
Prodloužení splavnosti vodní cesty
Otrokovice - Rohatec

Rohatec

Příprava akce je financována z prostředků
Státního fondu dopravní infrastruktury.

Účel projektu
Prodloužit splavnou délku Baťova kanálu (vodní cesty Otrokovice - Rohatec) do zdrže jezu Hodonín.
Zakončit jižní část vodní cesty v turisticky atraktivním a dobře identifikovatelném místě. 
Výrazně posílit turistický potenciál celého Baťova kanálu. 

! Lokalita projektu
Česká republika, Jihomoravský kraj, obec Rohatec a Sudoměřice,
Baťův kanál, Radějovka (pravý břeh), ř. km 0,000 - 0,955

Slovenská republika, Trnavský samosprávny kraj, mesto Skalica,
Baťův kanál, Radějovka (levý břeh), ř. km 0,000 - 0,845  

! Zahájení realizace projektu

! Ukončení realizace projektu

! Investor
Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, www.rvccr.cz

! Projektant
Pöyry Environment a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno (dokumentace pro územní řízení)
Star, a. s., Zámecká 1466/5, 268 01 Hořovice (dokumentace EIA)
AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno (přeložka regionálního biokoridoru) 

! Provozovatel
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, www.pmo.cz

Přeložka biokoridoru

Baťův kanál

Veselí nad Moravou

Řeka Morava
směr Hodonín

Stávajíci jez

Úprava koryta Radějovky

Státní hranice 

Plavební komora
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Po vodě - ekologicky, levně a v pohodě

Plavební komora - navrhovaný  stav

Popis projektu
Úprava koryta Radějovky v délce 650 m 

- prohloubení dna, které zajistí dostatečnou plavební hloubku v celém úseku      
- šířka ve dně 6 m se sklonem svahů 1:1,5     
- rozšíření v místě zaústění do Moravy 

Plavební komora o užitných rozměrech 38,5 x 5,3 m se spádem až 2,5 m (třída 0)
- vzpěrná vrata v dolním ohlaví s přímým plněním pro běžný provoz     
- vzpěrná vrata v dolním ohlaví s protipovodňovou funkcí     
- vzpěrná vrata v horním ohlaví s krátkým obtokem          
- provozní objekt pro obsluhu plavební komory     
- přípojka elektrické energie

Dolní a horní rejda s jedním dalbovým čekacím stáním délky 38,5 m
Ocelová lávka pro pěší a cyklisty
Balvanitý skluz vyrovnávající výškový rozdíl mezi úpravami prohloubeným a stávajícím 
dnem Radějovky pod stavidlovým jezem
Zvýšení jednoho stávajícího hospodářského mostu a odstranění druhého hospodářského mostu
Kompenzační opatření nahrazující ekologickou újmu způsobenou realizací záměru

- přeložka regionálního biokoridoru      
- vybudování nového, přírodě blízkého, drobného vodního toku      
- umožnění migrační prostupnosti pro vodní organizmy      
- náhradní výsadba za vykácené dřeviny      
- průběh výstavby bude přizpůsoben tak, aby byl minimalizován vliv na okolní přírodu 

Biokoridor - navrhovaný  stav

Navrhovaný  stav


