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1. Úvod
Cílem územní studie „Rozvoj rekreace v širším prostoru Baťova kanálu“ je prověřit současný
stav a navrhnout možnosti dalšího rozvoje rekreace a sportu v prostoru Baťova kanálu a
v oblastech bezprostředně navazujících.
Návrhová část územní studie se zaměřuje na rozvoj rekreace, založený na využití Baťova
kanálu jako základní turistické osy území. Jsou navrženy podmínky využití stávajících hodnot
v území a jejich optimální rozvoj a ochrana z hlediska trvale udržitelného rozvoje území,
přičemž jsou vyhledány problémy a střety v území a podle jejich povahy je navržena jejich
zmírnění či odstranění, případně možnost variantního řešení.
Studie vychází z požadavku na zabezpečení vyvážených předpokladů pro příznivý a
harmonický rozvoj ve třech základních pilířích důležitých pro kvalitu života obyvatel:
příznivé životní prostředí,
ekonomickou prosperitu,
soudržnost společenství obyvatel v území.
Naplnění výše uvedených požadavků je plně v souladu se základní strategií rozvoje a
obnovy venkova ČR.

2. Základní principy
Širší prostor vodní cesty Baťův kanál zajišťuje řadu rekreačních funkcí s místním i
nadmístním významem a zároveň v něm žije velké množství obyvatel, jejichž životní
podmínky nemohou být rozvojem turistiky a rekreace negativně narušovány. V území jsou
v zásadě realizovány tyto formy rekreace:
každodenní (týká se obyvatel regionu, jsou to návštěvy sportovních, stravovacích a
kulturních zařízení, projížďky po cyklostezkách, vycházky apod.),
víkendová (týká se obyvatel regionu i návštěvníků, ke každodenním činnostem
přibývají projížďky na lodích, chataření, rybolov, individuální i skupinové výlety po
cyklostezkách a cyklotrasách, návštěvy pamětihodností a pozoruhodností apod.),
dovolenková (co do obsahu se podobá víkendové, je však více orientovaná na využití
ubytovacích zařízení, zvyšuje se využití vodní cesty pro organizované výlety a nároky
na návštěvy historických a kulturních památek).
Navíc je nutné rekreační funkce, především využití cyklostezek a cyklotras integrovat
s každodenními cestami do zaměstnání.

