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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby :
Charakter stavby :
Místo stavby:
Kraj :

Prodloužení Baťova kanálu o úsek Hodonín –
soutok Moravy a Dyje – technická studie
Překonání jezů pomocí nových plavebních komor –
splavnění řešeného úseku pro plavební tř. 0
řeka Morava v okresech Hodonín a Břeclav
(říční kilometr 101,77 - 69,50)
Jihomoravský
JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Objednatel :

Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno
VODNÍ CESTY a.s.,
Na Pankráci 57
140 00 Praha 4

Zpracovatel :

(: 261 222 834
fax.: 261 223 492
e-mail : info@vodnicety.cz
http://www.vodnicesty.cz

Vypracovali :

Ing. Petr Klimeš
Ing. Veronika Janoušková
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2. UMÍSTĚNÍ STAVBY – PŘEHLEDNÁ MAPA

Přehledná mapa řešeného úseku

3

Studie

Prodloužení Baťova kanálu v úseku Hodonín – soutok Moravy a Dyje

Průvodní zpráva

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
3.1 Podmínky pro zpracování studie - technické a rozměrové požadavky
a) Respektování zákona o vnitrozemské plavbě č. 114/1995 Sb. ve znění pozdějších
předpisů
b) Respektování usnesení vlády ČR č. 635 z roku 1996, tzn., že nebude narušeno
územní hájení pro vodní cestu D-O-L a prostorové umístění jejich součástí
c) Respektování navrhovaných protipovodňových opatření uvedených v „Generelu
PPO řeky Moravy“
d) Návrhové parametry plavebních objektů pro turistickou a rekreační plavbu t.j.
plavebních komor:


Hodonín (ve směru do Moravy)



Kopčany (Moravská Nová Ves)



Tvrdonice



Lanžhot/Brodské



Lanžhot 1



Lanžhot 2

budou respektovat vyhlášku č. 666/2004 MD ČR, která řadí moravskou vodní
cestu od km 207,0 po soutok s Dyjí do plavební třídy 0. (stejně jako Baťův kanál).
Pro tuto třídu jsou uvedenou vyhláškou stanoveny min. užitné rozměry plavební
komory 38,5 x 5,3 x 1,5 m. S ohledem na dostupné typy plavidel využitelných pro
plavbu v tomto úseku bude šířka výše uvedených komor zvýšena na 5,5 m.
e) Dodržení velikosti návrhového plavidla pro plavební třídu 0., které je uvedené ve
vyhlášce č.666/2004. Jeho rozměry jsou touto vyhláškou stanoveny na 20 x 5 m
s ponorem 1,2 m.
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3.2 Podmínky pro zpracování studie – maximální plavební průtok
Jelikož se v řešeném úseku Hodonín – soutok s Dyjí dnes neprovozuje
kontinuální plavba, není zde ani stanoven maximální plavební průtok, při jehož
překročení již dochází k zastavení plavby. Pro technický návrh plavebních komor a
vyvazovacích zařízení v tomto úseku bylo tedy nezbytně nutné tento průtok stanovit.
Stanovení tohoto průtoku nejčastěji vychází ze zkušeností, jelikož ovšem
žádné plavební zkušenosti v tomto úseku nejsou, je možné odvodit tento průtok buď
ze zkušeností v jiných úsecích nebo na jiných podobných tocích.
V úseku nad jezem Hodonín, kde se plavba již delší dobu provozuje, byl ze
zkušeností stanoven Státní plavební správou maximální plavební průtok na
120 m3/s, což odpovídá zhruba Q70d. Na jiných podobných tocích, například vltavská
nebo labská vodní cesta, se maximální plavební průtok zhruba rovná jednoleté vodě
Q1. Tato voda v námi řešeném úseku odpovídá zhruba 300 m3/s, což se kryje
z II. stupněm povodňové aktivity. Rychlosti v toku při tomto průtoku nedosahují
2 m/s, tedy i s touto hodnotou bylo možné pracovat.
Nakonec se určujícím faktorem pro stanovení maximálního plavebního
průtoku stala podjezdná výška mostů, která byla určena shodně s Baťovým kanálem
na 3,5 m. Na celé trase se nacházejí pouze dva mosty, které jsou v tomto směru
limitující a to:
v km 82,112 železniční most tratě Břeclav - Kúty
v km 76,066 silniční most Lanžhot – Brodské
spodní hrana

most

hladina

podjezdná výška
3

3

hladina

podjezdná výška

mostovky

Q = 100 m /s

Q = 100 m /s

Q = 300 m /s

Q = 300 m3/s

železniční most

158,28

154,396

3,88

155,72

2,56

silniční most

155,98

152,295

3,69

154,121

1,86

most

spodní hrana mostovky

silniční most

155,98

3

hladina

podjezdná výška
3

Q = 120 m /s

Q = 120 m3/s

152,46

3,52

Po vyhodnocení výpočtů průběhu hladin se přikláníme k názoru, že
maximální plavební průtok v úseku Hodonín – soutok s Dyjí bude shodný
s úsekem Moravy nad Hodonínem, tedy Q = 120 m3/s. Podjezdná výška při tomto
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průtoku bude s jistou mírou nepřesnosti výpočtu dosažena i pod nejnižším mostem
na trase, tedy silničním mostem Lanžhot – Brodské v km 76,066.
Poznámka:
Pokud bychom uvažovali s podjezdnou výškou 4,0 m stanovenou vyhláškou č. 222 z roku
1995 pro plavební třídu I. (pro plavební třídu 0. vyhláška podjezdnou výšku nijak nespecifikuje) musel
by maximální plavební průtok klesnout na přibližně 80 m3/s, čímž bychom se již velmi přiblížili
minimálnímu průtoku v nejspodnějším úseku – 62 m 3/s, viz Hydrotechnické výpočty úseku IV.
Následkem by bylo výrazné omezení období plavby, možná znemožnění kontinuální plavby v celém
úseku během jednoho období.
Proti podjezdné výšce vyšší než 3,5 m hovoří i skutečnost, že na Baťově kanále není nikde
požadována hodnota vyšší.

3.3 Mezinárodní souvislosti
Tato studie souvisí se záměrem zařadit tento program do systému
INTERREG IIIA, který mimo jiné zahrnuje investiční podporu přeshraničních projektů
turistické infrastruktury.
Jde zde v podstatě o “zmezinárodnění Baťova kanálu“, t.j. prodloužení či
napojení vodní cesty Otrokovice - Rohatec na dunajskou vodní cestu (řeka Morava
je od soutoku s Dyjí po soutok s Dunajem pro turistickou plavbu s jistými obtížemi
splavná, viz dále) a tím umožnění jeho spojení se Slovenskem a Rakouskem
či Maďarskem.

3.4 Stručná historie vodní cesty Otrokovice - Rohatec (Baťův kanál)
Vodní cesta Otrokovice - Rohatec vznikla v letech 1934 - 1938 v rámci
výstavby zavlažovacích kanálů. Příčný profil koryta byl upraven pro průjezd lodí
s šířkou ve dně 6,0 m a plavební hloubkou 1,5 m pro lodě s ponorem 1,2 m. Náklady
na výstavbu nesla z 75 % země Moravskoslezská, která financovala výstavbu
kanálu. Zbylých 25 % nákladů financovala firma Baťa, která investovala výstavbu
plavebních komor. Původně sloužila vodní cesta pro dopravu uhlí z překladiště
Rohatec do Otrokovic pro firmu Baťa.

6

Studie

Prodloužení Baťova kanálu v úseku Hodonín – soutok Moravy a Dyje

Průvodní zpráva

Výklopník u obce Rohatec - zde probíhala překládka uhlí na
lodě směřující do Otrokovic

V celé trase bylo 14 plavebních komor směrem od Rohatce v pořadí :
1. Petrov, 2. Strážnice II, 3. Strážnice I, 4. Vnorovy II, 5. Vnorovy I, 6. Veselí,
7. Uherský

Ostroh,

8.

Nedakonice,

9.

Kunovský

les,

10.

