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Úvod
Tato studie představuje odhad možných vlivů na životní prostředí v dotčené oblasti vymezené záměrem
„Prodloužení Baťova kanálu v úseku Hodonín - soutok Moravy a Dyje“, projektovaný firmou Vodní cesty
a.s.
Informace o území byly čerpány z veřejně dostupných informací o ochraně přírody a krajiny v dotčeném
území, technické podklady poskytnul zadavatel.
V rámci tohoto předběžného posouzení nebyly realizovány podrobné terénní průzkumy ani zadávána další
odborná hodnocení. Možné vlivy na vodní biotu a biotický režim vodních toků byl konzultovány s místním
odborníkem. Další podklady byly získány jednáním na místních úřadech dotčených obcí.
Toto předběžné environmentální posouzení bylo zpracováno v průběhu listopadu 2006 a představuje první
a předběžné posouzení daného záměru v dosavadní přípravě projektu.
Související legislativa
1) Zákon č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR
č.347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/1997 Sb., zákona
č.16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona
č.132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona
č.168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 387/2005 Sb.,
2) Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny
3) Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona 163/2006 Sb.
4) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 227/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 100/2004 Sb.,
5) Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí v platném znění
6)
7)
8)

í č. 13/1994, kterou se upravují některé podrobnosti
ochrany zemědělského půdního fondu

9)
10)

terých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

11)

znam
vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů


vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
13) Nařízení vlády č. 71/2003 o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci
původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto
vod, 71/2003
14) Zákon č. 86/2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně
ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb., zákona 186/2004 Sb., zákona
č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb. a zákona č. 385/2005 Sb.,
15) Nařízení vlády č. 132/2005, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit,
16)
FileName:
SaveDate:

Předběžné_environmentální_posouzení.doc
30.11.2006

Zakázka/Dokument: C374-06/Z01
Vydání: 01
Strana: 4 z 29

PRODLOUŽENÍ BAŤOVA KANÁLU V ÚSEKU HODONÍN - SOUTOK MORAVY A DYJE
PŘEDBĚŽNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ POSOUZENÍ

17) Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích
18) Směrnice 92/43/ES o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin
19) Směrnice 79/409/ES o ochraně volně žijících ptáků
20) Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry (Bernská úmluva)
předložena k podpisu v roce 1979 v Bernu, 40 smluvních stran (platná od 1982), sekretariát Rada
Evropy, Štrasburk členství ČR: 1998
21) Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva
(Ramsarská úmluva)
předložena k podpisu v roce 1971 v Ramsaru, 113 smluvních stran, sekretariát v ústředí IUCNSvětového svazu ochrany přírody, Gland, Švýcarsko, členství ČR: 1990 (ČSFR)
22) Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva)
předložena k podpisu v roce 1981 v Bonnu, 51 smluvních stran, sekretariát UNEP Bonn, členství
ČR: 1994
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ČÁST A
POPIS ZÁMĚRU A JEHO LOKALIZACE

1. STRUČNÝ POPIS ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ
Projekt „Prodloužení Baťova kanálu v úseku Hodonín - soutok Moravy a Dyje“ má za cíl podporu rozvoje
cestovního ruchu a rekreačních možností v Jihomoravském kraji. Délka posuzovaného úseku je cca 30
km. Prodloužení nebo též napojení na současně rekonstruovanou vodní cestu Rohatec - Otrokovice řekou
Moravou k jejímu soutoku s Dyjí, případně po soutok s Dunajem, umožní splavnění pro malá individuální
plavidla (kanoe, kajaky, rafty, atp.) a osobní motorová plavidla.
Záměr je situován výhradně do nivy řeky Moravy, s počátkem v Hodoníně. Konec řešeného úseku se
nachází u soutoku s řekou Dyjí. Správně dotčenými obcemi jsou Lanžhot, Kostice, Tvrdonice, Týnec,
Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice a Hodonín.

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr předpokládá výstavbu šesti plavebních komor na stávajících jezech pro plavidla v parametrech
třídy 0. Rozměry návrhového plavidla pro tuto plavební třídu jsou 20 x 5 m, s ponorem 1,2 m.
Jedná se o tyto plavební komory:







Hodonín,
Kopčany (Moravská Nová Ves),
Tvrdonice,
Lanžhot - Brodské,
Lanžhot 1,
Lanžhot 2.

Záměr dělí trasu splavnění na 4 úseky a je řešen ve dvou variantách:
úsek I.

od Hodonína ke Kopčanům

zahrnuje km 101,77 až 92,72

úsek II.

od Kopčan k Tvrdonicím

zahrnuje km 92,72 až 85,385

úsek III.

od Tvrdonic - k Lanžhotu/Brodské

zahrnuje km 85,385 až 79,50

úsek IV.

od Lanžhota/Brodské - k soutoku s Dyjí

zahrnuje km 79,50 až 74,117
km 74,117 až 69,50

Varianta1
Úsek I. Hodonín - Kopčany
Tento úsek zahrnuje stávající jez Hodonín a zdrž jezu Kopčany v úseku říčního km 101,77 až 92,72.
Realizace záměru si vyžádá:





výstavbu velké a malé plavební komory Hodonín, včetně horní a dolní rejdy,
prohrábky dna,
opravu jezu Kopčany,
výstavbu přístaviště Mikulčice.
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Velká plavební komora Hodonín je umístěna u pravého břehu a slouží k překonání spádu stavidlového
jezu Hodonín. Malá plavební komora Hodonín, která je umístěna u pravého břehu městského ramene,
slouží k překonání spádu stavidlového jezu Hodonín a hladinou v rameni.
Pro zajištění minimální plavební hloubky je nutno ke konci vzdutí jezu Kopčany provést v několika úsecích
prohrábku dna. Objem prohrábek se předpokládá v rozsahu cca 4000 m 3.
U pravého břehu je navrhována výstavba přístaviště Mikulčice s délkou přistávacích mol 3 x 40 m.
Úsek II. Kopčany - Tvrdonice
Tento úsek zahrnuje stávající jez Kopčany a zdrž jezu Tvrdonice v úseku říčního km 92,72 až 85,385.
Realizace záměru si vyžádá:




výstavbu plavební komory Kopčany (Moravská Nová Ves), včetně horní a dolní rejdy,
prohrábky dna,
úpravu jezu Tvrdonice.

Plavební komora Kopčany, která je umístěna u pravého břehu, slouží k překonání spádu jezu Kopčany.
Pro zajištění minimální plavební hloubky bude nutné ke konci vzdutí jezu Tvrdonice provést souvislou
prohrábku dna v délce cca 1,2 km. Prohrábka bude realizována v šířce 20 m. Objem prohrábky je
3
odhadován na cca 4000 m .
Pro zvýšení hladiny ve zdrži jezu Tvrdonice bude na pevný práh jezu osazena dutá podpíraná klapka
o výšce 1,5 m.
Úsek III. Tvrdonice - Lanžhot/Brodské
Tento úsek zahrnuje stávající jez Tvrdonice a zdrž jezu Lanžhot/Brodské v úseku říčního km 85,385 až
79,50.
Realizace záměru si vyžádá:




výstavbu plavební komory Tvrdonice, včetně horní a dolní rejdy,
prohrábky dna,
výstavba přístaviště Lanžhot.

Plavební komora Tvrdonice, která je umístěna u pravého břehu, slouží k překonání spádu jezu Tvrdonice.
Pro zajištění minimální plavební hloubky bude nutné díky malému vzdutí balvanitého skluzu
Lanžhot/Brodské téměř v celém úseku III. provést souvislou prohrábku dna v délce cca 5,9 km. Prohrábka
3
bude v šířce 20 m. Objem prohrábky je cca 107 500 m .
Nad jezem Lanžhot/Brodské přibližně v km 79,70 je u pravého břehu navrhována výstavba přístaviště
Lanžhot s délkou přistávacích mol 3 x 40 m.
Úsek IV. Lanžhot /Brodské - soutok s Dyjí
Tento úsek zahrnuje stávající jez Lanžhot/Brodské a zdrž jezu Lanžhot 1, Lanžhot 2, část se stavebními
úpravami v úseku říčního km 79,50 až 74,117 a část bez stavebních úprav říčním km 74,117 až 69,50.
Realizace záměru si vyžádá:
 výstavbu plavební komory Lanžhot/Brodské, včetně horní a dolní rejdy,
 výstavbu plavební komory Lanžhot 2, včetně horní a dolní rejdy,
 úprava jezu Lanžhot 1,
 úprava jezu Lanžhot 2,
 výstavba přístaviště Obora.
Plavební komora Lanžhot/Brodské je umístěna u pravého břehu a slouží k překonání spádu balvanitého
skluzu Lanžhot/Brodské.
Plavební komora Lanžhot 2 je umístěna u pravého břehu a slouží k překonání spádu jezu Lanžhot 2. Pod
tímto jezem již následuje přírodní úsek Moravy, kde hladiny již nejsou ovlivňovány žádnou jezovou
stavbou.
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Jez Lanžhot 1 ztratí po rekonstrukci níže položeného jezu Lanžhot 2 svoji funkci a bude zcela zatopen.
Pilíř umístěný ve středu plavební dráhy bude vybourán. Pro zvýšení hladiny Ve zdrži jezu Lanžhot 2 bude
pevný práh jezu osazen pohyblivým uzávěrem, který umožní udržovat hladinu jezu v úrovni 151,50 m n. m.
Úprava jezu Lanžhot 2 je navržena tak, aby hydrostatická hladina zajistila plavební hloubky v celém úseku.
V této variantě tedy nebudou prohrábky dna realizovány.
Ve zdrži jezu Lanžhot 2, přibližně v km 74,60 je u pravého břehu navrhována výstavba přístaviště s délkou
přistávacích mol 2 x 40 m.
Varianta 2
Úsek I. Hodonín - Kopčany
Tento úsek zahrnuje stávající jez Hodonín a zdrž jezu Kopčany v úseku říčního km 101,77 až 92,72.
Realizace záměru si vyžádá:




výstavbu plavební komory Hodonín, včetně horní a dolní rejdy,
prohrábky dna,
výstavbu přístaviště Mikulčice.