2.1. Koncepce rozvoje rekreace
Koncepce rozvoje rekreace je postavena na synergickém efektu působení jednotlivých
dílčích atraktivit, přičemž klíčovou roli hraje vodní cesta Baťův kanál. Je možné definovat tyto
základní principy:
vodní cesta jako fenomén v rámci ČR a v blízkém okolí,
vazba mezi vodní cestou a cyklistickou dopravou včetně in-line bruslení,
atraktivity napojené na vodní cestu a cyklistickou dopravu,
vazba mezi vodní cestou a městy na její trase,
vazby na širší okolí.
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Tyto základní principy byly respektovány při návrhu územní studie.
2.1.1. Vodní cesta jako fenomén v rámci ČR a v blízkém okolí
Vodní cesta Baťův kanál se profiluje jako významný fenomén především v rámci ČR. Její
vlastní atraktivita začíná být plně srovnatelná, či dokonce postupně předstihuje již zavedené
pamětihodnosti a zajímavosti v blízkém okolí. Její význam je plně závislý na funkčnosti
základních technických zařízení, která umožňují plavbu, t.j. především na plavebních
komorách, přístavech a přístavištích. Tato zařízení sama o sobě představují turisticky
vděčné atraktivní objekty.
Důležitým momentem je dvojakost této vodní cesty, která se částečně skládá z říčních úseků
řeky Moravy a částečně z jediného průplavního úseku na území Zlínského kraje, úseku Staré
Město – Spytihněv.
Z hlediska atraktivnosti plavby je průplavní úsek podstatně zajímavější, neboť tato část vodní
cesty má romantický charakter, působí útulně a obytně. Především z horních palub větších
lodí je vzhledem k nižším hrázím možný i výhled do okolí. Nevýhodou úseku je malá šířka,
tudíž malá propustnost s nebezpečím konfliktních situací při míjení lodí, a taká nízká světlá
výška mostů, která zapříčiňuje, že lodě, které bez problémů plují po řece, nemohou
kanálovou částí cesty proplout.
Říční úseky jsou podstatně širší, velikost lodí není tak omezena, tok řeky je však obklopen
hrázemi, což omezuje výhled z lodí. Jde zde především o plavbu mezi jednotlivými přístavy
jako významnými zastávkami. Protože vodní cesta nemá ani na jednom konci návaznost na
další vodní cesty, nepřipadá zde v úvahu dálková plavba v rámci vodních cest v Evropě.
Tyto parametry by se mohly změnit po realizaci průplavu D-O-L, která by však měla dopad
především na nejatraktivnější část vodní cesty, úsek Staré Město – Spytihněv. Tento úsek by
byl komplexně přebudován včetně plavebních komor a je otázkou, zda by i po realizaci byl
podobně přitažlivý, jako je v dnešní podobě. Místo romantiky by ke slovu přišel spíš obdiv
technických staveb a inženýrských komplexů. Říční úseky by nedoznaly zásadních změn.
Celkově by však došlo ke změně pojetí celé plavby vzhledem k souběhu plavby rekreační a
nákladní. Především z hlediska bezpečnosti se dá očekávat omezení plavby malých plavidel,
spíš bude dán důraz na využití větších osobních lodí s vyššími palubami, které umožní nové
parametry přemostění především v úseku průplavním. Po napojení na Dunaj, Labe a Odru
by vodní cesta mohla sloužit i pro dálkovou vnitrozemskou plavbu a do regionu by přivedla i
turisty z jiných zemí.
V současné době se však jiná plavba než rekreační na vodní cestě neprovozuje a vzhledem
k nízké rychlosti plavby lodí se nedá s jiným dopravním využitím počítat. Způsob plavby se
tak i přes charakter vodního toku podobá plavbě na vodních nádržích, jak ji známe třeba z
Lipna nebo Brněnské přehrady. Rekreační plavba od přístavu k přístavu zvyšuje nároky na
jejich funkční komplexnost, kterou by měly charakterizovat tyto vlastnosti:
možnost přistání všech druhů lodí, které mohou po vodním díle plout,
možnost odstavení (parkování) lodí,
zajištění základních sociálních potřeb (hygiena, stravování, ubytování),
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návaznost na silniční dopravu včetně parkovacích ploch a sjezdů,
návaznost na hromadnou dopravu (vlak, autobus, MHD),
návaznost na atraktivní okolí (památky, sport, příroda, gastronomie).
Z hlediska komplexnosti vybavení je možné současné i navrhované přístavy a přístaviště
rozdělit do čtyř skupin:
městské,
rekreační,
technické,
přírodní,
doplňkové.
Městský přístav zajišťuje bezproblémové přistávání různých typů lodí, především velkých
výletních, je zde umístěno základní sociální vybavení, krytá čekárna apod. Přístav se
nachází v dostupné vzdálenosti od významných pamětihodností a pozoruhodností města,
jsou zde informační tabule a prohlídkové trasy jsou přehledně značeny. Jedná se přístavy,
popř. přístaviště v Kroměříži, Otrokovicích, Napajedlech, Starém Městě, Uherském Hradišti a
Uherském Ostrohu.
Rekreační přístav bývá umísťován v blízkosti větších rekreačních středisek a komplexů. Měl
by umožnit nejen zastavení, ale i odstavení plavidel po dobu ubytování posádky.
Z technického hlediska by byla vhodná i možnost odčerpání odpadních vod z obytných lodí.
K tomu se hodí především navrhované lagunové přístavy: Napajedla – Pahrbek, Spytihněv a
Babice.
Technický přístav umožňuje především údržbu a opravy plavidel, jejich dlouhodobé
uskladnění, spuštění na vodu a vytažení. Měly by zde být dostatečné parkovací plochy pro
vozidla majitelů lodí (vč. včetně transportních přívěsů pro lodě). Vzhledem k většímu ruchu a
hlučnosti není vhodné těsné propojení technického přístavu s rekreačním. Pro technický
přístav by se dobře hodila lokalita Pahrbek vzhledem k velikosti slepého ramene Moravy i
navrhovanému územnímu rozvoji této lokality, takže by se obě funkce od sebe mohly dobře
oddělit.
Přírodní přístav, respektive přístaviště je zřízeno u zajímavých přírodních památek a slouží
především pro nástup a výstup a krátkodobé parkování plavidel. Jedná se o přístaviště
Záhlinické rybníky a Babice – Uhliska.
Jako doplňkové slouží všechny ostatní přístavy a přístaviště. Podle uvedeného třídění byly
stanoveny požadavky na vybavení přístavů jak stávajících, tak i navrhovaných, které jsou
uvedeny v návrhu rozvoje rekreace v obcích.
2.1.2. Vazba mezi vodní cestou a cyklistickou dopravou včetně in-line bruslení
Vzhledem ke specifičnosti dopravy po vodní cestě jak z hlediska využití dopravních
prostředků, tak i z hlediska přepravních objemů, se do popředí dostává výrazně doprava
cyklistická. Rozvoj cyklistiky profituje z rovinatého terénu kolem řeky Moravy, který je
většinou rekreačních cyklistů vzhledem k všeobecně se zhoršující úrovni fyzické kondice
obyvatelstva preferován a dokonce lze konstatovat, že v poslední době dochází k přesunu
zájmů rekreačních cyklistů z tradičních regionů jako je Vysočina či Šumava do údolí řek.
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Tento přesun je rovněž podpořen poměrně masivní výstavbou nových cyklostezek a
možnostmi širšího rekreačního vyžití v sídlech podél těchto cyklostezek, než je tomu
v horských oblastech. Pro in-line bruslaře je pak rovinatý terén zásadní podmínkou pro jízdu.
Pokud vodní cestu s lodní dopravou charakterizujeme jako jádro celého dopravního systému,
pak je doprava cyklistická jeho první obalovou vrstvou. Jedná se o tyto převažující druhy užití
cyklostezek a cyklotras:
doprava do zaměstnání (realizuje se většinou brzo ráno a odpoledne, uživatelé
nemají nároky na doplňkové služby a zařízení),
doprava za sportem, kulturou apod. (většinou během odpoledne a večera, uživatelé
někdy užívají občerstvovací služby podél cyklostezky),
rekreační cyklistika každodenní (jednotlivci i skupiny, většinou dopoledne a večer a o
víkendech, větší nároky na občerstvení, pokud jde o skupiny s dětmi , pak i na dětská
hřiště apod.)
rekreační cyklistika víkendová (o víkendech a svátcích, většinou jde o skupiny nebo
rodiny s dětmi, mají větší nároky na stravovací služby, na možnosti odstavení
motorových vozidel a na pamětihodnosti a pozoruhodnosti v okolí cyklostezek),
dálková cyklistika (okrajová skupina, mívají zájem o ubytovací a stravovací služby i o
pamětihodnosti a pozoruhodnosti nejen v blízkosti cyklostezek, ale i v širším okolí),
sportovní cyklistika (pouze jedinci, z hlediska rozdílné rychlosti jejich pohybu je
vhodnější využití cyklotras),
rekreační in-line bruslaři (jednotlivci i skupiny, většinou dopoledne a večer a o
víkendech, mají zvlášť velké nároky na parkování motorových vozidel v blízkosti
cyklostezek),
sportovní in-line bruslaři (pouze jedinci, měli by využívat pouze vyhrazené areály
nebo stadiony, pohyb po stezkách je vzhledem k vysoké rychlosti nebezpečný pro
ostatní uživatele).
Výše uvedené druhy uživatelů se pohybují po cyklostezkách, popř. cyklotrasách. Za
cyklostezku můžeme považovat takovou pozemní komunikaci (nebo její jízdní pás), která je
dopravní značkou vyhrazená pro jízdu na jízdním kole. Cyklotrasa je pouze trasou pro
cyklisty, označenou dopravním nebo turistickým značením. Pro cyklotrasy s převažujícím
turistickým účelem se používá i označení cykloturistická trasa.
Největší význam z hlediska přepravy osob mají cyklistické stezky, které můžeme z hlediska
technického rozdělit do tří skupin:
s asfaltovým povrchem,
s povrchem dlážděným většinou betonovou dlažbou,
s povrchem zpevněným (makadam, drobné kamenivo).
Nezpevněné cesty nejsou zařazeny mezi cyklistické stezky, mohou však po nich být vedeny
cyklotrasy, stejně jako po jiných vhodných komunikacích.
Z hlediska pohybu osob mají největší význam stezky s asfaltovým povrchem nejen z důvodu
komfortní jízdy, ale především že jsou využívány i in-line bruslaři. Souběh dopravy cyklistické
a jízdy na in-line bruslích však vzhledem k rozdílné rychlosti obou dopravních prostředků
přináší zvýšené nebezpečí střetů a nehod. Proto je vhodné kromě asfaltových cyklostezek
budovat i zpevněné cyklostezky, které slouží pouze pro cyklisty. Cyklostezky dlážděné
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betonovou dlažbou se vyskytují jen okrajově uvnitř sídel a jsou sjízdné pro oba druhy
uživatelů.
Mnohotvárnost cyklistické a in-line dopravy vytváří řadu požadavků na komplexní řešení
celého dopravního systému, jedná se především o:
realizaci páteřní cyklostezky s minimalizací konfliktů s motorovou dopravou,
realizaci přípojných cyklostezek mezi páteřní cyklostezkou a okolními sídly,
dopravními terminály či atraktivními lokalitami,
realizaci doplňkových cyklostezek, umožňujících rozptýlení cyklistů do většího území
podél vodní cesty,
vytýčení cyklotras, umožňujících rovněž rozptýlení cyklistů do většího území podél
vodní cesty a napojení na okolní cyklotrasy různých úrovní,
vymezení nástupních míst na cyklostezky s dostatečnou kapacitou parkovacích míst,
realizaci zařízení sociálních služeb (hygiena, stravování),
realizace odpočinkových míst (lavičky, dětská hřiště apod.).
Je samozřejmé, že řada zařízení může společně sloužit jak pro uživatele cyklostezek, tak i
pro uživatele lodní dopravy.
2.1.3. Atraktivity napojené na vodní cestu a cyklistickou dopravu
V přímé vazbě na přístavy na vodní cestě a na cyklostezky, popř. cyklotrasy se nachází řada
pamětihodností a pozoruhodností, které se nacházejí většímu v sídlech podél vodní cesty a
v některých případech i v okolní krajině. Mezi atraktivity můžeme počítat i ubytovací zařízení
různých typů. Tyto atraktivní lokality či objekty lze rozdělit zhruba do těchto kategorií:
ubytovací zařízení,
turistické cíle,
zařízení pro sport a rekreaci.
Všechna tato zařízení mohou profitovat ze své polohy nedaleko přístavů a cyklostezek,
nicméně je vhodné zlepšit jejich dopravní napojení, nejlépe návrhem cyklostezek nebo
cyklotras. Nejvhodnějším řešením je propojení těchto atraktivit s ostatními zařízeními do
polyfunkčních center služeb.
2.1.4. Vazba mezi vodní cestou a městy na její trase
Vazba mezi sídly v blízkosti vodní cesty a vlastní vodní cestou není jednoznačná. Původní
záměr vodní cesty neměl s městy na trase nic společného, neboť cesta sloužila pouze
k transportu lignitu mezi Hodonínem a Otrokovicemi, jiný náklad se nepřevážel, tudíž nebyl
důvod k budování přístavů u sídel na trase. Navíc celá vodní cesta sloužila po krátkou dobu
a po 2. svět válce její provoz zanikl. Vývoj sídel tudíž probíhal prakticky nepřetržitě bez vazby
na vodní cestu a dá se i do budoucna předpokládat, že její dopad především na větší města
bude i nadále marginální.
Velká města, Kroměříž, Otrokovice, Uherské Hradiště a Staré Město, mají svůj vlastní rozvoj,
který je dán jejich historickým vývojem i současným sociálně-ekonomickým potenciálem a
z hlediska územního je řízen jejich vlastním územním plánem. Návrh studie proto záměrně
neřeší rozvoj infrastruktury pro turistiku a rekreaci v rámci těchto velkých měst, dává však
pro jejich územní plány impulsy, které vycházejí z potřeb rozvoje infrastruktury vodní cesty.
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Návrh studie se zaměřuje na území mezi těmito městy, kde se nacházejí malé obce a různé
roztroušené atraktivity kolem vodní cesty. V rámci toho území jsou vymezeny tzv. komplexní
rekreační celky, které se snaží jednotlivé obce, vodní cestu a další atraktivity integrovat do
funkčně provázaných struktur.
2.1.5. Vazby na širší okolí
Prostor kolem vodní cesty nefunguje jako samostatný celek, je součástí širšího regionu, ve
kterém se nacházejí významná města, historické pamětihodnosti, přírodně kvalitní území i
národopisné oblasti. Vazba na širší okolí je zajištěna dopravními systémy s různou vazbou
na vodní cestu:
silniční doprava (jedná se o individuální automobilovou dopravu a hromadnou
dopravu autobusovou) – realizuje se po silniční síti, je nutné zajistit návaznost
prostoru kolem vodní cesty na tuto síť a na autobusová nádraží a zastávky,
železniční doprava – realizuje se po železničních tratích, terminály jsou železniční
stanice a zastávky, je nutné zajistit návaznost především cyklostezek a cyklotras na
tyto terminály,
cyklistická doprava – realizuje se po cyklostezkách a cyklotrasách (doprava po jiných
komunikacích se považuje za okrajovou), na tento druh dopravy má vodní cesta
největší vliv, neboť podél ní je vedena páteřní cyklostezka s nadregionálním
významem, je nutné zajistit návaznost na další cyklotrasy všech kategorií,
letecká doprava – v blízkosti vodní cesty jsou tři letiště, Kunovice (neveřejné
mezinárodní), Otrokovice (neveřejné mezinárodní) a Kroměříž (neveřejné
vnitrostátní). Vzhledem k jejich charakteru nelze předpokládat rozvoj letecké
přepravy, spíš mohou fungovat jako místo adrenalinových aktivit (např. tandemové
seskoky, vyhlídkové lety apod.).
Uvedené dopravní systémy zajišťují jak primární dosažitelnost daného regionu pro
návštěvníky, tak i sekundární dosažitelnost atraktivních míst v širším okolí.
2.1.6. Vazba na Plán oblasti povodí Moravy 2010 – 2015
Při zpracování studie byl respektován Plán oblasti povodí Moravy 2010 – 2015. Jedná se
především o zajištění souladu v těchto oblastech:
rekreační využití povrchových vod,
plavba,
ochrana vodních zdrojů,
protipovodňová ochrana.
Rekreační využití povrchových vod je řešeno v souladu v souladu s ustanovením § 6, odst.
1, vodního zákona, kdy může každý bez povolení nebo bez souhlasu vodoprávního úřadu na
vlastní nebezpečí nakládat s povrchovými vodami, tedy mj. užívat je pro vlastní potřebu k
rekreačním účelům, jakými jsou např. koupání, provozování vodních sportů nebo bruslení na
zamrzlé hladině. To platí i v případě, že jsou povrchové vody akumulovány ve vodním díle
(např. vodní nádrži, rybníku), které je ve vlastnictví jiné osoby.
Touto aktivitou však nesmí dojít k ohrožení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti povrchových
vod, k narušení přírodního prostředí, zhoršení odtokových poměrů, nesmějí být poškozovány
břehy, vodní díla a zařízení, zařízení pro chov ryb a nesmějí být porušována práva a právem
chráněné zájmy jiných (ustanovení § 6, odst. 3, vodního zákona).
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Ten, kdo nakládá s povrchovými vodami, je povinen nenarušovat ochranu ryb a vodních
organizmů, popřípadě zdrojů jejich potravy. Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo ke
zbytečnému ohrožování, zraňování nebo rušení ryb a vodních organizmů a poškozování
jejich životních podmínek (ustanovení § 12, odst. 9, zákona o rybářství č. 99/2004 Sb.). Lov
ryb není obecným nakládáním s povrchovými vodami, je upraven zákonem o rybářství č.
99/2004 Sb.
V rámci rozvoje rekreace se předpokládá využití vodních ploch, u kterých je kontrolována
kvalita vody. Jedná se o koupaliště ve volné přírodě, ve smyslu § 6, zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví, a vyhl. č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické
požadavky, a o povrchové vody využívané ke koupání ve smyslu § 34, zákona o vodách č.
254/2001 Sb., a vyhlášky č. 159/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 168/2006 Sb. a č. 152/2008
Sb., - tzv. koupací oblasti – v řešeném území se nacházejí tyto:
Napajedla – slepé rameno Moravy – Pahrbek,
Otrokovice – Bahňák, štěrkoviště Otrokovice,
Ostrožská Nová Ves – koupaliště Kámen.
Plavba je v řešeném území je v souladu s obecnými zájmy, kdy má význam především pro
rozvoj regionů z hlediska cestovního ruchu a pracovních příležitostí. Není ani narušen
konkrétní záměr prodloužit vodní cestu Otrokovice – Rohatec do Hodonína vybudováním
nové plavební komory na řece Radějovce v Rohatci. Nicméně v plánu není uveden záměr
výstavby plavební komory v Bělově jako podmínky prodloužení vodní cesty do Kroměříže.
Předpokládaný rozvoj rekreace nenarušuje významné odběry podzemních vod ovlivňující
průtoky v tocích a významná štěrkoviště, která se vyskytují zejména v moravní nivě vyplněné
kvartérními sedimenty. V těchto štěrkovištích se materiál těžil až pod úroveň hladiny
podzemní vody a vytěžené prostory zůstaly i po skončení těžby trvale zatopeny.
V řešeném území se nacházejí tato významná štěrkoviště:
Hulín (těžba štěrků),
Tlumačov (těžba štěrků, odběr pitných vod),
Kvasice (odběr pitných vod),
Bahňák Otrokovice,
Napajedla (těžba štěrků),
Spytihněv (těžba štěrků),
Ostrožská Nová Ves.
Z hlediska ochrany proti povodním jsou v Plánu povodí Moravy vymezeny tato významná
opatření, která zasahují do řešeného území:
Protipovodňová opatření v území Uherského Hradiště a Starého Města
Řízené inundace v území Kroměříže
Protipovodňová opatření v území Uherského Hradiště a Starého Města
Vymezená prioritní oblast zahrnuje širokou nivu Moravy charakterizovanou částí vodního
útvaru s pracovním číslem M156 v úseku mezi ústími Bobrovce a Dřevnice s vodními útvary
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M154 (tok Březnice) a M165 (Olšava). Do oblasti je ještě přiřazena část Moravního vodního
útvaru č. M171. Celá niva Moravy v této oblasti byla zaplavena v průběhu povodní 1997 a
vyžaduje řešení - optimalizaci návrhů ve prospěch ochrany sídel a zároveň řízenou inundaci.
Návrhy opatření jsou seskupeny podle svého působení při průchodu povodní do dvou
hlavních návrhů (A a B):
A. Obnova retence údolní nivy Moravy v úseku Nedakonice - Spytihněv
Do této skupiny jsou zařazeny akce související se zvýšením ochrany sídel na pravém břehu
Moravy (Spytihněv, Huštěnovice, Staré Město, Uh. Hradiště), a zároveň uvolnění nivy pro
řízení inundací. Ochrana obcí je řešena ohrázováním dotčených částí, případně přítoků
Moravy tak, aby v důsledku zpětného vzdutí nedošlo k jejich zaplavení. Akce Morava,
Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta je zařazena do programu 129 120.
Úpravy koryta Moravy jsou projektovány na stoletý průtok (v tomto úseku na Q100 = 820
m3.s-1). Zbytek akcí je připravován. Nad Uherským Hradištěm (v prostoru zaústění Březnice)
se budou odlehčovat průtoky nad Q20 = 650 m3.s-1 do pravobřežního inundačního území,
kde by při Q100 mělo protékat množství cca Qi = 170 m3.s-1. Obdobně se pak mají
odlehčovat tyto hodnoty i pod Uherským Hradištěm (pod ČOV) do levobřežního inundačního
území Kunovský les. Zpět do koryta Moravy by se tyto inundované vody měly opět vracet v
prostoru zaústění Bobrovce do řeky Moravy nad Uherským Ostrohem. Náklady na tato
opatření převyšují částku 493,8 mil. Kč.
B. PPO obcí v prioritní oblasti 3
Zde jsou seskupeny aktivity na ochranu obcí ležících na přítocích Moravy. Jde o obce
Bílovice a Březolupy na Březnici. Nad obcí Bílovice je v pravobřežní inundaci navržena
stejnojmenná boční retenční nádrž s objemem 0,6 mil. m3, která má svou výškou a nutností
výstavby boční hráze spíše charakter řízené inundace. Protipovodňovou ochranu Březolup
lze zvýšit využitím inundačního území nad obcí v místě zaústění Hlubočského potoka. Město
Napajedla ve spolupráci s průmyslovým podnikem Fatra připravuje dokumentaci s návrhem
na ochranu západního břehu Moravy podél silnice na Žlutavu. Navrženo je ohrázování
včetně nezbytné čerpací stanice, která bude přečerpávat vodu při zvýšení hladiny v Moravě.
V Uh. Brodě je navrženo navýšení ohrázování Olšavy v intravilánu města, využít lze i
levobřežní inundace Kunovský les pod Kunovice, pro odlehčení průtoků a snížení hladiny v
Olšavě. Součástí návrhů opatření jsou i návrhy dalších obcí zpracované ve studiích
proveditelnosti, např. na sanace průsaků LB hráze na k.ú. Mařatice a Jarošov. Náklady na
tato opatření se pohybují ve výši kolem 146,9 mil. Kč (některé akce však nemají dosud
stanoveny náklady).
Řízené inundace v území Kroměříže
Prioritní oblast tvoří části vodních útvarů páteřního toku Moravy (pracovní čísla M109 a
M136) a výustní trati vodních útvarů přítoků zahrnující páteřní toky Valové, Hané, Moštěnky
a Rusavy. Jedná se o území charakterizované jako široká niva, které bylo v roce 1997
postiženo dlouhotrvající povodní s rozsáhlými následky. Návrhy opatření jsouseskupeny
podle svého působení při průchodu povodní do dvou hlavních návrhů (A a B):
A. Obnova retence údolní nivy Moravy v úseku Otrokovice - soutok Moravy s Bečvou
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Do této skupiny návrhů jsou zařazeny akce podílející se na zvýšení retence v údolní nivě v
daném úseku. Patří k nim návrhy na ochranu obcí Troubky, Lovosice, Uhřičice, Tovačov,
Kojetín, Tlumačov, Chropyně, Kroměříž, Hulín, Kvasice. Opatření spočívají ve vybudování
několika km ochranných hrází na ochranu vodárenských jezer pod soutokem Bečvy s
Moravou, zásobujících město Přerov, až na Q100 a dílčích hrází na ochranu obcí včetně
rekonstrukcí souvisejících objektů (vybudování inundačních mostů, uzávěrů výustí, stavidel).
Náklady na tato opatření se pohybují ve výši kolem 653,5 mil. Kč.
B. PPO obcí na přítocích Moravy
Tato opatření se týkají ještě ochrany z Moravy, ale převážně ochrany obcí před povodněmi z
Moštěnky a také z Hané, Žlebůvky, Svodnice a Malé Bečvy. Patří k nim Bělov, Střížovice,
Němčice nad Hanou, Vrchoslavice, Kyselovice, Břest, Žalkovice, Plešovec a k nim přibudou i
návrhy opatření, které vzejdou ze závěrů Studie PPO Kroměřížska (část Bílany, dále obec
Záříčí, Skaštice). Systém hrází lze zde koordinovat s výstavbou silničního obchvatu
Kroměříže, který má dále navazovat na rychlostní komunikaci R49 do Zlína. Náklady na tato
opatření se pohybují ve výši kolem 220,8 mil. Kč.
Plochy a koridory jsou ve studii navrženy v souladu s těmito opatřeními.

