potvrzuje.
Baťův kanál spojuje Otrokovice na Zlínsku a Rohatec na Hodonínsku. Vznikl za první republiky jako
zavlažovací systém pro zemědělce a dále jako 50 kilometrů dlouhá trasa, po níž se převáželo uhlí.
Kanál je pojmenován po známém podnikateli Janu Antonínovi Baťovi, který byl jedním z autorů
projektu.
Vodní trasa vede podél řeky Moravy, s níž se spojuje u Rohatce. U obce je nutné postavit plavební
komoru za 20 milionů korun. Do dvou let by měla být hotova. Lodě se tak z kanálu dostanou do
Hodonína.
Dále směrem na jih není Morava splavná. Lodě by při jízdě směrem k Břeclavi narazily na jezy, které
pro ně zatím představují nepřekonatelnou překážku. Vše by ale měla změnit výstavba šesti plavebních
komor. V Břeclavi jezdí zatím pramice po malém úseku mezi městem a zámečkem Pohansko.
Pospíšil připustil, že je projekt nákladný. Podle něj jej ale lze uskutečnit s pomocí dotací Evropské
unie.

Prodlouží Baťův kanál?
Autor Jiří Klement
Sunday, 19 March 2006

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi dne 16. března 2006 schválila
zahájení zadávacího řízení podle zákona č. 40/2004 Sb. v platném znění na zakázku na služby
"Socioekonomická analýza prodloužení Baťova kanálu o úsek Hodonín - soutok Morava/Dyje - technická
studie", a také zahájení zadávacího řízení na zakázku na služby "Socioekonomická analýza prodloužení
Baťova kanálu o úsek Hodonín - soutok Morava/Dyje - manažerská část". Současně Rada JMK schválila
text výzev k podání nabídek na zakázky na uvedené služby.
Předmětem první zakázky "Socioekonomická analýza prodloužení Baťova kanálu o úsek Hodonín - soutok
Morava/Dyje - technická studie" je územní a technicko-ekonomická studie napojení Baťova kanálu v
parametrech rekreační plavby od Hodonína na soutok Moravy a Dyje. Předpokládaná cena plnění je 1,29
mil. Kč bez DPH.
Předmětem druhé zakázky "Socioekonomická analýza prodloužení Baťova kanálu o úsek Hodonín soutok Morava/Dyje - manažerská část" je základní koncept řešení, marketingová a tržní analýza,
ekonomická analýza, dále ekonomické a účetní poradenství, reporting, zajištění posudků a publicity.
Předpokládaná cena plnění je 1,35 mil. Kč bez DPH.
Struktura, obsah a výše plnění zakázek vycházejí z akceptované přihlášky projektu "Socioekonomická
analýza prodloužení Baťova kanálu o úsek Hodonín - soutok Morava/Dyje" v rámci iniciativy společenství
INTERREG IIIA ČR/SR.
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Lodí by se mělo cestovat z Moravy až do
Bratislavy

Baťův kanál
foto: www.batuvkanal.cz

Dostat se lodí z Moravy až do Bratislavy by v následujících letech neměl být žádný
problém. Přibližně v roce 2015 by se měl za 600 miliónů korun propojit Baťův kanál
na Zlínsku s řekou Moravou nedaleko Hodonína, kde se vybuduje šest plavebních
komor v moravské části toku.
11.6. 2007 07:55
BRNO - V uplynulých dnech byla dokončena k záměru socioekonomická studie, která to
podle něj potvrzuje. Celý projekt by měl pomoci k rozvoji turistiky na jižní Moravě.
Vodní trasa vede podél řeky Moravy, s níž se spojuje u Rohatce. U obce je nutné postavit
plavební komoru za 20 miliónů korun. Do dvou let by měla být hotova. Lodě se tak z kanálu
dostanou do Hodonína. Dále směrem na jih není Morava splavná.
Lodě by při jízdě směrem k Břeclavi narazily na jezy, které pro ně zatím představují
nepřekonatelnou překážku. Vše by ale měla změnit výstavba šesti plavebních komor.
V Břeclavi jezdí zatím pramice po malém úseku mezi městem a zámečkem Pohansko.
Pokud se záměr zdaří, výletníci by projeli kolem této známé památky k soutoku řek Moravy
s Dyjí a mohli pokračovat dále na jih. "Na Slovensku tvoří řeka Morava hranici
s Rakouskem. Naši slovenští partneři se nyní zabývají tím, jak splavnit koryto řeky od
našich hranic až po Bratislavu," uvedl radní.
Historie starší šedesáti let
Baťův kanál jako vnitrozemský průplav Otrokovice-Rohatec v období 1936-1938. Měl
zlepšit hladiny spodních vod po regulacích Moravy a plnit dávný sen propojení Dunaje,
Odry a Labe. Kanál je pojmenován po známém podnikateli Janu Antonínovi Baťovi, který
byl jedním z autorů projektu.
Baťův kanál ročně přivítá asi 50 000 turistů. Jezdí po něm nejen čluny a hausbóty, ale
i větší výletní plavidla. Další stovky turistů se ročně projedou po řece Moravě v Břeclavi.
Novinky, ČTK
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Nový Baťův kanál - ministerstvo souhlasí
15.5.2007 10:00
Prodloužení unikátní vodní cesty získalo definitivní souhlas ministerstva životního prostředí