Plavební komora je umístěna tak, aby byl umožněn vjezd plavidel do městského ramene. Jez Kopčany je
v této variantě ponechán v dnešním stavu. Pro zajištění minimální plavební hloubky bude nutné díky
malému vzdutí pevného prahu Kopčany téměř v celém úseku I. provést souvislou prohrábku dna, tj. 8,23
km v šířce 20 m, o předpokládaném objemu cca 148 300 m 3.
Úsek II. Kopčany - Tvrdonice
Tento úsek zahrnuje stávající jez Kopčany a zdrž jezu Tvrdonice v úseku říčního km 92,72 až 85,385.
Realizace záměru si vyžádá:



výstavbu plavební komory Kopčany (Moravská Nová Ves), včetně horní a dolní rejdy,
prohrábky dna.

Plavební komora Kopčany bude umístěna u pravého břehu a bude sloužit k překonání spádu jezu
Kopčany, který v dnešní době funguje pouze jako pevný práh.
Pro zajištění minimální plavební hloubky bude nutné díky malému vzdutí pevného prahu Tvrdonice téměř
v celém úseku II. provést souvislou prohrábku dna v délce 6,92 km. Prohrábka bude provedena v šířce
20 m. Její objem je odhadován na cca 148 300 m 3.
Úsek III. Tvrdonice - Lanžhot/Brodské
Tento úsek zahrnuje stávající jez Tvrdonice a zdrž jezu Lanžhot/Brodské v úseku říčního km 85,385 až
79,50.
Realizace záměru si vyžádá:




výstavbu plavební komory Tvrdonice, včetně horní a dolní rejdy,
prohrábky dna.
výstavba přístaviště Lanžhot.

Plavební komora Tvrdonice je umístěna u pravého břehu a slouží k překonání spádu jezu Tvrdonice. Od
varianty 1 liší jinou úrovní horního ohlaví, což je dáno nižší hydrostatickou hladinou horní vody jezu
Tvrdonice, který je v této variantě ponechán v původní podobě.
Rozsah prohrábky je shodný s variantou 1, tj. 107 500 m3.
Přístaviště Lanžhot je ve variantě 2 situováno do dolní vody jezu Lanžhot/Brodské přibližně do km 79,20,
což je již úsek IV.
Úsek IV. Lanžhot /Brodské - soutok s Dyjí
Tento úsek zahrnuje stávající jez Lanžhot/Brodské a zdrž jezu Lanžhot 1, Lanžhot 2, část se stavebními
úpravami v úseku říčního km 79,50 až 74,117 a část bez stavebních úprav říčním km 74,117 až 69,50.
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Realizace záměru si vyžádá:






výstavbu plavební komory Lanžhot/Brodské, včetně horní a dolní rejdy,
úprava jezu Lanžhot 1,
úprava jezu Lanžhot 2,
prohrábky dna,
výstavba přístaviště Obora.

Plavební komora Lanžhot/Brodské je umístěna u pravého břehu a slouží k překonání spádu balvanitého
skluzu Lanžhot/Brodské.
Plavební komora Lanžhot 1 je umístěna u pravého břehu a slouží k překonání spádu jezu Lanžhot 1, který
byl v této variantě ponechán v dnešním stavu. To se týká i plavební komory Lanžhot 2. Pod tímto jezem již
následuje přírodní úsek Moravy, kde hladiny již nejsou ovlivňovány žádnou jezovou stavbou.
V této variantě bude realizována prohrábka dna, a to v celém regulovaném úseku, v délce 5,3 km, od jezu
Lanžhot 2 až po konec balvanitého skluzu Lanžhot/Brodské. Prohrábka je provedena v šířce 20 m, tj. šířka
3
plavební dráhy. Předpokládaný objem prohrábky je 106 100 m . V úseku pod jezem Lanžhot 2 je koryto
ponecháno v dnešním stavu, tedy bez prohrábek.
Konstrukce a umístění přístaviště Obora je shodné jako ve variantě 1.
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ČÁST B
POPIS DOTČENÉHO ÚZEMÍ, STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Území posuzovaného záměru leží v nivě řeky Moravy. Dotčená části vodního toku prochází rozsáhlými
souvislými komplexy lužních lesů. Cca 95% širšího území, ve kterém je proponovaný záměr lokalizován
představuje výjimečně zachovaný krajinný segment lužní krajiny jihomoravské části panonika.
Niva řek Moravy a Dyje s komplexy lužních lesů širší území patří z hlediska biologického i krajinářského
k mimořádně cenným segmentům krajiny u nás. Leží však v dopravně strategické poloze (příhraničí
s Rakouskem a Slovenskem) a tudíž je aktuálně celá oblast luhu vystavována vysokému antropickému
stresu.
K nejzásadnějším patří změna vodního režimu po vodohospodářských úpravách na korytech Dyje i Moravy
v druhé polovině 20. století, kdy došlo k likvidaci přirozeného koryta řeky Moravy (napřímení toku a
ohrázování se soustavou jezů). Napřímením a ohrázováním došlo k odříznutí meandrů. Celkově se urychlil
odtok vody z území a zkrátila délka toku. To způsobilo rozsáhlé změny celkových hydrologických poměrů,
příhodných pro existenci lužního lesa. Regulace řek Moravy a Dyje v sedmdesátých letech, výstavba
jímacích území skupinových vodovodů a také klimatické výkyvy v letech 1983, 1992, 1994 se výrazné
podepsaly na změně vodního režimu v nivě řeky Dyje i Moravy. Byly likvidovány přirozené inundace, došlo
ke snížení úrovně hladiny podzemní vody a omezila se dynamika pravidelného kolísání podzemní vody
během roku. Absence pravidelných záplav na většině území, pokles hladiny podzemní vody mají za
následek vývoj vegetace směrem k sušším typům společenstev. Lužní les se tak dostává mimo své
ekologické optimum a je tím pádem zranitelnější. Mnohé ze starých ramen a tůní podléhají postupnému
zazemňování. I když je proces zazemňování slepých ramen přirozenou součástí vývoje vnitrozemské delty
Moravy a Dyje, po vodohospodářských úpravách se urychlil. Proto byly na počátku 90. let zahájena
revitalizační opatření v některých segmentech lužního lesa. Jejich cílem byla obnova a hydrologické
propojení celé původní říční sítě lužního lesa (tůně, jezírka, zbytky slepých ramen, mokřady a vodní toky).
Revitalizační opatření byla mimo jiné řešena tak, aby bylo možné provádět umělé povodňování lužního
lesa v jarních měsících a tak pozitivně ovlivňovat přirozenou dynamiku hladiny podzemní vody a úroveň
objemové vlhkosti půd.
V souvislosti s předpokládanými globálními změnami klimatu se očekávají zejména změny teplotních a
srážkových poměrů. Vzhledem k poloze úvalů niv v severozápadním výběžku panonské provincie s
klimatickým specifikem vyšších teplot a nízkých srážkových úhrnů je zřejmé, že v tomto území lze
očekávat s velmi vysokou pravděpodobností vývoj směrem k suššímu, aridnějšímu typu podnebí, se
zvýrazněnými rysy extrémnějšího průběhu přívalových srážek nebo trvání nadprůměrných teplot vzduchu.
Tato situace bude zhoršovat vlhkostní režim půd lužních lesů a může prohlubovat stavy vlhkostního stresu.
Z ostatních faktorů, které dále zhoršují celkový stav lužního lesa uvádíme např. zřízení obory na většině
jižní části území (vymezeném jako EVL Soutok - Podluží). Rovněž je to nevhodný způsob lesního
hospodaření použitím holosečí na rozsáhlých plochách. Pomístně byly vysazeny nepůvodní druhy dřevin,
často hybridy topolů či borovic vysazovaných v sušších partiích luhu (na hrúdech). Významná je rovněž
invaze trnovníku akátu do okrajových do okrajových částí luhu. V posledních 20ti letech se razantněji šíří
neofyty, zejména rody Aster a Impatiens. Některé cenné partie podmáčených luk jsou zalesňovány. Na
jiné se vlivem nedostatečného managmentu šíří neofyty a ruderální druhy. V území probíhá těžba ropy se
všemi průvodními jevy - aktivní i staré vrty, příjezdové komunikace, manipulační plochy.
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2. VÝČET PRVKŮ ZVLÁŠTNÍ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
1

Zvláště chráněná území přírody (ZCHÚ) jsou velmi významné nebo jedinečné části živé či neživé přírody.
Kategorie zvláště chráněných území jsou definovány §14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Zvláště chráněná území
V blízkosti záměru, cca 60 m za hrází, resp. v pravobřežní části řeky Moravy se nachází:
Přírodní rezervace Skařiny
Katastrální území:
Výměra:
Nadmořská výška:
Vyhlášeno:

Mikulčice, Hodonín
13,24 ha
160 m
1956

Reprezentuje zbytky tvrdého luhu s bohatým bylinným podrostem (srha hajní, válečka lesní, ostřice lesní,
orsej jarní, plicník lékařský atd.). Významné hnízdiště ptáků (volavka popelavá, čáp bílý, lejsek bělokrký,
luňák lesní, moták lužní, moudivláček atd.).
V širším okolí proponovaného záměru se vyskytují následující zvláště chráněná území:
Národní přírodní rezervace Cahnov - Soutok
Katastrální území: Lanžhot
Výměra:
13,46 ha
Nadmořská výška:
152 m
Vyhlášeno:
1988
Reprezentuje zbytky původního lužního lesa, ponechané samovolnému vývoji. Celou plochu národní
přírodní památky pokrývají různověké porosty lužního lesa s přirozenou druhovou skladbou.
Národní přírodní rezervace Ranšpurk
Katastrální území:
Výměra:
Nadmořská výška:
Vyhlášeno:

Lanžhot
19,2 ha
153 m
1949

Reprezentuje zbytky původního lužního lesa, ponechané samovolnému vývoji. Celou plochu národní
přírodní památky pokrývají různověké porosty lužního lesa s přirozenou druhovou skladbou.
Přírodní rezervace Stibůrkovská jezera
Katastrální území:
Výměra:
Nadmořská výška:
Vyhlášeno:

Tvrdonice
28,62 ha
156 m
nezjištěno

Mozaika zachovalých luk, mokřadů a lužního lesa, s výskytem řady vzácných a chráněných druhů rostlin a
živočichů.
Status zvláště chráněných území se vztahuje i na lokality soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti, evropsky
významné lokality). Jejich výčet je uveden níže v textu.