2.2. Koncepce dopravy
2.2.1. Silniční doprava
Návrh řešení obsluhy širšího prostoru Baťova kanálu silniční dopravou vychází z cílového
stavu silniční sítě podle platných zásad územního rozvoje Zlínského kraje a je rovněž
v souladu s aktualizací generelu dopravy. Pro dosažení cílového stavu se předpokládá
dobudování především těchto silničních komunikací:
dálnice D1,
rychlostní silnice R49,
rychlostní silnice R55,
východní obchvat Kroměříže (II/432),
pravobřežní komunikace Otrokovice – Zlín,
jižní obchvat Napajedel (III/49724, záměr je převzat z platné ÚPD města Napajedla)
severní obchvat Starého Města a Uherského Hradiště (II/497),
obchvat Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu (I/55, budoucí I/71).
Silniční komunikace jsou v cílovém stavu z hlediska organizace dopravy rozčleněny do dvou
dopravních systémů – I. a II. řádu.
Silniční systém I. řádu má nadregionální funkci a zajišťuje na jedné straně průjezd motorové
dopravy řešeným územím a na druhé straně dopravní napojení tohoto území na
celorepublikové, popř. evropské dopravní struktury. Hlavní osou je rychlostní silnice R55,
která kopíruje trasu vodní cesty, resp. řeky Moravy. Přípojnými uzly, kterými je území
zásobováno, jsou mimoúrovňové křižovatky. Vzhledem k tomu, že v ZÚR není poloha
mimoúrovňových křižovatek vymezena, při jejich zakreslování se vycházelo z dostupných
podkladů, týkajících se výstavby silnice R55.
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Rychlostní silnice R55 prochází řešeným územím ve směru sever – jih a je páteří řešeného
území. Dopravní příčky ve směru východ – západ tvoří tyto silniční komunikace:
dálnice D1 od Brna do Hulína, na kterou navazuje rychlostní silnice R49,
pravobřežní komunikace Otrokovice – Zlín – R49)
silnice I. třídy I/50, která se s R55 kříží u Starého Města, řešeným územím prochází
jako obchvat Uherského Hradiště a pokračuje dál na Uherský Brod,
silnice I. třídy I/54, která leží mimo řešené území a která řeku Moravu překonává ve
Veselí nad Moravou,
Ostatní vybrané silnice tvoří silniční systém II. řádu. Jsou to:
silnice I/55, která bude přeřazena do nižší kategorie (od Uherského Hradiště ve
směru na Uherský Ostroh zůstane jako silnice I. třídy I/71)
návazné silnice II. třídy a některé úseky silnic III. třídy včetně navržených obchvatů.
Systém II. řádu funguje jako rošt, který pokrývá řešené území a zajišťuje tak jeho dopravní
obslužnost. Uvnitř roštu vznikají klidová území. Ve třech vybraných územích byly vymezeny
komplexní rekreační celky (KRC).
KRC nejsou pro motorovou dopravu průjezdné, vozidla pouze zajíždějí dovnitř po místních a
účelových komunikacích a zajišťují obsluhu území. Aby se minimalizoval vjezd vozidel
návštěvníků KRC, jsou na vjezdech vymezeny plochy pro dopravu v klidu. Uvnitř KRC se
rozvíjí pouze doprava pěší a cyklistická (in-line bruslení).
Kartogram: Silniční doprava
2.2.2. Cyklistická doprava
Návrh cílové organizace cyklotras vychází ze současného stavu. Základní osou je páteřní
cyklostezka č. 47 (Moravská stezka), která kopíruje trasu vodní cesty, pouze v prostoru mezi
Uherským Hradištěm a Uherským Ostrohem tok řeky Moravy opouští a je vedena dvěma
větvemi. Páteřní cyklotrasu kříží v Otrokovicích na sebe navazující dálkové cyklotrasy č. 473
(Otrokovice – Koryčany – Rajhradice) a č. 471 (Otrokovice – Zlín – Vizovice), která zajišťuje
napojení Zlína., jako velkého zdroje potenciálních návštěvníků.
Uvedené nadřazené cyklotrasy tvoří dvě základní příčky v systému cyklistické dopravy, které
jsou doplněny dalšími příčkami nižší úrovně (označené jako regionální trasy). Tyto trasy mají
především vytvářet okruhy, aby mohli návštěvnici – cyklisté opustit prostor kolem vodní cesty
a poznávat i okolí s tím, že se opět vrátí do místa svého ubytování.
Území je navíc protkáno sítí dalších cyklostezek stávajících i navrhovaných, řada návrhů
byla převzata z podkladů projektové kanceláře A – S. Především uvnitř KRC jsou navrženy
cyklostezky a cyklotrasy, sloužící k rozptýlení cyklistů v území a zlepšení podmínek na
páteřní cyklostezce. Rozvoj cyklistické dopravy ve větších městech (Kroměříž, Otrokovice,
Napajedla, Staré Město a Uherské Hradiště) je především řešen v rámci územních plánů
těchto měst, je však přitom nutné dodržet vazby na navazující KRC.
Po cyklostezkách se realizuje i in-line bruslení, při větších objemech se však dostává do
konfliktu s dopravou cyklistickou, tyto problémy je nutné řešit nabídkou alternativních tras pro
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cyklisty, popř. různými organizačními
zjednosměrnění cyklostezek apod.)