Brno - Prodloužení unikátního Baťova kanálu o další desetikilometrový úsek už nestojí nic v cestě.
S prodloužení kanálu vybudovaném v minulém století firmou Baťa totiž souhlasí ministerstvo životního prostředí.
Práce na prodloužení splavnosti padesát kilometrů dlouhého Baťova kanálu a jeho napojení na řeku Moravu by tak
mohly být zahájeny už letos.
To by otevřelo cestu pro nepřerušenou šedesátikilometrovou plavbu lodí z Otrokovic až do Hodonína.

Vodní trasa pro turisty
Jde o investici do nové plavební komory v Rohatci a rozšíření asi kilometrového úseku zatím nesplavné řeky Radějovky,
které tvoří hranici se Slovenskem a to včetně zvýšení dvou mostů.
Splavnění kilometrového úseku a výstavba nové komory umožní lodím využívat dalších deset kilometrů této vodní cesty
až do Hodonína, jednoho z důležitých přístavů.
Ministerstvo rozhodlo po prodležení odborných posudků a veřejném projednání celého projektu. "Všechny negativní
vlivy záměru, které vzniknou v důsledku výstavby nebo jeho provozu, lze při dodržení navržených opatření snadno
kompenzovat nebo ve velmi krátké době samy odezní," je uvedeno v posudku vypracovaném pro ministerstvo životního
prostředí.
Souhlasné stanovisko ministerstva provází čtyřicet čtyři podmínek týkající se jak výstavby, tak provozu lodí na nově
vybudované vodní cestě. A to včetně výsadby nových stromů, které se budou muset vykácet, výběru firmy, která bude
práce realizovat co nejšetrněji k životnímu prostředí, přeložení biokoridu a také stanovení míst, kde se kv ůli ochraně
přírody a živočichů nebude smět kotvit.
Na rozdíl od 30. let minulého století, kdy kanál sloužil především jako dopravní cesta pro přepravu hnědého uhlí (lignitů)
z Baťových dolů na Hodonínsku do továren v Otrokovicích a Zlíně, má prodloužení t éto vodní cesty ještě výrazněji
přispět k tomu, aby do regionu přijely desetitisíce turistů.

Hausbóty a čluny
Podle agentury Czechtourism je Baťův kanál jedním z nejperspektivnějších turistických projektů v zemi. Podobné vodní
cesty ve střední Evropě nejsou, srovnatelné ale jsou třeba kanály v Nizozemí nebo Velké Británii.
Hlavním investorem dobudování kanálu je stát. Podobně tomu bylo i ve 30. letech, kdy se kanál stavěl. Sedmdesát pět
procent nákladů platil tehdejší Moravskoslezský kraj, zbytek pak firma Baťa. Práce na kanálu zaměstnaly na patnáct set
lidí.
Firma Baťa přitom kanál postavila také jako ukázkovou stavbu, která se měla stát součástí obří vodní cesty spojující
Labe, Odru a Dunaj. Tento projekt, označovaný za megalomanský, neboť by nenávratně zničil přírodu po celé trase, je
stále zanesen v územních plánech krajů. Jeho realizace se ale nechystá.
Nové investice do Baťova kanálu v řádu desítek milionů korun mají přispět k tomu, aby cesta co nejvíc vyhovovala
turistům na výletních lodích nebo rodinám na hausbótech. "Je to jeden z klíčových projektů na podporu turismu v kraji,"
uvedl jihomoravský krajský radní Jaroslav Pospíšil.
Jihomoravský kraj chce letos do kanálu dát pět milionů korun a jenom ve Zlínském kraji už bylo postaveno celkem
jedenáct přístavišť za přibližně třicet milionů korun.

Až do Kroměříže?
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Investice do všech projektů, které souvisí s turistickým ruchem na této vodní cestě, jsou přitom vyčísleny na téměř půl
miliardy korun.
Jedním ze zvažovaných projektů je prodloužení této vodní cesty i do Kroměříže. To by znamenalo výstavbu nové
plavební komory v Otrokovicích, náklady jsou odhadovány na dvě stě milionů korun. Přípravné práce by měly začít už
letos.
V loňské turistické sezoně využilo nabídky plavby po Baťově kanálu téměř padesát tisíc turistů, Jihomoravský kraj patří
po Praze a Karlových Varech mezi regiony, kam nejčastěji míří zahraniční turisté.
V roce 2005 utratili turisté v ČR přes 111 miliard korun, na letošek se počítá asi s půlprocentním růstem na 112 miliard.