Staré

Město,

11. Huštěnovice, 12. Babice, 13. Spytihněv, 14. (již neexistující) Otrokovice

Plavební komora na Baťově kanále - PK Petrov

Přibližně polovina trasy této vodní cesty z celkové délky 51,8 km vede řekou
Moravou, zbytek umělým kanálem.
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Umělý kanál nad PK Hrušovice

Plavební kanál sloužil pro čluny o rozměrech 38 x 5,05 m s ponorem 1,2 m a
nosnosti 150 t. V říčních úsecích s delšími plavebními komorami vlekly čluny
remorkéry, v kanálových úsecích pak traktory z potahové stezky na břehu podél
kanálu. Plavba se provozovala do roku 1961. Od té doby kanál postupně chátral, až
v roce 1995 začala jeho postupná rekonstrukce, která trvá dodnes.

PK Strážnice v roce 1998
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PK Strážnice v roce 2004

V roce 1995 byla zákonem č. 114/1995 vodní cesta Otrokovice – Rohatec
zařazena mezi vodní cesty využitelné. Novelou tohoto zákona byla vodní cesta
přeřazena do kategorie vodních cest využívaných a to včetně řeky Moravy od
soutoku s Bečvou po soutok s Dyjí.

3.5 Nové využití vodní cesty Otrokovice-Rohatec
Novým posláním vodní cesty s historickým názvem “ Baťův kanál “ , je vytvořit
páteř pro turisticky hojně využívanou oblast Moravské Slovácko, na které bude
možno rozvinout síť turistických a rekreačních služeb, jako :


vyjížďky osobními loděmi (individuální a skupinové plavby)



pronájem motorových člunů, kajutových lodí pro vícedenní výlety, veslic a
kanoí



provozování zábavních a kulturních center, škol jízdy na koních, půjčoven
jízdních kol, občerstvení, restaurace,
9
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V zásadě jde o posílení možnosti individuální turistiky po celé atraktivní
oblasti. Podobné využití malých vodních cest je možné vidět v Anglii, Irsku, Francii a
v SRN.
Toto nové využití (připomeňme, že dříve se jednalo o vodní cestu pro
nákladní plavidla) s sebou nese i nutnost nového technického vybavení a rovněž její
rozšíření na okolní vodní cesty. V budoucnu je tedy prioritou vybudování potřebných
přístavišť (Hodonín, Mikulčice, Lanžhot a další) a prodloužení turistické plavby
o úsek řeky Moravy od Hodonína po soutok s Dyjí, což je o dalších cca 30 km.

3.6 Současný stav vodní cesty Otrokovice-Rohatec
V současné době probíhá rekonstrukce a modernizace této vodní cesty
směrem od Otrokovic k Rohatci, jedná se zejména o automatizaci ovládání
plaveních komor, neboť stavební rekonstrukce komor z větší míry proběhla již
v minulých letech (všechny původní komory jsou dnes plně funkční).
Ve výstavbě je přístav Skalica na slovenské straně (dokončení 05/2007,
investor město Skalica), umístěný v km 0,8 - 0,9 Baťova kanálu, tedy v úseku za
dnes poslední plavební komorou Petrov.
V přípravě je realizace přístavu Hodonín na řece Moravě.
Připravuje se realizace poslední plavební komory Baťova kanálu PK Rohatec
v km 0,8 (v roce 2006 zahájeny projektové práce ve stupni DUR a EIA, investor
ŘVC ČR), která plavebně spojí Baťův kanál s řekou Moravou u Hodonína.

3.7 Rozvoj vodní cesty Otrokovice-Rohatec
Další rozvoj této vodní cesty se předpokládá ve dvou směrech - rozvoj
kvalitativní a rozvoj kvantitativní.
Rozvoj kvalitativní představuje povýšení úrovně provozu (prodloužení doby
proplavování pro veřejnost, dnes jsou komory v provozu pouze v út, stř, pá, so, ne
od 11 do 17 hodin, což se ukazuje jako nedostatečné a v případě konání dálkových
10
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plaveb, jako významně omezující) a řízení vodní cesty moderními metodami (již
zmíněná automatizace provozu plavebních komor, která umožňuje jejich ovládání
například dálkovým ovládáním z plavidla).
Rozvoj kvantitativní představuje rozšíření vodní cesty směrem na sever
i směrem na jih, což je úkolem této studie. V obou případech jde o zájem veřejnosti
a v obou případech rozšíření zvyšuje atraktivnost vodní cesty jak z hlediska
cestovního ruchu, tak i komerčního využití. Zejména rozšíření jižním směrem, tedy
napojení na Dunaj, je výrazným krokem k přilákání dalších turistů, zejména
z Rakouska.

4. VÝCHOZÍ PODKLADY


smlouva o dílo č. VC 07/06



průzkum terénu v celé řešené trase (Hodonín – soutok s Dyjí, 08/2006)



prohlídky jednotlivých lokalit (budoucích stavenišť pro řešené objekty)



vlastní fotodokumentace



předběžné projednání s Povodím Moravy s.p., Závod Střední Morava, provoz
Veselí n/M



předběžné projednání s Povodím Moravy s.p., Závod Dyje, provoz Břeclav



předběžné projednání s SVP š.p., Závod povodie Moravy, provoz Malacky



situace a částečná dokumentace jezu Hodonín, PM provoz Veselí n/M



projektová dokumentace jezů na dolní Moravě, PM provoz Břeclav a to:
Pevný jez v km 74,117 - (12/1975)
Vakový jez v km 76,916 - (06/1975)
Balvanitý skluz - skupina obj. silniční most - železniční most (11/1970)
Pevný jez v km 85,385 - (02/1971)
Vakový jez v km 92,750 - (03/1970)



podélné a příčné řezy Moravou, Povodí Moravy s.p, Brno (08/2006)



Generel PPO řeky Moravy, 1998



Generální řešení D-O-L v úseku Rohatec – státní hranice, Vosta (06/2003)



mapové podklady: ZM 1:10 000, 1:50 000, ortofotomapy (ČÚZK a Geodis
Brno)
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podrobné zaměření městského ramene Hodonín – V. Jaroš (09/2006)

5. ÚČEL STUDIE
Účelem této studie je prozkoumat reálné technické možnosti prodloužení
stávající vodní cesty Otrokovice - Rohatec (Baťův kanál) pro sportovní a rekreační
plavbu směrem na jih, t.j. propojit ji s řekou Dyjí, výhledově i s řekou Dunaj a
umožnit tak kontinuální plavbu až do Rakouska a Maďarska. V této souvislosti
technicky vyřešit realizaci takového záměru od Hodonína po soutok s Dyjí.
Tento záměr je vyvolán mimořádným zájmem veřejnosti o vodní turistiku a
rekreaci na vodě. Vodní turistika se svými specifickými stavbami i objekty, zvláštní
atmosférou, historickými reminiscencemi a spojením s přírodou tvoří velmi zvláštní
kolorit v každé oblasti, který je často využit jako typický rys regionu.
Cestovní ruch, respektive rekreace, jakožto nový velmi silný ekonomický
fenomén, navyšuje funkci rekreace, což se s různou intenzitou projevuje
i v ekonomice společnosti.
Protože jedním z velmi důležitých předpokladů vodní turistiky je kvalitní
životní prostředí a především čistota vod, je zde vyvolán další tlak na zlepšení v této
oblasti.

