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Tato bakalářská práce se zabývá úpravou úseku Baťova kanálu ve městě Strážnice, 

a to v ř. km 8,300 až 9,520. Úprava je rozdělena na dvě prováděcí fáze. V první fázi 

bude ze dna kanálu odtěžen veškerý sediment, který bude následně zbaven vody 

a zaorán do zemědělské půdy. Odtěžení sedimentu z koryta bude provedeno 

na původní niveletu dna danou manipulačním a provozním řádem pro plavební 

cestu Otrokovice – Rohatec. Ve druhé prováděcí fázi budou navrženy odpovídající 

břehové a doprovodné porosty, které jsou nedílnou součástí stabilizačních úprav. 

Protože se jedná o kanál s historickou hodnotou, nemůže být vykonána zásadní 

změna profilu plavební cesty. S ohledem na tuto skutečnost bude navržena 

i biotechnická stabilizace svahů. Záměrem úpravy je především zkapacitnění 

Baťova kanálu pro potřeby lodní dopravy. Taktéž se díky výsadbě nových dřevin 

obnoví vegetační doprovod.  

Baťův kanál, vodní cesta, úprava, stabilizace, řeka Morava, břeh.  

This bachelor thesis deals with the modification of the section of the Baťa Canal 

in the town of Strážnice, namely in the range of 8,300 km to 9,520 km. The 

alteration is divided into two implementation phases. In the first one, all the 

sediments will be extracted from the bottom of the canal, which will 

be subsequently dewatered and plowed into the farmland. The removal of the 

sediments from the canal bed will be made on the original bottom level stated 

by the handling and operating rules for the sailing route Otrokovice – Rohatec. 

In the second implementation phase, adequate bank and accompanying growth 

will be designed, which are an integral part of stabilization adjustments. Due 

to historical value of the water canal, a major change in the profile of the canal bed 

cannot be made. Keeping this in mind, biotechnical stabilization of slopes will 

be carried out. The aim of the regulation is primarily to increase the capacity of the 

Baťa Canal for the needs of cruise. Also the planting of new trees will restores 

vegetation accompaniment.  

Baťa Canal, waterway, amendment, stabilization, Morava river, bank.  
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá posouzením a opravou úseku Baťova kanálu, který 

se nachází v k.ú. Strážnice na Moravě. Předmětný úsek opravy plavebního kanálu začíná 

v říčním km 8,300 a končí přístavištěm ve Strážnici v ř. km 9,520, které již není do opravy 

zahrnuto. Délka opravovaného toku činí 1220 m. Spodní část předmětného úseku kanálu 

se nachází v extravilánu města Strážnice se zemědělsky využívanými okolními pozemky. 

Horní část opravovaného úseku kanálu je vedena podél zahrad a sadů na území města 

Strážnice. 

Navržená oprava úseku se zaměřuje na prohloubení kanálu od nánosů a zkapacitnění 

průtočného profilu, čímž se zvýší též plavební kapacity vodní cesty. Účelem stavebního 

opatření je uvést koryto do původního stavu, proto dojde k odtěžení nánosů ze dna kanálu 

na úroveň původní nivelety, která je dána manipulačním a provozním řádem pro plavební 

cestu Otrokovice – Rohatec. 

V rámci biotechnické stabilizace koryta bude následně proveden návrh 

odpovídajícího břehového a doprovodného porostu a travních směsí. 

K vytvoření bakalářské práce byly použity podklady získané od správce povodí. 

Taktéž byly použity poznatky a zjištění stavu kanálu na základě osobních pochůzek 

zájmovým úsekem a jeho okolím, při nichž byla vytvářena fotodokumentace. 
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1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1.1 Správní orientace 

Název projektu: Oprava Baťova kanálu, úsek Strážnice, km 8,300–9,520 

Kraj: Jihomoravský 

Okres: Hodonín 

Obec: Strážnice 

Katastrální území: Strážnice na Moravě, 756652  

Vodní tok: Baťův kanál 

Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-050/1 

Kilometráž zájmového úseku: ř. km 8,300 – ř. km 9,520 

Investor: Povodí Moravy, s.p., Brno 

 Dřevařská 11 

 601 75 Brno 

 IČ: 70890013 

 DIČ: CZ70890013 

Projektant: Lukáš Tomšej 

Dodavatel: OHL ŽS, a.s. 

 Burešova 938/17 

 602 00 Brno 

 IČ: 46342796 

 DIČ: CZ46342796 

Provozovatel: Povodí Moravy, s.p., provoz Veselí n. Moravou 

 Benátky 1147 

 698 01 Veselí nad Moravou 
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1.2 Lokalizace zájmového území 

 

Obrázek 1: Lokalizace zájmového území na mapě – Jihomoravský kraj, okres Hodonín [1] 

 

Obrázek 2: Lokalizace zájmového území na mapě – město Strážnice [2] 

Zájmový úsek opravy Baťova kanálu s celkovou délkou 1220 m se nachází 

v intravilánu města Strážnice. Začíná v říčním km 8,300 v blízkosti ČOV Strážnice a končí 

před přístavištěm ve Strážnici v ř. km 9,520. Přístaviště již není předmětem opravy. Úsek 

je znázorněn na obrázku 3. 
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Obrázek 3: Začátek a konec zájmového úseku [2] 

1.3 Popis toku vodní cesty 

Baťův kanál je vodní cesta, která je významnou technickou památkou. Budovala 

v letech 1934–1938 při provádění soustavné regulace řeky Moravy „pro účely závlahové 

a umožnění malé plavby“. 

Plavbu v letech 1939–1945 provozovala firmou Baťa a.s. Zlín a na vodní cestě 

přepravila až 100 000 tun materiálu ročně (štěrk, písek, lignit). Po 2. světové válce bylo 

vodní dílo značně poškozeno, proto vyvstala nutnost jej spravit. Plavbu se podařilo obnovit 

až v roce 1948, ta pak pokračovala do roku 1961, kdy byla postupně zastavena. [3] Podle 

dochovaných záznamů si práce a náklady na vybudování kanálu vyžádaly 35 mil. Kč 

a poválečné odstraňování škod v roce 1945 dalších 21 mil. Kč (tehdejší měny). [4] 

Zájem o plavbu nastal opět až v roce 1994, kdy byl zahájen provoz rekreační plavby 

v letních měsících. Přínosem kanálu je vedle dopravní i významná vodohospodářská funkce 

(přívod závlahové vody pro velkoplošné závlahy ZD Strážnice, zdroj vody pro napouštění 

rybníků a zvýšení hladiny podzemní vody v oblasti). Průtočný profil vodní cesty poskytuje 

i při malých průtokových rychlostech daných nepatrnými spády poměrně velkou 

průtokovou kapacitu. Průplavem (kanálem) je tedy možno převádět značná množství vody 

i na poměrně velké vzdálenosti, z bilančně aktivních míst do míst pasivních, a to pouze 

gravitačně. [3] 
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Plavební cesta začínala v Otrokovicích, kde byly dílny na opravy lodí, přístav 

a překladiště. Odtud pokračovala po řece Dřevnici na řeku Moravu až do Spytihněvi, 

kde začíná plavební kanál. Kanálem byla trasa vedena do Starého Města, tam se vrací zpět 

na řeku Moravu a po ní až do Veselí nad Moravou. Nad Veselským jezem odbočuje znovu 

do kanálu, ve Vnorovech křižuje úrovňově Moravu, u Strážnice říčku Veličku odkud přes 

Petrov směřuje k Rohatci, kde končí. Hlavním překladištěm byl samostatný objekt 

vybudovaný za Rohatcem, kam byla přivedena železniční vlečka, po které byl dopravován 

železničními vagony lignit a zde zvláštním zvedacím zařízením (tzv. výklopníkem) obsah 

vagonů přesypáván do člunů. [4] 

Na celé trase délky 51,2 km od Otrokovic po Rohatec bylo vybudováno 

14 plavebních komor. Přibližně polovina vodní cesty vede řekou Moravou, zbývající část 

trasy vede v uměle vytvořených kanálech. Původní parametry vodní cesty přepokládaly 

minimální plavební hloubku 1,5 m pro plavbu lodí o rozměrech 38,00 × 5,05 m, 

s maximální hloubkou ponoru 1,20 m a nosností 150 tun. [3] Provoz na kanálu byl 

v prvopočátcích zabezpečován potahem (koňmi, později traktorem), viz obrázek 4. 

Pro potah byla podél kanálu i pod mosty vybudována tzv. „potahová stezka “. Později 

se čluny tahaly remorkéry. [4] 

 

Obrázek 4: Tažení lodi traktorem, historický snímek [4] 

Závlahový systém v okolí kanálu tvořilo množství náhonů, kterými se vypouštěla 

voda na přilehlé pozemky. Závlahy měly probíhat pětkrát ročně po dobu dvou až šesti dní 

a podle projektu se díky nim mělo dosáhnout až tří senosečí za rok. Na mnoha místech 

se však zavlažování neujalo, a navíc měla regulace i negativní důsledky v podobě vyschnutí 

některých částí krajiny. [5] 
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1.4 Geodetické podklady 

Pro vytvoření této bakalářské práce byly použity podklady poskytnuté Povodím 

Moravy, s.p. Jednalo se o situaci dané lokality v měřítku 1 : 2000 s vyznačením geodeticky 

zaměřených příčných profilů v měřítku 1 : 100. Dále pak Prozatímní manipulační 

a provozní řád pro Vodní cestu řeky Moravy a průplavu Otrokovice – Rohatec, jehož 

součástí byly přílohy: podélný profil plavební cesty v měřítku 1 : 50 000 : 200 a situace 

jednotlivých úseků plavební cesty v měřítku 1 : 10 000. 