1

národní park (NP), chráněná krajinná oblast (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR),
národní přírodní památka (NPP), přírodní památka (PP).
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Přírodní parky
Nad rámec ZCHÚ jsou příslušnými správními úřady vyhlašovány přírodní parky, které reprezentují území
cenná z krajinářského hlediska, či mající vysoký rekreační potenciál jako zóny klidu.
V blízkosti záměru, cca 60 m za hrází, resp. v pravobřežní části řeky Moravy se nachází:
Přírodní park Mikulčický luh
Katastrální území:
Výměra:
Nadmořská výška:
Vyhlášeno:

Mikulčice, Hodonín
nezjištěno
156-160 m
1989

Zachovalý segment lužní krajiny s lesními porosty s přirozenou druhovou skladbou. Nachází se zde
význačná ornitologická lokalita a součástí parku je i významné archeologické naleziště (Valy u Mikulčic) .
Součástí přírodního parku je i přírodní rezervace Skařiny.
Lokality soustavy NATURA 2000 (ptačí oblasti, evropsky významné lokality)
Záměr prodloužení Baťova kanálu je veden řekou Moravou a téměř v celé své délce prochází po hranici
dvou lokalit soustavy NATURA 2000 - evropsky významnou lokalitou (dále již jen EVL) a ptačí oblastí (dále
již jen SPA). Osa toku řeky Moravy vymezuje mimo státní hranici také hranici obou naturových lokalit. Obě
jsou víceméně totožné svým vymezením a tudíž se vzájemně překrývají.
EVL Soutok - Podluží
Katastrální území:
Kód lokality:
Kraj:
Rozloha:
Biogeografická oblast:
Kategorie ZCHÚ:

Břeclav, Hodonín, Kostice, Lanžhot, Lužice u Hodonína, Mikulčice,
Moravská Nová Ves, Poštorná, Tvrdonice, Týnec na Moravě
CZ0624119
Jihomoravský kraj
9.718,19 ha
Panonská
Chráněná krajinná oblast (navrženo)

Poloha
Rozsáhlý komplex lužních lesů a luk ležící v jižní části Dolnomoravského úvalu, mezi obcemi Břeclav,
Lanžhot, Kostice, Tvrdonice, Týnec, Mikulčice a řekami Morava a Dyje, které zde tvoří státní hranici.
Ekotop
Geologie:

podkladem jsou kvartérní písčitohlinité říční sedimenty místy s roztroušenými
valouny. Občasné vyvýšeniny jsou pozůstatky starších říčních teras, případně byly
vytvořeny navátými písky. Na místě bývalých mrtvých ramen se vyvíjí slatiny a
slatinné zeminy.

Geomorfologie:

celek Dolnomoravský úval, jedná se o klasickou nivní geomorfologii s volnými
meandry a rameny v různém stadiu zazemnění a vyvýšeniny hrúdů. Hrúdy
představují pozůstatky starých říčních teras a písečných přesypů, vystupují až 3 m
nad okolní terén.

Reliéf:

je tvořen plochou říční nivou s obvyklou nadmořskou výškou v rozpětí 151 až 154 m.
Nejnižší bod je na soutoku Moravy a Dyje - 148 m n. m.

Pedologie:

v půdním pokryvu jsou nejčastěji zastoupeny fluvizemě doplněné gleji a stagnogleji,
na hrúdech převažuje kambizem arenická.

Krajinná charakteristika: velmi cenný úsek řeky Moravy se zachovalými lužními pralesy a rozsáhlými
nivními loukami. Občasné vyvýšeniny jsou pozůstatky starších říčních teras,
případně byly vytvořeny navátými písky.

FileName:
SaveDate:

Předběžné_environmentální_posouzení.doc
30.11.2006

Zakázka/Dokument: C374-06/Z01
Vydání: 01
Strana: 12 z 29

PRODLOUŽENÍ BAŤOVA KANÁLU V ÚSEKU HODONÍN - SOUTOK MORAVY A DYJE
PŘEDBĚŽNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ POSOUZENÍ

Biota
Nejrozsáhlejší komplex zachovalých lesů, luk a mokřadů v aluviu Moravy a Dyje s širokou škálou
přírodních stanovšť a bohatou flórou a faunou. Dominantním biotopem jsou lesní porosty charakteru
tvrdého luhu, v menší míře také měkký luh, jehož porosty byly negativně ovlivněny změnami vodního
režimu. Na sušších nezaplavovaných vyvýšeninách (hrúdy) se pak nachází vegetace panonských
dubohabřin spolu s fragmenty teplomilných doubrav a acidofilními suchými trávníky.
Významným prvkem území jsou svým rozsahem unikátní luční porosty, převážně charakteru
kontinentálních zaplavovaných luk, místy i střídavě vlhké bezkolencové louky.
V litorálu většiny vodotečí se vyskytuje vegetace bahnitých říčních náplavů. Ojediněle se vyskytuje i
vegetace jednoletých vlhkomilných bylin. Komplexem lesních a lučních porostů se prolíná řada vodních
stanovišť. Nachází se zde jak vegetace stojatých vod tak i vegetace vodních toků s četnými ohroženými
druhy rostlin.
Na lokalitě se vyskytuje také řada chráněných a ohrožených živočišných druhů, mimo jiné 17 druhů
živočichů přílohy směrnice EEC o stanovištích.
Kvalita
Území je v podmínkách ČR unikátní rozsahem a kvalitou porostů tvrdého luhu, přestože většina z nich
byla ve druhé polovině 20. století nepříznivě postižena změnami hydrologických podmínek a zřízením
obory. Značná část má charakter pralesovitých porostů, které tvoří nedělitelný komplex s dalšími typy
biotopů. Z významných a vzácnějších druhů se v těchto porostech vyskytují např. hojně Fraxinus
angustifolius, Ulmus laevis, místy Malus sylvestris nebo Pyrus pyraster. V porostech měkkých luhů se
vyskytuje Leucojum aestivum. Na hrúdech je vyvinuta kvalitní vegetace acidofilních suchých trávníků s Iris
variegata.
Území je mimořádně významné také rozsahem a kvalitou lučních biotopů, především kontinentálních
zaplavovaných luk, které hostí množství dalších významných druhů - Iris sibirica, Cardamine matthioli,
Allium angulosum. Na vodních stanovištích se nachází řada ohrožených druhů tekoucích i stojatých vod
jako Hydrocharis morus-ranae, Stratiotes aloides, Utricularia australis, Nymphaea alba, Wolffia arrhiza či
Sagittaria sagittifolia.
Z dalších významných biotopů se zde vyskytují měkké luhy, acidofilní suché trávníky a panonské
dubohabřiny.
Celé území má mimořádný význam také z pohledu zoologického - patří z velké části mezi navržené oblasti
SPA a je zde vymezeno několik druhových lokalit s výskytem celkem 17 druhů živočichů přílohy směrnice
EEC o stanovištích.
V rámci území jsou vyhlášena 4 MZCHÚ - NPR Cahnov - Soutok, NPR Ranšpurk, PR Skařiny, PR
Stibůrkovská jezera.
Tab.: Stanoviště, jež jsou hlavním předmětem ochrany
Stanoviště
3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
3270 - Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p.
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
(* význačná naleziště vstavačovitých)
6440 - Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii
91E0 - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem
habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus
angustifolia) podél velkých řek atlanstké a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)
91G0 - Panonské dubohabřiny
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Tab.: Druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany
Druh
1337 - bobr evropský
1130 - bolen dravý
1993 - čolek podunajský
1159 - drsek větší
1134 - hořavka duhová
1124 - hrouzek běloploutvý
2555 - ježdík dunajský
1157 - ježdík žlutý
1188 - kuňka ohnivá
1086 - lesák rumělkový

Druh
1060 - ohniváček černočárý
2522 - ostrucha křivočará
1084 - páchník hnědý
1145 - piskoř pruhovaný
1149 - sekavec písečný
4056 - svinutec tenký
1088 - tesařík obrovský
1032 - velevrub tupý
1355 - vydra říční

SPA Soutok - Tvrdonicko
Katastrální území:
Kód lokality:
Kraj:
Rozloha:
Kategorie ZCHÚ:

Břeclav, Hodonín, Kostice, Lanžhot, Lužice u Hodonína, Mikulčice,
Moravská Nová Ves, Poštorná, Tvrdonice, Týnec na Moravě
CZ0621027
Jihomoravský kraj
9.576,12 ha
Ptačí oblast