opatřeními

(oddělení

obou

druhů

dopravy,

Kartogram: Cyklistická doprava
2.2.3. Železniční doprava
Základní osu železniční dopravy tvoří celostátní trať č. 330 Přerov – Břeclav, která je
součástí II. tranzitního železničního koridoru. Na této trati je řada železničních stanic, které
zajišťují rovnoměrné pokrytí většiny řešeného území.
V severní částí je systém železniční dopravy doplněn o celostátní trať č. 303 Kojetín –
Valašské Meziříčí, která řeší připojení Kroměříže a o celostátní trať č. 300 Brno – Přerov,
která prochází přes Chropyň.
V Otrokovicích se na tranzitní koridor napojuje celostátní trať č. 331, která zajišťuje připojení
Zlína. Napojení Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu zajišťuje celostátní trať č. 340
Brno – Uherské Hradiště, na kterou navazuje celostátní trať č. 341 Staré Město – Vlárský
průsmyk.
Jako doplněk slouží regionální trať č. 305 Kroměříž – Zborovice. Pro zlepšení dostupnosti
železniční dopravou byla u štěrkopískových jezer mezi Kroměříží a Hulínem navržena na
trati č. 303 stanice „Bílany – jezero“.
Kartogram: Železniční doprava
2.2.4. Lodní doprava
Cílový stav lodní dopravy je navržen bez zapracování vlivu průplavního spojení D-O-L.
Pokud by k výstavbě došlo, bylo by nutné na řadě míst koncepci vodní dopravy změnit.
Rozmístění přístavů a přístavišť vychází ze současného stavu a z materiálu Priority výstavby
přístavišť na Baťově kanálu.
Plavební komory zůstávají beze změny, je navrhována nová plavební komora Bělov, která
umožní spojení jižní a severní části vodní cesty.Tato plavební komora by byla vybudována
bez vazby na průplav D-O-L. Pokud by k její realizaci nedošlo, je nutné zajistit na obou
stranách bělovského jezu podmínky pro usnadnění přestupu z lodě na loď, aby bylo možné
bez překážek cestovat po celé vodní cestě.
Přístavy a přístaviště byly rozděleny do výše uvedených navržených kategorií:
městské (Kroměříž, Otrokovice, Napajedla, Staré Město, Uherské Hradiště, Uherský
Ostroh),
rekreační (Napajedla – Pahrbek, Spytihněv a Babice),
technické (Napajedla – Pahrbek),
přírodní (Záhlinické rybníky, Babice – Uhliska) ,
doplňkové (ostatní).
Kartogram: Lodní doprava
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3. Vymezení komplexních rekreačních celků (KRC)
Navržené dopravní řešení umožnilo vymezení komplexních rekreačních celků (KRC), které
jsou umístěny v krajinném území mezi velkými městy, zahrnují v sobě významné atraktivní
lokality a jsou především zklidněné z hlediska motorové dopravy. Jako hranice KRC slouží
především silnice zařazené do II. dopravního řádu, případně další liniové objekty jako
železnice či plavební kanál. Pokud KRC přesahují hranice řešeného území nebo Zlínského
kraje, je jejich území těmito hranicemi omezeno.
Byly vymezeny tyto komplexní rekreační celky:
KRC1 – Kroměříž – Hulín
KRC2 – Napajedla – Spytihněv – Babice
KRC3 – Uherský Ostroh – Ostrožská Nová Ves – Kunovice
Vymezené komplexní rekreační celky je možné začlenit do zásad územního rozvoje jako
plochy pro sport a rekreaci. Z hlediska obcí, které jsou KRC zasaženy, je nutné v jejich
územních plánech zajistit podmínky pro realizaci záměrů, vytyčených v této studii. Pro
bezproblémovou integraci těchto záměrů je vhodné pro každý KRC zpracovat podrobnou
územní studii v měřítku územního plánu.
Pro každý KRC byl zpracován přehledný kartogram, ve kterém jsou označeny všechny
záměry. Tyto záměry jsou obsaženy v přehledech, zpracovaných v kapitole Rozvoj rekreace
v obcích – záměry. Každý záměr obsažený v KRC byl prověřen z hlediska střetů s limity
územního rozvoje, popř. s jinými záměry na provedení změn v území. Výsledky jsou
uvedeny v tabulkách v přílohách č. 1 – 3.
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3.1. KRC1 – Kroměříž – Hulín
Vymezení KRC:
silnice I/47 od křižovatky s východním obchvatem Kroměříže (silnice II/432) až po
křižovatku se stávající silnicí I/55 v Hulíně,
stávající silnice I/55 od křižovatky se silnicí I/47 v Hulíně po křižovatku se silnicí II/367
v Tlumačově,
silnice II/367 od křižovatky se stávající silnicí I/55 v trase Kvasice, Střížovice, Trávník
po křižovatku se silnicí III/36734 v Kotojedech,
silnice III/36734 od křižovatky s II/367 v Kotojedech po křižovatku s východním
obchvatem Kroměříže,
východní obchvat Kroměříže (silnice II/432) od křižovatky se silnicí III/36734 až po
křižovatku se silnicí I/47.
Koncepce řešení KRC1 je postavena na těchto základních předpokladech:
návaznost na Kroměříž jako na významný zdroj zájemců o sport i jako důležitý cíl pro
návštěvníky,
využití úseku páteřní cyklostezky po hrázi řeky Moravy,
větší zpřístupnění prostoru přírodního parku Záhlinické rybníky i vlastních chovných
rybníků,
budoucí využití štěrkopískového jezera po dotěžení dobývacích prostorů pro rekreaci
u vody.
Důležitým faktorem pro konstituování KRC je vybudování východního obchvatu Kroměříže
(silnice II/432). Současně s výstavbou obchvatu by vznikla i nová cyklostezka od železniční
stanice Kotojedy až po křížení obchvatu s železniční tratí č. 303. Rovněž by vzniklo i nové
komfortní přemostění přes Moravu u letiště.
Cyklostezka kolem obchvatu by se stala součástí velkého cyklookruhu kolem Záhlinických
rybníků, který by cílově sestával pouze z asfaltových cyklostezek a sloužil by jak pro cyklisty,
tak i pro in-line bruslaře. Pro dobudování cyklookruhu je nutná realizace těchto záměrů:
KR.10 – Koridor cyklostezky podél trasy jihovýchodního obchvatu města,
KR.12 – Koridor páteřní cyklostezky – dokončení úseku po hrázi pravého břehu
Moravy až do Kroměříže (průjezd přes zastavěné území po místních komunikacích s
retardéry není vhodný pro větší skupiny cyklistů či pro bruslaře),
KV.5 – Územní rezerva – plocha pro lávku přes řeku Moravu (vzhledem k husté
dopravě na kvasickém mostu je vhodné jej rozšířit nebo dobudovat novou lávku pro
pěší a cyklisty),
HU.8a,b – Koridor cyklostezky Hulín – Kvasice,
KR.11 – Koridor cyklostezky – jižní obchvat Bílan.
Z hlediska podpory cyklistické dopravy je navržena i boční trasa, propojující Trávníky (část
Kroměříže), Střížovice a Kvasice. Tato trasa umožní rozptýlení dopravy do dalšího
cyklookruhu a navíc výhledově zpřístupní i lokalitu ST.1 – Územní rezerva – plocha pro
potenciální rekreační využití po ukončení těžby.
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Hlavním výhledovým záměrem v tomto KRC je vytvoření rekreačního komplexu kolem
štěrkopískového jezera. Plochy pro sport a rekreaci jsou rozčleněny do dvou částí – Hulínské
a Kroměřížské. Obě časti jsou dopravně připojeny, jsou u nich rovněž vymezeny plochy pro
parkování motorových vozidel (záměry HU.10 a KR.16). V kroměřížské části je navíc na
železniční trati č. 303 navržena stanice s pracovním názvem „Bílany – jezero“. V návaznosti
na železniční stanici a na parkoviště je navržena i územní rezerva HU.KR.1 – Plocha pro
potenciální rozvoj rekreačního využití v souvislosti se štěrkopískovými jezery.
Druhým významným rozvojovým záměrem je využití letiště Kroměříž a ploch kolem něj
(záměr KR.6a,b). Navržená trasa východního obchvatu Kroměříže odděluje toto území od
přírodního koupaliště (zároveň i biocentra) a navazujících ploch sportovišť a objektů pro
sport. Obchvat (včetně nové cyklostezky) by však na druhé straně zajistil výborné dopravní
napojení těchto ploch (návrh plochy pro odstavení motorových vozidel KR.14) a výrazně by
zvýšil jejich atraktivitu. Z těchto důvodů byla vymezena i plocha územní rezervy KR.7,
umožňující další rozvoj této lokality. Výhodou je i možnost přímé vazby na páteřní
cyklostezku a na vodní cestu, která bude podpořena vybudováním přístaviště Trávnické
zahrady (záměr KR.3).
Velký cyklookruh podpoří i rozvoj dalších lokalit. Je to především území kolem kvasického
hřiště, kde by bylo možné mimo jiné rekonstruovat koupaliště a podpořit stravovací a
ubytovací služby. Proto je zde navržena i plocha pro odstavení motorových vozidel, záměr
KV.6. Dalším záměrem, který má i přímou vazbu na vodní cestu, je vybudování přístaviště
Záhlinické rybníky (záměr HU.1), které by mělo přímou vazbu na velký cyklookruh i na
cyklotrasu do Kroměříže (po vybudování mostu při ústí Rusavy). Dalším zvýšením
atraktivnosti této lokality by bylo vybudování kotviště malých plavidel přímo u jednoho
z rybníků (záměr HU.2), podmínkou jsou však úpravy koryta Rusavy (záměr HU.3). Na
kotviště by navazovala plocha tábořiště (záměr HU.6).
Kartogram: KRC1 – Kroměříž – Hulín
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3.2. KRC2 – Napajedla – Spytihněv – Babice
Vymezení KRC:
silnice III/49724 od křižovatky s jižním obchvatem Napajedel (silnice III/49724) přes
Topolnou až po křížení s hranici správního území města Napajedla,
hranice správního území města Napajedla od křižovatky se silnicí III/49724 až po
hranici správního území obce Kněžpole,
hranice správního území obce Kněžpole od styku s hranicí správního území města
Napajedla až po křížení se silnicí II/497,
silnice II/497 od křížení s hranicí správního území obce Kněžpole přes Jarošov až po
křižovatku se severním obchvatem Uherského Hradiště a Starého Města (silnice
II/497),
severní obchvat Uherského Hradiště a Starého Města (silnice II/497) od křižovatky se
silnicí II/497 až po křížení s hranici správního území města Staré Město,
hranice správního území města Staré Město až po křížení s trasou Baťova kanálu,
křižovatku se stávající silnicí I/55,
trasa Baťova kanálu od křížení se správní hranicí města Staré Město až pokřížení se
severním obchvatem Uherského Hradiště a Starého Města (silnice II/497),
severní obchvat Uherského Hradiště a Starého Města (silnice II/497 až po křižovatku
se stávající silnicí I/55,
stávající silnice I/55 od křižovatky se severním obchvatem Uherského Hradiště a
Starého Města přes Huštěnovice, Babice a Spytihněv po souběh s rychlostní silnicí
R55 a mimoúrovňovou křižovatku s jižním obchvatem Napajedel (silnice III/49724),
jižní obchvat Napajedel (silnice III/49724).
Koncepce řešení KRC2 je postavena na těchto základních předpokladech:
využití nejatraktivnější části vodní cesty (kanálový úsek Spytihněv – Staré Město) pro
rozvoj zařízení občanského vybavení a infrastruktury spojené s vodní cestou,
vytvoření rekreačního území mezi Napajedly a Spytihněví (pracovní název Relax
Region),
vytvoření dalších dvou přechodů přes řeku Moravu – lávka v lokalitě Babice – Uhliska
(záměr BA.KN.HN.2) a přemostění na cyklostezce vedené kolem severního obchvatu
Starého Města a Uherského Hradiště (záměr SM.UH.1),
doplnění území cyklotrasami k zajištění lepší návaznosti okolních obcí na vodní cestu
a k většímu rozptýlení cyklistů do krajiny.
Koncepce rozvoje rekreace je v KRC2 postavena na zvýšení atraktivnosti a užitnosti
kanálového úseku vodní cesty od Spytihněvi po Staré Město a na realizaci rekreačního
regionu mez Spytihněví a Napajedly (Relax Regionu).
KRC je na severu ohraničen obchvatem Napajedel. Obchvat sice odděluje stávající
rekreační středisko Pahrbek a jeho přilehlé rozvojové plochy od dalších navržených ploch
pro sport a rekreaci (záměry NA.3a,b), zajišťuje však výborné dopravní napojení areálu na
rychlostní silnici R55 a tvoří tak přirozený nástupní prostor pro celý KRC. V těchto místech
rovněž vniká podél Moravy do KRC páteřní cyklostezka (dobudování cyklostezky – záměr
NA.SP.1), která spojuje Napajedla se Spytihněví, resp. s lokalitou u plavební komory. Jez by
neměl být průjezdný pro motorovou dopravu, pouze pro cyklisty a pěší – cyklostezka zde
přechází přes Moravu a přes kanál až na jeho pravý břeh. Pro technickou obsluhu jezu a
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vodní elektrárny a rovněž pro zásobování rekreačního areálu Skleníky je navržen koridor
příjezdové komunikace NA.SP.3, která bude rovněž sloužit pro cyklisty a in-line bruslaře. Na
začátku této komunikace u silnice III/49724 je navržena plocha po odstavování motorových
vozidel (záměr NA9.b), aby byl udržen klidový charakter navrhovaných lokalit pro rekreaci u
vody (záměry NA.10b,c a NA.6b,c).
Navržená cyklostezka (záměr NA.SP.2) vytváří malý cyklookruh, který spojuje prostředkem
Relax Regionu rekreační středisko Skleníky se střediskem Pahrbek. V rámci Relax Regionu
jsou vymezeny dvě lokality pro rekreaci u vody u štěrkopískových jezer, která vzniknou
vytěžením stávajících ložisek. Mezi těmito lokalitami bude zachován prostor přírodního
charakteru (opět kolem štěrkopískových jezer), jsou zde navrženy plochy přírodní (záměry
NA.11c, NA.11d, NA.11e, SP.4c,d). Území přiléhající k řece Moravě (záměry SP.4a,b) je
rovněž vymezeno jako přírodní a může být využito k vymezení nadregionálního biokoridoru
řeky Moravy.
Aby byl udržen klidový charakter území, bude i druhá lokalita pro rekreaci u vody (záměry
NA.10a a NA.6a) napojena na silnici III/49724 příjezdovou komunikací s plochou pro
odstavování motorových vozidel (záměry NA.8 a NA.9a). Území mezi štěrkopískovými jezery
a silnicí III/49724 je navrženo pro výsadbu krajinné zeleně (záměry NA.12a,b), čímž dojde
k podtržení krajinného rázu celého území.
Pro území KRC2 je typická snaha udržet v území i návštěvníky, přijíždějící lodí. V KRC jsou
navrženy tři lokality pro vybudování lagunového (bazénového) přístavu. První z nich je ve
slepém rameni Moravy u rekreačního střediska Pahrbek. Zde by mohl vzniknout jak přístav
rekreační, tak i technický (záměr NA.1) vzhledem k velikosti jak samotného slepého ramene,
tak i vymezených rozvojových ploch (záměry NA.4 a NA.5).
Podobně jako u Pahrbku by mohlo být pro lagunový přístav využito i slepé rameno Moravy u
Spytihněvi (záměr SP.2) v přímé návaznosti na plavební komoru a rozšířený stávající přístav
(záměr SP.1). Další alternativou pro umístění bazénového přístavu je lokalita u stávajícího
přístavu Babice (záměr BA.1) ve vhodné návaznosti na čistírnu odpadních vod. Tuto lokalitu
lze rovněž velmi dobře dopravně napojit (koridor příjezdové komunikace BA.4) s plochou pro
odstavení motorových vozidel u stávajíc silnice I/55 (záměr BA.5).
Význam babického přístavu podtrhuje i návaznost a navrženou cyklostezku kolem slepého
ramene Uhliska (záměr BA.KN.HN.2) s navrženou lávkou přes Moravu. Tato lávka by
výrazně zlepšila cyklistické i pěší spojení obcí v rámci KRC2, především by se jednalo o
obec Kněžpole. Návaznost Huštěnovic podpoří nový přístav (záměr HN.1) doplněný
rybníkem a přírodními plochami (záměry HN.2 a HN.3).
Jižní hranice KRC2 by logicky procházela po severním obchvatu Starého Města a
Uherského Hradiště (silnice II/497). Vzhledem k situování rekreační zóny (záměr SM.6) byla
hranice posunuta až k řece Moravě. V souběhu s obchvatem je navržena nová cyklostezka
(záměr SM.UH.1), která by spojovala Staré Město a Jarošov. Stezka by začínala u vodní
nádrže Louky, kde je navržena i plocha pro sport a rekreaci (záměr SM.8). Pro návštěvníky
je zde situována i odstavná plocha pro motorová vozidla (záměr SM.10) s příjezdovou
komunikací (záměr SM.9). V návaznosti na rekreační plochy jsou navrženy i plochy přírodní
(záměry SM.12a-c) v souvislosti s rekreací a naučnou stezkou v této lokalitě.
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Kromě malého cyklookruhu v Relax Regionu jsou pro větší rozptýlení cyklistů navrženy
cyklotrasy, větší význam má především cyklotrasa od Jarošova podél Moravy až do
Spytihněvi k plavební komoře (záměr CT.21 a CT.9a), která u navrhované lávky navazuje na
cyklostezku a cyklotrasu do Kněžpole (záměr CT.10). Ve směru jižním pak cyklotrasa od
Jarošova navazuje na cyklotrasu k lokalitě Rochůz (záměr CT.20).
Kartogram: KRC2 – Napajedla – Spytihněv – Babice
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3.3. KRC3 – Uherský Ostroh – Ostrožská Nová Ves – Kunovice
Vymezení KRC:
silnice I/50 od křižovatky se silnicí II/427 po křižovatku se silnicí I/55 u Kunovic,
silnice I/55 včetně obchvatu Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu až po
křižovatku se silnicí I/71,
silnice I/71 od křižovatky s obchvatem silnice I/55 po křižovatku se stávající silnici
I/55,
silnice II/495 od křižovatky se stávající silnicí I/55 po hranici Zlínského kraje,
hranice Zlínského kraje od křížení se silnicí II/495 po křížení s železniční tratí č. 330
Přerov – Břeclav,
železniční trať č. 330 Přerov – Břeclav od křížení s hranici Zlínského kraje po křížení
se silnicí II/427 u Nedakonic,
silnice II/427 od křížení se železniční tratí č. 330 po křižovatku se silnicí I/50.
Koncepce rozvoje KRC3 je postavena na kombinaci rekreace u vody, která by byla
umožněna po ukončení těžby v oddělené části těžebního jezera, a doplňkových aktivit,
především na rozvoji cyklistiky a in-line bruslen. Území KRC3 rovněž poskytuje zázemí pro
další rekreační a sportovní aktivity, které jsou v rámci území širšího prostoru Baťova kanálu
ojedinělé – fungující golfové hřiště, sirnaté lázně a sportovní letiště. V prostoru KRC3 lze
také nalézt, mimo druhotně vyvinuté vodní ekosystémy u ostrožských štěrkových jezer a v
jejich okolí, další přírodně hodnotné lokality – evropsky významná lokalita Nedakonický les,
přírodní rezervace Kolébky, přírodní památky Lázeňský mokřad I. a II. V zásadě se jedná o:
přiměřený rozvoj okolí ostrožských štěrkových jezer pro rekreaci,
dobudování malého a velkého cyklookruhu.
Rozvoj rekreace v okolí ostrožských štěrkových jezer je limitován ochranou vodních zdrojů,
které se v této oblasti nacházejí. Nejpřísnější ochrana se týká tzv. Vodárenského jezera a
výrazná omezení činností se týkají i ostatních částí této soustavy vodních ploch.
Ostrožská štěrková jezera (dále „Štěrková jezera“) se skládají z těchto částí:
Vodárenské jezero
Těžební jezero
Oddělená část Těžebního jezera v prostoru Kunovské tabule
Koupaliště Kámen
Oddělená část Těžebního jezera při hranicích s Uherským Ostrohem
Vodárenské jezero (v přenesené podobě celá soustava Štěrkových jezer) je vodním zdrojem
krajského významu. Střet záměrů na rozvoj rekreace, vodárenského využití, těžby nerostů a
dalších antropických tlaků je v tomto území vnímán dlouhodobě, což se již promítlo do
procesu územního plánování Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi. Studie rekreace
v širším prostoru Baťova kanálu ve svém návrhu zohlednila především tyto podklady:
Územní plán obce Ostrožská Nová Ves, Ing. arch. Radoslav Špok - Atelier RS, 1999
Územní plán sídelního útvaru Uherský Ostroh, Ing. František Hlůšek – IPON, 1996
Plán sanace a rekultivace dobývacího prostoru a ložiska nevyhrazeného nerostu
Ostrožská Nová Ves, TERRA projekt – Ing. Tomáš Horký, 2004
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Hydrogeologický posudek – Ostrožská Nová Ves - jímací území, VODNÍ ZDROJE
HOLEŠOV a.s., 2006
Veřejná vyhláška o změně ochranného pásma vodního zdroje ŽP 4903-R/2004/Č
MěÚ Uherské Hradiště, 9. 11. 2004
Veřejná vyhláška o změně ochranného pásma vodního zdroje ŽP 1827-R/2005/Č
MěÚ Uherské Hradiště, 27. 6. 2005
Veřejná vyhláška o změně ochranného pásma vodního zdroje ŽP 22473/2006/Č MěÚ
Uherské Hradiště, 16. 6. 2006
Rozvoj okolí Štěrkových jezer vychází zejména ze záměrů územních plánů dotčených obcí.
V správním území Ostrožské Nové Vsi jsou navrženy plochy pro rozšíření golfového hřiště
(záměr ONV.2a, ONV.2b, ONV.2c) a plocha pro rozšíření koupaliště Kámen (záměr ONV.3).
Vzhledem k požadavkům na výstavbu chat je zde navržena i plocha pro individuální rekreaci
(ONV.6a). Celý tento rozvojový komplex je zásobován příjezdovými komunikacemi (záměr
ONV.9, ONV.14), které zároveň slouží i pro cyklisty a in-line bruslaře. Aby byl zachován
klidový charakter KRC, je u nádraží vymezena plocha pro odstavování motorových vozidel
(záměr ONV.10).
Rozvojové plochy pro rekreaci nejsou vymezeny u severně položeného Vodárenského
jezera, které bude sloužit i nadále jako zdroj pitné vody (ochranné pásmo vodního zdroje I.
stupně dle vyhlášky MěÚ Uherské Hradiště ŽP 4903-R/2004/Č). V prostoru Kunovské tabule
jsou rekreační plochy vzhledem ke střetu s ochrannými pásmy vodních zdrojů oproti
platnému územnímu plánu redukovány.
Na hranicích a uvnitř správního území Uherského Ostrohu jsou vymezeny rozvojové plochy
pro sport a rekreaci, jejichž využití závisí na ukončení těžby štěrkopísku a posouzení
únosného zatížení území rekreací z hlediska ochrany vodních zdrojů. Jsou to rozvojové
plochy UO.ONV.2a, UO.4, UO.5c a územní rezerva UO.5d. Dopravní napojení nových ploch
je zajištěno příjezdovou komunikací od stávající silnice I/55 (záměr UO.ONV.5), u níž je
vymezena plocha pro odstavování motorových vozidel (záměr UO.6).
Využití vymezených rozvojových ploch je nutné řešit v souladu se závěry hydrogeologického
posudku, ze kterých mimo jiné vyplývá:
„Přímá rekreace koupáním, pokud bude provozována v oddělené části těžebního
jezera, která přiléhá obci Uherský Ostroh, nebude mít žádný negativní vliv na jakost vody ve
zbytku těžebního jezera. Totéž platí o rekreačním využívání Kunovské tabule, ať už
stávajícím nebo po opětovném přetěžení a oddělení v budoucnu. Rekreace koupáním v
oddělených částech tedy nebude omezovat případné vodárenské využívání těžebního
jezera“
„V případě intenzivního rekreačního využívání okolí těžebního jezera (dále jen TJ)
jsou zásadním rizikem produkované odpadní vody v rekreačních objektech. Samotné
koupání je pro jakost vody TJ rizikové poměrně málo. Vzhledem ke snaze zabezpečit s
rezervou trvale velmi dobrou jakost vody v těžebním jezeře lze hovořit jako o únosném
množství z hlediska eutrofizačního ohrožení těžebního jezera o únosném počtu cca 1000,
přechodně maximálně 2 000 osob, vše za předpokladu makrofytového charakteru jezera s
důrazem na zabezpečení hygienického zázemí pro rekreanty (toalety). V případě
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intenzivního rekreačního využívání celého těžebního jezera by ve světle hygienických
předpisů odtud nepřipadal v úvahu přímý odběr surové vody. Dotace vodárenského jezera
vodou v hydrologicky nepříznivých letech by však byla bez problémů v průběhu celého roku,
protože jakost obou jezer bude trvale srovnatelná.“
Základem pro rozvoj cykloturistiky je cyklostezka od Kunovic přes Ostrožskou Novou Ves do
Uherského Ostrohu. Na tuto cyklostezku by byly napojeny dva okruhy: malý kolem
Štěrkových jezer a velký přes Kunovice a Nedakonický les.
Cyklookruhy by cílově sestávaly ze zpevněných cyklostezek a sloužily by jak pro cyklisty, tak
pro in-line bruslaře. Pro dobudování malého cyklookruhu je nutná realizace těchto záměrů:
UO.ONV.3 – Koridor cyklostezky přístaviště Uherský Ostroh (Kvačice) – Štěrková
jezera – Ostrožská Nová Ves,
ONV.14 – Koridor pro cyklostezku a souběžně pro příjezdovou komunikaci
k rekreační ploše ONV.6a,
UO.ONV.4 – Koridor cyklostezky propojující Uherský Ostroh, přístaviště Kvačice a
cyklotrasu 47A (resp. koridor cyklostezky KM.ONV.1),
KM.ONV.1 – Koridor cyklostezky Kostelany nad Moravou – Štěrková jezera –
Ostrožská Nová Ves (částečně),
ONV.9 – Koridor pro cyklostezku a příjezdovou komunikaci k rekreačním plochám u
Štěrkových jezer (golf, koupaliště Kámen, ONV.3).
Pro dobudování velkého cyklookruhu je nad rámec malého cyklookruhu nutná realizace
těchto záměrů:
KM.KU.1 – Koridor cyklostezky Kostelany nad Moravou – Kunovice,
Zlepšení návaznosti KRC na vodní cestu přinesou záměry na výstavbu přístaviště a
turistického terminálu v Uherském Ostrohu (záměry UO.1 a UO.2). Přímé spojení vodní cesty
a rekreačních ploch u jezer zajistí navržené přístaviště v Kvačicích (záměr UO.ONV.1),
kolem kterého je veden i koridor cyklostezky (záměr UO.ONV.4).
Lepší napojení Nedakonic na centrum KRC je zajištěno navrženou lávkou přes Moravu
(záměr NE.ONV.1) u rovněž navrženého přístaviště (záměr NE.1) a cyklotrasami přes
Nedakonický les a podél Moravy. Další cyklotrasa je navržena v západní části KRC a
propojuje Nedakonice s Uherským Ostrohem. Je tak dotvořen doplňkový cyklookruh přes
Kostelany nad Moravou a Nedakonice, který napomáhá většímu rozptýlení cyklistů v území
KRC.
Kolem letiště Kunovice nejsou vymezeny významné plochy pro sport a rekreaci, předpokládá
se pouze prodloužení přistávací a vzletové dráhy (záměr ONV.11). Pro lepší napojení
severní částí KRC a jako nástupní místo na velký cyklookruh je u obchvatu Kunovice na I/55
navržena plocha pro odstavování motorových vozidel (záměr KU.5).
Doplňkovým záměrem na velkém cyklookruhu je plocha pro rozšíření areálu „Sádky u
Olšavy“ (záměr KU.3) v sousedství územní rezervy pro přístaviště pro menší plavidla na řece
Olšavě. Tato lokalita je atraktivní především z hlediska přímého napojení cyklotrasou na
Uherské Hradiště.
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Území kolem Štěrkových jezer bylo vymezeno jako území, kde je nutné zpracovat
podrobnou územní studii, zaměřenou na detailní posouzení možných dopadů rekreačního
využití na kvalitu vod nejen ve Vodárenském jezeře, ale ve všech vodních plochách v dané
lokalitě. Územní studie rovněž stanoví podmínky z hlediska způsobu využití a z hlediska
kapacit návštěvníků a množství a rozsahu zde umístěných staveb. Rovněž budou stanoveny
podmínky napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a vyhodnocena míra možných
dopadů na životní prostředí a krajinný ráz. Doporučený rozsah území ke zpracování
detailnější studie je zakreslen ve výkresové dokumentaci.
Kartogram: KRC3 – Uherský Ostroh – Ostrožská Nová Ves – Kunovice
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4. Bilance ubytovacích kapacit
Územní studie vymezuje plochy pro sport a rekreaci, popř. pro občanskou vybavenost,
nezabývá se návrhem konkrétních ubytovacích zařízení. Záměry na jejich výstavbu jsou
uvedeny pouze v případě, že jsou již známy. Přesto je nutné z hlediska rekreačního
potenciálu území rámcově zbilancovat kapacity hromadných ubytovacích zařízení a
individuální rekreace a stanovit míru rozvojeschopnosti obcí a měst v této oblasti.