1.5 Hydrologické podklady 

1.5.1 Odtokové poměry v zájmové oblasti 

Hydrologická data n-letých průtoků byla získána z databáze stavů a průtoků 

na vodních tocích ze stránek PMO (r. 2019) pro stanici LG Strážnice. Data m-denních 

průtoků byla získána z Prozatímního manipulačního a provozního řádu pro Vodní cestu 

řeky Moravy a průplavu Otrokovice – Rohatec (r. 1997, revize v r. 1998) pro předpovědní 

a měrný profil Strážnice na Moravě. 

Tabulka 1: N-leté průtoky Qn [m3/s] v měrném profilu Strážnice na Mor. [6] 

Stanice Qa Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

LG Strážnice 59.61 375 440 525 588 649 730 790 

Tabulka 2: M-denní průtoky Qm [m3/s] v měrném profilu Strážnice na Mor. [3] 

Profil 

Plocha 

povodí 

km2 

Specifický 

odtok 

l/s/km2 

Q30 Q90 Q180 Q270 Q330 Q355 Q364 

Strážnice na Mor. 9146.92 6.35 145.00 71.50 39.50 23.50 14.50 9.60 5.86 

Tato data jsou měřena na měrném profilu řeky Moravy. Zájmová lokalita opravy 

se však nachází na uměle zbudovaném průplavu, který je napájen vodou řeky Moravy a též 

z drobných bočních přítoků. Průtok a udržování výšky hladiny v umělých úsecích Baťova 

kanálu se řídí provozním a manipulačním řádem tak, aby byla zajištěna splavnost úseků 

a dostatečný přísun vody odběratelům. Při zvýšených průtocích v řece Moravě je kanál 

chráněn protipovodňovými vraty. 

Uměle hloubené úseky kanálu jsou dva: ze Spytihněvi do Starého Města u Uherského 

Hradiště a z Veselí nad Moravou do Sudoměřic, dohromady mají délku přes 25 km. 
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1.5.2 Srážkové poměry 

Průměrný dlouhodobý úhrn srážek za období 1961–1990 činí pro oblast povodí 

Moravy 670 mm. V dlouhodobém průměru je srážkově nejbohatší měsíc červen s úhrnem 

srážek 89 mm, následují měsíce červenec a květen s průměrným úhrnem 80 resp.75 mm. 

Na srážky nejchudší jsou měsíce únor a březen s dlouhodobým úhrnem srážek 37 mm. [7] 

 

Obrázek 5: Průměrný roční úhrn srážek v oblasti povodí Moravy (za období 1961–2000) [8] 

1.5.3 Ostatní klimatické údaje 

Klimatické poměry zájmového území jsou dány jeho polohou v mírném pásmu 

s pravidelným střídáním čtyř ročních období a s kombinací vlivů oceánského 

a kontinentálního podnebí. [7] 
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Z klimatologického hlediska jsou v tomto území zahrnuty klimatické oblasti teplé, 

mírně teplé i chladné podle členění v tabulce 3. Mírně teplé oblasti A2, A3 a A5 se vyskytují 

v pásu šířky cca 20 km podél řeky Moravy v úseku délky asi 130 km od Lanžhotu až pod 

Šumperk. Ve zbývajících polohách jsou zastoupeny všechny typy mírně teplých oblastí 

s výjimkou nejsevernějšího výběžku povodí, kde jsou v okolí Pradědu dvě chladné oblasti 

C1 a C2 o celkové rozloze asi 300 km2. [7] 

Tabulka 3: Charakteristiky klimatických oblastí 

 

1.5.4 Teplotní poměry 

Průměrná dlouhodobá roční teplota vzduchu v oblasti povodí Moravy je 8,1 °C. 

Nejchladnějším měsícem je leden, s průměrnou dlouhodobou teplotou vzduchu −2,6 °C, 

nejteplejším červenec, s průměrnou dlouhodobou teplotou vzduchu 17,7 °C. [7] Mapa 

ukazující průměrnou roční teplotu vzduchu viz obrázek 6. 

1.5.5 Povodňové průtoky z minulých let 

Tři historicky nejvyšší povodňové průtoky na řece Moravě zaznamenané na měrného 

profilu LG Strážnice: 

• 14. 7. 1997 – 901 m3/s; 

• 2. 6. 2010 – 755 m3/s; 

• 29. 3. 2006 – 733 m3/s. [6] 
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Obrázek 6: Průměrná roční teplota vzduchu v oblasti povodí Moravy (za období 1961–2000) [9] 

1.6 Geologické údaje [7] 

Území oblasti povodí Moravy zasahuje z hlediska regionální geologie do obou 

základních geologických jednotek České republiky – Českého masivu i Vnějších 

Západních Karpat.  

Do území oblasti povodí Moravy zasahuje na Z a S oblast západosudetská, ve střední 

části pak oblast moravskoslezská. Západosudetská (lužická) oblast zasahuje do povodí svou 

jihovýchodní částí, tvořící mozaiku tektonostratigrafických jednotek s individuálními 

vývoji v rámci variského vrásnění. Do území oblasti povodí Moravy zasahuje orlicko-

sněžnické krystalinikum s převahou svorů, ortorul a migmatitů a zábřežské krystalinikum 
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s převahou metamorfovaných drob, břidlic a bazických vulkanitů, přeměněných v ruly, 

svory a fylity. Moravskoslezskou oblast tvoří moravikum, brunovistulikum a silezikum. 

Většina hornin této oblasti získala dnešní podobu během variského vrásnění. 

Území mezi Českým masívem a Vnějšími Západními Karpaty tvoří sedimenty 

zachované v karpatské předhlubni a uvnitř pokleslých částí horstva (vídeňská pánev). Oba 

prostory byly v neogénu vyplňovány mocnými, převážně mořskými sedimenty (vápnité 

jíly – tégly s vložkami jílovitých písků) v karpatské předhlubni a mořskými, brakickými 

a sladkovodními sedimenty (vápnité jíly a písky, místy štěrky) ve vídeňské pánvi. 

Z hlediska kvartérních sedimentů představuje větší část oblasti povodí Moravy 

denudační (snosovou) oblast, krytou zvětralinami, svahovými hlínami a půdním 

horizontem. Akumulačními oblastmi převažujících aluviálních sedimentů jsou moravské 

úvaly. Mimo ně jsou čtvrtohorní horniny rozšířeny v některých oblastech jako spraše, 

výplně krasových dutin, neovulkanity (bazalty a andezity východně od Uh. Brodu) 

a travertiny (okolí Přerova). Stále zvětšující se rozšíření mají antropogenní sedimenty 

(navážky, deponie, skládky, zemní konstrukce apod.). 

Horniny Českého masívu i Západních Karpat jsou také často využívány 

ve stavebnictví (pískovce, droby, vápence, mramory, vulkanity aj.). Mladší sedimenty 

poskytují keramické suroviny, slévárenské písky a suroviny pro stravebnictví (písky 

a štěrkopísky). Jako cihlářská surovina jsou využívány křídové a neogenní jíly, paleogenní 

jílovce a kvartérní spraše a sprašové hlíny. Geologické poměry v oblasti povodí Moravy 

jsou zobrazeny v mapě viz obrázek 7. 

Mezi zvláštní geologické znaky z hlediska geologie a hydrogeologie lze řadit 

antropogenní vlivy na odnos a sedimentaci v údolních nivách (regulační práce, přehradní 

a ochranné hráze, poldry, Baťův kanál apod.). Pro chemický průmysl a energetiku jsou 

významná ložiska ropy a zemního plynu ve vídeňské pánvi a v paleogénu Západních Karpat 

(prostor mezi Hodonínem a Zlínem), lignitu (okolí Hodonína a Kyjova).  

Východní část oblasti povodí Moravy je zařazena mezi oblasti s relativně zvýšenými 

hodnotami efektivního špičkového zrychlení z hlediska seismických zón ČR. 

V oblasti povodí Moravy se lokálně vyskytují podzemní vody hlubinného oběhu. 

Jedná se o mineralizované a často termální podzemní vody (minerální vody a termy). 
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Prameny minerálních vod, sycené sirovodíkem, jež se nalézají v Ostrožské Nové Vsi, 

Moravském Písku a v Petrově u Strážnice, indikují hlubinný oběh podzemních vod 

v neogenních horninách vídeňské pánve. Minerální vody bez juvenilní složky jsou 

rozšířeny převážně v oblasti paleogénu Vnějších Západních Karpat. Typické pro tuto oblast 

jsou výskyty minerálních vod, které se vyznačují variabilním složením, pokud se jedná 

o obsah sirovodíku, jódu a brómu. Tyto minerální vody vystupují na povrch např. 

v Buchlovicích, Luhačovicích a Napajedlech. 