Oblast soutoku řek Moravy a Dyje se rozkládá jižně od Lanžhota. Je tvořena komplexem různých typů
prostředí od lesů různého stáří přes paseky až k loukám se solitérně rostoucími duby. Je protkána sítí
kanálů, starých říčních ramen, potoků a močálů. Typickým fenoménem této oblasti jsou jarní záplavy.
V oblasti byl zjištěn výskyt asi 240 druhů ptáků. Pro některé druhy představuje jediné hnízdiště na území
ČR (orel královský Aquila heliaca, od r. 2001 2 páry), u dalších druhů území s největší početností a
koncentrací hnízdících párů v rámci republiky (např. luňák hnědý Milvus migrans a luňák červený Milvus
milvus - u obou druhů přes 10 párů; raroh velký Falco cherrug - až 4 páry; čáp bílý Ciconia ciconia - okolo
50 párů). V posledních letech zde hnízdí také okolo 5-6 párů čápa černého (Ciconia nigra). Ve třech
koloniích hnízdí společně s čápy bílými i volavka popelavá (Ardea cinerea, celkově 200-300 párů). Ve
starých porostech lužních lesů hnízdí holub doupňák (Columba oenas), strakapoud prostřední
(Dendrocopos medius), datel černý (Dryocopus martius), žluna šedá (Picus canus). Vlhké nivní louky
využívá k hnízdění chřástal polní (Crex crex), bekasina otavní (Gallinago gallinago), vodouš rudonohý
(Tringa totanus), konipas luční (Motacilla flava). Významnou skupinou hnízdících druhů jsou ptáci vodní a
mokřadní (např. čírka modrá Anas querquedula, čírka obecná Anas crecca, lžičák pestrý Anas clypeata,
chřástal kropenatý Porzana porzana, chřástal malý Porzana parva, celorepublikově ojedinělý je hnízdní
výskyt chřástala nejmenšího Porzana pusilla). Na neregulovaném úseku řeky Dyje hnízdí ledňáček říční
(Alcedo atthis), pisík obecný (Actitis hypoleucos). Dále je třeba zmínit početnou hnízdní populaci krutihlava
obecného (Jynx torquilla), ťuhýka obecného (Lanius collurio), ťuhýka šedého (Lanius excubitor),
bramborníčka černohlavého (Saxicola torquata), strnada lučního (Miliaria callandra - až 20 zpívajících
samců). V oblasti také dosud hnízdí až 10 párů husy velké (Anser anser), včetně párů obsazujících
stromová hnízda.
V tahovém období představují nejvýznamnější fenomén nivní louky během jarních záplav, kde se
shromažďují velká hejna především brodivých, vrubozobých a bahňáků, popř. některých druhů pěvců.
Významné je také unikátní podzimní tahové shromaždiště a společné nocoviště luňáků červených
(pravidelně sledované od r. 1994, dosavadní maximum v říjnu 2000 - 132 exemplářů); tento druh zde i
pravidelně zimuje v počtu až 25 exemplářů
V zimním období se na řekách Dyji a Moravě shromažďuje až několik tisíc jedinců kachen. V některých
letech bývají obsazována společná zimní nocoviště severských druhů hus (husa běločelá Anser albifrons,
husa polní Anser fabalis), rovněž v řádu až tisíců ptáků. Významné je i pravidelné zimování orla mořského
(Haliaeetus albicilla) v počtu až 12 exemplářů a společné zimní nocoviště motáka pilicha (Circus cyaneus)
v počtu až 20 exemplářů, v některých letech obývané společně s kalousem pustovkou (Asio
flammeus).Výčet druhů, jež jsou předmětem ochrany je uvedeny v tabulce na následující straně.
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Tab.: Druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany
Druh
Čáp bílý
Ledňáček říční
Lejsek bělokrký
Luňák červený
Luňák hnědý
Raroh velký
Strakapoud prostřední
Včelojed lesní
Žluna šedá

Počet párů
50 - 65
10 - 15
1 400 - 2 000
8 - 13
10 - 13
3-4
500
11 - 16
30 - 40

Tab.: Druhy, jež se vyskytují na této lokalitě
Druh
Bukač velký
Chřástal kropenatý
Chřástal malý
Chřástal polní
Čáp černý
Datel černý
Moták pilich
Moták pochop
Orel mořský
Pěnice vlašská
Ťuhýk obecný

Počet párů
0-1
0-7
0-2
10 - 23
4-6
30 - 40
10 - 16
0-2
0-1
10 - 20
200 - 300

Poslední lokalitou soustavy NATURA ležící v blízkosti trasování záměru je EVL Očov. Záměr sousedí v km
102 se západní hranici EVL Úsek plavební cesty vede dále na severovýchod řekou Moravou po hranici
EVL (není již součástí tohoto projektu) vymezenou osou toku.
EVL CZ0624071 Očov
Katastrální území:
Kód lokality:
Kraj:
Rozloha:
Biogeografická oblast:
Kategorie ZCHÚ:

Hodonín, Rohatec
CZ0624071
Jihomoravský kraj
292,28 ha
Panonská
Přírodní památka

Poloha:
Komplex lužního lesa a mokřadních luk v nivě řeky Moravy mezi Hodonínem, Rohatcem a státní hranicí se
Slovenskem s vodními a mokřadními společenstvy rostlin a živočichů.
Ekotop
Geologie:

Geologický podklad je tvořen písčitohlinitými a písčitými sedimenty. Na místě
bývalých mrtvých ramen se vyvíjí slatiny a slatinné zeminy.

Geomorfologie:

Geomorfologicky lokalita spadá do Dyjsko-moravské nivy. Jedná se o akumulační
rovinu podél řeky Moravy a Dyje tvořenou čtvrtohorními usazeninami.

Reliéf:

Reliéf tvoří plochá říční niva s řadou mrtvých ramen v různé fázi zazemění.

Pedologie:

Půdy jsou fluvizemě, místy gleje a stagnogleje.

Biota
Dominantním typem vegetace jsou tvrdé luhy nížinných řek. Na místě zazeměných slepých ramen zůstaly
dochovány fragmenty měkkých luhů. V některých slepých ramenech zůstala zachována vegetace makrofyt
a pobřežní vegetace rákosin a vysokých ostřic. V severní části komplexu se nachází místy i reprezentativní
ovsíkové louky. Na lokalitě Očovské louky se nachází cenný komplex kontinentálních luk svazu Cnidion
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venosi, místy v mozaice s bezkolencovými loukami. Poměrně rozlehlý komplex lesů v odlesněné krajině.
Populace hořavky (Rhodeus sericeus) je zde vázána na výskyt škeble a velevruba.
Kvalita
Jedná se zbytek mokřadní vegetace na řece Moravě v intenzívně zemědělsky využívané krajině.
Z ochranářsky významných biotopů se vyskytují tvrdé a měkké luhy, kontinentální zaplavované louky
a střídavě vlhké bezkolencové louky. Významná lokalita hořavky duhové.
Porosty jsou člověkem ovlivněné, nicméně stále ještě reprezentativní a relativně dobře zachované. Z
Očovských luk je uváděna řada ohrožených a vzácných rostlin např. Allium angulosum, Dianthus
superbus, Gratiolla officinalis, Thalictrum flavum, Tithymalus palustris, Viola pumila, Cnidium dubium a
Carex melanostachya.
Tab.: Stanoviště, jež jsou hlavním předmětem ochrany
Stanoviště
3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion
coeruleae)
6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem
habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým
(Fraxinus angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion
minoris)

Rozloha v lokalitě
2,9095 ha
4,1403 ha
25,0245 ha
6,0765 ha
138,9558 ha

Tab.: Druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany
Druh
1134 - hořavka duhová

Zákonná ochrana ptačích oblastí a evropsky významných lokalit je dána obecně zákonem 114/92 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní podmínky ochrany příslušné ptačí
oblasti vždy stanoví individuální Nařízení vlády.
Ochrana EVL je stanovena Nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým byl stanoven národní seznam
evropsky významných lokalit.
Územní systém ekologické stability
V trase vodního toku a jeho bezprostředním okolí jsou vymezeny prvky územního systému ekologické
stability. Řeka Morava a její niva jsou integrální součástí nadregionálního biokoridoru Chropyňský luh Soutok, který se napojuje do nadregionálního biocentra Soutok. Toto biocentrum je mimořádně rozsáhlé a
vymezuje prakticky celou oblast lužního lesa při soutoku Dyje a Moravy. Do NRBK je dále vloženo
regionální biocentrum RBC Mikulčický luh, RBC Očovský les. Mezi NRBC Soutok a RBC Mikulčický luh je
ještě vloženo jedno regionální biocentrum, vymezené původně dle ÚTP NR-R ÚSES. V současnosti je
NRBK Chropyňský luh - Soutok vymezen osou. Osa v původní variantě prochází vlastním korytem řeky
Moravy. Doplňkově byla vymezena osa NRBK prostorem nivy, severozápadně od toku Moravy. Ochranné
pásmo NRBK je vymezeno v podstatě celým komplexem lužních lesů. ÚSES na místní úrovní svými
vloženými biocentry místního významu nadregionální biokoridor zahušťuje a posiluje tak jeho funkci.
Z hlediska prostorového vymezení jsou prvky místního ÚSES vnořeny do NRBK.
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3. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU RELEVANTNÍCH SLOŽEK ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

3.1. Ovzduší
Území obcí Lanžhot, Kostice, Tvrdonice, Týnec, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice a Hodonín není
zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (dle sdělení MŽP č. 38, uveřejněném ve věstníku
MŽP částka 12 z 12/2005).
Nejvýznamnějším zdroj znečišťování ovzduší v blízkosti navrhovaného záměru je silnice I/55, respektive
automobilová doprava na ní a dále bodové zdroje ve městě Hodonín. Na Slovensku je nejvýznamnějším
liniovým zdrojem silnice I/2 Holíč - Kúty.
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice hygienické služby č. 1198 Hodonín a stanice č. 1470
Lovčice. Z hlediska možných vlivů lodní dopravy se spalovacími motory je relevantní také stávající úroveň
imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2).
Naměřené hodnoty NO2 za rok 2005 jsou uvedeny v následující tabulce:

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti
hodnoceného území dosahují úrovně pod 50% imisního limitu (LV=40µg.m -3), maximální hodinové
koncentrace pak cca 45% limitu (LV=200µg.m -3).
Uvedené stanice jsou však od hodnoceného území relativně vzdálené a imisní situace v jejím okolí tedy
nemusí odpovídat situaci v okolí hodnoceného úseku vodní cesty. Proto pro popis stávající imisní zátěže
oxidem dusičitým (NO2) využíváme také údaje z rozptylové studie zpracované v rámci Krajského programu
snižování emisí a imisí Jihomoravského kraje (Mgr. J. Bucek, viz obr. na následující straně). Dle této
studie dosahuje v prostoru navrhované stavby maximální hodinová imisní zátěž NO2 hodnot do 30 µg.m-3,
průměrná roční koncentrace pak hodnot cca 5 µg.m -3. Celkově je tedy možno stávající imisní zátěž
hodnoceného území označit za relativně nízkou. Výjimku tvoří pouze prostor v blízkosti dálnice D2, kde
jsou v důsledku vyšších dopravních zátěží dosahovány vyšší hodnoty imisní zátěže NO2 a dalších
škodlivin produkovaných automobilovou dopravou.
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Obr.: Maximální hodinová koncentrace NO2