6. PRODLOUŽENÍ VODNÍ CESTY NA JIH (HODONÍN - SOUTOK S
DYJÍ)
Tento záměr, který je předmětem řešení předkládané studie předpokládá
výstavbu šesti plavebních komor v parametrech současné vodní cesty Otrokovice
– Rohatec, tedy plavební třídy 0., dle příslušné vyhlášky č.666/2004 MD ČR.
Skladba studie ve své technické části je provedena podle objektů a jím
přiléhajícím říčním úsekům, aby je bylo možné v dalších stupních dokumentace řešit
a projednávat zcela samostatně. Konečně je nanejvýš pravděpodobné, že výstavba
komor a tím prodlužování vodní cesty bude probíhat v těchto postupných etapách.
Trasa byla rozdělena do následujících úseků:
I. Hodonín – Kopčany (jez Hodonín + zdrž jezu Kopčany)
12
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II. Kopčany – Tvrdonice (jez Kopčany + zdrž jezu Tvrdonice)
III. Tvrdonice – Lanžhot/Brodské (jez Tvrdonice + zdrž Lanžhot/Brodské)
IV. Lanžhot/Brodské – soutok s Dyjí (jezy Lanžhot/Brodské, Lanžhot 1 a
Lanžot 2)

6.1 Variantní řešení
Splavnění celého řešeného úseku je navrženo ve dvou variantách, které lze
po drobných úpravách objektů i vzájemně kombinovat. Rozdíl obou variant
označených 1 a 2, je v přístupu jak zabezpečit minimální plavební hloubku 1,5 m po
celou dobu plavební sezóny a tím učinit plavbu nezávislou na průtocích v řece.
Minimální plavení hladina je tedy vždy položena do úrovně hydrostatické hladiny
jezu a od této hladiny se odvíjí požadavek na úroveň dna v celé šířce plavební
dráhy. Tato hloubka, jak již bylo uvedeno, je 1,5 m a musí být dodržena v šířce 20 m,
což je šířka plavební dráhy pro obousměrný provoz.
Varianta 1, řeší problém nedostatečných plavebních hloubek pomocí zvýšení
úrovně vybraných hydrostatických jezů osazením pohyblivých klapkových konstrukcí
na jejich pevné prahy, nebo jejich opravou. Výška hradicích konstrukcí je navržena
tak, aby prohrábky na konci vzdutí jezu byly minimální nebo vůbec žádné. Tímto
způsobem budou upraveny jezy Lanžhot 2 a Tvrdonice. U jezu Kopčany je navržena
pouze rekonstrukce poškozeného vaku.
Varianta 2, předpokládá zachování dnešního stavu jezů, což znamená, že
hydrostatická hladina v jejich zdržích je dána úrovní jejich pevných prahů. U jezů
Kopčany a Lanžhot 1, kde byly v minulosti vakové uzávěry, zůstane zachován
dnešní stav – jezy jsou bez vaků. Jelikož pevné prahy jezů jsou příliš nízké, aby
zajistily potřebné plavení hloubky, budou v rámci této varianty provedeny prohrábky
dna řeky Moravy, které zajistí celoroční splavnost. Toto řešení je však již od počátku
méně vhodné, zejména z provozního hlediska, neboť prohrábky se budou při každé
větší vodě zanášet, což si vyžádá zvýšené provozní náklady na údržbu vodní cesty.
Část úseku IV. mezi jezem Lanžhot 2 a soutokem s Dyjí (km 74,117 – 69,50)
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bude ponechán bez úprav. V tomto úseku má řeka Morava přírodní charakter a
hladina zde není ovlivňována žádnou vzdouvací stavbou. Plavební hloubky jsou zde
přímo závislé na průtocích (hloubka 1,5 m je dosažena při průtoku 62 m3/s – viz
hydrotechnické výpočty úseku IV.). Bohužel žádné technické opatření mimo
výstavbu nového jezu není schopno tento stav řešit. Jelikož od počátku uvažujeme
s využitím části dolního toku Dyje pro rekreační plavbu, tento nový jez by měl být
umístěn až pod soutokem Moravy a Dyje, aby byla zajištěna celoroční splavnost
soutoku. Jeho umístění je tak posunuto do míst, kde Morava již není na území ČR.
Z toho důvodu není návrh jezu zařazen do této studie.
Následující tabulka udává přehled jednotlivých staveb v úsecích a řešených
variantách. U jednotlivých úseků je uveden i předběžný odhad nákladů. Podrobný
rozpis nákladů je uveden v části „G) ROZPOČET“.
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ÚSEK

STAVEBNÍ ÚPRAVY

SPLAVNOST

ODHAD NÁKLADŮ

PK Hodonín (38,5x5,5m) (H = 4,92 m)
PK Hodonín (20x5,5m) (H = 0,8 m)

I. km 101,77 - 92,72

Prohrábky ve zdrži Kopčany (16 600 m3)

max. plavební průtok Q = 120 m3/s

Oprava jezu Kopčany – zprovoznění vakového uzávěru

min. plavební průtok Q = 0,0 m3/s

183 560 000 Kč

Přístaviště v městském rameni Hodonín
Přístaviště Mikulčice
PK Kopčany (H = 1,6 m)

II. km 92,72 - 85,385

max. plavební průtok Q = 120 m3/s

Prohrábky ve zdrži Tvrdonice (4 000 m3)
Osazení jezového uzávěru (dutá klapka) na jezu Tvrdonice (H = 1,50 m)

1

PK Tvrdonice (H = 3,73 m)

III. km 85,385 - 79,50

min. plavební průtok Q = 0,0 m3/s
max. plavební průtok Q = 120 m3/s

Prohrábky ve zdrži Lanžhot/Brodské (107 500 m3)

min. plavební průtok Q = 0,0 m3/s

Přístaviště Lanžhot

99 480 000 Kč

171 800 000 Kč

PK Lanžhot Brodské (H = 1,29 m)
Odstranění středového pilíře jezu Lanžhot 1

max. plavební průtok Q = 120 m3/s

km 79,50 - 74,117 PK Lanžhot 2 (H = 1,75 m)
IV.

Osazení jezového uzávěru (dutá klapka) na jezu Lanžhot 2 (H = 1,90 m)

min. plavební průtok Q = 0,0 m3/s

157 370 000 Kč

Přístaviště Obora
max. plavební průtok Q = 120 m3/s

km 74,117 - 69,50 bez stavebních úprav

min. plavební průtok Q = 62,0 m3/s

PK Hodonín (H = 6,43 m)

I. km 101,77 - 92,72

Prohrábky ve zdrži Kopčany (229 300 m3)

max. plavební průtok Q = 120 m3/s

Přístaviště v městském rameni Hodonín

min. plavební průtok Q = 0,0 m3/s

454 780 000 Kč

Přístaviště Mikulčice

II. km 92,72 - 85,385
III. km 85,385 - 79,50

2

PK Kopčany (H = 1,59 m)

max. plavební průtok Q = 120 m3/s

Prohrábky ve zdrži Tvrdonice (148 300 m3)

min. plavební průtok Q = 0,0 m3/s

PK Tvrdonice (H = 2,23 m)

max. plavební průtok Q = 120 m3/s
3

min. plavební průtok Q = 0,0 m3/s

Prohrábky ve zdrži Lanžhot/Brodské (107 500 m )

207 190 000 Kč
169 000 000 Kč

PK Lanžhot Brodské (H = 2,9 m)
PK Lanžhot 1(H = 0,29 m)

IV.

km 79,50 - 74,117

PK Lanžhot 2 (H = 1,75 m)