 

Obrázek 7: Geologie v oblasti povodí Moravy [10] 
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1.7 Požadavky na odběry 

Odběry povrchové vody patří k antropogenním vlivům ovlivňující přirozené 

množství vody v tocích a jeho časové rozdělení – hydrologický režim vod. U odběrů 

je podstatná jak absolutní velikost odebíraného množství, tak i poměr odebrané vody 

k zůstatku vody ve vodním toku. Z toho vyplývá, že vyšší negativní ovlivnění odběrem 

je patrné vždy v obdobích s nízkými přirozenými průtoky. Z hlediska účelů použití 

odebírané vody můžeme odběry dělit podle odvětví na odběry pro lidskou spotřebu (úprava 

na pitnou vodu), pro průmysl, pro energetiku, pro zemědělství a odběry ostatní. [11] 

Na území povodí Moravy celkové odběry povrchové vody dosáhly u sledovaných 

subjektů 100,4 mil. m3 za rok 2006 a jejich bližší rozdělení je obsahem tabulky 4. Největším 

odběratelem v oblasti povodí Moravy je ČEZ Elektrárna Hodonín. K největším 

odběratelům povrchové vody s vodárenským využitím patří VaK Vsetín, VaK Zlín, VaK 

Vyškov a SVK Uherské Hradiště. Největší odběry průmyslového využití jsou realizovány 

podniky Dalkia – Divize Přerov, Precheza Přerov a OP Papírna Olšany. [11] 

Tabulka 4: Souhrnné údaje o odběrech povrchových vod v oblasti povodí Moravy za rok 2006 [11] 

 

V zájmové lokalitě opravovaného úseku kanálu jsou realizovány odběry především 

pro závlahové a zemědělské činnosti, které jsou shrnuty v tabulce 5. Minimální průtok 

v plavebním kanálu je dán součtem průtoku pro závlahy a stanoveným minimálním 

průtokem MQ = 150 l/s. 

Tabulka 5: Významné odběry realizované v zájmové oblasti [3] 

Odběratel Období odběrů Odběry z vodního toku [m3/s] 

Závlahová soustava na území 

Strážnice – Rohatec 
2 × 9 dnů v roce 6.5 

Závlahová soustava na území 

Veselí n. Moravou – Vnorovy 
1 × 6 dnů v roce 6.0 

ZD Žerotín a.s. Strážnice IV.–IX. 0.3 
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V dané lokalitě se nenacházejí žádné černé odběry. Jednotlivé objekty odběrů, ale 

též výpustí do toku, jsou uvedeny v technické zprávě v kapitole 2.3.1 Dokumentace objektů 

v zájmové lokalitě. 

1.8 Čistota vod 

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových – řek a potoků – formou bodových 

zdrojů znečištění, tj. soustředěné vypouštění vod (z městských a obecních čistíren 

odpadních vod, z průmyslových závodů apod.) představuje významný vliv na kvalitu vody. 

Podle původu odpadních vod je lze rozdělit na vypouštění komunální, průmyslové 

(potravinářství a ostatní), z energetiky, ze zemědělství a na vypouštění ostatní. Samostatnou 

skupinu tvoří vypouštění vod s tepelnou zátěží. [11] 

Po vyhodnocení bylo v oblasti povodí Moravy určeno 56 významných vypouštění 

vod z komunálních zdrojů, to jsou čistírny odpadních vod (ČOV), které čistí odpadní vody 

splaškového charakteru z měst a obcí. Největším znečišťovatelem ze sféry komunálních 

vod v oblasti povodí byla v roce 2006 Středomoravská Vas Olomouc – ČOV Olomouc, 

VaK Zlín – ČOV Zlín a SVK Uherské Hradiště – ČOV Uherský Brod. U vypouštěných 

vod z průmyslových zdrojů znečištění potravinářského průmyslu byly v oblasti povodí 

Moravy na prvních místech Pivovar Holba Hanušovice a Hamé Babice. [11] 

 

Obrázek 8: Graf procentuálního zastoupení jednotlivých okruhů bodových zdrojů znečištění ve 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových v oblasti povodí Moravy [11] 
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Obrázek 9: Jakost vody ve vodních tocích České republiky v letech 2004–2005, hodnocení  

ze zdrojů VÚV TGM Brno (dle ČSN 75 7221) [12] 

V zájmové lokalitě Baťova kanálu je dle mapy na obrázku 9 z let 2004–2005 jakost 

vody hodnocena kategoriemi III (silně znečištěná) až IV (velmi silně znečistěná). 

V tabulce 6 je pak blíže specifikována jakost povrchové vody v odběrném profilu Strážnice 

na toku Velička za období 2011–2012, (hydrologické pořadí: 4-13-02-052). Imisní limity 

v tabulce jsou hodnoceny dle nařízení vlády č.61/2003 Sb. a třída jakosti vody dle 

ČSN 75 7221. 

Tabulka 6: Jakost povrchové vody v odběrném profilu Strážnice na toku Velička za období  

2011–2012 [13] 

Ukazatel Jednotka Min. Max. Průměr Medián C90 C95 
Imisní 

limity 

Třída 

jakosti 

teplota vody  °C  0.1   25.1   13.1   13.1   24.5   24.8   25   

reakce vody    7.8   8.4   8.1   8.1   8.3   8.3   6–8   

elektrolytická 

konduktivita 
 mS/m  46.0   81.4   64.0   66.8   72.8   78.0     III. 

biochemická 

spotřeba kyslíku 

BSK-5 

 mg/l  1.0   6.6   2.6   2.2   4.1   4.4   6  III. 

chemická spotřeba 

kyslíku 

dichromanem 

 mg/l  6.4   23.4   13.1   11.8   20.2   22.2   35  II. 

amoniakální dusík  mg/l  <0.02   0.34   0.13   0.11   0.27   0.31   0.5  I. 

dusičnanový dusík  mg/l  0.3   5.0   2.6   2.9   4.4   4.6   7  II. 

celkový fosfor  mg/l  0.05   0.23   0.10   0.08   0.15   0.19   0.2  III. 
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1.9 Průmysl 

Průmysl na území povodí Moravy je soustředěn zejména ve střední části oblasti. 

V kraji Olomouckém je rozvinutý průmysl potravinářský, textilní a oděvní, výroba strojů 

a zařízení, průmysl optiky a optických přístrojů a další. V kraji Zlínském je průmysl 

plastikářský a gumárenský, hutnictví a kovodělný průmysl, elektrotechnický průmysl, 

všeobecné strojírenství, chemický průmysl a potravinářství. [11] 

Hlavním odvětvím dle odvětvové klasifikace ekonomických činností 

je zpracovatelský průmysl, z toho z hlediska tržeb dominuje gumárenský a plastikářský 

průmysl s největším podnikem Continental Barum s.r.o., v Otrokovicích, který má přes 

3 000 zaměstnanců. Z hlediska tržeb následuje potravinářský průmysl s mnoha podniky, 

mezi větší patří např. HAMÉ, s.r.o., Babice, Nestlé Česko, s.r.o., se závody Zora 

v Olomouci a Sfinx v Holešově. Dále je to průmysl strojírenský s podniky Česká zbrojovka, 

a.s., Uherský Brod s více jak 1 000 zaměstnanci. [11] 

V blízkosti zájmové lokality není soustředěn žádný velký průmyslový areál s vazbou 

na vodní tok coby potencionální znečišťovatel vody. 

1.10 Zemědělství 

Zemědělská půda tvoří 53,03 % plochy oblasti povodí Moravy a z toho orná půda 

je na 37,93 % plochy oblasti povodí. Rozloha zemědělské půdy a jednotlivých kultur 

je uvedena v následující tabulce 7. [11] 

Tabulka 7: Struktura zemědělské a nezemědělské půdy v oblasti povodí Moravy (ČSÚ 2006) [11] 

 

Obiloviny se pěstují na více jak polovině plochy orné půdy v oblasti povodí Moravy, 

okopaniny na 4,53 % půdy, z toho cukrovka se pěstuje zejména na střední Moravě na Hané. 

Z technických plodin se uvádí řepka, která se pěstuje téměř všude, slunečnice v nížinných 

oblastech v jižní části oblasti povodí. [11] 
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Živočišná výroba na území povodí Moravy se svou intenzitou blíží k celostátním 

průměrům. Intenzita chovu skotu je 31,1 ks na 100 ha zemědělské půdy, a to je méně, než 

celostátní průměr 38,1 ks. Intenzita chovu prasat je 98,7 ks na 100 ha orné půdy, a to je 

rovněž méně, než celostátní průměr 105,1 ks. Intenzita chovu drůbeže je 813,7 ks na 100 ha 

orné půdy, celostátní průměr je 952,3 ks na 100 ha. [11] 

V blízkém okolí zájmové lokality se nenacházejí žádné velké zemědělské objekty 

pro chov dobytka nebo uskladnění siláže, nejsou evidovány ani sklady hnojiv a postřiků. 

Lokalitu lez charakterizovat z velké části jako ornou půdu, dále je v okolí množství 

ovocných sadů a trvalých travních porostů (nivní louky). Plochy orné půdy jsou využívány 

pro pěstování obilovin (pšenice, kukuřice). 

1.11 Lesnictví 

Lesů je v oblasti povodí Moravy 35,57 % z celkové plochy oblasti povodí, a to je 

více než celostátní průměr 32,8 %. Větší lesnatost je na Zlínsku, kde je zalesnění 38,9 %. 