4.1. Hromadná ubytovací zařízení
Pro kvantifikaci kapacit hromadných ubytovacích zařízení byly použity:
aktualizované údaje ÚAP jednotlivých SO ORP řešeného území,
údaje ze Strategie dalšího rozvoje turistické oblasti Baťův kanál a vlastní šetření
Pro potřebu této studie byla šetřena lůžka pouze v jednoznačně rekreačních zařízeních, což
je srovnatelné s evidencí kapacit hromadných rekreačních zařízeních podle ČSÚ. Např.
v Kroměříži je celková kapacita hromadných ubytovacích zařízení cca 1970 lůžek, většinu
však tvoří sezónně pronajímatelné kapacity domovů mládeže a ubytovny sloužící spíše pro
dlouhodobé ubytování pracujících osob. Vlastní kapacita hotelů a penzionů je menší než 400
lůžek (s rozdíly podle použití různých zdrojů a eventuálního započtení přistýlek apod.).
Celkově lze konstatovat, že intenzita zatížení území hromadnými rekreačními zařízeními je
v celém řešeném území malá, pouze u Ostrožské Nové Vsi by mohla překročit celkově 100
lůžek/1000 obyvatel, což je i tak relativně málo. Rekreační funkce začíná dominovat v
sídlech až při poměru nad 500 lůžek/1000 obyvatel. V rekreačních územích v ČR (Krkonoše,
Jizerské hory, Beskydy nebo v okolí mnohých přehrad) řada obcí vykazuje hodnoty vyšší než
1000 lůžek/1000 obyvatel.
Zatížení řešeného území hromadnými ubytovacími zařízeními není tudíž limitujícím prvkem
využití území, v tabulce č. 1 byl uveden odhad potenciálu růstu kapacit hromadných
ubytovacích zařízení a druh doporučených zařízení.
Největší rozvojový potenciál najdeme v Kroměříži. Odhadovaná intenzita rekreačních lůžek
je na tak významné město, navíc spojené s památkami UNESCO, velmi nízká a je potřebné
ji zvýšit především nabídkou kvalitního ubytování hotelového typu doplněného penziony.
V Kroměříži je rovněž vyšší možnost využití ubytovacích kapacit po celý rok, atraktivní
prostředí historického města i řada pamětihodností a pozoruhodností (např. Arcibiskupské
sklepy apod.) vytváří vhodné pozadí např. pro kongresovou turistiku. Vhodný je i rozvoj
přechodného ubytování – autokemp (chatky, stany), např. v rozvojových plochách u
navrhovaného přístaviště Trávnické zahrady.
Situace v Uherském Hradišti je podobná, nicméně intenzita rekreačních lůžek je zde
podstatně vyšší, takže lze doporučit spíš doplnění stávající sítě hotelů a penzionů, rozvojový
potenciál je střední.
Specifická situace je v Ostrožské Nové Vsi, tak je již dnes vysoká intenzita rekreačních
lůžek, především díky Sirnatým lázním (kapacita 137 lůžek). Vzhledem ke specifičnosti
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tohoto zařízení a rovněž k potenciálu rozvoje rekreace v okolí Štěrkových jezer lze
předpokládat výstavbu dalších zařízení hotelového typu a penzionů.
Tabulka č. 1 Hromadná ubytovací zařízení
Stav
Intenzita
Počet lůžek
Obec
(rekreač.
celkem rekreační
lůžek na
1000 ob.)
Hulín
190
139
19,1
Chropyně
20
20
3,9
Kroměříž
1970
368
12,7
Kvasice
35
35
15,3
Střížovice
0
0
0,0
Bělov
18
18
66,2

Návrh
Potenciál
rozvoje

Doporuč.
zařízení

Střední
Střední
Velký
Malý
Malý
Střední

H,P
H,P
H,P,K
P
P
P

Napajedla

350

336

44,6

Střední

H,P

Otrokovice
Spytihněv
Žlutava

1140
50
0

403
50
30

21,7
28,9
27,4

Malý
Střední
Střední

?
P
P

Babice

66

66

36,7

Střední

Huštěnovice
Kněžpole
Kostelany nad
Moravou
Kunovice
Nedakonice

0
0

0
0

0,0
0,0

Střední
Malý

20

12

12,9

Malý

P

320
0

169
0

30,7
0,0

Střední
Malý

H,P

Ostrožská Nová
Ves

370

Staré Město
280
Uherské Hradiště
1110
Uherský Ostroh
50
H-hotel, P-penzion, K-kemp