Tomáš Fránek

Právo: Baťův kanál se rozšíří až do Hodonína
2. února 2007 05:30
PRAHA (ČTK) - Vodní cesta Otrokovice - Rohatec, známá jako Baťův kanál, se prodlouží až do Hodonína. Podle
Ředitelství vodních cest (ŘVC) by tomu už nic nemělo stát v cestě. Ministerstvo životního prostředí totiž koncem ledna
zveřejnilo posudek, který celý záměr hodnotí jako přijatelný. Píše to dnešní Právo. Vodní cesta tak bude měřit už 66
kilometrů.
Ředitel ŘVC Miroslav Šefara očekává, že závěrečné stanovisko k vlivu projektu na životní prostředí vydá MŽP do tří
měsíců. Prodloužení baťova kanálu o 5,8 kilometru od Rohatce až po jeho vyústění do řeky Moravy si vyžádá 80 až 100
milionů korun. Ty půjdou ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Investice zahrnuje výstavbu plavební komory Rohatec vedle dnešního jezu na říčce Radějovka, rozšíření jejího koryta v
délce asi 800 metrů včetně zvýšení mostu a vyčištění už splavné části vodního toku.
Baťův kanál, který nechal v roce 1928 postavit průmyslník Tomáš Baťa, vede z Otrokovic ve Zlínském kraji do Rohatce
u Hodonína. Kdysi se tudy plavilo uhlí, v 90. letech začali nadšenci zchátralou vodní cestu obnovovat, aby ji mohli
užívat turisté.
Na Baťův kanál by se chtělo napojit i slovenské město Skalica. Chce kvůli tomu vybudovat vlastní přístav poblíž
rohateckého jezu.

Baťův kanál
27.05.2007 - redakce

Baťův kanál – jedna z nejoblíbenějších turistických atrakcí Zlínského a také Jihomoravského kraje se
zřejmě dočká prodloužení. Ministerstvo životního prostředí totiž souhlasí s dalším rozšířením této
plavební cesty až do Hodonína. Délka Baťova kanálu od Otrokovic až do Sudoměřic je v současnosti
přibližně šedesát kilometrů. Některé úseky vedou řekou Moravou, jinde vede uměle vyhloubenými
koryty. Baťův kanál vznikl mezi lety 1936 – 1938. (red)
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Příloha 3
VZOR DOPISU PRO INFORMACI O PROJEKTU
(poznámka: dopis má modifikace pro starostky,
starosty, partnery projektu a další subjekty)

30

Prodloužení Baťova kanálu
socioekonomická analýza III. etapa

Societas Rudolphina, o.s.
Klimentská 20, 110 00 Praha 1

V Praze dne 25.5.2007
Vážený pane starosto,
dovoluji si zaslat Vám informační materiály, v nichž se dočtete o výsledcích
socioekonomické studie zamýšleného projektu Prodloužení Baťova kanálu od
Hodonína po soutok Dyje a Moravy. Studie, která se zabývá technickými,
enviromentálními, marketingovými i ekonomickými aspekty záměru, byla zpracována
na základě zadání Jihomoravského kraje, který ji spolufinancoval za výrazného
přispění Evropské unie v rámci programu Interreg IIIA. Odpovídající
(komplementární) slovenská studie se zpracovává v současné době a to rovněž
v rámci iniciativy Interreg IIIA.
Základní informace o výsledcích studie jsou uvedeny v letáčku a brožurce, kompletní
verzi studie pak najdete na přiloženém CD.
Vážený pane starosto, pro úspěch budoucí realizace projektu je mimořádně
významné, aby s ním byla včas seznámena široká veřejnost, jíž se budoucí projekt
bude dotýkat a jíž by měl sloužit. Tím mám na mysli především občany obcí
v bezprostřední blízkosti plánované trasy Baťova kanálu, tedy i občany Vaší obce.
Proto si dovoluji Vás požádat o laskavé zveřejnění odkazu na webovou stránku
www.batuvkanal.eu, kde je studie umístěna, a o informování Vašich občanů
způsobem, který uznáte za vhodný. V případě zájmu jsme také připraveni setkat se
s Vašimi spoluobčany k besedě o jednotlivých součástech studie a celého
projektového záměru.
S poděkováním za spolupráci a s pozdravem
Ing. Petr Forman
za zpracovatele studie

Tento projekt je spolufinancován z prostředků programu
Interreg III A – Česká republika/Slovenská republika
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