Podrobnější údaje o lesích jsou uvedeny v následující tabulce 8. [11] 

Tabulka 8: Údaje o lesích v oblasti povodí Moravy (ČSÚ 2006) [11] 

 

Oblast povodí Moravy zahrnuje všechny druhy lesních vegetačních stupňů 

od nížinných luhů až po pásmo kleče, nejvíce jsou zastoupeny 3, 4 a 5 LVS, dohromady 

tvoří podíl 80 %. V přirozených lesních společenstvech pak převládá zastoupení buku (55 

%) a dubu (25 %), jehličnany do 20 % (smrk 10 %, jedle 10 %). [11] 

 

Obrázek 10: Zastoupení lesních vegetačních stupňů v oblasti povodí Moravy [11] 
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Lesní vegetační stupně na území povodí Moravy jsou vykresleny na následující 

mapě obrázku 11. V blízkosti zájmové lokality konané úpravy Baťova kanálu jsou růstové 

podmínky přirozené vegetace v převážné míře klasifikovány vegetačním stupněm 

1 – dubový. 

 

Obrázek 11: Lesní vegetační stupně v oblasti povodí Moravy [14] 

Přímo v předmětné lokalitě opravy plavebního kanálu se nenalézají žádné lesní 

celky, pouze břehové a doprovodné porosty. Tyto porosty rostoucí v nesouvislých úsecích 

na obou březích kanálu jsou nedílnou součástí protideflační ochrany a tvoří polopropustný 

větrolam. Zároveň poskytují stín a v neposlední řadě hraje velkou roli jejich estetické 

působení. Při osobních prohlídkách lokality byly určeny zvláště tyto druhy dřevin 

a keřových porostů: v břehovém porostu dub letní (Quercus robur), olše lepkavá (Alnus 
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glutinosa), vrba bílá (Salix alba), krušina olšová (Frangula alnus), ptačí zob obecný 

(Ligustrum vulgare) aj., v doprovodném porostu za břehovou hranou to byly např. topol 

bílý (Populus alba), habr obecný (Carpinus betulus) nebo jasan ztepilý (Fraxinus 

excelsior). 

1.12 Rekreační využití 

Zájmová lokalita Baťova kanálu má hojné rekreační a turistické využití. V první řadě 

je to velmi populární plavba drobných plavidel. Baťův kanál je označen jako vodní cesta 

0. třídy. Proto je zde možné bez oprávnění řídit plavidla s motorovým pohonem do výkonu 

20 kW, která jsou schopna pouze výtlačné plavby a max. rychlosti 20 km/h. [15] 

Dalším rekreačním využitím je cyklistika. Původní potahová stezka zbudovaná 

po celé délce kanálu byla zpevněna, na mnoha místech i vyasfaltována, a její velkou 

výhodou je přehledný a rovinatý terén, návaznost na množství dalších cyklostezek v okolí, 

mimoúrovňové křížení stezky s pozemními komunikacemi. Pro tyto výše jmenované 

přednosti je cyklostezka vyhledávaná též in-line bruslaři, běžci nebo pěšími turisty. Nabízí 

se spojení cykloturistiky a plavby lodí, k čemuž jsou mnohé velké výletní lodě uzpůsobeny 

tak, že mohou kola přepravovat. 

Kanál ve městě Strážnice protéká historickým zámeckým parkem, avšak netvoří 

součást parkové úpravy. Tok je od parku oddělen ploty a ohrázováním, jedinou vazbou 

na tento park může být odběr vody pro napájení parkových rybníků. Je zde patrný hlavní 

smysl vybudování kanálu, a to lodní doprava surovin, nikoli zvelebení zámeckého parku. 

Předmětný úsek kanálu spadá rybářského revíru Morava 6, ev. č. 461 086. Správu 

revíru provádí Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek pověřený hospodařením 

je Strážnice. [16] Lokalita leží v cejnovém rybím pásmu. To se vyznačuje především 

pomalu tekoucí vodou, stojatými vodami, meandrujícími toky, rozmanitou vegetací, 

písčitým dnem plným sedimentů (aluviální dno – bahnité), nížinatým rázem okolní krajiny. 

Voda je v létě teplá, kalná a obsahuje málo kyslíku. Charakteristickými druhy ryb pro 

cejnové pásmo jsou kapr obecný (Cyprinus carpio), cejn velký (Abramis brama), cejnek 

malý (Blicca bjoerkna), dále např. amur bílý (Ctenopharyngodon idella), sumec velký 

(Silurus glanis), štika obecná (Esox lucius), lín obecný (Tinca tinca). [17] 
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1.13 Splavnost toku 

Zájmový úsek je splavný po celé délce a je evidován jako vodní cesta 0. třídy – jedná 

se o lokální vodní cestu. V úseku opravy se nevyskytují plavební komory ani jejich 

příslušenství. Předmětem opravovaného úseku není taktéž přístaviště, které začíná 

v ř. km 9,630. 

Nejedná se o stěžejní úpravu řečiště vodí cesty ve smyslu toho, že by byly 

navrhovány objekty nezbytné pro vodní cesty a lodní dopravu. 

1.14 Životní prostředí – současný stav 

Stavba průplavu (kanálu) je velkým zásahem do původní krajiny. Takový umělý 

zásah sebou nese i negativní dopady na životní prostředí. Na druhé straně pomineme-li 

určité zvýšené zatížení přírodního prostředí během úpravy toku, budování kanálu či stavby 

plavebních komor, je následný dlouhodobý provoz vodní cesty k přírodě velmi šetrný. 

Vybudováním vodní cesty nevzniká technické dílo cizí přírodě. Zbudované objekty, jako 

plavební komory apod., jsou pouze místními stavbami nijak výrazně nenarušující krajinný 

ráz. S využitím metodiky ekobiologických úprav toků, důsledného zúročení znalostí 

z oblasti vegetačních úprav a návrhů doprovodných a břehových porostů je třeba provést 

ekologicky kvalitní návrh stabilizace břehů a začlenění stavby do krajiny. [18] 

Baťův kanál byl zbudován jako závlahový a plavební. Je zřejmé, že z pohledu 

ochrany přírody je pozitivně vnímána spíše role kanálu jako závlahového. Nesloužil jenom 

k dopravním účelům, ale byl konstruován a vybudován především s ohledem na vztah 

člověka k přírodě, možnost využívání přírody v jeho prospěch a v neposlední řadě 

s ohledem na zemědělské tradice jižní Moravy. [18] 

1.14.1 Celkový stav zájmové lokality 

Z hlediska životního prostředí se jedná o lokalitu výrazně ovlivněnou antropogenní 

činností, lokalita je součástí intravilánu města Strážnice. Levý břeh kanálu sousedí 

se zahradami a pozemky, na pravém břehu se rozprostírají nivní louky, ovocné sady 

a zemědělsky využívané plochy s ornou půdou. 

Při osobních pochůzkách v terénu byla v dané lokalitě a přilehlém okolí pozorována 

pobytová znamení chráněného bobra evropského (Castor fiber). O jeho výskytu a aktivitě 

byly nalezeny četné důkazy v podobě bobřích nor, zabahněných cestiček, ohlodaných 
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stromů atp., viz obrázek 12. Výjimečně se objevující padlé stromy vlivem bobří aktivity 

se snaží správce povodí a vodní cesty včasným zásahem odstranit, aby v krajním případě 

nebyla narušena neustálá kontinuita lodního provozu. Stává se, že bobr poničí úrodu 

na kukuřičných nebo řepných polích v blízkosti toku. 

  

 

Obrázek 12: Stopy po bobří aktivitě v zájmové lokalitě na Baťově kanálu (bahnitá cestička z hráze 

Baťova kanálu do vody, pařez po bobrem pokáceném stromu, bobří nora) [L. Tomšej, 2019] 

1.14.2 Chráněné území ptačí oblast 

Celá zájmová lokalita Baťova kanálu je součástí chráněného území ptačí oblast. Ptačí 

oblasti jsou chráněná území vyhlašovaná za účelem ochrany ptáků. Vznikají na základě 

směrnice 2009/147/ES a společně s evropsky významnými lokalitami tvoří soustavu 

NATURA 2000. Česká republika implementovala tuto směrnici do zákona O ochraně 

přírody a krajiny (114/92 Sb.). [19] 

Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví nese kódové označení 

CZ0621025 a tok Baťova kanálu v intravilánu města Strážnice tvoří její 2,1 km dlouhou 
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hranici (viz obrázek 14). Je tvořena množstvím odlišných typů vzájemně provázaných 

stanovišť – v suchých borových lesích a v nivě řeky Moravy. V oblasti bylo zjištěno celkem 

238 druhů ptáků, z toho 148 hnízdících. Předmětem ochrany je 6 druhů ptáků: čáp bílý 

(Ciconia ciconia), moták pochop (Circus aeruginosus), lelek lesní (Caprimulgus 

europaeus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), strakapoud jižní (Dendrocopos 

syriacus) a skřivan lesní (Lullula arborea). [20] 

Lokalita je pod silným tlakem hospodářského využívání člověkem – mezi nejsilnější 

faktor patří těžba písku a s ní spojené činnosti (rekultivace). Velmi významně ovlivňuje 

území lesnické hospodaření hlavně nevhodné způsoby těžby dřeva a jejich načasování. 