Dále 80
karavanů a
200 stanů
v kempu
Pahrbek

Včetně
chalupy
k pronájmu

306

91,1

Velký

H,P

109
915
13

15,9
35,6
2,9

Střední
Střední
Střední

H,P
H,P
H,P
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4.2. Individuální rekreace
Kapacity individuální rekreace včetně druhého bydlení jsou územně diferencované, obecně
je jejich koncentrace v rámci řešeného území nižší, než v jiných rekreačně využívaných
oblastech. Současný stav, kdy není vyřešen problém evidence a vyhodnocení rekreačního
(druhého) bydlení v území, vede obvykle k podhodnocení existujících kapacit a rekreační
zátěže území rekreačních krajinných celků.
Problém evidence je patrný například u města Napajedla kde podle sdělení obce je 320
objektů individuální rekreace a 170 objektů bez kolaudace. Praktické rozlišení objektů
individuální rekreace v krajině je někdy velmi obtížné, evidence obcí zachycuje obvykle
pouze část objektů (například v rámci evidence platby odpadů). Část nově vznikajících
objektů je mnohdy kolaudována jako objekty pro zemědělské či jiné účely.
V tabulce č. 2 je uveden počet objektů individuální rekreace zjištěný na základě sdělení obcí
a celkový odhad upravený o počty objektů, vykazovaných ve sčítáních lidu, domů a bytů,
popř. o údaje zjištěné z průzkumů území. Dále je zde uveden potenciál rozvoje v jednotlivých
obcích, který může být podkladem pro upřesnění možností budování objektů individuální
rekreace v územních plánech, přičemž jde především o vymezování ploch pro bydlení
s výraznou rekreační atraktivitou. V těchto rekreačních lokalitách je dnes časté, že část nově
budovaných rodinných domů neslouží k trvalému bydlení, ale druhému (rekreačnímu
bydlení).
Největší rozvojový potenciál najdeme především v rozvojových plochách v Ostrožské Nové
Vsi a v Uherském Ostrohu, kde jsou vymezeny plochy potenciálně využitelné pro výstavbu
chatových osad. V současné době jsou tyto plochy v konfliktu s vymezenými ochrannými
pásmy vodních zdrojů. Řešení těchto územních střetů bude jedním z předmětů detailnější
územní studie. Střední potenciál vykazuje Kroměříž vzhledem k navrhovaným dvěma velkým
rozvojovým lokalitám pro sport a rekreaci a dále v souladu s dosavadním vývojem Bělov a
Žlutava.
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Tabulka č. 2 Individuální rekreace
Objekty
individuální
rekreace