Obr.: Průměrné roční koncentrace NO2
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3.2. Podzemní voda
Z regionálně hydrogeologického hlediska spadá hodnocený záměr do hydrogeologického rajónu:
 165 Fluviální sedimenty Moravy v Dolnomoravském úvalu.
Rajón je součástí hydrogeologických struktur kvartérních fluviálních uloženin Moravy a jejich přítoků, s
převážně volnou hladinou podzemní vody. Sedimenty údolních niv náležejí k strukturám průlinových
podzemních vod s úrovní erozní základny s charakteristickou hydrologickou spojitostí s povrchovým
tokem.
Režim podzemní vody údolí posuzovaných řek i přilehlých říčních teras je charakterizovaný trvale
souvislou hladinou podzemní vody, která je obsažena v pórech průlinově propustných štěrků a písků.
Propustnost tohoto horninového prostředí je obvykle definovaná koeficientem filtrace k f, vyjádřeným v m/s.
Podle archivní dokumentace se kf štěrků nachází v oblasti řádů n.10-3 až 10-4 m/s, propustnost písků je o
jeden až dva řády nižší. Nadložní povodňové hlíny, uložené na sypkých říčních sedimentech se považují
za prostředí, které je v technickém slova smyslu prakticky nepropustné. Podzemní voda je v údolních
nivách toků vesměs hydrostaticky napjatá. Rozkyv hladiny podzemní vody v údolním dně vodotečí se
pohybuje v mezích 2,0 až 3,5 m, v oblasti říčních štěrkopísčitých teras kolísá okolo hodnoty 1,0 m.

3.3. Půda
Dominantním zástupcem půd v dotčeném území jsou glejové fluvizemě. Míra oglejení a stadium vývoje
půd je dána polohou v nivě. Na zamokřené deprese a bývalá ramena jsou vázány gleje a močálové půdy.
Kategorizace půd a stupeň ochrany jednotlivých půdních typů bude stanovena v dalším stupni projektové
přípravy, stejně jako podmínky odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

3.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Posuzované území náleží k soustavě vnitrokarpatských sníženin, podsoustavě Vídeňské pánve a jednotce
Dolnomoravský úval. Tektonická deprese Vídeňské pánve je vyplněna mladotřetihorními mořskými
sedimenty, které jsou statigraficky řazeny ke svrchnímu panonu. Povrch těchto neogenních sedimentů je
mírně zvlněný a má v generelu úklon k jihu až jihovýchodu, tj. ve směru koryta řeky Moravy. V dosahu
vlivu stavby je neogén zastoupený plastickými jíly tuhé až pevné konzistence, dále jíly uhelnými a
písčitými. Méně se neogén vyskytuje v písčité facii. Písky obvykle vytváří malé vložky v jílovitých
usazeninách, větších mocností dosahují v hlubších obzorech.
Kvartérní sedimenty uložené na neogenních sedimentech jsou geneticky řazeny k fluviálním a eolickým.
Fluviální sedimenty jsou zastoupeny souvrstvím zvodněných štěrků údolního dna toků a přilehlých říčních
teras. Štěrky jsou drobné až hrubozrnné, s výplní mezer pískem, který obsahuje proměnlivou příměs
jemnozrnné zeminy. Mezi souvrstvím bazálních štěrků údolního dna a nadložních povodňových hlín se
místně vyskytují mezivrstvy jemných - hrubě zrnitých říčních písků. Nejmladším a nejsvrchnějším
souvrstvím říční sedimentace jsou povodňové hlíny. Celková mocnost říčních usazenin údolního dna toků
se pohybuje mezi 7 až 12 m, na přilehlých říčních terasách mají štěrky menší mocnost.
Podložní neogenní jíly jsou z hydrogeologického hlediska považovány za bazální nepropustný izolátor
kvartérní štěrkopísčité zvodně. Nadložní povodňové hlíny, které mají podobné vlastnosti jako jíly,
představují stropní izolátor zvodněného štěrkopískového souvrství. Lokálně mají říční štěrky údolního dna
Moravy přímou návaznost na neogenní písky, se kterými tak vytváří jednu spojitou zvodeň.
V širším okolí zkoumaného území se nachází četná ložiska ropy, lignitu a zemního plynu. Na základě
účelového výstupu z databází ložisek nerostných surovin, chráněných ložiskových území a dobývacích
prostorů v rozsahu map ložiskové ochrany, které jsou pravidelně zpracovávány ČGS - Geofondem ČR, byl
v okolí zájmového prostoru zjištěn výskyt chráněněných území, na než se vztahuje ochrana v souladu s §
13 geologického zákona a § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), v platném znění. Jejich výčet však neuvádíme, realizací záměru nebudou tyto prostory dotčeny.
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3.5. Fauna, flóra a ekosystémy
Dotčené území je vázáno výhradně na prostor široké nivy řeky Moravy. Z hlediska biogeografického leží
předmětný tok řek v bioregionu Dyjsko - Moravském (4.5), který je tvořen nivou řek Dyje, Moravy a jejích
přítoků. Je to typický nivní bioregion v 1. vegetačním stupni, ve kterém je určující panonská vlhkomilná a
mokřadní biota.
Flora
Fytogeograficky leží dotčené území v termofytiku, v části fytogeografického okresu 18. Jihomoravský úval.
Potenciální vegetace
Určujícím společenstvem potenciální vegetace jsou lužní lesy. Převažují společenstva tvrdého luhu
podsvazu Ulmenion, zejména asociace Ficario - Ulmetum campestris a Fraxino pannonicae-Ulmetum se
vzácnými přechody v nejvyšších místech aluvia do společenstev blízkých panonskému Primulo verisCarpinetum. Na deprese je vázána asociace Salici-Populetum ze svazu Salicion albae. Primární bezlesí je
vivinuto na mokřadech - mrtvá ramena, vnitrozemská delta. Je tvořeno vegetací svazů Phragmition
communis, Caricion gracilis, které přecházejí ve vodě v různé vegetační typy - svazy Hydrocharition,
Nymphaeion albae, Potamion lucentis, Potamion pusilli a Batrachion aquatilis.
Náhradní přirozená vegetace
Přibližně pětinu plochy tvoří lesy a primární bezlesí. Na části bezlesí jsou v současnosti vyvinuty
přirozené luční porosty svazů Cnidion venosi, Alopecurion pratensis, vzácně i Veronico longifoliae Lysimachion vulgaris. Na nejvyšších místech - ztv. hrúdech se vyskytují ostrůvky xerofilní luční vegetace
svazů Festucion valesiacae nebo Koelerio-Phleion phleoidis. Převažují druhy vázané na aluvia dolních
toků řek, šířící se z Panonie, kontinentálního (ponticko-jihosibiřského) charakteru, mající často charakter
mezních prvků.Jsou to např. jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia), bledule letní (Leucojum aestivum),
pryšec bahenní (Tithymalus palustris), p. lesklý (T. lucidus), máčka plocholistá (Eryngium planum),
žluťucha slatinná (Thalictrum flavum), jarva třížilná (Cnidium dubium), šišák hrálolistý (Scutellaria
hastifolia), mordovka písečná (Phelipanche arenaria), divizna knotovkovitá (Verbascum phoeniceum) a
svízelka piemontská (Cruciata pedemontana). Je zde i vzácný výskyt hájových druhů, mající původ buď
z vyšších poloh blízkých Karpat, nebo představují relikty předlužního období, jako jsou kopytník evropský
(Asarum europaeum), zapalice žluťucholistá (Isopyrum thalictroides), rozrazil horský (Veronica montana),
kyčelnice cibulkolistá (Dentaria bulbifera) a sneženka předjarní (Galanthus nivalis). Subatlantské prvky
jsou vzácné, vázané především na kyselé písky, např. paličkovec šedavý (Corynephorus canescens),
pavinec horský (Jasione montana). Některé subatlantské druhy rostou i v lužních lesích, např. ostřice
hubená (Carex strigosa).
V aktuální dřevinné skladbě tvrdého luhu převažují autochtonní druhy dřevin. Kostru tvoří především dub
letní, jasan ztepilý a jasan úzkolistý, z dalších druhů dřevin je zastoupen topol černý, panonský element
topol bílý, příp. kříženci topolů P.Xcanescens. Příměs pak tvoří hlavně javor babyka, olše lepkavá,
v sušších polohách habr obecný. Kostru měkkého luhu pk tvoří především vrby - vrba bílá s příměsí
tvořenou vrbou křehkou a topolem černým a panonským topolem bílým. Z nepůvodních dřevin se
v posledních 50 letech významně rozšířil především akát v okrajových částech luhu a také výsadby
hybridních borovic na písčinách hrúdů.
Fauna
Fauna bioregionu je součástí severopanonské podprovincie, odráží však převahu lužních prvků.
Charakteristické je velké druhové spektrum korýšů. Hydrografická síť je relativně hustá. Častý je výskyt
zbytků slepých ramen a periodicky zaplavovaných tůní. Vodní toky patří do cejnového pásma. Druhové
spektrum ichtyofauny je i přes znečištění Moravy a úpravy koryta velmi pestré a reprezentuje široké
spektrum druhů černomořského povodí. V posledních letech se řekami významě šíří reintrodukovaný bobr
evropský.
Významné druhy - savci: ježek východní (Erinaceus concolor), bobr evropský (Castor fiber), myšice
malooká (Apodemus microps), netopýr velký (Myotis myotis). Ptáci: volavka červená (Ardea purpurea),
husa velká (Anse anser), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), raroh velký (Falco cherrug), luňák hnědý
(Milvus migrans), l. červený (M.milvus), orel mořský (Heliaetus albicilla), břehouš černoocasý (Limosa
limosa), koliha velká (Numenius arquata), vodouš rudonohý (Tringa totanus), rybák obecný (Sterna
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hirundo), racek bouřní (Larus canus), břehule říční (Riparia riparia), cvrčilka slavíková (Locustella
luscinoides), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus), ťuhýk menší
(Lanius minor), ť. rudohlavý (L. senator), strnad zahradní (Emberiza hortulana), břehule říční (Riparia
riparia), slavík modráček (Luscinia svecica), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), cvrčilka slavíková
(Locustella luscinioides), moudivláček lužní (Remiz pendulinus). Obojživelníci: Skokan štíhlý (Rana
dalmatina), Plazi: želva bahenní (Emys orbicularis). Ryby: jeseter malý (Acipenser ruthenus), plotice lesklá
(Rutilus pigus), cejn siný (Abramis ballerus), cejn perleťový (Abramis sapa), ostrucha křivočará (Pelecus
cultratus), ježdík žlutý (Gymnocephalus schraetser), drsek větší (Zingel zingel), drsek menší (Zingel
streber), candát východní (Schizostedion volgense). Měkkýši: zemounek lesklý (Zonitoides nitidus),
jantarka obecná (Succinea putris), j. úhledná (Oxyloma elegans), oblovka lesklá (Cochlicopa lubrica),
oblovka C. nitens, údolníček rýhovaný (Vallonia enniensis), plamatka lesní (Arianta arbustorum), srstnatka
chlupatá (Trichia hispida), vřetenovka hladká (Cochlodina laminata), závornatka kyjovitá (Clausilia pumila),
páskovka keřová (Cepaea hortensis), dvojzubka lužní (Perforatella bidentata), hrachovka malinká
(Pisidium personatum), h. obecná (P. casertanum), točenka kulovitá (Valvata piscinalis), kamenolep říční
(Litoglyphus danubialis), zubovec dunajský (Theodoxus danubialis). Hmyz: srpice komárovec (Bittacus
italicus), vřetenuška Zygaena punctum, pestrokřídlec podražcový (Zeryntia polyxena), drobníček
Ectoedemia preisseckeri, klíněnka Phyllonoricter acaciellus, nesytky Chamaesphecia palustris, Ch.
hungarica, černoproužka topolová (Archiearis puella), zavíječ Ostrinia palustralis, krasci Eurythyrea
quercus, Anthaxia hackeri, A. deaurata, A. tuerki, tesařící Trichoferus pallidus, Saperda punctata, S.
perforata, kobylka Ephippigera ephippiger, kudlanka nábožná (Mantis religiosa)atd. Korýši: žábronožky
Siphonophanes, listorozi Lepidurus, Apus, škeblovky Ostracoda. Kroužkovci: Criodrilus lacuum.