Nelesní kultury jsou pod vlivem zemědělství, jedná se především o obhospodařování luk 

i obdělávání orné půdy. Poměrně silně ovlivňuje lokalitu i turistický ruch v podobě plavby 

lodí po řece Moravě a Baťově kanálu. [21] 

 

Obrázek 13: Mapa chráněného území PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví [21] 

 

Obrázek 14: Mapa chráněného území PO s vyznačením zájmového úseku Baťova kanálu [21] 
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1.14.3 Přírodní park Strážnické Pomoraví 

Strážnické Pomoraví bylo zřízeno vyhláškou Okresního úřadu Hodonín v roce 1993 

za účelem ochrany krajinného rázu údolní nivy řeky Moravy. Přibližně 31 km2 takto 

chráněné plochy představuje ukázku harmonické krajiny bezprostředního okolí 

přirozeného vodního toku se zbytky starých slepých ramen, mokrými loukami 

a fragmentem každoročně zaplavovaného lužního lesa. Tyto zlomky přirozené lužní krajiny 

doplňují staré sady, hodnotné hospodářské lesy a kulturní louky. Vytvářejí spolu dnes 

již vzácný obraz oboustranně prospěšného soužití člověka a přírody. Běžné hospodaření 

na pozemcích v přírodním parku není výrazným způsobem omezováno. Zakázány nebo 

podmíněny vydáním souhlasu orgánu ochrany přírody jsou však takové činnosti, které 

mohou narušovat krajinný ráz území. [22] 

 

Obrázek 15: Lokalizace přírodního parku Strážnické Pomoraví [2] 

Je třeba zdůraznit, že navrhovaná úprava toku Baťova kanálu výrazným způsobem 

nezasáhne do životního prostředí v okolí toku a nenaruší biologickou hodnotu v dané 

lokalitě. Pouze v období po dobu výstavby lze připustit krátkodobý negativní vliv 

na nejbližší okolí navrhované opravy. Zároveň bude vyvinuta maximální snaha o nápravu. 
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2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2.1 Správní orientace 

Název projektu: Oprava Baťova kanálu, úsek Strážnice, km 8,300–9,520 

Kraj: Jihomoravský 

Okres: Hodonín 

Obec: Strážnice 

Katastrální území: Strážnice na Moravě, 756652  

Vodní tok: Baťův kanál 

Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-050/1 

Kilometráž zájmového úseku: ř. km 8,300 – ř. km 9,520 

Investor: Povodí Moravy, s.p., Brno 

 Dřevařská 11 

 601 75 Brno 

 IČ: 70890013 

 DIČ: CZ70890013 

Projektant: Lukáš Tomšej 

Dodavatel: OHL ŽS, a.s. 

 Burešova 938/17 

 602 00 Brno 

 IČ: 46342796 

 DIČ: CZ46342796 

Provozovatel: Povodí Moravy, s.p., provoz Veselí n. Moravou 

 Benátky 1147 

 698 01 Veselí nad Moravou 

 

  



 

33 

 

2.2 Úvodní část 

Záměrem akce je zpracování návrhu úpravy koryta Baťova kanálu v ř. km 8,300 

až 9,520. Celková délka úseku činí 1220 m. Úprava spočívá v tom, že budou ze dna kanálu 

vytěženy sedimenty a bude obnovena původní niveleta dna určená manipulačním 

a provozním řádem pro plavební cestu Otrokovice – Rohatec. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o významnou historickou a technickou památku, musí být striktně dodržena vazba 

na původní vzhled předmětného úseku, nedojde tedy ke změně profilu (sklonu svahů) ani 

trasy kanálu oproti původnímu stavu. 

Hlavní odtěžovací práce budou provedeny pomocí plovoucího sacího bagru 

a natěžený materiál bude dopraven výtlačným potrubím do kalových polí umístěných 

na zemědělsky využívaných plochách, tam bude docházet k vysychání sedimentu. Vzorky 

vytěženého sedimentu musí projít laboratorními testy pro případ obsahu rizikových látek. 

Vysušený sediment bude zaorán do zemědělské půdy. 

Ve druhé fázi opravy toku bude provedeno příslušné biotechnické opevnění 

a stabilizace břehů. Stávající břehové porosty, jejichž hlavní funkcí je stabilizace svahu, 

budou doplněny výsadbou vyvážené skladby dřevin stromových i keřových. Dřeviny, které 

nevhodně zasahují do vodní cesty, budou odstraněny. Odstraňování nevhodných dřevin 

je nutné provádět ještě před zahájením výsadby nových sazenic, aby nedošlo k jejich 

poškození. Součástí dokončovacích prací bude ošetření všech dřevin, které byly v průběhu 

stavby poškozeny. 

2.2.1 Charakteristika staveniště 

Stavba se nachází v korytě Baťova kanálu v extravilánu a intravilánu města 

Strážnice. Charakter stavby neklade mimořádné požadavky na zařízení staveniště. Rozsah 

provozního a sociálního zařízení bude minimální a bude věcí dodavatele stavby, objekty 

zařízení staveniště (mobilní buňky, sociální zařízení apod.) budou umístěny na pozemcích 

investora. Staveniště zahrnuje řešenou část Baťova kanálu a manipulační pruh podél toku 

v nezbytně nutném rozsahu, jeho obvod bude v rámci pozemků investora. 

2.2.2 Příjezdové cesty 

Příjezd ke stavbě je umožněn po stávajících komunikacích. Je nutné respektovat 

únosnost mostů. Pro přepravu odtěžených sedimentů z kalových polí na místo jejich uložení 

bude využito polních cest v majetku města Strážnice, k čemuž investor zajistí svolení. 
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Všechny cesty musí být udržovány v dobrém a čistém stavu. Případná poškozená místa 

nebo úseky na používaných komunikacích a cestách opraví dodavatel příslušným 

způsobem a bude o tom informovat vlastníka komunikací. 

2.2.3 Napojení na inženýrské sítě 

Při provádění stavby se nepočítá s napojením na inženýrské sítě. Pitná voda bude 

dovážena v cisternách, sociální zařízení bude řešeno mobilní jednotkou. 

2.3 Popis stávajícího stavu 

V současné době je koryto kanálu zaneseno nánosy v průměrném odhadovaném 

množství 7 m3/bm. Celkové množství nánosů v řešeném úseku odpovídá 9000 m3. Od doby 

realizace stavby kanálu se v předmětném úseku neprováděla žádná oprava ani výraznější 

údržba. Zanesením dna kanálu jsou plavební možnosti omezeny co do tonáže a ponoru 

plavidel. Účelem stavby je uvést koryto plavebního kanálu do původního stavu a tím 

obnovit parametry plavební cesty. 

 

Obrázek 16: Současný stav kanálu v zájmovém úseku přibližně v ř. km 8,300 [L. Tomšej, 2019] 

2.3.1 Dokumentace objektů v zájmové lokalitě 

Dokumentace současného stavu objektů na předmětném úseku toku je vytvořena 

podle podkladů z manipulačního řádu a na základě osobních pochůzek danou lokalitou. 

Objekty jsou seřazeny dle ř. km vzestupně (protiproudně) a jsou doplněny o krátkou 

charakteristiku.  
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Ř. km 8,689 – železobetonový most „Staré město“ 

Světlost mostního otvoru (vodorovná vzdálenost mezi líci podpěr) je 10,60 m, volná 

výška nad hladinou je 3,60 m. Výšková kóta spodního líce mostovky odpovídá výšce 

171,39 m n. m. Železobetonová konstrukce je dimenzovaná do maximálního zatížení 4,5 t. 

 

Obrázek 17: Ř. km 8,689 – železobetonový most „Staré město“ [L. Tomšej, 2019] 

Ř. km 8,706, pravý břeh – závlahová tabulová stavidla 

Tabulová stavidla pro regulaci výšky vodní hladiny v systému závlahových kanálů. 

Mechanismus zdvíhání je ruční. Rozměr tabule stavidla je 1,20 m × 1,00 m. Spodní 

výšková kóta otvoru odpovídá výšce 166,74 m n. m. 

 

Obrázek 18: Ř. km 8,706, pravý břeh – závlahová tabulová stavidla [L. Tomšej, 2019] 
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Ř. km 8,824, levý břeh – vyústění městské kanalizace 

Vyústění odlehčení městské kanalizace O 2A, průměr 0,8 m. Spodní výšková kóta 

otvoru odpovídá výšce 166,89 m n. m. 

 

Obrázek 19: Ř. km 8,824, levý břeh – vyústění městské kanalizace, poklop šachty  

[L. Tomšej, 2019] 

Ř. km 8,900, levý břeh – vyústění městské kanalizace 

Vyústění z odlehčovací komory městské kanalizace O 1D, průměr 0,8 m. Spodní 

výšková kóta otvoru odpovídá výšce 167,10 m n. m. 

 

Obrázek 20: Ř. km 8,900, levý břeh – vyústění městské kanalizace [L. Tomšej, 2019] 
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Ř. km 9,290, levý břeh – vyústění městské kanalizace 

Vyústění z odlehčovací komory městské kanalizace O 1C, průměr 1,20 m. Spodní 

výšková kóta otvoru odpovídá výšce 166,89 m n. m. 

 

Obrázek 21: Ř. km 9,290, levý břeh – vyústění městské kanalizace [L. Tomšej, 2019] 

Ř. km 9,355, levý břeh – vyústění městské kanalizace 

Vyústění odlehčení městské kanalizace, průměr 0,5 m. Spodní výšková kóta otvoru 

odpovídá výšce 167,39 m n. m. 

 

Obrázek 22: Ř. km 9,355, levý břeh – vyústění městské kanalizace, poklop šachty 

[L. Tomšej, 2019] 
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Ř. km 9,370, levý břeh – vyústění městské kanalizace 

Vyústění odlehčení městské kanalizace, průměr 0,5 m. Spodní výšková kóta otvoru 

odpovídá výšce 167,27 m n. m. 