max. plavební průtok Q = 120 m3/s
3

min. plavební průtok Q = 0,0 m3/s

Prohrábky ve zdrži Lanžhot 1 a Lanžhot 2 (106 100 m )
Přístaviště Lanžhot

320 030 000 Kč

Přístaviště Obora
max. plavební průtok Q = 120 m3/s

km 74,117 - 69,50 bez stavebních úprav

min. plavební průtok Q = 62,0 m3/s

Poznámka: odhady nákladů jsou oproti cifrám uvedeným v rozpočtu zaokrouhleny na celé desetitisíce Kč. Náklady jsou bez DPH.
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6.2 Úsek I. Hodonín - Kopčany
Úsek I. řeší splavnění části toku řeky Moravy mezi jezy Hodonín a Kopčany.
Jedná se o cca 9,05 km dlouhý úsek regulované řeky (km 101,770 - 92,720), který je
dnes pro plavbu nevyužitelný a to z důvodů nízkých plavebních hloubek, které jsou
přímo závislé na průtoku a absenci proplavovacích zařízení na existujících jezech.
Řešení je navrženo ve dvou variantách, které se odlišují různou úrovní
hydrostatické hladiny v úseku a různým řešením plavebních komor u jezu Hodonín.
VARIANTA 1 – předpokládá řešení neutěšeného stavu v oblasti nízkých
plavebních hloubek pomocí zvýšení hladiny jezu Kopčany z dnešní úrovně
156,61 m n. m. na 158,12 m n. m. Toto zvýšení bude provedeno opravou
poškozeného vaku a jeho opětovného zprovoznění, varintaně je možné vak nahradit
dutou klapkou o stejné hradící výšce. Vak bude udržovat hladinu 158,12 m n. m.
v celém rozsahu plavebních průtoků (0 – 120 m3/s).
V případě tohoto řešení bude nutné pro dosažení plavebních hloubek 1,5 m
v úseku realizovat prohrábku dna pouze v minimálním rozsahu - některé úseky pod
jezem Hodonín.
Jez Hodonín je zde překonán dvojicí komor, z nichž menší o užitných
rozměrech 20 x 5,5 x 1,5 umožňuje plutí do městského ramene a větší (38,5 x 5,5 x
1,5 m) plutí po řece Moravě. Velká komora je vysunuta do dolní vody. Malá komora
je vsunuta do městského ramene a svírá s osou Moravy pravý úhel.
Pro zajištění minimální plavební hloubky bude nutné ke konci vzdutí jezu
Kopčany provést v několika úsecích prohrábku dna. Prohrábka v šířce 20 m bude
provedena v těchto úsecích: km 97,5-97,7; km 99,5-100,5; km 100,6-100,7;
km 101,7-101,77.
VARIANTA 2 – řeší dosažení min. plavebních hloubek pomocí prohrábky dna.
Hydrostatická hladina v úseku je dána úrovní pevného prahu jezu Kopčany, a je tedy
v úrovni 156,61 m n. m. Jez Kopčany je v této variantě ponechán v dnešním stavu,
tedy bez funkčního vaku. Provedená prohrábka dna, která bude provedena po celé
délce úseku I., zajistí minimální plavební hloubku v celém rozsahu plavebních
průtoků (0 – 120 m3/s).
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Oproti variantě 1 je jez překonán pouze jedinou speciální komorou (38,5 x 5,5
x 1,5 m), která umožňuje plutí do dvou směrů a to jak do městského ramene tak do
Moravy. Komora je vsunuta do horní vody. Pod touto komorou následuje 40 m
dlouhý tunel, který podchází manipulační plochu u jezu. Toto řešení vychází z přání
provozovatele mít manipulační plochu celistvou.
Pro zajištění minimální plavební hloubky bude nutné díky malému vzdutí
pevného prahu Kopčany téměř v celém úseku I. provést souvislou prohrábku dna
v rozsahu km 85,50 – 92,72.
Součástí tohoto úseku bude i výstavba dvou přístavišť.
První přístaviště je umístěné v městském rameni „Salajka“ v Hodoníně. Toto
přístaviště je zpracováno ve dvou variantách. Varianta „A“ je z hlediska turistiky
výhodnější, umísťuje přístaviště k mostu v Jánošíkově ulici, tedy cca 300 m od
náměstí. Varianta „B“ reflektuje záměr výstavby dvou lávek pro pěší přes městské
rameno, které nemají dostatečnou podjezdnou výškou. Přístaviště je pak umístěné
před první z nich. V obou případech bude přístaviště a rameno sloužit jako ochranný
přístav v době povodně na Moravě.
Druhým přístavištěm je přístaviště Mikulčice umístěné na pravém břehu
v těsné blízkosti uvažovaného mostu přes Moravu, zhruba v km 95,50.
6.2.1 Střety s průplavním spojením D-O-L
Trasa průplavního spojení D-O-L (var „A“ i „B“) vede v oblasti Hodonína řekou
a jez Hodonín překonává plavební komorou na levém břehu řeky, to je na opačném
břehu než je navrhována plavební komora rekreační plavby. Výstavba rekreační
komory nijak neovlivní vedení průplavu D-O-L.
6.2.2 Střety s plánovanými protipovodňovými opatřeními
Severně od městského ramene Salajka je plánováno umístění suchého
poldru. Jeho přesné vymezení (umístění výtoků a hrází) není známo. Lze
předpokládat, že hráz poldru bude umístěna na levém břehu ramene, tedy v místě
přístupových ramp k přístavišti. Samotné přístaviště by nemělo být výstavbou hrází
dotčeno. Do budoucna je nutné koordinovat výstavbu přístaviště v rameni s tímto
návrhem.
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V místě přístaviště Mikulčice je v rámci PPO Moravy plánováno snížení
úrovně bermy na obou březích. Toto opatření je v souladu s umístěním přístaviště
neboť pouze sníží objem zemních prací během jeho výstavby.
Po absolvovaných jednáních se slovenským SVP - Povodie Moravy
vyplynulo, že by v rámci zvýšení protipovodňové ochrany okolí Moravy bylo vhodné
snížit pevnou hranu jezu Kopčany a pro zajištění plavebních hloubek tento jez
vybavit pohyblivou klapkou. Tato úprava by si však vyžádala velký zásah do jezové
konstrukce, která by znamenala prakticky výstavbu nového jezu.

6.3 Úsek II. Kopčany - Tvrdonice
Úsek II. řeší splavnění části toku řeky Moravy mezi jezy Kopčany a Tvrdonice.
Jedná se o cca 7,3 km dlouhý úsek regulované řeky (km 92,720 - 85,385), který je
dnes pro plavbu nevyužitelný a to z důvodů nízkých plavebních hloubek, které jsou
přímo závislé na průtoku a absenci proplavovacích zařízení na existujících jezech.
VARIANTA 1 – předpokládá řešení neutěšeného stavu v oblasti nízkých
plavebních hloubek pomocí zvýšení hladiny jezu Tvrdonice z dnešní úrovně
155,02 m n. m.

na 156,52 m n. m. Toto zvýšení bude provedeno za pomocí

pohyblivé hradicí konstrukce - duté klapky výšky 1,5 m, která bude osazena na
dnešní betonový práh jezu. Klapka bude udržovat hladinu 156,52 m n. m. v celém
rozsahu plavebních průtoků (0 – 120 m3/s). Klapka reguluje úroveň hladiny
postupným sklápěním. Pro velké průtoky je klapka již zcela vyhrazena a nebrání tak
průchodu velkých vod. Jez bude vybaven třemi poli každé o šířce 23 m.
V případě tohoto řešení bude nutné pro dosažení plavebních hloubek 1,5 m
v úseku realizovat prohrábku dna pouze v minimálním rozsahu, pod jezem Kopčany.
Plavební komora Kopčany která je umístěna u pravého břehu, slouží
k překonání spádu vakového jezu Kopčany, který byl v rámci úseku I. varianta 1
rekonstruován – osazen nový nebo opravený vakový uzávěr. Tento spád je 1,6 m
mezi hydrostatickými hladinami jezů Tvrdonice 156,52 m n. m. a Kopčany
158,12 m n. m. Horní ohlaví komory je umístěno v km 92,727. Plavební komora má
užitné rozměry 38,5 x 5,5 x 1,5 m. Celková délka komory je 52,8 m, šířka komory
5,5 m. V horním ohlaví jsou osazena vzpěrná vrata a umístěn krátký obtok pro
plnění komory. V dolním ohlaví jsou osazeny vzpěrná vrata na celou výšku komory.
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Vrata jsou vybavena otvory pro přímé prázdnění hrazenými stavítky.
Pro zajištění minimální plavební hloubky bude nutné ke konci vzdutí jezu
Tvrdonice provést souvislou prohrábku dna v úseku km 91,50 – 92,72.
VARIANTA 2 – řeší dosažení min. plavebních hloubek pomocí prohrábkek
dna. Hydrostatická hladina v úseku je dána úrovní pevného prahu jezu Tvrdonice a
je tedy v úrovni 155,02 m n. m. Jez Tvrdonice je v této variantě ponechán v dnešním
stavu. Provedená prohrábka dna, která bude provedena po celé délce úseku II.,
v rozsahu km 85,50 – 92,72 a zajistí minimální plavební hloubku v celém rozsahu
plavebních průtoků (0 – 120 m3/s).
Plavební komora Kopčany, která je umístěna u pravého břehu, slouží
k překonání spádu jezu Kopčany, který v dnešní době funguje pouze jako pevný
práh (vak byl poškozen). Tento spád je 1,59 m mezi hydrostatickými hladinami jezů
Tvrdonice 155,02 m n. m. a Kopčany 156,61 m n. m. Umístění a užitné rozměry
komory jsou shodné s variantou 1.
6.3.1 Střety s průplavním spojením D-O-L
Trasa „A“ průplavního spojení D-O-L vede v oblasti Kopčan řekou a přímo
v místě jezu Kopčany nevyžaduje změny koryta řeky. Po zvýšení jezu Tvrdonice pro
účely D-O-L ztratí navrhovaná plavební komora svůj význam protože vzdutí
z Tvrdonic bude dosahovat až pod jez Hodonín. Výstavba rekreační komory nijak
neovlivní vedení trasy průplavu D-O-L a v případě výstavby průplavu může být
odstraněna.
6.3.2 Střety s plánovanými protipovodňovými opatřeními
V úseku II. nejsou plánována žádná protipovodňová opatření.