3.6. Krajina
Současná niva Moravy a Dyje má počátky v době ledové, kdy odlesněné povodí s charakterem tundry
(tedy s nízkou retenční schopností krajiny), každoročně generovalo velké povodně, které vytvořily nejen
současné kvartérní sedimenty, ale i typický aluviální reliéf šířkou odpovídající i největším povodním. Ve
starověku a ranném středověku, kdy klimaticky podmíněné zalesnění horní části povodí Moravy a Dyje
zásadně zvýšilo její retenční schopnost a povodně se zmenšily, byla niva osídlena a za velkomoravské
říše tvořila její mocenské jádro (Uherské Hradiště, Mikulčice apod.). Již v 11. století ale všechna sídla nivu
opouští a přesouvají se do jejího sousedství. Od té doby je prostor nivy opět neobydlen, protože znovu a
plně slouží převádění velkých povodní, které vznikají jako důsledek kolonizačního odlesnění horních
povodí v průběhu středověku (nejintenzivněji zvláště ve 13. století). Současné klimatické změny a povodně
v roce 1997 ukazují její plnou funkčnost a potřebnost navzdory proklamované technické protipovodňové
ochraně, budované již minimálně 150 let. Osídlení od středověku tak vytváří na břehu niv řetěz osídlení,
které po výstavbě železnic v 19. století prakticky srostl do urbanizačních koridorů. Přiměřeným využíváním
nivy pro lesnictví (louky a pastviny) vznikl neobyčejně výnosný a přitom přírodě blízký fenomén moravské
nivy.
Území je v širším měřítku cenným reprezentantem ploché lužní krajiny při severozápadním okraji
panonské provincie. Z hlediska typologie prochází záměr krajinným mezotypem CZ 17.2.9. - krajiny říčních
niv pravěké sídelní krajiny pannonica. Vodní toky tak vytvářejí základní osnovu primární krajinné struktury,
od které se odvíjí další funkční uspořádání v území. Dominantními jsou liniové a plošné struktury typické
pro lužní krajiny - komplexy tůní, zbytků slepých ramen a vodních toků (vnitrozemská delta) s velmi dobře
vyvinutou břehovou vegetací. Plošně převažuje komplex tvrdého a měkkého luhu s mozaikovitým
výskytem rozsáhlých nelesních formací - mokřadních zaplavovaných luk. Sídla zde chybí, jsou vázána na
odlesněnou, víceméně zorněnou okrajovou část nivy Moravy. Radikálním zásahem do jinak unikátně
zachovalého komplexu luhů evropského významu, byly vodohospodářské úpravy Moravy a Dyje, zvláště
v 2. pol. 20. století, kdy byl tok ohrázován a napřímen.
Niva řek Moravy a Dyje s komplexy lužních lesů širší území patří z hlediska biologického i krajinářského
k mimořádně cenným segmentům krajiny u nás. Leží však v dopravně strategické poloze (příhraničí
s Rakouskem a Slovenskem) a tudíž je aktuálně celá oblast luhu vystavována vysokému antropickému
stresu. Působí zde celá řada ohrožujících či potenciálně ohrožujících faktorů, na které je nutno upozornit.
K nejzásadnějším patří změna vodního režimu po vodohospodářských úpravách na korytech Dyje i Moravy
v druhé pol. 20. st., kdy došlo k likvidaci přirozeného koryta řeky Moravy (napřímení toku a ohrázování se
soustavou jezů). Napřímením a ohrázováním došlo k odříznutí meandrů. Celkově se urychlil odtok vody
z území a zkrátila délka toku. To způsobilo rozsáhlé změny celkových hydrologických poměrů, příhodných
pro existenci lužního lesa. Regulace řek Moravy a Dyje v sedmdesátých letech, výstavba jímacích území
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skupinových vodovodů a také klimatické výkyvy v letech 1983, 1992, 1994 se výrazné podepsaly na
změně vodního režimu v nivě řeky Dyje i Moravy. Byly likvidovány přirozené inundace, došlo ke snížení
úrovně hladiny podzemní vody a omezila se dynamika pravidelného kolísání podzemní vody během roku.
Absence pravidelných záplav na většině území, pokles hladiny podzemní vody mají za následek vývoj
vegetace směrem k sušším typům společenstev. Lužní les se tak dostává mimo své ekologické optimum a
je tím pádem zranitelnější. Mnohé ze starých ramen a tůní podléhají postupnému zazemňování. I když je
proces zazemňování slepých ramen přirozenou součástí vývoje vnitrozemské delty Moravy a Dyje, po
vodohospodářských úpravách se urychlil. Proto byly na počátku 90. let zahájena revitalizační opatření v
některých segmentech lužního lesa. Jejich cílem byla obnova a hydrologické propojení celé původní říční
sítě lužního lesa (tůně, jezírka, zbytky slepých ramen, mokřady a vodní toky). Revitalizační opatření byla
mimo jiné řešena tak, aby bylo možné provádět umělé povodňování lužního lesa v jarních měsících a tak
pozitivně ovlivňovat přirozenou dynamiku hladiny podzemní vody a úroveň objemové vlhkosti půd.
V souvislosti s předpokládanými globálními změnami klimatu se očekávají zejména změny teplotních a
srážkových poměrů. Vzhledem k poloze úvalů niv v severozápadním výběžku panonské provincie s
klimatickým specifikem vyšších teplot a nízkých srážkových úhrnů je zřejmé, že v tomto území lze
očekávat s velmi vysokou pravděpodobností vývoj směrem k suššímu, aridnějšímu typu podnebí, se
zvýrazněnými rysy extrémnějšího průběhu přívalových srážek nebo trvání nadprůměrných teplot vzduchu.
Tato situace bude zhoršovat vlhkostní režim půd lužních lesů a může prohlubovat stavy vlhkostního stresu.
Fenomén lužního ekosystému s meandrujícími toky, různě zazemněnými slepými rameny, mokřady,
loukami a lužními lesy vytváří navzájem mnohonásobně hydrologicky, energomateriálově i biologicky
propojený krajinný ekosystém. Řeka je jen jednou ze složek této nivy, i když zásadně významnou. U
funkčních niv bývá zajištěn sled úplné dynamické fluviální sukcesní série nivních biotopů. Vlivem likvidace
původního řečiště Moravy a ohrázování bylo fluviální kontinuum značně omezeno, a tím i dynamika
sukcesních procesů žádoucím směrem.
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4. PŘÍRODNÍ A PŘÍRODĚ BLÍZKÉ SEGMENTY KRAJINY V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Záměr v celé své trase prochází mimořádně cenným územím, které si přes všechny zásahy, jako byly
především vodohospodářské úpravy v 70. letech 20. století a vybudování komunikací (železnice Brno Břeclav - Vídeň - Bratislava, dálnice D1 Brno - Bratislava) uchovalo téměř přírodní charakter. V podstatě
se tak jedná o jeden souvislý segment zachované lužní krajiny (komplexy lužních lesů a zaplavovaných
luk) se všemi morfologickými fenomény typickými pro tuto krajinu. Jsou to především ty, které souvisí
s fluviálními aktivitami vodních toků, jako jsou zbytky slepých ramen a tůní v různém fázi procesu
zazemňování, na kterých se vyvinula společenstva tvrdého a měkkého luhu. V rámci vlastního toku
Moravy vlivem úprav řečiště, ohrázování a celkových změn hydrologických poměru se však významně
omezil efekt transportu a ukládání plavenin. V terénních depresích jsou hojné tůně, přecházející v mokřady
a mokřadní louky, dnes víceméně ponechané ladem.
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ČÁST C
STŘETY ZÁMĚRU S OCHRANOU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. STŘETY A VLIVY
Vliv na zvláště chráněná území
V bezprostřední blízkosti trasy záměru, resp. v jeho pravobřežní části řeky Moravy se nachází pouze PR
Skařiny. V tomto prostoru není navrhován žádný nový objekt. Lokality NPR Ranšpurk, NPR Cahnov Soutok a PR Stibůrkovská jezera leží již ve vzdálenostech řádově v kilometrech. Fyzicky (fragmentace,
zmenšení lokality) tak záměr do žadného ze ZCHÚ nezasahuje.
Tato maloplošná ZCHÚ jsou však součástí soustavy NATURA 2000, která území vymezuje jako rozsáhlý
funkčně propojený celek lužní krajiny (viz dále). Na národní úrovni je navržen statut chráněné krajinné
oblasti (CHKO).
Vliv na lokality soustavy Natura 2000
Záměr prodloužení Baťova kanálu je veden řekou Moravou a téměř v celé své délce prochází dvěma
lokalitami soustavy NATURA 2000 - EVL Soutok - Podluží a ptačí oblastí Soutok - Tvrdonicko. Tok řeky
Moravy zčásti tvoří hranici obou naturových lokalit. Obě lokality jsou víceméně totožné svým vymezením a
tudíž se překrývají. Dále může záměr ovlivnit směrem proti proudu řeky Moravy EVL Očov (pokračování
Baťova kanálu dále na severovýchod již mimo hodnocenou část po hranici EVL vymezené tokem Moravy).
Záměr bezprostředně sousedí v km 102 se západní hranici tohoto EVL.
Trasování prodloužení Baťova kanálu je navrženo do dnes již upraveného a ohrázovaného koryta řeky
Moravy. Záměr tak přímo fyzicky nezasahuje do přirozených, či přírodně blízkých biotopů, jež jsou
předmětem ochrany EVL. V současnosti je ovšem koryto řeky Moravy zanášeno plaveninami a pomístně
zarůstá dřevinnou doprovodnou vegetací.
EVL Soutok - Podluží
V současné fázi posouzení záměru nejsou k dispozici údaje o aktuálním stavu úrovně hladiny podzemních