 

Obrázek 23: Ř. km 9,370, levý břeh – vyústění městské kanalizace [L. Tomšej, 2019] 

Ř. km 9,390, pravý břeh – závlahové tabulové stavidlo 

Tabulové stavidlo pro regulaci výšky vodní hladiny závlahových kanálů v areálu 

a na pozemcích NÚLK Strážnice. Mechanismus zdvíhání je ruční. Rozměr tabule stavidla 

je 1,00 m × 1,00 m. Spodní výšková kóta otvoru odpovídá výšce 167,10 m n. m. 

 

Obrázek 24: Ř. km 9,390, pravý břeh – závlahové tabulové stavidlo [L. Tomšej, 2019] 
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2.3.2 Křížení koryta toku s nadzemním vedením VN 

V ř. km 8,736 kříží koryto Baťova kanálu nadzemní vedení VN 22 kV. Stožáry 

tohoto vedení jsou umístěny po obou stranách toku ve vzdálenosti 15–20 m od břehů. V ose 

kanálu jsou kabely vedení 14,5 m nad hladinou. 

 

Obrázek 25: Ř. km 8,736 – křížení koryta s nadzemním vedením VN 22 kV [L. Tomšej, 2019] 

2.3.3 Popis příčného řezu a podélný sklon 

Baťův kanál byl vybudován s příčným profilem lichoběžníkového tvaru, o dnové 

šířce 6–12 m, se sklonem svahů 1 : 2 a minimální hloubkou 1,5 m. Tyto hodnoty je třeba 

zachovat. V řešeném úseku mezi plavebními komorami Petrov – Strážnice (levá) je niveleta 

dna ve sklonu 0,07 ‰. 

2.3.4 Velikost efektivního zrna 

V rámci práce nebyla stanovena velikost efektivního zrna. Dle doporučení 

pracovníků na Povodí Moravy, s.p. byl určen Manningův součinitel drsnosti pro dno i pro 

stěny svahů. 

Tabulka 9: Stanovení Manningova součinitele drsnosti 

ndna 0,028 

nsvahu 0,031 
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2.4 Vlastní návrh úpravy toku 

2.4.1 První fáze úpravy – vytěžení sedimentu 

V řešeném úseku dojde k odtěžení nánosů ze dna kanálu na úroveň původní nivelety 

dané manipulačním a provozním řádem pro plavební cestu Otrokovice – Rohatec. 

Opatřením nedojde ke změně trasy ani profilu Baťova kanálu oproti původnímu stavu. 

K odtěžení nánosů bude použit plovoucí sací bagr. Práce budou prováděny za normálního 

stavu plavební hladiny. Je nutné dodržet hloubku těžení na projektovanou výšku nivelety 

dna dle příčných profilů. Nánosy na svazích budou odtěženy na příslušnou úroveň 

v předepsaném sklonu. Těžené nánosy budou výtlačným potrubím dopraveny do dvou 

předem připravených kalových polí. S těžbou nánosů se započne za přístavištěm 

ve Strážnici a bude se pokračovat po směru toku. 

Kalové pole č. 1 se nachází na pozemcích s parcelními čísly 3044/1, 3044/2, 3044/3, 

3044/4. Jeho celková rozloha je 5 615 m2. Na ploše kalového pole bude provedeno sejmutí 

ornice do hloubky 0,3 m. Kubatura sejmuté ornice činí 1 684 m3. Ornice bude použita 

k vytvoření zemní hrázky po obvodu deponie. Hrázka bude mít šířku v koruně 1,5 m 

a svahy budou ve sklonu 1:1,5. Výška hrázky činí 1,2 m od původního terénu. Do kalového 

pole č. 1 budou dopraveny nánosy o celkové kubatuře 2 500 m3, a to z úseku kanálu o délce 

420 m, od ř. km 9,100 po ř. km 9,520 (přístaviště). Přebytečná voda v kalovém poli bude 

odváděna potrubím z PVC DN 300 zpět do kanálu. 

Kalové pole č. 2 se nachází na pozemcích s parcelními čísly 3040/2, 3040/3, 3040/4, 

3040/5, 3040/6, 3040/7, 3040/8. Jeho celková rozloha činí 7 251 m2. Na ploše kalového 

pole bude provedeno sejmutí ornice do hloubky 0,3 m. Kubatura sejmuté ornice činí 

2 175 m3. Ornice bude použita k vytvoření zemní hrázky po obvodu deponie. Hrázka bude 

mít šířku v koruně 1,5 m a svahy budou ve sklonu 1:1,5. Výška hrázky činí 1,4 m 

od původního terénu. Do kalového pole č. 2 budou dopraveny nánosy o celkové kubatuře 

6 500 m3, z úseku o délce 800 m, a to od ř. km 8,300 po ř. km 9,100. Přebytečná voda 

v kalovém poli bude odváděna potrubím z PVC DN 300 zpět do kanálu. 

Po skončení těžebních prací bude následovat vysychání sedimentů. Po jejich 

odvodnění bude mechanizací přepraveno z kalového pole č. 1 množství 1 950 m3 sedimentu 

a z kalového pole č. 2 množství 5 750 m3 sedimentu do úložiště. Na ploše kalového pole 

č. 1 zůstane k rozprostření 550 m3 sedimentu, na ploše kalového pole č. 2 zůstane 750 m3. 
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Obě plochy kalových polí se zbylým sedimentem budou rozprostřeny a urovnány v tloušťce 

do 0,1 m. Následně bude plocha kalového pole překryta rozhrnutou zeminou ze zemní 

hrázky. Po těchto úpravách se provede střední orba. Úložiště sedimentů se nachází 

na zemědělské půdě. Mechanizací sem bude celkem přepraveno 7 700 m3. Navezený 

sediment zde bude rovnoměrně rozprostřen ve vrstvě do 0,1 m a následně zapraven do půdy 

střední orbou. 

2.4.2 Druhá fáze úpravy – návrhy stabilizace břehů 

Díky stále více populární malé lodní plavbě a z toho vyplývajícímu nárůstu pohybu 

plavidel po Baťově kanálu dochází k porušování břehů a je proto nutné vytvořit vhodnou 

břehovou stabilizaci. Biotechnická stabilizace byla zvolena proto, aby měl výsledný stav 

stabilizovaného břehu co nejvíce přírodní charakter a byl nenásilnou formou navázán 

na stávající vegetační doprovod a integrován do dané lokality. 

Byly navrženy tři možnosti stabilizace břehů kanálu. Jejich výčet a charakteristiky 

jsou rozepsány níže. Při vytváření stabilizací bude nutno snížit hladinu vody v prováděném 

úseku tak, aby bylo možné založit patku svahu. Z toho hlediska nelze uskutečnit tyto práce 

v době sezóny, ale pouze v době po ukončení plavby. 

1. návrh – oživená kamenná rovnanina se zapuštěnou záhozovou patkou 

Jako první varianta možné stabilizace je navržena oživená kamenná rovnanina 

s 0,3 m přesahem nad stanovenou hladinu vody v korytě. Zapuštěná záhozová patka bude 

provedena z lomového kamene velikosti 0,15–0,30 m do hloubky 0,5 m. Do patky bude 

opřena kamenná rovnanina na svahu. Spáry mezi kameny budou zasypány substrátem 

a budou do nich zapíchány vrbové řízky. Zbytek svahu bude ohumusován do hloubky 

0,15 m a následně zatravněn vhodnou travní směsí. 

2. návrh – betonové tvárnice se zapuštěnou kamennou patou 

Možným řešením opevnění může být druhý návrh, a to betonová dlažba opřená 

o zapuštěnou kamennou patku. Betonové dlaždice jsou formátu 0,50× 0,50× 0,12 m a jsou 

kladené do štěrkopískového lože tl. 0,1 m do výšky hladiny. Zbytek svahu je ohumusován 

do hloubky 0,15 m a následně zatravněn vhodnou travní směsí. 
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Toto řešení je v pojatém kontextu práce dosti kontroversní, nicméně je třeba jej 

zvážit jako možnou alternativu. Jedná se totiž o původní historický návrh opevnění, který 

byl na mnoha úsecích kanálu proveden a zachovaly se fragmenty tohoto řešení. V případě 

výběru varianty s betonovými tvárnicemi, bude třeba zvážit vhodnost použití do intravilánu 

města Strážnice. Jako schůdnější se nabízí potom kombinace s jiným druhem opevnění pro 

intravilán a extravilán. 