6.4 Úsek III. Tvrdonice – Lanžhot (Brodské)
Úsek III. řeší splavnění části toku řeky Moravy mezi jezy Tvrdonice a
Lanžhot/Brodské. Jedná se o cca 5,9 km dlouhý úsek regulované řeky (km 85,385 79,500), který je dnes pro plavbu nevyužitelný a to z důvodů nízkých plavebních
hloubek, které jsou přímo závislé na průtoku a absenci proplavovacích zařízení na
existujících jezech.
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Řešení je navrženo ve dvou variantách, které se odlišují pouze různým
spádem plavební komory Tvrdonice v závislosti na variantním řešení navazujícího
úseku II. Hydrostatická hladina v úseku je pro obě varianty shodná a je dána úrovní
přelivné hrany balvanitého skluzu Lanžhot/Brodské.
VARIANTA 1 – řeší dosažení min. plavebních hloubek pomocí prohrábky dna.
Hydrostatická hladina v úseku je dána úrovní pevného prahu jezu Lanžhot/Brodské,
a je tedy v úrovni 152,79 m n. m. Skluz je ponechán v dnešním stavu. Provedená
prohrábka dna zajistí minimální plavební hloubku v celém rozsahu plavebních
průtoků (0 – 120 m3/s). Prohrábka bude provedena v celé délce úseku. Plavební
komora Tvrdonice je navržena pro případ horní vody v úrovni 156,52 m n. m., tedy
hladiny drženou novou pohyblivou klapkou na jezu Tvrdonice (varianta 1 úseku II.).
Plavební komora Tvrdonice, která je umístěna u pravého břehu, slouží
k překonání spádu jezu Tvrdonice, který byl v rámci úseku II. Varianta 1
rekonstruován – osazen podpíranou klapkou h = 1,5 m. Tento spád je 3,73 m mezi
hydrostatickými hladinami jezů Lanžhot/Brodské 152,79 m n. m. a Tvrdonice
156,52 m n. m. Horní ohlaví komory je umístěno v km 85,393. Komora je umístěna
tak, aby horní ohlaví překrývalo propustek kanálu Holíč-Tvrdonice, jež tvoří práh jezu
Tvrdonice.
Plavební komora má užitné rozměry 38,5 x 5,5 x 1,5 m. Celková délka
komory je 52,8 m, šířka komory 5,5 m. V horním ohlaví jsou osazena vzpěrná vrata
a umístěn krátký obtok pro plnění komory. V dolním ohlaví jsou osazeny vzpěrná
vrata na celou výšku komory. Vrata jsou vybavena otvory pro přímé prázdnění
hrazenými stavítky.
VARIANTA 2 – je shodná s variantou 1, pouze horní ohlaví a horní rejda PK
Tvrdonice je navržena pro případ horní vody v úrovni 155,02 m n. m., tedy v úrovni
hladiny držené pevným prahem jezu Tvrdonice – dnešní stav (varianta 2 úseku II.).
Propustek pod horním ohlaví bude muset být zapuštěn níže pod terén a
v místě horního ohlaví tak bude kanál Holíč-Tvrdonice převáděn shybkou.
Pro zajištění minimální plavební hloubky bude nutné díky malému vzdutí
balvanitého skluzu Lanžhot/Brodské v obou variantách téměř v celém úseku III.
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provést souvislou prohrábku dna v rozsahu km 79,50 – 85,375.
Nad jezem Lanžhot/Brodské přibližně v km 79,70 je u pravého břehu
navrhována výstavba přístaviště s délkou přistávacích mol 3 x 40 m. Přístaviště
bude umístěno v oblasti pravé bermy a budou jej tvořit plovoucí mola ukotvená
k zaberaněným pilotám. Se břehem budou mola spojena pohyblivými lávkami.
6.4.1 Střety s průplavním spojením D-O-L
Trasa průplavního spojení D-O-L vede v oblasti jezu Tvrdonice řekou. V rámci
D-O-L je navrženo zvýšení jezu Tvrdonice tak, aby jeho vzdutí zasahovalo až k jezu
Hodonín, trasa průplavu nevyžaduje změny koryta řeky. Jez Tvrdonice překonává
průplav plavební komorou na pravém břehu řeky. Navrhovaná rekreační plavební
komora je situována do prostoru mezi stávajícím jezem a dolní rejdou plavební
komory průplavu D-O-L. Výstavba rekreační komory nijak neovlivní vedení trasy
průplavu D-O-L a v případě výstavby průplavu bude zvýšena na požadovanou
úroveň.
6.4.2 Střety s plánovanými protipovodňovými opatřeními
V úseku III. nejsou plánována žádná protipovodňová opatření.

6.5 Úsek IV. Lanžhot (Brodské) – soutok s Dyjí
Úsek

IV.