vod v pravobřežní části dotčeného území a nejsou ověřeny vazby mezi upraveným tokem Moravy a
kolektory podzemních vod v prostoru lužního lesa. Proto mohou být vlivy hodnoceny pouze v obecné
rovině. Bližší specifikaci vlivů lze odhadovat pouze na základě možných předpokladů jak interaguje
ohrázovaný tok s okolím. Vzhledem k tomu, že hlavním předmětem ochrany v EVL Soutok Podluží jsou
především komplexy lužního lesa (jsou určujícími nositeli hodnot tohoto území), je nejpodstatnější
především ovlivnění hydrologických poměrů.
Z hlediska míry přímého fyzického zásahu do území považujeme za méně invazivní a vhodnější provedení
záměru ve variantě 1, kde se počítá se zaplavením a odstraněním příčné stavby v jezu Lanžhot 1.
Splavnění toku je řešeno nadržením v prostoru kynety Moravy, což výrazně minimalizuje rozsah prohrábek
dna.
Z hlediska ovlivnění hydrologických poměrů nelze v této fázi stanovit, do jaké míry a v jakém rozsahu se
může projevit vliv trvalého zvýšení nadržení hladiny (1,5 - 1,9 m) v délce více jak 25 km na okolní
společenstva lužních lesů. Budeme-li vycházet z předpokladu zvýšení hladiny okolní podzemní vody, pak
by toto nadržení teoreticky mohlo oživit úroveň distribuce spodní vody v pravobřežním pásu řeky Moravy.
V další fázi územního řízení proto bude třeba provést podrobný hydrogeologický průzkum. Pokud prokáže,
že by vlivem trvalého nadržení došlo k zvýšení hladiny podzemní vody v pravobřežní části území, měl by
následovat biologický průzkum v území, kde se toto zvýšení předpokládá a kde se vyskytují lužní porosty a
posoudit ovlivnění konkrétních biotopů. Obecně lze říct, že zvýšení hladiny podzemní vody trvalejšího
charakteru může pozitivně působit na společenstva měkkého luhu (typické zamokřené deprese, tůně a
slepá ramena s doprovodnou vegetací s převahou vrb). Společenstva tvrdého luhu již zamokření
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dlouhodobého charakteru nesnášejí. Za současné neutěšené situace (vlhkostní faktor stresu daný
zhoršenými hydrologickými poměry, narušení pravidelných jarních záplav, snížení hladiny podzemní vody),
teoreticky by mohlo oživení distribuce podzemních vod z koryta Moravy, mít pozitivní vliv na společenstva
lužního lesa.
Od úprav koryta Moravy uplynuly 3 dekády. Za tuto dobu dochází k jistému, byť omezenému průběhu
revitalizace toku (přirozené zanášení koryta, pomístně i spontánní vývoj nových břehových porostů - např.
v prostoru jezu Lanžhot 2). Výkopové práce (výstavba plavební komory) zde počítají s odstraněním
břehové vegetace v délce cca 300 m, což je poměrně významný fyzický zásah. Z hlediska možných vlivů
na EVL jako celku je však zanedbatelný.
EVL Očov
Počátek záměru je vymezen jezem Hodonín, v těsné blízkosti hranice EVL a pokračuje tokem Moravy dále
na jihovýchod. Úsek plavební cesty vedoucí dále proti proudu řekou Moravou po hranici EVL, již není
součástí tohoto projektu.
Nepředpokládáme však přímé ovlivnění této lokality.
SPA Soutok - Tvrdonicko
Vymezení ptačí oblasti se víceméně kryje s hranicemi EVL Soutok - Podluží. Ptačí oblast tvoří komplex
nejrozličnějších biotopů (lužní lesy, zaplavované louky, mokřady, zbytky slepých ramen, tůně, rybníčky) a
vytváří tak ideální podmínky pro hnízdění či tahové zastávky cca 240 druhů ptactva.
Primární vliv změn hydrologických poměrů na území jako ekosystémový celek byl popsán výše v rámci
EVL. Možné ovlivnění biotopů, jež tyto druhy hostí a na které jsou vázány, se může zprostředkovaně
odrážet a působit i na jednotlivé předměty ochrany ptačí oblasti.
Z hlediska míry přímého fyzického zásahu do území považujeme za méně invazivní a vhodnější provedení
záměru ve varianty 1, kde se počítá se zaplavením a odstraněním příčné stavby v jezu Lanžhot 1.
Splavnění toku je řešeno nadržením v prostoru kynety Moravy, což výrazně minimalizuje rozsah prohrábek
dna.
Z nepřímých vlivů by se pak mohlo jednat především o možnost zvýšeného rušení ptactva rekreačními
loděmi v období provozu kanálu. Těžiště hodnot ptačí oblasti (nejvýznamnější hnízdní biotopy) se však
vyskytují dál, severozápadně od toku Moravy v lužních lesích, zaplavovaných loukách a mokřadech. Proto
nepředpokládáme, že by rekreační plavba mohla výrazněji ptactvo rušit.
Vliv na územní systém ekologické stability
Tokem řeky Moravy, kudy je trasováno prodloužení plavební cesty je veden nadregionálního biokoridor
Chropyňský luh - Soutok. Určujícími typy společenstev, které se v území vyskytují jsou společenstva lužní
a mokřadní. Soustava biokoridorů a biocenter tak má chránit a zajišťovat migraci bioty vázané jak na tyto
biotopy, tak i na vlastní vodní prostředí toku. Lze konstatovat, že možnosti migrace tokem Moravy byly již
do jisté míry ovlivněny výstavbami jezů v minulosti a celkovým zregulováním a tím určitým odpřírodněním
koryta Moravy. Stávající příčné objekty bez řešení rybích přechodů již v současnosti vytváří barierový efekt
zhoršující migraci vodní bioty. S rybími přechody však není v projektu uvažováno, což je problematické
především z hlediska možností migrace ichtyofauny. Ve variantě 1 se počítá se zaplavením jezu Lanžhot 1
a odstranění středního pilíře, což naopak může zlepšit migrační podmínky toku alespoň v této části. Záměr
samotný může změnami ovlivnit především submerzní biotu, ve fázi realizace - prohrábkami dna. Z tohoto
hlediska považujeme za vhodnější a citlivější variantu 1, která minimalizuje rozsah prohrábek dna toku.
Vlivy na podzemní vodu
Vliv vodních toků na režim podzemní vody se výrazně uplatňuje v užším příbřežním pásmu, ve kterém
větší a déletrvající výkyvy hladiny v řece vyvolávají i změnu polohy hladiny podzemní vody. Obecně platí,
že za malých průtoků a nízkých vodních stavů řeky drénují podzemní vodu z příbřežní zóny toku (vyjímaje
úseky se stabilizovanými hladinami v nadjezí). Za vysokých hladinových úrovní v řece dochází v úzké
příbřežní zóně řek ke zdvihu hladiny podzemní vody vlivem infiltrace z toku. Odtok podzemní vody ze
strany od údolních svahů je potom blokovaný těmito vyššími hladinami. Vlivem tohoto "bariérového efektu"
vodního toku dochází k postupnému zdvihu hladiny podzemní vody i v širší poříční zóně.
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Projektem může být do jisté míry ovlivněn přirozený režim pohybu podzemní vody a kolísání hladiny
podzemních vod v okolí řek, zda se bude jednat o pozitivní nebo negativní vliv je však třeba určit v dalším
stupni projektové přípravy v návaznosti na potenciální ovlivnění biotických složek.
Vlivy na půdu
Ve fázi realizace objektů budou realizovány výkopové a stavební práce. Tyto práce však budou prováděny
převážně v toku a břehových částech vymezených hrázemi. Posuzovaný záměr tedy neklade nároky na
zábor půdy.
Pokud bude navazující výstavba navržena na pozemcích, jež jsou součástí zemědělské půdy a dojde tak k
trvalému záboru těchto pozemků, pak je nutno v dalším stupni projektové přípravy zajištěno jejich vynětí.
V rámci územního a stavebního řízení musí být toto řešeno v souladu se zákonem 334/1992 Sb., ochraně
zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů. Žádost o vyjmutí pozemků ze ZPF se řídí dle
§ 9, 10, 11a 12. U pozemků, jež jsou součástí PUPFL, musí být jejich odnětí řešeno v souladu se zákonem
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Žádost o vyjmutí pozemků z PUPFL se řídí dle § 15, 16, 17 a 18.
V rámci projektu není vliv na půdu významným ukazatelem.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv na horninové prostředí v tomto stupni projektové přípravy lze stanovit pouze obecně. Místně bude
zasaženo do břehové části. Stavby samotné již tvoří a budou tvořit z geologického hlediska cizorodý prvek
v geologické stavbě území, bez dalších vlivů na její kvalitu.
Konkrétní střety s dobývacími prostory a chráněnými ložiskovými územími budou upřesňovány v dalším
stupni projektové přípravy. Tyto střety nejsou konfliktní.
Vlivy na krajinu
Všechny objekty jsou navrženy v prostoru již upraveného koryta řeky Moravy. Záměr tak vstupuje do již
pozměněného (v podstatě nově vytvořeného) krajinného prostoru. Napřímení toku v minulosti zásadně
změnilo charakter území, především interiérový prostor říčního segmentu krajiny. Ohrázováním vznikla
širší břehová zóna bez vegetace. Řeka Morava se více otevřela i pohledům z větší vzdálenosti, což je
dáno poloměry zákrutů. V tomto úžeji vymezeném území nově navržené objekty (plavební komory,
nástupní a výstupní mola apod.) doplní stávající jezy a pochopitelně budou vnímány jako technický prvek
v krajině. Nepředstavují však stavby vertikálního charakteru a z větších vzdáleností budou většinou
odcloněny barierou lužního lesa.