 

Obrázek 26: Původní opevnění břehů koryta betonovými dlaždicemi [L. Tomšej, 2019] 

3. návrh – armovaná zemní konstrukce s kamennou patkou 

Armatura je provedena pomocí geosyntetických sítí Secumat s tahovou pevností 

do 1,6 kN/m, o tloušťce 20 mm a hmotnosti 500 g/m2. Ty jsou upevněny do urovnaného 

svahu zbaveného travního porostu ocelovými hřeby a kolíky vrby říční (Salix fluviatilis) 

délky cca 0,4 m a překrývají se s přesahem 0,1 m. Do geosítí se vpichují další vrbové řízky 

do hloubky cca 0,25 m tak, aby vyčnívaly alespoň 0,05 m nad povrch. Nakonec je síť 

zasypána vrstvou zeminy o tl. 0,05 m a svah je oset vhodným typem travní směsi. Vrbový 

řízek bude vytvářet kořeny nad i pod geosítí, přičemž hlavní masa vznikajícího kořenového 

balu je v zemině pod sítí. Kořenový systém podpoří stabilizační funkci geosítě. [23] 

2.4.3 Břehové a doprovodné porosty 

Hlavním cílem zakládání břehových a doprovodných porostů je vytvoření 

vegetačního společenstva, které svou druhovou skladbou nejlépe odpovídá stanovištním 

podmínkám, se zastoupením jednotlivých druhů dřevin blížících se porostům, jež by 

v těchto podmínkách vznikly přirozeným vývojem. Návrh druhové skladby dřevin vychází 

z podmínek dané lokality, a především z druhového složení původních dřevin. V nových 
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výsadbách vegetačního doprovodu by se tedy měly především vyloučit dřeviny nepůvodní 

introdukované, ovocné dřeviny a na středním a dolním toku také jehličnany. [24] 

Dřeviny vhodné pro břehové porosty 

Pro stabilizaci břehu musí být použity takové dřeviny, které odolávají trvalému 

zatopení a jejichž kořenový systém je hustě do široka rozvětven. Jsou to především dřeviny 

rodu Salix, velmi vhodná je vrba říční (Salix fluviatilis), vrba nachová (Salix purpurea) 

nebo vrba trojmužná (Salix triandra). [23] 

Dřeviny vhodné pro doprovodné porosty 

Vhodné porosty v okolí splavného toku by měly být reprezentovány dřevinami, jako 

je jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia), topol bílý 

(Populus alba), topol černý (Populus nigra), olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba bílá (Salix 

alba) a další. Vegetační doprovod slouží jako polopropustný větrolam a dřeviny hlavní 

výškové úrovně by měly dosahovat alespoň 20 m a více. Vhodné je pak doplnění dřevinami 

s nižším vzrůstem, např. habr obecný (Carpinus betulus), javor babyka (Acer campestre), 

hloh obecný (Crataegus laevigata). [25] 

Je vhodné zachovat průhledy na volnou hladinu, a to z mnoha důvodů, např. 

krajinotvorných, estetických nebo třeba z hlediska chovu ryb. Je-li na jednom břehu hustý, 

vitální keřový porost sestupující k hladině, měl by druhý břeh být bez porostu, případně 

s porostem nezasahujícím na svah tvořící břeh toku, tedy s porostem doprovodným. [24] 

Biologická stabilizace travními a trávo-bylinnými společenstvy 

Při využití travních a trávo-bylinných společenstev je vhodné preferovat traviny 

mající schopnost vyprodukovat v co nejkratší době dostatečné množství nadzemní hmoty, 

odolné proti nepříznivým povětrnostním a klimatickým podmínkám. Dále je nutné, aby šlo 

o druhy s dostatečným kořenovým systémem a dostatečnou tvorbou oddenků, snášející déle 

trvající zaplavení. Stavbou obnažené nebo uměle vytvořené povrchy, které není potřeba 

co nejdříve stabilizovat travnatým krytem, bývá vhodnější nechat volné pro semenný nálet 

místních druhů dřevin. [24] 

Navržená travní směs s vysokým protierozním účinkem: 

• 50 % lipnice luční (Poa pratensis), 

• 25 % kostřavy červené (Festuca rubra), 

• 25 % jílku vytrvalého (Lolium perenne). 
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2.4.4 Majetkoprávní poměry 

• Stavba se nachází na k.ú. Strážnice na Moravě na parcelách č. 3019/1, 3019/2, 

3019/3. Vlastnické právo k těmto parcelám má Česká republika, právo hospodařit 

s majetkem státu má Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 601 75. 

• Kalové pole č. 1 se nachází na parcelách č. 3044/1, 3044/2, 3044/3, 3044/4 

ve vlastnictví pana Františka Múčky, Staré Město 270, Strážnice, 696 62. 

• Kalové pole č. 2 se nachází na parcelách č. 3040/2, 3040/3, 3040/4, 3040/5, 3040/6, 

3040/7, 3040/8 ve vlastnictví paní Marie Svobodové, Tyršova 1350, Strážnice, 

696 62. 

• Uložení sedimentů mimo kalová pole bude provedeno na zemědělských pozemcích 

ve vlastnictví společnosti Žerotín, a.s. 

• Veškeré nově navržené dřeviny musí být vysázeny v dostatečných vzdálenostech 

od hranic se sousedními pozemky, keře minimálně 1 m od hranice pozemku, stromy 

3 m. Při výsadbě doprovodných porostů je nutné dbát na to, aby nepůsobily negativně 

na růst zemědělských plodin. 

2.4.5 Nadzemní a podzemní vedení 

Veškeré práce musí respektovat ochranná pásma všech nadzemních a podzemních 

vedení, která jsou stavbou dotčena. Místa přejezdu podzemního vedení technikou musí být 

dostatečně ochráněna po dohodě se správci těchto sítí. Nesmí dojít k jakémukoliv narušení. 

Dodavatel stavby zajistí vytýčení inženýrských sítí stavbou dotčených, a to dle pokynů 

správců sítí, o čemž bude proveden protokolární zápis.  

Před zahájením výkopových prací je nutné přizvat pověřené zástupce společnosti 

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. k vytýčení stávajícího vodovodu a stávající 

kanalizace vč. ochranných pásem a vyřešení případných kolizních míst v rámci předání 

staveniště. O tom je třeba sepsat zápis. 

2.4.6 Lhůty stavebních prací 

Začátek termínu odstraňování nánosů je dán ukončením plavební sezóny na Baťově 

kanálu, tj. v měsíci říjnu a po dohodě se správcem vodní cesty. Ukládání sedimentů 

na zemědělské plochy je možné až po sklizni plodin a po dohodě s majiteli a uživateli těchto 

pozemků. K odvozu a uložení sedimentů na zemědělské pozemky je možné přistoupit 

až po jejich odvodnění v kalových polích. Zemní práce spojené s manipulacemi 
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se sedimenty v plochách jejich uložení musí být ukončeny do počátku zemědělských prací 

na jaře následujícího roku. 

2.5 Výsledky hodnocení vlivu na ŽP 

Těžební práce budou prováděny způsobem šetrným k životnímu prostředí v řešeném 

území a za normální výšky plavební hladiny. 

Vlastním prováděním stavebních prací nedojde ke zhoršení životního prostředí 

na stavbě ani v jejím okolí, pouze krátkodobě a po přechodnou dobu může dojít k zakalení 

vody pod prováděnou úpravou v důsledku rozptylu materiálu dna toku.  

Ukládání sedimentů na zemědělské pozemky musí být v souladu s vyhláškou 

č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě. Vzorky z těžených nánosů 

musí projít laboratorní zkouškou na přítomnost rizikových prvků a rizikových látek. 

Na stavbě nesmí dojít k úniku pohonných hmot, olejů a jiných škodlivých látek. Pro 

případ havárie je nutno přichystat ochranné zařízení a prostředky (norné stěny, 

sorbenty atd.). 

3 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

V rámci hydrotechnických výpočtů byly provedeny výpočty kapacity koryta 

v zaměřených příčných profilech před a po navržené úpravě. Zjištěním bylo, že po odtěžení 

sedimentu ze dna může kapacitní průtok v jednotlivých profilech vzrůst v průměru 

až dvojnásobně, v profilu PF 18 to byl dokonce nárůst trojnásobný. 

Průměrný průtok v daném úseku koryta před úpravou činí 3,550 m3/s, po úpravě 

průtok vzrostl na hodnotu 6,903 m3/s. Výpočty kapacit pro jednotlivé příčné řezy jsou 

shrnuty do tabulek 10 a 11, v nichž jsou vyznačeny barevným odstínem buňky s nejvyšší 

a nejnižší hodnotou průtoku. Nejnižší hodnoty průtoku jsou zabarveny do červena, nejvyšší 

hodnoty mají pak odstíny do světle modré. 

3.1 Vstupní data pro výpočet 

Výpočet byl proveden při výšce hladiny dané manipulačním a provozním řádem pro 

plavební cestu Otrokovice – Rohatec, a to 167,76 m n. m. Sklon dna neupraveného koryta 

byl odečten z podélného profilu: ip = 0,082 ‰. Pro upravené koryto byla hodnota sklonu 
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zadána 0,07 ‰. Stupeň drsnosti omočeného obvodu n byl stanoven pomocí váženého 

průměru z hodnot drsností dna (ndna = 0,028) a svahů (nsvahu = 0,031). 