řeší

splavnění

části

toku

řeky

Moravy

mezi

skluzem

Lanžhot/Brodské a soutokem s Dyjí. Technická opatření však byla navrhována
pouze v regulované části toku, tedy pouze k jezu Lanžhot 2 včetně. Jedná se o cca
5,4 km dlouhý úsek regulované řeky (km 79,500 - 74,117), a 4,6 km dlouhý přírodní
úsek (km 74,117 - 69,469) které jsou dnes pro plavbu nevyužitelné a to z důvodů
nízkých plavebních hloubek, které jsou přímo závislé na průtoku a absenci
proplavovacích zařízení na existujících jezech.
Řešení je navrženo ve dvou variantách, které se odlišují různou úrovní
hydrostatické hladiny v regulovaném úseku řeky Moravy. V obou variantách byl
neregulovaný úsek řeky ponechán beze změn. Plavba zde i nadále bude závislá na
průtocích v Moravě – viz „Hydrotechnické výpočty úseku IV“. Řešením situace
nízkých plaveních hloubek v neregulovaném úseku by byla výstavba vzdouvacího
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zařízení pod soutokem s Dyjí, tedy již na území cizích států. Toto řešení by umožnilo
i plutí plavidel do dolní části Dyje.
VARIANTA 1 – předpokládá řešení neutěšeného stavu v oblasti nízkých
plavebních hloubek pomocí zvýšení hladiny jezu Lanžhot 2 (km 74,117) z dnešní
úrovně 149,60 m n. m. na 151,50 m n. m. Toto zvýšení bude provedeno za pomocí
pohyblivé hradicí konstrukce - duté klapky výšky 1,9 m, která bude osazena na
dnešní betonový práh jezu. Klapka bude udržovat hladinu 151,50 m n. m. v celém
rozsahu plavebních průtoků (0 – 120 m3/s). Klapka reguluje úroveň hladiny
postupným sklápěním. Pro velké průtoky je klapka již zcela vyhrazena a nebrání tak
průchodu velkých vod. Vzdutí klapky je navrženo tak, aby dosáhlo až pod balvanitý
skluz Lanžhot/Brodské bez nutnosti provádění prohrábek. Jez bude vybaven dvěma
poli o délce 20 m. Vlivem vzdutí rekonstruvaného jezu Lanžhot 2 bude jez Lanžhot 1
zcela zatopen.
V případě tohoto řešení nebude nutné pro dosažení plavebních hloubek
1,5 m v úseku realizovat prohrábku dna. Přírodní úsek toku (km 74,117 – 69,500) je
ponechán bez úprav.
Plavební komora Lanžhot/Brodské, která je umístěna u pravého břehu, slouží
k překonání spádu balvanitého skluzu Lanžhot/Brodské. Tento spád je 1,29 m mezi
hydrostatickými hladinami jezů Lanžhot/Brodské 152,79 m n. m. a rekonstruovaným
jezem Lanžhot 2 (151,50 m n. m.) na nějž byla osazena pohyblivá klapka s výškou
1,9 m. Horní ohlaví komory je umístěno v km 79,503.
Plavební komora Lanžhot 2, která je umístěna u pravého břehu, slouží
k překonání spádu jezu Lanžhot 2, který byl v této variantě vybaven pohyblivou
klapkou. Pod tímto jezem již následuje přírodní úsek Moravy, kde hladiny již nejsou
ovlivňovány žádnou jezovou stavbou. Spád plavební komory je proto velmi
proměnný. Plavební komora je navržena tak, že její dno je ve stejné úrovni jako dno
jako dno vývaru jezu. Horní ohlaví komory je umístěno v km 74,123, je tedy
zalícováno s počátkem betonové konstrukce jezového prahu.
Obě plavební komory mají užitné rozměry 38,5 x 5,5 x 1,5 m. Celková délka
komor je 52,8 m, šířka komor 5,5 m. V horním ohlaví jsou osazena vzpěrná vrata a
umístěn krátký obtok pro plnění komor. V dolním ohlaví jsou osazeny vzpěrná vrata
na celou výšku komor. Vrata jsou vybavena otvory pro přímé prázdnění hrazenými
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stavítky.
V úseku bude realizována výstavba přístaviště Lanžhot, které je ve variantě 2
umístěno pod na pravý břeh pod balvanitý skluz Lanžhot/Brodské km 79,20 a ve
variantě 1 v horní vodě zmíněného skluzu v km 79,70.
Dalším přístavištěm v úseku bude přístaviště „Obora“ navrhované na pravém
břehu v km 74,60. Přístaviště bude vybaveno plovoucími moly 2 x 40 m.
VARIANTA 2 – řeší dosažení plavebních hloubek pomocí prohrábek dna.
Obě jezové stavby Lanžhot 1 a Lanžhot 2 jsou ponechány v dnešním stavu.
Hydrostatické hladiny v úseku jsou tak dány úrovní přelivných hran těchto jezů.
V případě jezu Lanžhot 1 je hydrostatická hladina v úrovni 149,89 m n. m., což
odpovídá úrovni prahu jezu, který zůstane v dnešní podobě, tedy bez vakového
uzávěru. Pevný jez Lanžhot 2 tvořený zaoblenou přelivnou plochou udržuje
hydrostatickou hladinu na kótě 146,60 m n. m.
V případě tohoto řešení bude nutné pro dosažení plavebních hloubek 1,5 m
v celém regulovaném úseku (km 74,117 – 79,500) realizovat prohrábku dna.
Přírodní úsek toku (km 74,117 – 69,500) je ponechán bez úprav.
Plavební komora Lanžhot/Brodské , která je umístěna u pravého břehu,
slouží k překonání spádu balvanitého skluzu Lanžhot/Brodské. Tento spád je 2,9 m
mezi hydrostatickými hladinami jezů Lanžhot/Brodské 152,79 m n. m. a

jezem

Lanžhot 1 (149,89 m n. m.). Horní ohlaví komory je umístěno v km 79,503. Komora
je umístěna tak, aby horní ohlaví nezasahovalo do přelivné hrany skluzu.
Plavební komora Lanžhot 1, která je umístěna u pravého břehu, slouží
k překonání spádu jezu Lanžhot 1, který byl v této variantě ponechán v dnešním
stavu, tedy bez vaku. Tento spád je pouze 0,29 m mezi hydrostatickými hladinami
jezů Lanžhot 1 149,89 m n. m. a jezem Lanžhot 2 (149,60 m n. m.). Horní ohlaví
komory je umístěno v km 76,918, je tedy zalícováno s počátkem betonové
konstrukce jezového prahu.
Plavební komora Lanžhot 2, která je umístěna u pravého břehu, slouží
k překonání spádu jezu Lanžhot 2, který byl v této variantě ponechán v dnešním
stavu. Pod tímto jezem již následuje přírodní úsek Moravy, kde hladiny již nejsou
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ovlivňovány žádnou jezovou stavbou. Spád plavební komory je proto velmi
proměnný. Plavební komora je navržena tak, že její dno je ve stejné úrovni jako dno
jako dno vývaru jezu. Horní ohlaví komory je umístěno v km 74,123, je tedy
zalícováno s počátkem betonové konstrukce jezového prahu.
Plavební komory mají užitné rozměry 38,5 x 5,5 x 1,5 m. Celková délka
komor je 52,8 m, šířka komor 5,5 m. V horním ohlaví jsou osazena vzpěrná vrata a
umístěn krátký obtok pro plnění komor (mimo plavební komoru Lanžhot 1, kde
i v horním ohlaví jsou umístěna vrata se stavítky). V dolním ohlaví jsou osazeny
vzpěrná vrata na celou výšku komor. Vrata jsou vybavena otvory pro přímé
prázdnění hrazenými stavítky.
Jelikož ve variantě 2 byly jezy Lanžhot 1 a 2 ponechány v dnešním stavu,
bylo třeba řešit nedostatečné plavební hloubky pomocí prohrábky dna. Tato
prohrábka bude provedena v celém regulovaném úseku, tedy v km 74,117 – 79,500
od jezu Lanžhot 2 až po konec balvanitého skluzu Lanžhot/Brodské. V úseku pod
jezem Lanžhot 2 (74,117 – 69,500) je koryto ponecháno v dnešním stavu, tedy bez
prohrábek.
6.5.1 Střety s průplavním spojením D-O-L
Navrhované plavební komory pro turistickou plavbu – PK Lanžhot/Brodské,
PK Lanžhot 1 a PK Lanžhot 2 se nachází na pravém břehu řeky Moravy
u současných jezů v

kilometru 79,50, 74,117 a 69,50. Po vybudování průplavu

D-O-L bude plavební hloubka zajištěna novým jezem Kúty, současné jezy budou
zrušeny a navrhované plavební komory pro turistickou plavbu ztratí svou funkci a
budou pravděpodobně zrušeny, neboť budou představovat překážku na okraji nové
plavební dráhy. Výstavba rekreačních komory nijak neovlivní vedení trasy průplavu
D-O-L .
6.5.2 Střety s plánovanými protipovodňovými opatřeními
V úseku IV. nejsou plánována žádná protipovodňová opatření.

6.6 Rybí přechody
U všech výše posuzovaných pevných jezů (s výjimkou jezu Lanžhot 1 ve
variantě 2) bude nutné v budoucnu vybudovat rybí přechody. S touto okolností bylo
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již při návrhu plavebních stupňů počítáno. Technicky je možné umístit rybí přechod
u všech jezů jak na pravém – českém tak i na levém – slovenském břehu. V případě
návrhu rybího přechodu přírodního charakteru (přechod připomínající horskou
bystřinu, sklon 1:20) by bylo z prostorových důvodů vhodnější využít levý - slovenský
břeh. V případě umístění rybího přechodu na pravém – českém břehu, je vhodnější
volit například komůrkový typ, který má menší prostorové nároky. Takovýto přechod
bude možné umístit těsně za pravou zdí plavební komory, tedy v místě
manipulačního plata.
Rybí přechody v této studii nejsou detailně rozpracovány, neboť nejsou pro
splavnění úseku nezbytně nutné. Náklady na jejich výstavbu, však již byly zahrnuty
do orientačního rozpočtu. Jejich konečné umístění je dáno jednak jejich typem a
rovněž záměrem na energetické využití spádu překonávaných jezů – výstavba MVE.