Stav
Obec
Počet
chat

Počet
chalup

Hulín
Chropyně
Kroměříž
Kvasice
Sřížovice
Bělov

0
0
0
0
15

0
0
0
0
30

Objekty
individuální
rekreace
celkem
0
0
nezjištěno
0
0
45

Napajedla

-

-

Otrokovice
Spytihněv
Žlutava
Babice

0
30
110
75

0
0
13
40

Celkem
odhad IRI

Potenciál
rozvoje

20
10
50
10
5
50

Malý
Malý
Střední
Malý
Malý
Střední

320

490

Malý

0
30
123
115

10
30
125
120

Malý
Malý
Střední
Malý

Huštěnovice

3

1

4

25

Malý

Kněžpole
Kostelany
nad Moravou
Kunovice
Nedakonice

0

0

0

5

Malý

0

0

0

5

Malý

0
0

0
0

0
0

20
10

Malý
Malý

110

25

135

140

Velký

4

0

4

50

Malý

0

0

0

90

Malý

68

0

68

70

Střední

Ostrožská
Nová Ves
Staré Město
Uherské
Hradiště
Uherský
Ostroh
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5. Střety s limity využití území
V řešeném území se nachází celá řada limitů rozvoje území, které jsou zobrazeny ve
výkresu záměrů na provedení změn v území. Jedná se především o tyto limity územního
rozvoje:
průplavní spojení Dunaj – Odra – Labe (koridor vodní cesty byl pro potřeby této
studie stanoven v šíři 100 m, což odpovídá šířce říčních úseků vodní cesty),
ochrana přírody a krajiny,
těžba a ochrana nerostných surovin,
záplavová území,
chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod,
ochranná pásma vodních zdrojů,
ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů,
protipovodňová opatření,
ochrana zemědělského půdního fondu,
jiné limity
Střety záměrů na provedení změn s limity rozvoje území byly zpracovány pro území
komplexních rekreačních celků (KRC) a jsou uvedeny v tabulkách v přílohách č. 1-3. Tabulky
obsahují pro každý záměr na provedení změny v území tyto údaje:
označení záměru,
název záměru,
další specifikace,
typ střetu,
limit využití území,
popis řešení.
Přehled limitů rozvoje území, nacházejících se v řešeném území, je obsažen v tabulce
v příloze č. 4.
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6. Širší vztahy
Při návrhu cílových stavů dopravních systémů byla zohledněna dostupnost významných
pamětihodností a pozoruhodností v okolí řešeného území. Byla zhruba odhadnuta časová
dostupnost pro dopravu automobilovou, železniční, cyklistickou a pěší.
Vybrané lokality:
Kroměříž, zahrady a zámek, památka UNESCO a městská památková rezervace
(leží přímo na konci vodní cesty)
- pěšky 10 min.
Hrad Buchlov a kaple sv. Barbory
- autem 20 min. ze Starého Města
- na kole 1,5 hod. ze Starého Města
Zámek Buchlovice
- autem 10 min. ze Starého Města
- na kole 45 min. ze Starého Města
Přírodní park Chřiby
- autem 5 - 10 min. od vodní cesty v úseku od Otrokovic po Staré Město
- vlakem 20 min po trati Kroměříž – Zborovice a 10 min pěšky
- na kole 20 – 30 min. od vodní cesty v úseku od Otrokovic po Staré Město
- pěšky 40 min z Otrokovic
Staré Město, památník Velké Moravy (leží přímo na trase vodní cesty)
- pěšky 10 min.
Uherské Hradiště, městská památková zóna (leží přímo na trase vodní cesty)
- pěšky 10 min.
Uherský Ostroh, městská památková zóna (leží přímo na trase vodní cesty)
- pěšky 5 min.
Přírodní park Prakšická vrchovina
- autem 15 min. z Uherského Hradiště
- vlakem 15 min. z Uherského Hradiště do Popovic
- na kole 40 min. z Uherského Hradiště
Obce s výraznými lidovými tradicemi (Hluk, Vlčnov – jízda králů)
- autem 15 min. z Uherského Hradiště
- na kole 45 min. z Uherského Hradiště
Uherský Brod, městská památková zóna
- autem 25 min. z Uherského Hradiště
- vlakem 30 min. z Uherského Hradiště
- na kole 2 hod. z Uherského Hradiště
Luhačovice, lázně, městská památková zóna
- autem 30 min. z Uherského Hradiště i z Otrokovic
- vlakem 40 min. z Uherského Hradiště přes Uherský Brod
- na kole 2,5 hod z Uherského Hradiště
Zlín, městská památková zóna, památky moderní architektury, ZOO
- autem 15 min z Otrokovic
- vlakem 20 min. z Otrokovic
- na kole 45 min z Otrokovic
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Přírodní park Želechovické paseky
- autem 20 min. z Otrokovic
- na kole 1 hod. z Otrokovic
Holešov, městská památková zóna
- autem 15 min. z Kroměříže
- vlakem 25 min. z Kroměříže
- na kole 60 min z Kroměříže
Přírodní park Hostýnské vrchy
- autem 30 min z Kroměříže
- vlakem 40 min. z Kroměříže
- na kole 2,5 hod. z Kroměříže
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7. Rozvoj rekreace v obcích - záměry
7.1. Správní obvod ORP Kroměříž
7.1.1. Hulín (HU)
Návaznost na KRC1. Základním záměrem je vybudování cyklistického okruhu spojujícího
Kroměříž, Hulín a Záhlinice, který povede kolem přírodního parku Záhlinické rybníky a kolem
navazujících rybníků a štěrkopískového jezera. Napojení na vodní cestu bude řešeno
přístavištěm u ústí Rusavy. Na tento okruh budou napojeny plochy pro rozvoj rekreace,
tábořiště a plochy pro odstavení motorových vozidel. Dále je nutné vytipovat plochy pro
hromadná ubytovací zařízení
Ubytovací kapacity
Hromadná ubytovací zařízení
- Intenzita (počet rekreačních lůžek na 1000 obyv.): 19,1
- Potenciál rozvoje: střední
- Doporučená zařízení: hotely, penziony
Individuální rekreace
- Odhadovaný počet objektů individuální rekreace: 20
- Potenciál rozvoje: malý
Infrastruktura vodní cesty
Plocha pro přístaviště Záhlinické rybníky (k.ú. Hulín, při ústí Rusavy) – přístavní
hrana s vývazištěm, viz Priority výstavby přístavišť na Baťově kanále (PRIORITA 5)
– HU.1
Plocha pro potenciální kotviště malých plavidel (proti proudu Rusavy, co nejblíže
k Novému rybníku) – HU.2
Plocha pro potenciální rozšíření koryta Rusavy – umožnit vplutí menších plavidel –
HU.3
Občanská vybavenost
Plocha pro rozšíření areálu pivovaru (k.ú. Záhlinice) – HU.4
Rekreace a sport
Plocha pro agroturistiku (k.ú. Chrášťany u Hulína) – HU.5
Plocha tábořiště u Záhlinických rybníků, u potenciálního kotviště malých plavidel –
HU.6
Plocha pro rekreaci a sport u štěrkopískového jezera (nutno najít kompromis mezi
rekreačním a vodárenským využitím) – HU.7
Územní rezerva – plocha pro potenciální rekreační využití v souvislosti se
štěrkopískovými jezery – HU.KR.1
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Doprava cyklistická
Koridor cyklostezky Hulín – Kvasice; napojení na regionální cyklostezku 5033 –
převedení z I/55, napojení na Kostelní ul., dále kolem Záhlinických rybníků a toku
Rusavy, od ústí Rusavy vést při levém břehu řeky Moravy – HU.8a, HU.8b
Územní rezerva – lávka přes řeku Rusavu (u ústí Rusavy do řeky Moravy) – HU.9
Cyklotrasa propojující stávající cyklotrasu 5034 a navrhovaný koridor cyklostezky
HU.8a – CT.1
Cyklotrasa Kroměříž – Kvasice, v Kroměříži napojit na páteřní cyklotrasu 47 a
trasovat dále po levém břehu Moravy, využít navrženou lávku přes Rusavu (HU.9) a
napojit na koridor cyklostezky HU.8b – CT.2
Doprava ostatní
Koridor účelové komunikace spojující plochu pro rekreační využití u štěrkopískového
jezera a silnici I/47 - HU.KR.2
Plocha parkoviště v návaznosti na cyklistickou dopravu a plochu pro sport a rekreaci
u štěrkopískového jezera – HU.10
Ochrana přírody a krajiny a plochy přírodního charakteru
Vodní plochy vzniklé po dokončení po dokončení těžby - HU.11a, HU.11b
Plochy pro krajinnou zeleň, vytvořit v souvislosti s rozvojem území u štěrkopískových
jezer – HU.12a, HU.12b
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7.1.2. Chropyně (CHR)
Základním záměrem je posílit atraktivitu města a zlepšit podmínky cyklistického napojení na
Kroměříž, přičemž je nutné vytipovat plochy pro hromadná ubytovací zařízení.
Ubytovací kapacity
Hromadná ubytovací zařízení
- Intenzita (počet rekreačních lůžek na 1000 obyv.): 3,9
- Potenciál rozvoje: střední
- Doporučená zařízení: hotely, penziony
Individuální rekreace
- Odhadovaný počet objektů individuální rekreace: 10
- Potenciál rozvoje: malý
Infrastruktura vodní cesty
Nevymezeny
Občanská vybavenost
Plocha pro výstavbu wellness centra (k.ú. Chropyně, v blízkosti sportovního areálu) –
CHR.1
Rekreace a sport
Plocha pro výstavbu sportovní haly – CHR.2
Doprava cyklistická
Koridor pro cyklostezku Chropyně – Plešovec – Kroměříž (část cyklotrasy 47) –
přeložka mimo silnici II/435; vymezit při souběhu cyklotrasy 47 se silnicí) – CHR.3a,
CHR.3b
Cyklotrasa Chropyně – Bezměrov; trasovat z centra města po silnici Chropyně –
Kojetín, dále pak po účelové komunikaci spojující Chropyni s Bezměrovem s využitím
mostu přes Moravu – CT.3
Cyklotrasa Chropyně – Hulín; trasovat po silnici Chropyně – Skaštice – Hulín, před
Hulínem napojit po účelových komunikacích na cyklotrasu 5033 – CT.4
Doprava ostatní
Nevymezeny
Ochrana přírody a krajiny a plochy přírodního charakteru
Nevymezeny
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7.1.3. Kroměříž (KR)
Návaznost na KRC1. Základním záměrem je zlepšit kvalitu přístaviště jako nástupního místa
pro návštěvu města. Dále je třeba dobudovat okružní cyklostezku kolem Záhlinických rybníků
a vymezit územní rezervu pro sport a rekreaci u štěrkopískového jezera. Jihovýchodní
obchvat města je nutné trasovat s omezením dopadů na lokalitu u letiště, kde by byla
vymezena územní rezerva pro rozvoj rekreace s návazností na nové přístaviště Trávnické
zahrady. Je nutné vytipovat plochy pro hromadná ubytovací zařízení
Ubytovací kapacity
Hromadná ubytovací zařízení
- Intenzita (počet rekreačních lůžek na 1000 obyv.): 12,7
- Potenciál rozvoje: velký
- Doporučená zařízení: hotely, penziony, kempy
Individuální rekreace
- Odhadovaný počet objektů individuální rekreace: 50
- Potenciál rozvoje: střední
Infrastruktura vodní cesty
Plocha pro rozšíření přístaviště Erbenovo nábřeží (s vytipováním ploch pro výstavbu
základního zázemí pro toto přístaviště) – KR.1
Plocha pro výstavbu vysokovodního stání na levém břehu Moravy (Švabinského
nábřeží) – KR.2
Plocha pro přístaviště Trávnické zahrady (k.ú. Kroměříž, v blízkosti areálu letiště) –
přístavní hrana s vývazištěm, viz Priority výstavby přístavišť na Baťově kanále
(PRIORITA 3) – KR.3
Občanská vybavenost
Plocha pro rozhlednu (k.ú. Kroměříž, lokalita Na Barbořině) – KR.4
Rekreace a sport
Plocha pro autokemp (k.ú. Kroměříž, v sousedství letiště) – KR.5
Plocha pro sport a rekreaci (k.ú. Kroměříž, v sousedství letiště) – KR.6a, KR.6b
Územní rezerva – plocha pro potenciální rekreační využití v sousedství letiště (k.ú.
Kroměříž) – KR.7
Plocha pro rekreační využití u štěrkopískového jezera po ukončení těžby (k.ú. Bílany,
při hranici s Hulínem) – KR.8
Územní rezerva – plocha pro potenciální rekreační využití v souvislosti se
štěrkopískovými jezery – HU.KR.1
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Doprava cyklistická
Koridor cyklostezky Trávník (od hřbitova) – Střížovice – Kvasice; podél silnice II/367 a
dále ze Střížovic v trasách účelových komunikací kolem EVL Bašnov do Kvasic (ke
sportareálu u hřiště) – KR.ST.KV.1a, KR.ST.KV.1b
Koridor cyklostezky propojující navrhovanou cyklostezku Trávník – Střížovice –
Kvasice a páteřní stezku 47 – KR.9
Koridor cyklostezky podél trasy jihovýchodního obchvatu města; využití navrženého
mostu přes Moravu a napojení na páteřní cyklostezku a dále jižním obchvatem Bílan
na rekreační ploch u štěrkových jezer a potažmo cyklotrasu 5033 – KR.10
Koridor cyklostezky – jižní obchvat Bílan; spojení Kroměříže na plochy pro rekreaci u
štěrkopískových jezer a dále pak na cyklotrasu 5033 – KR.11
Koridor páteřní cyklostezky – dokončení úseku po hrázi pravého břehu Moravy až do
Kroměříže – KR.12
Územní rezerva – plocha pro lávku (k.ú. Kroměříž, při stávajícím železničním mostě)
– KR.13
Cyklotrasa Kroměříž – Kvasice, v Kroměříži napojit na páteřní cyklotrasu 47 a
trasovat dále po levém břehu Moravy, využít navrženou lávku přes Rusavu (HU.9) a
napojit na koridor cyklostezky HU.8b – CT.2
Cyklotrasa Chropyně – Hulín, trasovat po silnici Chropyně – Skaštice – Hulín, před
Hulínem napojit po účelových komunikacích na cyklotrasu 5033 – CT.4
Doprava ostatní
Koridor účelové komunikace spojující plochu pro rekreační využití u štěrkopískového
jezera a silnici I/47 - HU.KR.2
Plocha parkoviště v návaznosti na rekreační plochy u letiště, přístaviště Trávnické
zahrady a cyklistickou dopravu – KR.14
Plocha pro parkování v návaznosti na cyklistickou dopravu na páteřní cyklostezce –
KR.15
Plocha pro parkování v návaznosti na cyklistickou dopravu a územní rezervu pro
sport a rekreaci u štěrkopískového jezera – KR.16
Ochrana přírody a krajiny a plochy přírodního charakteru
Plochy krajinné zeleně v souvislosti s rozvojem území v lokalitě u štěrkopískových
jezer – KR.18
Kompenzační opatření za újmu na životním prostředí při stavbě dálnice (lesopark a
rybníčky) – KR.19a, KR.19b, KR.19c
Plocha krajinné zeleně v souvislosti s rozvojem rekreačních ploch v lokalitě u letiště
(k.ú. Kroměříž) – KR.20
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7.1.4. Kvasice (KV)
Návaznost na KRC1. Hlavním záměrem je vyřešit napojení centra obce a připravovaného
přístaviště na páteřní cyklostezku, podpořit rozvoj lokality u hřiště, rozhodnout o vedení
cyklostezky směrem do Otrokovic a zlepšit parametry přemostění pro cyklisty přes Moravu
včetně napojení na Tlumačov jeho větší integrace do systému vodní cesty.
Ubytovací kapacity
Hromadná ubytovací zařízení
- Intenzita (počet rekreačních lůžek na 1000 obyv.): 15,3
- Potenciál rozvoje: malý
- Doporučená zařízení: penziony
Individuální rekreace
- Odhadovaný počet objektů individuální rekreace: 10
- Potenciál rozvoje: malý
Infrastruktura vodní cesty
Plocha pro přístaviště Kvasice (k.ú. Kvasice, u budovy bývalého Svazarmu) –
přístavní hrana s vývazištěm a sjezdem pro lodě, viz Priority výstavby přístavišť na
Baťově kanále (PRIORITA 3) – KV.1
Občanská vybavenost
Nevymezeny
Rekreace a sport
Územní rezerva – plocha pro potenciální rekreační využití po ukončení těžby (k.ú.
Kvasice) – KV.2
Doprava cyklistická
Koridor cyklostezky Kvasice – Otrokovice (varianta A, levobřežní) – vymezit po hrázi
Moravy, zajistit napojení centra obce – KV.3a
Koridor cyklostezky Kvasice – Otrokovice (varianta B, pravobřežní) – stávající trasu
cyklotrasy 47 vymezit po hrázi pravého břehu Moravy – mimo silnici Kvasice –
Otrokovice (terénní překážky na břehu řeky); napojení na centrum je zajištěno
stávajícím úsekem cyklotrasy 47 – KV.3b
Koridor cyklostezky Kvasice – Tlumačov (spojuje obec a páteřní cyklostezku
s nebližším vlakovým nádražím) – vymezit podél silnice II/367 – KV.4
Územní rezerva – plocha pro lávku v souběhu se stávajícím silničním mostem přes
řeku Moravu – KV.5
Koridor cyklostezky Trávník (od hřbitova) – Střížovice – Kvasice; podél silnice II/367 a
dále ze Střížovic v trasách účelových komunikací kolem EVL Bašnov do Kvasic (ke
sportareálu u hřiště) – KR.ST.KV.1a, KR.ST.KV.1b
Cyklotrasa Kvasice – Sulimov (napojení páteřní cyklostezky směrem na Chřiby –
resp. na regionální cyklotrasu 5014) – CT.5
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Doprava ostatní
Plochy pro parkování v návaznosti na cyklistickou dopravu – KV.6
Ochrana přírody a krajiny a plochy přírodního charakteru
Nevymezeny
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7.1.5. Střížovice (ST)
Součást KRC1. Hlavním záměrem je zlepšit parametry cyklistického spojení na Kroměříž a
připojení na páteřní cyklostezku.
Ubytovací kapacity
Hromadná ubytovací zařízení
- Intenzita (počet rekreačních lůžek na 1000 obyv.): 0,0
- Potenciál rozvoje: malý
- Doporučená zařízení: penziony
Individuální rekreace
- Odhadovaný počet objektů individuální rekreace: 5
- Potenciál rozvoje: malý
Infrastruktura vodní cesty
Nevymezeny
Občanská vybavenost