3.2 Použité vzorce ve výpočtu 

3.2.1 Výpočet hydraulického poloměru 

𝑅 =
𝐴

𝑂
  [m] 

kde: 

A .................. průtočná plocha [m2] 

O .................. omočený obvod [m] 

3.2.2 Výpočet Chézyho rychlostního součinitele 

𝐶 =
1

𝑛
𝑅1 6⁄   [–] 

kde: 

n .................. Manningův součinitel drsnosti [–] 

R .................. hydraulický poloměr [m] 

3.2.3 Výpočet rychlosti proudění vody 

𝑣 = 𝐶√𝑅 ∙ 𝑖  [m/s] 

kde: 

C .................. Chézyho rychlostní součinitel [–] 

R .................. hydraulický poloměr [m] 

i ................... podélný sklon dna [–] 

3.2.4 Výpočet průtoku v profilu 

𝑄 = 𝑣 ∙ 𝐴  [m3/s] 

kde: 

v .................. rychlost proudění vody [m/s] 

A .................. průtočná plocha [m2] 

  

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 
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Tabulka 10: Ověření kapacity stávajícího koryta v příčných profilech 

Profil  

Délka 

svahů 

Délka 

dna 
O A R np ip C v Q 

[m] [m] [m] [m2] [m] [–] [–] [–] [m/s] [m3/s] 

1 7.95 6.00 13.95 11.11 0.80 0.030 0.00008 32.405 0.262 2.906 

2 7.61 6.00 13.61 10.90 0.80 0.030 0.00008 32.473 0.263 2.865 

3 7.86 6.03 13.89 12.60 0.91 0.030 0.00008 33.131 0.285 3.596 

4 8.12 6.00 14.12 13.46 0.95 0.030 0.00008 33.375 0.295 3.967 

5 8.12 6.00 14.12 13.46 0.95 0.030 0.00008 33.376 0.295 3.967 

6 7.77 9.84 17.61 16.61 0.94 0.029 0.00008 33.771 0.297 4.927 

7 5.67 10.98 16.65 16.64 1.00 0.029 0.00008 34.454 0.312 5.183 

8 8.31 6.00 14.31 12.05 0.84 0.030 0.00008 32.673 0.271 3.268 

9 8.42 6.03 14.45 13.10 0.91 0.030 0.00008 33.072 0.285 3.731 

10 7.81 8.00 15.81 14.97 0.95 0.029 0.00008 33.612 0.296 4.428 

11 7.63 7.08 14.71 10.62 0.72 0.030 0.00008 32.046 0.246 2.615 

12 7.69 7.53 15.22 14.37 0.94 0.030 0.00008 33.559 0.295 4.238 

13 8.27 6.27 14.54 12.82 0.88 0.030 0.00008 32.964 0.280 3.589 

14 7.84 6.03 13.87 11.88 0.86 0.030 0.00008 32.815 0.275 3.263 

15 8.36 6.05 14.41 12.48 0.87 0.030 0.00008 32.827 0.276 3.448 

16 8.33 6.97 15.30 13.71 0.90 0.030 0.00008 33.134 0.284 3.889 

17 7.95 7.96 15.91 12.68 0.80 0.029 0.00008 32.640 0.264 3.341 

18 8.05 9.34 17.39 12.41 0.71 0.029 0.00008 32.164 0.246 3.049 

19 7.93 10.71 18.64 14.64 0.79 0.029 0.00008 32.811 0.263 3.850 

20 7.77 10.30 18.07 13.75 0.76 0.029 0.00008 32.620 0.257 3.538 

21 7.53 6.00 13.53 11.97 0.88 0.030 0.00008 33.023 0.281 3.362 

22 7.33 6.04 13.37 10.95 0.82 0.030 0.00008 32.629 0.267 2.924 

23 7.20 6.00 13.20 10.91 0.83 0.030 0.00008 32.689 0.269 2.932 

24 6.79 6.00 12.79 11.48 0.90 0.030 0.00008 33.186 0.284 3.264 

25 6.97 6.00 12.97 10.20 0.79 0.030 0.00008 32.445 0.260 2.654 

26 6.15 6.00 12.15 11.24 0.92 0.030 0.00008 33.439 0.291 3.269 

27 6.91 6.00 12.91 12.04 0.93 0.030 0.00008 33.388 0.292 3.511 

28 7.15 6.00 13.15 13.18 1.00 0.030 0.00008 33.760 0.306 4.029 

29 7.11 6.00 13.11 11.85 0.90 0.030 0.00008 33.188 0.285 3.381 

30 7.03 6.00 13.03 11.82 0.91 0.030 0.00008 33.219 0.286 3.382 

31 6.99 6.04 13.03 11.76 0.90 0.030 0.00008 33.202 0.285 3.355 

32 7.87 7.00 14.87 13.49 0.91 0.030 0.00008 33.254 0.286 3.864 
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Tabulka 11: Ověření kapacity nově navrženého koryta v příčných profilech 

Profil  

Délka 

svahů 

Délka 

dna 
O A R nn in C v Q 

[m] [m] [m] [m2] [m] [–] [–] [–] [m/s] [m3/s] 

1 8.57 6.00 14.57 19.31 1.33 0.030 0.00007 35.210 0.339 6.548 

2 8.25 6.00 14.25 18.94 1.33 0.030 0.00007 35.263 0.340 6.443 

3 8.38 6.03 14.41 19.05 1.32 0.030 0.00007 35.219 0.339 6.453 

4 8.50 6.00 14.50 19.25 1.33 0.030 0.00007 35.229 0.340 6.536 

5 8.67 6.00 14.67 19.44 1.33 0.030 0.00007 35.200 0.339 6.591 

6 8.25 9.84 18.09 26.08 1.44 0.029 0.00007 36.190 0.364 9.480 

7 7.92 10.98 18.90 27.75 1.47 0.029 0.00007 36.440 0.369 10.250 

8 9.01 6.00 15.01 19.82 1.32 0.030 0.00007 35.147 0.338 6.696 

9 8.86 6.03 14.89 19.42 1.30 0.030 0.00007 35.092 0.335 6.509 

10 8.31 8.00 16.31 22.59 1.39 0.030 0.00007 35.758 0.352 7.956 

11 8.27 7.08 15.35 20.62 1.34 0.030 0.00007 35.469 0.344 7.092 

12 8.12 7.53 15.65 21.18 1.35 0.030 0.00007 35.583 0.346 7.333 

13 8.72 6.27 14.99 19.63 1.31 0.030 0.00007 35.162 0.337 6.606 

14 8.30 6.03 14.33 18.56 1.29 0.030 0.00007 35.107 0.334 6.203 

15 8.72 6.05 14.77 18.90 1.28 0.030 0.00007 35.002 0.331 6.264 

16 8.71 6.97 15.68 21.09 1.35 0.030 0.00007 35.419 0.344 7.251 

17 8.43 7.96 16.39 22.18 1.35 0.030 0.00007 35.598 0.346 7.686 

18 8.70 9.34 18.04 25.44 1.41 0.029 0.00007 35.960 0.357 9.086 

19 8.40 10.71 19.11 26.83 1.40 0.029 0.00007 36.094 0.358 9.604 

20 8.28 10.30 18.58 26.07 1.40 0.029 0.00007 36.064 0.357 9.315 

21 7.96 6.00 13.96 18.00 1.29 0.030 0.00007 35.115 0.334 6.006 

22 7.82 6.04 13.86 17.79 1.28 0.030 0.00007 35.108 0.333 5.918 

23 7.68 6.00 13.68 17.60 1.29 0.030 0.00007 35.134 0.333 5.868 

24 7.26 6.00 13.26 17.04 1.28 0.030 0.00007 35.175 0.334 5.684 

25 7.49 6.00 13.49 17.26 1.28 0.030 0.00007 35.119 0.332 5.733 

26 6.87 6.00 12.87 16.98 1.32 0.030 0.00007 35.378 0.340 5.771 

27 7.30 6.00 13.30 16.88 1.27 0.030 0.00007 35.099 0.331 5.586 

28 7.57 6.00 13.57 17.51 1.29 0.030 0.00007 35.163 0.334 5.851 

29 7.71 6.00 13.71 17.81 1.30 0.030 0.00007 35.184 0.335 5.976 

30 7.56 6.00 13.56 17.52 1.29 0.030 0.00007 35.174 0.335 5.862 

31 7.51 6.04 13.55 17.48 1.29 0.030 0.00007 35.172 0.334 5.841 

32 8.37 7.00 15.37 20.31 1.32 0.030 0.00007 35.352 0.340 6.906 
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ZÁVĚR 

Předmětný úsek Baťova kanálu je v současné době zanesen velkým množstvím 

usazenin, což má negativní dopad na lodní dopravu. Je nutné zdůraznit, že za dobu 

existence kanálu nebyl v daném úseku proveden výraznější zásah nebo úprava. Tato práce 

řeší možnosti zkapacitnění koryta metodou odsávání usazenin pomocí sacího bagru. 

Usazeniny budou přemístěny na zemědělské plochy, kde budou po odvodnění zaorány do 

půdy. Neoddiskutovatelnou výhodou této metody je, že těžební práce ze dna koryta budou 

prováděny při normální výšce hladiny, a tím není zásadně ovlivněn ekosystém v širokém 

okolí opravy. 

Výsledkem bakalářské práce je návrh technického řešení opravy zájmové lokality 

a též vytvoření biotechnické stabilizace břehů koryta. Stabilizovat koryto je třeba hlavně 

z toho důvodu, že stále rostoucím pohybem plavidel dochází vlivem vlnění hladiny 

k narušování břehů. Dokonce není ani vyloučen abrazivní účinek plavidel v místě kotvení 

poblíž přístaviště, případně při kolizi plavidla s břehem. V neposlední řadě má dobrý 

vegetační doprovod (břehové a doprovodné porosty) funkci ochrannou (myšleno 

v kontextu zamezení nadměrného svitu na hladinu a tím urychlování tvorby vodní flóry), 

protideflační, estetickou či rekreační. Proto je třeba dbát na jeho správný a lokalitě 

odpovídající návrh. 

Práce byla vytvořena na základě geodetických dat získaných z Povodí Moravy, s.p. 

a taky na základě vlastních poznatků nabytých v terénu při četných osobních prohlídkách.
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