6.7 Zhodnocení vlivu stavby na životní prostředí
Provoz rekreační lodní dopravy je z hlediska životního prostředí a ochrany
obyvatelstva (veřejného zdraví) poměrně bezkonfliktní. Obecně více problematické
je však období výstavby, konkrétně možná změna dynamiky proudění, potenciální
ovlivnění hladin podzemních vod a provedení prohrábek.
Úprava dolního toku řeky Moravy (v úseku Hodonín - soutok s Dyjí) k rekreačnímu a
sportovnímu využití by si i přes skutečnost, že se jedná již upravený - ohrázovaný
tok, vyžadovalo zásahy do břehových porostů a úpravy dna koryta toku.
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
předběžně vyloučit významný vliv na předměty ochrany soustavy NATURA 2000.
Záměr fyzicky zasahuje do lokalit podle legislativy NATURA 2000:
•

EVL Soutok - Podluží

•

SPA Soutok - Tvrdonicko
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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 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.
V další fázi projektu bude nutné definitivně vyřešit umístění rybích přechodů
u stávajících jezů, neboť jejich absence je z hlediska migrační funkce biokoridoru
hlavním omezením.

7. ŘEKA DYJE OD ÚSTÍ DO MORAVY
Hladiny v řece Dyji jsou od soutoku s Moravou až po jez Břeclav přímo závislé
na průtocích, nejsou tak ovlivněny žádnou vzdouvací stavbou. Díky tomu je zde
dnes v letních měsících plavba lodí s ponorem 20 cm a více prakticky vyloučena.
Koryto je přírodního charakteru s množstvím meandrů a s neporušeným
splaveninovým režimem – koryto se stále vyvíjí, což má za následek tvorbu a
přemisťování štěrkových lavic během roku.
Pro zajištění plavebních hloubek 1,5 m by byla nutná výstavba vzdouvacího
objektu – jezu, který by zajistil tyto hloubky po celou plavební sezónu. Umístění
takového objektu by bylo vhodné pod soutokem s Moravou, neboť by zajistil
plavební hloubky i v úseku řeky Moravy. Tento jez by však byl umístěn mimo území
České republiky. Pokud tedy bude zájem provozovat plavbu v dolním úseku Dyje,
bylo by vhodné iniciovat mezinárodní jednání o výstavbě nového jezu na Moravě
pod soutokem s Dyjí.
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8. ÚSEK ÚSTÍ DYJE - ÚSTÍ MORAVY DO DUNAJE
(Hraniční úsek řeky mezi Slovenskem a Rakouskem)
Hlavní omezení pro plavbu rekreačních plavidel parametrů vyhovujících
plavbě na vodní cestě Otrokovice-Rohatec je z hlediska ponorů, které jsou zcela
závislé na hydrologických podmínkách. Jedná se o stejný problém jako v úseku
soutok s Dyjí – jez Lanžhot 2. Omezení vyplývající z nedostatečných velikostí
poloměrů směrových oblouků se týká spíše plavidel větších. Nejvíce zakřivené
meandry byly již v minulosti nahrazeny průpichy, pro rekreační plavby tedy neplyne
z tohoto pohledu žádné omezení.
Dále je třeba pro bezpečný provoz plavby zajistit min šířku B min = 20 m (která
bude pro obousměrnou rekreační plavbu dostatečná). Tento problém úzce souvisí
s plavebními hloubkami, protože jak je vidět na příčných řezech řešeného úseku, ne
v celém příčném řezu je možno bez provedení částečné prohrábky zajistit potřebnou
hloubku v celé šířce plavební dráhy. Proto i zde, pokud se vydáme cestou bez
zásahu do dna řeky, musí být stanoven min. plavební průtok odvíjející se od
nejvyššího dna v plavební dráze. Předběžně lze říci, že pokud v úseku Lanžhot 2 soutok z Dyjí požadujeme min. plavební průtok 62 m3/s bude i v úseku pod
soutokem s Dyjí tento průtok dostačující, neboť k tomuto průtoku se ještě přidá
průtok Dyje. Pro rekreační plavbu, která se odehrává zejména v letních měsících,
kdy jsou průtoky nižší, by bylo vhodné tuto nepříjemnou závislost na minimálních
průtocích odstranit, například vybudováním nových vzdouvacích staveb – jezů,
prahů apod.
U Moravského sv. Jána je provizorní pontonový most, který slouží pro
hraniční přechod mezi Slovenskem a Rakouskem. Most je veden přes řeku a je
trvale v provozu, pouze při velkých vodách, ledochodu a udržovacích pracech na
toku je rozpojován. Do budoucna je plánováno nahradit pontonový most konstrukcí
trvalou. V současné době není určen termín výstavby pevného mostu. Pontonový
most prakticky znemožňuje průběžnou plavbu po řece.
V říčním kilometru 21,75 až 21,85 jsou pode dnem Moravy uloženy ve
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shybkách DI. až DV. potrubí plynovodu, která jsou chráněna proti poškození
betonovými prefabrikáty a kamenným záhozem. Dle provedených měření je
v daných profilech při Q122d hloubka vody h > 2m.
Zahájení provozu rekreační plavby v úseku Moravy (Dunaj - Dyje)
bezpodmínečně nevyžaduje vybudovaní speciálních objektů, jako jsou jezy, plavební
komory apod. pokud přijmeme podmínku, že nebude zajištěna celoroční neomezená
splavnost. Splavnost je závislá na hydrologických podmínkách a daným průtokům
odpovídá přípustný ponor plavidel.
Zlepšení splavnosti resp. rozšíření počtu dnů s neomezenou nebo mírně
omezenou plavbou (pro plavbu rekreačních plavidel parametrů vyhovujících plavbě
na vodní cestě Otrokovice-Rohatec) vyžaduje pouze místní úpravy šířky plavební
dráhy a její vytýčení v místech omezených šířek a ponorů.
Vzhledem k tomu, že tento úsek řeky Moravy podléhá jak na slovenské tak na
rakouské straně různým stupňům ochrany přírody je otázkou možnost budování
vzdouvacích staveb, které by špatnou situaci nedostatečných plavebních hloubek
zejména v letních měsících vyřešily.
V současné době je limitním omezením průběžné rekreační plavby
pontonový most v Moravském sv. Jánu. Zatím není určen termín výstavby pevného
mostu.

9. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ
Po zpracování studie lze konstatovat, že po navrhovaných technických
úpravách bude možné provozovat kontinuální plavbu nezávislou na hydrologických
podmínkách v úseku jez Hodonín – jez Lanžhot 2 (km 101,77 -74,117). V úseku jez
Lanžhot 2 – soutok s Dyjí bude plavba možná pouze v období dostatečných průtoků.
Pro zajištění celoroční plavby i v tomto dolním úseku by bylo vhodné postavit nové
vzdouvací zařízení pod soutokem Moravy a Dyje, tedy v území mimo ČR.
Splavnění Moravy pro turistickou plavbu je možné pomocí technických
opatření navržených v obou variantách.
Náklady spojené se splavněním Moravy pro turistickou plavbu, plavební
třída 0., pomocí technických opatření navržených ve variantě 1, jsou odhadovány
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na přibližně 612,2 mil. Kč.
Náklady na technické řešení pomocí varianty 2, která nezasahuje do
konstrukcí dnešních jezů, jsou odhadovány na 1 151 mil. Kč.
DOPORUČENÍ:



pro další řešení projektové dokumentace jednoznačně doporučujeme
variantu 1 ve všech řešených úsecích (důvodem jsou jednak nižší náklady
na stavbu a rovněž nižší náklady na údržbu toku, neboť řešení pomocí
prohrábek je z provozních důvodů nevýhodné. Prohrábky se budou po každé
velké vodě zanášet a bude nutné plavební dráhu pravidelně čistit od nánosů
splavenin. Rovněž zásah do dna koryta lze z hlediska

ochrany životního

prostředí hodnotit jako negativní.)