2. LOKÁLNÍ STŘETY JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ
Zhodnocení z hlediska střetů a vlivů
Prodloužení plavební cesty - Baťova kanálu řekou Moravou od Hodonína k soutoku Moravy a Dyje je
vedeno soustavou NATURA (EVL Soutok - Podluží a ptačí oblast Soutok - Tvrdonicko). Záměr je trasován
z 95 % již upraveným korytem řeky Moravy.
Úsek I. - Hodonín - Kopčany (jez Hodonín + zdrž jezu Kopčany)
ZCHÚ:

objekty (plavební komory) jsou navrženy mimo a v dostatečné vzdálenosti od ZCHÚ.
Trasa záměru prochází v blízkosti NPR Skařiny, která leží těsně za hrází řeky Moravy
(cca v km 95) a v blízkosti přírodního parku Mikulčický luh, ležící rovněž za hrází řeky
Moravy (cca km 94,7 - 96,5).

NATURA 2000: záměr je navržen po hranici EVL Soutok - Podluží a ptačí oblasti Soutok - Tvrdonicko.
ÚSES:
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Úsek II. Kopčany - Tvrdonice (jez Kopčany + zdrž jezu Tvrdonice)
ZCHÚ:

objekty (plavební komory) jsou navrženy mimo a v dostatečné vzdálenosti od ZCHÚ.

NATURA 2000: záměr je navržen po hranici EVL Spotok - Podluží a ptačí oblasti Soutok - Tvrdonicko.
ÚSES:

záměr prochází NRBK Soutok - Chropyně.

Úsek III. Tvrdonice - Lanžhot/Brodské (jez Tvrdonice + zdrž jezu Lanžhot/Brodské)
ZCHÚ:

objekty (plavební komory) jsou navrženy mimo a v dostatečné vzdálenosti od ZCHÚ.

NATURA 2000: záměr je navržen po hranici EVL Soutok - Podluží a ptačí oblasti Soutok - Tvrdonicko.
ÚSES:

záměr prochází NRBK Soutok - Chropyně.

Úsek IV. Lanžhot /Brodské - soutok s Dyjí (jezy Lanžhot/Brodské, Lanžhot 1, Lanžhot 2)
ZCHÚ:

objekty (plavební komory) jsou navrženy mimo a v dostatečné vzdálenosti od ZCHÚ.

NATURA 2000: záměr je navržen po hranici EVL Soutok - Podluží a ptačí oblasti Soutok - Tvrdonicko.
ÚSES:

záměr prochází NRBK Soutok - Chropyně a NRBC Soutok.

Realizace ve variantě 1 se jeví jako méně invazivní z důvodu minimalizace nutných prohrábek dna.
Z hlediska přímého fyzického ovlivnění se záměr vyhýbá přirozeným biotopům lužního lesa a nezasahuje
do přírodního území, se zachovaným fenoménem vnitrozemské delty Moravy a Dyje. Jediný přirozený
úsek toku Moravy kterým záměr prochází (km 74,117 - 69,469), bude ponechán v současném stavu,
nebude do něj zasahováno.
Mnohem obtížnější je ovšem predikce vlivů nepřímých. Zde se jedná především o možnost negativního, či
pozitivního působení (vzhledem ke stávajícím zhoršeným hydrologickým poměrům pro ekologické
optimum luhu) trvalého vzdutí hladiny o 1,5 - 1,9 m, ve stávajícím korytě Moravy na okolní ekosystémy
lužního lesa. Rozhodující je tak především celkové funkční působení na okolí. Toto bude možné
podrobněji posoudit až v dalších stupních přípravy. Míru ovlivnění hydrologických a ekologických poměrů
bude nutno posoudit v rámci procesu EIA, pravděpodobně v jednotlivých etapách přípravy.
Tab: Míra předpokládaného ovlivnění záměru jako celku
projekt

CHKO
ZCHÚ
NATURA
(stávající) (stávající) 2000
Varianta 1
0
X
XX-XXX
Varianta 2
0
X
XXX
bez vlivu - 0, předpokládaný vliv nízký - X, vliv střední - XX, vliv vysoký - XXX

FileName:
SaveDate:

Předběžné_environmentální_posouzení.doc
30.11.2006

ÚSES
XX-XXX
XXX

Zakázka/Dokument: C374-06/Z01
Vydání: 01
Strana: 27 z 29

PRODLOUŽENÍ BAŤOVA KANÁLU V ÚSEKU HODONÍN - SOUTOK MORAVY A DYJE
PŘEDBĚŽNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ POSOUZENÍ

ČÁST D
ZÁVĚRY
Provoz rekreační lodní dopravy je z hlediska životního prostředí a ochrany obyvatelstva (veřejného zdraví)
poměrně bezkonfliktní.
Úprava dolního toku řeky Moravy (v úseku Hodonín - soutok s Dyjí) k rekreačnímu a sportovnímu využití
by si přes skutečnost, že se jedná z 95 % o upravený ohrázovaný tok, vyžadovalo zásahy do břehových
porostů a úpravy dna koryta toku (zvláště v úseku III).
Z hlediska srovnání navržených variantních řešení se jeví jako méně konfliktní realizace úprav ve
variantě 1, a to zejména z důvodu rozsahu předpokládaných prohrábek oproti variantě 2, která generuje
tyto úpravy téměř v celé délce posuzovaného záměru. Realizace technických opatření pro splavnění
daných úseků však v obou variantách představuje zásah do vodního toku, který je jednak významným
krajinným prvkem a zároveň je na něm vymezen regionální biokoridor, který spolu s vloženými
regionálními a lokálními biocentry tvoří územní systém ekologické stability. Záměr navíc nepočítá
s doplněním rybích přechodů u stávajících jezů, což je z hlediska omezení migrační funkce biokoridoru
víceméně nepřípustné. Toto bude nutno dořešit v další fázi přípravy projektu.
Vliv záměru prodloužení Baťova kanálu v úseku Moravy od Hodonína po soutok s Dyjí se v předložené
podobě jeví z hlediska střetů s legislativní ochranou přírody (především NATURA, ÚSES) jako značně
konfliktní. Z hlediska faktických vlivů přímých, či nepřímých nelze v současnosti jednoznačně stanovit míru
a rozsah ovlivnění. Lze pouze konstatovat, že nelze vyloučit vliv záměru na úroveň a kolísání hladiny
podzemní vody, což je významné pro ekosystém lužního lesa. Nelze tím tedy vyloučit významný vliv na
předměty ochrany soustavy NATURA 2000.
Záměr fyzicky zasahuje do lokalit podle legislativy NATURA 2000:
 EVL Soutok - Podluží
 SPA Soutok - Tvrdonicko
Je proto nezbytné, aby v průběhu přípravy záměru byly posouzeny vlivy na předměty ochrany uvedených
lokalit.
Všechny výše uvedené zásahy a rovněž zásah do plošně chráněných území jsou zároveň důvodem
k tomu, záměr musí projít samostatným procesem EIA podle zákona č. 100/2001, o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění zákona č. 163/2006 Sb.
Z hlediska územně plánovací dokumentace dotčených obcí nebo VÚC se nejedná o zásadní změnu
v krajině ani v jejím dosavadním využívání. Lokalizaci přístavišť a přístupových cest však doporučujeme
předem projednat na odborech územního plánování obecních úřadů či magistrátů dotčených obcí.
V případě nutnosti změny územního plánu pak doporučujeme do návrhu této změny podrobně zpracovat
vlivy na životní prostředí a důsledně předjednat každou z navrhovaných změn na krajském úřadě. Ten dle
§10i, na základě zjišťovacího řízení, stanovuje nutnost provedení posouzení vlivů územně plánovací
dokumentace na životní prostředí (ve smyslu § 10i zákona č. 100/2001 Sb.).
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ČÁST E
PŘÍLOHY
Příloha je zařazena za hlavním textem této zprávy.
Seznam příloh:
Příloha 1
1.1 - Mapa střetů - varianta 1.
1.2 - Mapa střetů - varianta 2.
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