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



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



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

10. DOKLADY
Během zpracování předkládané studie konzultoval zpracovatel své návrhy
s následujícími organizacemi:
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Město Hodonín, útvar územního rozvoje



Povodí Moravy s.p. Závod střední Morava, provoz Veselí nad Moravou



Povodí Moravy s.p. Závod Dyje, provoz Břeclav



Slovenský vodohospodárský podnik š.p., Závod povodie Moravy, Malacky



Státní plavební správa, pobočka Přerov
Záznamy z jednání jsou přiloženy.
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Zápis z jednání
Datum: 17.10.2006
Místo konání: Státní plavební správa, pobočka Přerov
Věc: Technické řešení prodloužení splavnosti Baťova kanálu a řeky Moravy od
Hodonína po soutok s Dyjí

Přítomni:
Za Státní plavební správu:
Ing. Hlušička,
Ing. Ostrčil
Za Vodní cesty a.s.:
Ing. Klimeš
Ing. Janoušková
Projednávané body:
1. Řešení umístění čekacích stání.
Byly předloženy dvě varianty řešení čekacích stání před plavebními komorami
a to varianta čekacích stání u plavební komory (v hrázi) a varianta umístění čekacích
stání na řece. Bylo konstatováno, že z hlediska plavební bezpečnosti je přijatelná
varianta čekacích stání u plavební komory a to především v horní vodě. Umístění
čekacích stání na řece je přípustné spíše v dolní vodě, ale s podmínkou „zapuštění“
čekacího stání do břehu. V případě umístění čekacího stání na řece v horní vodě je
navíc podmínkou umístění tohoto stání a vjezdu do rejdy ve vzdálenosti minimálně
100 m od jezu. Dále bylo konstatováno, že splnění těchto podmínek již nezajistí
požadovanou úsporu z hlediska objemu zemních prací. Bylo proto dohodnuto, že
výsledný návrh řešení čekacích stání bude ve variantě čekacích stání u komory.
2. Řešení dělícího ostrova mezi rejdou PK a řekou.
Bylo dohodnuto, že v případech, kdy bude dělící ostrov pod hladinou
(v rozsahu plavebních hladin), bude rejda vybavena prodlouženým svodidlem.
3. Řešení plavební komory Hodonín
Pro jednání byla předložena varianta speciální trojúhelníkové komory, která
umožňuje proplavení jak ve směru do Moravy tak i do směru městského ramene.
Tato varianta vycházející z požadavku správce jezu na zachování manipulační
plochy u jezu pro mobilní jeřáb, umístila komoru do horní vody. Manipulační plocha

byla podejita tunelem s úrovní dolní vody. Bylo dohodnuto, že šířka tunelu bude
alespoň 6,5 m a tunel bude vybaven podélnými odrazníky.
Dále byla diskutována možnost rozdělení komor pro oba směry, přičemž
komora ve směru do městského ramene bude pro plavidla délky 20 m – návrhové
plavidlo 0. tř.

Komora ve směru do Moravy bude umístěna v dolní vodě jezu

Hodonín. Manipulační plocha bude překonána otočným mostem a vybavena
stabilním jeřábem. Nájezd do komor v horní vodě bude oddělen od řeky svodidlem
sahajícím 100 m proti proudu od tělesa jezu.

Zapsala: 17. 10. 2006, Ing. V. Janoušková

Zápis z jednání
Datum: 20.11.2006
Místo konání: Povodí Moravy, provoz Hodonín
Věc: Technické řešení prodloužení splavnosti Baťova kanálu a řeky Moravy od
Hodonína po soutok s Dyjí

Přítomni:
Za Povodí Moravy s.p., Závod střední Morava:
Ing. Cenek,
Za Povodí Moravy s.p., Závod Dyje:
Ing. Vágner
Za SVP š.p., Závod povodie Moravy:
Ing. Martinkovičová
Ing. Slaninka
Za zpracovatele, Vodní cesty a.s.:
Ing. Janoušková
Ing. Klimeš
Předmět jednání:

Předmětem

schůzky

bylo

projednání

variantního

technického

řešení

prodloužení splavnosti Baťova kanálu a řeky Moravy od Hodonína po soutok s Dyjí,
které přítomným za zpracovatele – Vodní cesty, a.s. - předložil Ing. Klimeš.

Vznesené připomínky:
•

Zástupci SVP, š.p. konstatovali nutnost vyznačení státní hranice do
předkládaných situací.

•

K předložené variantě 2, technického řešení – varianta zachování stávajícího
stavu jezových objektů a provedení prohrábek – bylo ze strany zástupců
Povodí Moravy, s.p. konstatováno, že toto řešení bude problematické
z hlediska silného zanášení koryta řeky Moravy. Prohrábky bude nutno
opakovaně obnovovat. Z tohoto hlediska se jeví jako výhodnější varianta 1,
bez nutnosti provedení objemných prohrábek.

•

Plavební komora a jez Kopčany – Varianta 1 – navrhované zachování jezové
stavby je možné. Z provozního hlediska a z hlediska plavební bezpečnosti

však bylo pro další stupeň PD doporučeno osazení jezu jinou než vakovou
hradicí konstrukcí. V rámci protipovodňové ochrany navrhuje SVP š.p v dalším
stupni PD snížení betonového prahu spodní stavby jezu a použití jiné hradící
konstrukce místo vaku (nejlépe duté klapky), což si vyžádá kompletní
rekonstrukci jezu.
•

Plavební komora Hodonín – Varianta 1, provozovatel nepreferuje umístění
pevného jeřábu v blízkosti jezu, avšak přístup k jezu pro mobilní jeřáb musí
být zajištěn buď širokým a únosným otočným mostem (umožňujícím
zapatkování jeřábu) nebo dostatečně únosnými mobilními dílci osazovanými
přes horní plavební kanál pomocí mobilního jeřábu, přičemž bude nutné
vymezit

skladovací

prostory

pro

tyto

dílce.

Podrobné

řešení

bude

rozpracovánu v dalším stupni PD.
•

Technické řešení musí byť navržené tak, aby nebyly zhoršené odtokové
poměry při průchodu povodňových průtoků a aby nebyla narušená stabilita
ochranném linie.

Dohodnuté body:
•

Společně bylo dohodnuto, že v dalším stupni PD bude potřebné v rámci
technického řešení uvažovat též s energetickým využitím nově navrhovaných
jezů (výstavba MVE) a s rybími přechody. Dále bylo společně konstatováno,
že z technického hlediska je možné umístění těchto staveb na obou březích
řeky Moravy (na území SR nebo ČR).

Dne: 21. 11. 2006
Zapsala: Ing. V. Janoušková

Zápis z jednání
Datum: 20.11.2006
Místo konání: MÚ Hodonín, odbor rozvoje města
Věc: Technické řešení prodloužení splavnosti Baťova kanálu a řeky Moravy od
Hodonína po soutok s Dyjí – přístaviště Hodonín v městském rameni

Přítomni:
Za MÚ Hodonín:

Mgr. Zuzana Domesová
Ing. arch. Milana Grauová

Za Vodní cesty a.s.:

Ing. Veronika Janoušková
Ing. Petr Klimeš

dodatečná konsultace: Ing. Radomír Prokeš – projektant lávky

Projednávané body:

1. Projednání návrhu umístění přístaviště v městském rameni.
K předloženému návrhu bylo konstatováno, že umístění obratiště a přístaviště
lodí by mohlo být v kolizi s nově navrhovanými lávkami přes městské rameno. Po
konsultaci s projektantem bylo zjištěno, že tyto stavby se sice nenacházejí přímo
v zamýšleném profilu přístaviště, avšak nezajišťují potřebnou podjezdnou výšku.
Dále bylo konstatováno, že projekt lávek je v současné době ve fázi přípravy pro
stavební povolení. Z tohoto důvodu byla zvolena náhradní lokalita na levém břehu
městského ramene, před první navrhovanou lávku (ve směru od jezu Hodonín). Dle
této změny bude před odevzdáním studie objednateli (Jihomoravský kraj) provedena
úprava projektové dokumentace.

2. Projednání umístění horní rejdy navrhované PK Hodonín s ohledem
na plánované umístění pevného přistávacího mola u veslařského klubu.
V této věci byla na místě jednání k dispozici též PD přistávacího mola a bylo
konstatováno, že obě zamýšlené stavby – rejda plavební komory a pevné molo –
nejsou v územním střetu.

Dne: 21. 11. 2006
Zapsala: Ing. V. Janoušková