Nevymezeny
Rekreace a sport
Územní rezerva – plocha pro potenciální rekreační využití po ukončení těžby (k.ú.
Střížovice u Kvasic) – ST.1
Doprava cyklistická
Koridor cyklostezky Trávník (od hřbitova) – Střížovice – Kvasice; podél silnice II/367 a
dále ze Střížovic v trasách účelových komunikací kolem EVL Bašnov do Kvasic (ke
sportareálu u hřiště) – KR.ST.KV.1a, KR.ST.KV.1b
Cyklotrasa Střížovice – Bařice (napojení na cyklotrasu 5014) – trasovat po stávajících
účelových komunikacích a silnicích III. třídy – CT.6
Doprava ostatní
Nevymezeny
Ochrana přírody a krajiny a plochy přírodního charakteru
Nevymezeny
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7.2. Správní obvod ORP Otrokovice
7.2.1. Bělov (BĚ)
Rozvoj závisí především na vybudování plavební komory na jezu, na kterou navážou plochy
přístaviště a další vybavenost (např. kemp). Posílení atraktivity obce v rámci trojúhelníku
Otrokovice – Žlutava – Bělov. Důležitá je podpora rozvoje území mezi obcí a plavební
komorou.
Ubytovací kapacity
Hromadná ubytovací zařízení
- Intenzita (počet rekreačních lůžek na 1000 obyv.): 66,2
- Potenciál rozvoje: střední
- Doporučená zařízení: penziony
Individuální rekreace
- Odhadovaný počet objektů individuální rekreace: 50
- Potenciál rozvoje: střední
Infrastruktura vodní cesty
Plocha pro plavební komoru na bělovském jezu, přístaviště a základní vybavenost
v horní rejdě plavební komory – BĚ.1
Občanská vybavenost
Plocha pro wellness centrum spojené s jízdárnou (k.ú. Bělov) – BĚ.2
Rekreace a sport
Plocha pro kemp (k.ú. Bělov, poblíž plavební komory) – BĚ.3
Plocha pro rekreační a sportovní využití (např. pro letecké modeláře apod.) – BĚ.4
Územní rezerva - plocha pro sportovní a rekreační aktivity (rozvoj území v souvislosti
s výstavbou plavební komory, k.ú. Bělov) – BĚ.5
Plocha pro rekreační a sportovní využití při pravém břehu řeky Moravy, úpatí kopce
Tresný – BĚ.ŽL.1
Doprava cyklistická
Koridory cyklostezky Bělov – plavební komora; vést v souběhu s místní komunikací
v Bělov – Otrokovice (Štěrkoviště) – BĚ.6
Koridor cyklostezky Kvasice – Otrokovice (varianta B, pravobřežní) – stávající trasu
cyklotrasy 47 vymezit po hrázi pravého břehu Moravy – mimo silnici Kvasice –
Otrokovice (terénní překážky na břehu řeky) – KV.3b
Cyklotrasa Bělov – Nová Dědina; navázat na páteřní cyklotrasu 47 a trasovat již před
obcí podél koryta Širokého potoka a dále kolem odkaliště, u Nové Dědiny napojit na
cyklotrasu 5015 – CT.7a
Cyklotrasa Bělov – Nová Dědina; navázat na páteřní cyklotrasu 47 před Bělovem,
vést přes obec, kolem odkaliště a napojit na cyklotrasu 5015 – CT.7b
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Doprava ostatní
Plocha pro parkoviště v návaznosti na rozvoj území u plavební komory a cyklistickou
dopravu – BĚ.7
Ochrana přírody a krajiny a plochy přírodního charakteru
Nevymezeny
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7.2.2. Napajedla (NA)
Návaznost na KRC2. Hlavním záměrem je rozvoj oblasti kolem rekreačního střediska
Pahrbek, zlepšení propojení cyklostezkou po břehu Moravy a další expanze směrem ke
Spytihněvi (Relax Region). Významný dopad na rozvoj celé vodní cesty by mělo propojení
slepého ramene u Pahrbku s řekou a vybudování bazénového přístavu. Je nutné vytipovat
plochy pro hromadná ubytovací zařízení.
Ubytovací kapacity
Hromadná ubytovací zařízení
- Intenzita (počet rekreačních lůžek na 1000 obyv.): 44,6
- Potenciál rozvoje: střední
- Doporučená zařízení: hotely, penziony
- Poznámka: navíc 80 karavanů a 200 stanů v kempu Pahrbek
Individuální rekreace
- Odhadovaný počet objektů individuální rekreace: 490
- Potenciál rozvoje: malý
- Poznámka: navíc 170 objektů bez kolaudace
Infrastruktura vodní cesty
Územní rezerva - bazénový přístav Napajedla – Pahrbek (k.ú. Napajedla, u
rekreačního střediska Pahrbek) – přístavní hrana s vývazištěm a sjezdem pro lodě,
viz Priority výstavby přístavišť na Baťově kanále (PRIORITA 2) – NA.1
Občanská vybavenost
Plocha pro hotel a wellness centrum (k.ú. Napajedla, v centru města) – NA.2
Rekreace a sport
Plochy pro rekreační areál navazující na stávající rekreační středisko Pahrbek (k.ú.
Napajedla) – NA.3a, NA.3b
Plocha pro rozšíření rekreačního střediska Pahrbek (k.ú. Napajedla) – NA.4
Plocha pro rekreační využití v souvislosti s dalším rozvojem rekreace v lokalitě
Pahrbek (k.ú. Napajedla) – rezervní plocha – NA.5
Plochy pro rekreační využití, záměr Relax Region (k.ú. Napajedla, k.ú. Spytihněv,
kooperace obou obcí) – NA.6a, NA.6b, NA.6c
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Doprava cyklistická
Koridor cyklostezky Napajedla – Spytihněv (součást páteřní cyklostezky/trasy, u
střediska Pahrbek trasovat po břehu řeky) – NA.SP.1
Koridor cyklostezky Pahrbek – Skleníky – NA.SP.2
Koridor cyklostezky v rámci Relax Regionu, propojení koridorů NA.SP.1 a NA.SP.2 –
NA.7
Koridor cyklostezky propojující cyklotrasu 473 (resp. Otrokovice, Bělov, Žlutavu) a
Napajedla po pravém břehu řeky Moravy – NA.ŽL.1
Cyklotrasa Žlutava – Napajedla (propojení regionální cyklotrasy 473 a centra
Napajedel) – vést po silnici Žlutava – Napajedla a dále po účelových komunikacích –
CT.8a, CT.8b
Cyklotrasa Spytihněv (Skleníky, Relax region) – Kněžpole, varianta A; po účelových
komunikacích přes Kněžpolský les a napojit v Kněžpoli na stávající cyklotrasu 5055 –
CT.9a
Cyklotrasa Spytihněv (Relax region) – Kněžpole, varianta B; propojení na stávající
cyklotrasu 5055 podél toku Buravy – navrhované cyklotrasy – CT.9b
Doprava ostatní
Koridor příjezdové komunikace a cyklotrasy k rekreačnímu objektu Skleníky (resp. k
plochám Relax Regionu); navazuje na místní komunikaci Napajedla – Topolná –
NA.SP.3
Koridor příjezdové komunikace k rekreačním plochám Relax Regionu; navazuje na
místní komunikaci Napajedla – Topolná – NA.8
Plochy pro parkování v souvislosti s rozvojem rekreace v lokalitě Relax Region –
NA.9a, NA.9b
Ochrana přírody a krajiny a plochy přírodního charakteru
Vodní plochy vzniklé po ukončení těžby (Relax Region) – NA.10a, NA.10b, NA.10c
Plochy přírodního charakteru v rámci Relax Regionu – NA.11a, NA.11b, NA.11c,
NA.11d, NA.11e
Plochy krajinné zeleně (Relax Region) – NA.12a, NA.12b
Plocha přírodního charakteru – Mokřady v polní trati Pěny – NA.13
Plocha přírodního charakteru v lokalitě Pahrbek - NA.14
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7.2.3. Otrokovice (OTR)
Hlavním záměrem je propojení již existujících atraktivit ve městě s vodní cestou (velký
význam bude mít plavební komora u bělovského jezu) a zlepšení vazby na Zlín. Jako zázemí
pro rekreaci v přírodě bude sloužit vrch Tresný v rámci trojúhelníku Otrokovice – Žlutava –
Bělov.
Ubytovací kapacity
Hromadná ubytovací zařízení
- Intenzita (počet rekreačních lůžek na 1000 obyv.): 21,7
- Potenciál rozvoje: malý
- Doporučená zařízení: neurčeno
Individuální rekreace
- Odhadovaný počet objektů individuální rekreace: 10
- Potenciál rozvoje: malý
Infrastruktura vodní cesty
Nevymezeny
Občanská vybavenost
Plocha pro relaxační areál (k.ú. Otrokovice, v blízkosti přístaviště) – nalézt kompromis
se zájmy ochrany přírody – OTR.1
Rekreace a sport
Plocha pro rozšíření areálu Trávníky (k.ú. Otrokovice) – OTR.2
Plocha pro služby cestovního ruchu, volnočasové aktivity (k.ú. Otrokovice, lokalita
soutoku Moravy a Dřevnice) – v současnosti je zde vymezena plocha pro přístaviště
v souvislosti s průplavem D-O-L – OTR.3
Doprava cyklistická
Koridor cyklostezky Otrokovice – Zlín (k.ú. Otrokovice) – podél pravého břehu
Dřevnice – OTR.4
Koridor cyklostezky propojující navrhovanou cyklostezku Otrokovice – Zlín, stávající
cyklotrasu 471 a areál Štěrkoviště – vést v souběhu s ulicí Tomáše Bati, část této
cyklostezky již existuje – OTR.5
Doprava ostatní
Plocha pro parkování v souvislosti s cyklistickou dopravou – OTR.6
Ochrana přírody a krajiny a plochy přírodního charakteru
Nevymezeny
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7.2.4. Spytihněv (SP)
Součást KRC2. Hlavním záměrem je oživení prostoru kolem plavební komory (vstup do
Baťova kanálu) a elektrárny s napojením na rekreační středisko Skleníky na straně jedné a
na obec na straně druhé. Další expanze je možná ve směru k Napajedlům (Relax region).
Významným přínosem by bylo vybudování bazénového přístavu ve slepém rameni řeky
Moravy. Tím by se vodní cesta významně přiblížila centru obce.
Ubytovací kapacity
Hromadná ubytovací zařízení
- Intenzita (počet rekreačních lůžek na 1000 obyv.): 28,9
- Potenciál rozvoje: střední
- Doporučená zařízení: penziony
Individuální rekreace
- Odhadovaný počet objektů individuální rekreace: 30
- Potenciál rozvoje: malý
Infrastruktura vodní cesty
Plocha pro rozšíření stávajícího přístavu (k.ú. Spytihněv) – SP.1
Plocha pro bazénový přístav (k.ú. Spytihněv) – přístav bazénového typu se sjezdem
pro lodě, viz Priority výstavby přístavišť na Baťově kanále (PRIORITA 3) – SP.2
Občanská vybavenost
Nevymezeny
Rekreace a sport
Plocha pro rekreační využití v rámci Relax Regionu (k.ú. Spytihněv) – SP.3
Doprava cyklistická
Koridor cyklostezky Napajedla – Spytihněv (součást páteřní cyklostezky/trasy, u
střediska Pahrbek trasovat po břehu řeky) – NA.SP.1
Koridor cyklostezky Pahrbek – Skleníky – NA.SP.2
Cyklotrasa Spytihněv (Skleníky, Relax region) – Kněžpole, varianta A, , po účelových
komunikacích přes Kněžpolský les a napojit v Kněžpoli na stávající cyklotrasu 5055 –
CT.9a
Cyklotrasa Spytihněv (Relax region) – Kněžpole, varianta B, propojení na stávající
cyklotrasu 5055 podél toku Buravy – navrhované cyklotrasy – CT.9b
Cyklotrasa Spytihněv – Halenkovice – vést po účelové komunikaci, přes vyvýšeninu
Maková, napojit v Halenkovicích na cyklotrasu 5015 – CT.10
Doprava ostatní
Koridor příjezdové komunikace a cyklotrasy k rekreačnímu objektu Skleníky (resp. k
plochám Relax Regionu), navazuje na místní komunikaci Napajedla – Topolná –
NA.SP.3
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Ochrana přírody a krajiny a plochy přírodního charakteru
Plochy přírodního charakteru v rámci Relax Regionu – SP.4a, SP.4b, SP.4c, SP.4d
Plocha pro vrbové arboretum (k.ú. Spytihněv, při řece Moravě, v sousedství
navrhovaného bazénového přístavu) – SP.5
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7.2.5. Žlutava (ŽL)
Hlavním záměrem je posílení atraktivity obce pro návštěvníky a zlepšení vazeb na Bělov a
především na Otrokovice s využitím rekreačního potenciálu vrchu Tresný.
Ubytovací kapacity
Hromadná ubytovací zařízení
- Intenzita (počet rekreačních lůžek na 1000 obyv.): 27,4
- Potenciál rozvoje: střední
- Doporučená zařízení: penziony
Individuální rekreace
- Odhadovaný počet objektů individuální rekreace: 125
- Potenciál rozvoje: střední
Infrastruktura vodní cesty
Nevymezeny
Občanská vybavenost
Plocha pro rozhlednu (k.ú. Žlutava, v sousedství agroturistického areálu) – ŽL.1
Rekreace a sport
Plocha pro sportovní areál (k.ú. Žlutava, u místní mateřské školy) – ŽL.2
Plocha pro rekreační a sportovní využití při pravém břehu řeky Moravy, úpatí kopce
Tresný – BĚ.ŽL.1
Plocha pro rozšíření areálu fotbalového hřiště (tenisové kurty) – ŽL.3
Doprava cyklistická
Koridor cyklostezky v rámci navrhované cyklotrasy Žlutava – Napajedla (CT.8a,
CT.8b) – ŽL.3
Koridor cyklostezky propojující cyklotrasu 473 (resp. Otrokovice, Bělov, Žlutavu) a
Napajedla po pravém břehu řeky Moravy – NA.ŽL.1
Cyklotrasa Žlutava – Napajedla (propojení regionální cyklotrasy 473 a centra
Napajedel) – vést po silnici Žlutava – Napajedla a dále po účelových komunikacích –
CT.8a, CT.8b
Doprava ostatní
Nevymezeny
Ochrana přírody a krajiny a plochy přírodního charakteru
Nevymezeny
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7.3. Správní obvod ORP Uherské Hradiště
7.3.1. Babice (BA)
Součást KRC2. Hlavním záměrem je rozvoj vybavenosti v okolí přístaviště v návaznosti na
centrum obce. Velký význam může mít realizace přístavu bazénového vedle této lokality.
Posílení významu Babic by mělo oživení ploch kolem plavební komory, realizace přístaviště
Uhliska s vazbou na chatovou oblast a dále realizace cyklostezky do Kněžpole (nutnost
výstavby lávky přes Moravu) – napojení Babic na Kněžpolský les.
Ubytovací kapacity
Hromadná ubytovací zařízení
- Intenzita (počet rekreačních lůžek na 1000 obyv.): 36,7
- Potenciál rozvoje: malý
- Doporučená zařízení: neurčeno
- Poznámka: včetně chalupy k pronajmutí
Individuální rekreace
- Odhadovaný počet objektů individuální rekreace: 120
- Potenciál rozvoje: malý
Infrastruktura vodní cesty
Plocha pro bazénový přístav (k.ú. Babice u Uherského Hradiště); přístav bazénového
typu se sjezdem pro lodě s možností dalšího rozvoje, viz Priority výstavby přístavišť
na Baťově kanále (PRIORITA 3) – BA.1
Plocha pro přístaviště Babice – Uhliska (k.ú. Babice u Uherského Hradiště) –
přístavní hrana s vývazištěm, viz Priority výstavby přístavišť na Baťově kanále
(PRIORITA 5) – BA.2
Občanská vybavenost
Nevymezeny
Rekreace a sport
Územní rezerva pro potenciální rekreační využití v souvislosti s rozvojem bazénové
přístavu – BA.3
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Doprava cyklistická
Územní rezerva – plocha pro lávku (k.ú. Babice u Uherského Hradiště, k.ú. Kněžpole
u Uherského Hradiště, k.ú. Huštěnovice, kooperace všech tří obcí) – spojení páteřní
cyklostezky, Babic a Huštěnovic na izolované Kněžpole a EVL Kněžpolský les –
BA.KN.HN.1
Koridor cyklostezky Babice (Uhliska) – Kněžpole; trasovat přes lokalitu Uhliska, dále
přes navrhovanou lávku a EVL Kněžpolský les – BA.KN.HN.2
Cyklotrasa Babice – Sušice - Kudlovice (spojení páteřní cyklostezky, centra Babic a
dále na Kudlovice); napojit koridor BA.4 a trasovat přes železniční přejezd, dále po
účelových komunikacích, v Sušici napojit na cyklotrasu 5014 bazénového přístavu –
CT.11a
Cyklotrasa Babice – Kudlovice (spojení páteřní cyklostezky, centra Babic a dále na
Kudlovice); napojit na páteřní cyklostezku v místě navrhovaného bazénového
přístavu, vést přes centrum Babic, dále kolem hřbitova po silnici III. třídy Babice –
Kudlovice na cyklotrasu 5014 – CT.11b
Cyklotrasa Uherské Hradiště – Rybárny – Huštěnovice – Babice; pomocí navrhované
lávky přes řeku Moravu (UH.8c – prodloužení ulice U Brány v UH) propojit cyklotrasu
47 s lokalitou Rybárny ve Starém Městě a dále vést po trase zrušeného úseku CT 47
směrem k lokalitě Uhliska (zajistit napojení Huštěnovic a lokality Louky ve Starém
Městě) – CT.12
Cyklotrasa Huštěnovice – Babice (dokončit propojení obcí pomocí cyklotrasy po
místních a účelových komunikacích v návaznosti na již existující úseky cyklostezky);
v Babicích napojit na navrhovanou cyklotrasu Babice – Kudlovice; u Huštěnovic
napojit cyklotrasu na vlakové nádraží – CT.13
Doprava ostatní
Koridor silniční a cyklistické dopravy k navrhovanému bazénovému přístavu – BA.4
Plocha pro parkování v souvislosti s bazénovým přístavem a cyklistickou dopravou při
vodní cestě – BA.5
Ochrana přírody a krajiny a plochy přírodního charakteru
Nevymezeny

Rozvoj rekreace v širším prostoru Baťova kanálu – územní studie

49

7.3.2. Huštěnovice (HN)
Součást KRC2. Hlavním záměrem je zlepšit dostupnost obce z vodní cesty výstavbou
přístaviště a doplněním ploch ubytovacích kapacit.
Ubytovací kapacity
Hromadná ubytovací zařízení
- Intenzita (počet rekreačních lůžek na 1000 obyv.): 0,0
- Potenciál rozvoje: střední
- Doporučená zařízení: neurčeno
Individuální rekreace
- Odhadovaný počet objektů individuální rekreace: 25
- Potenciál rozvoje: malý
- Poznámka: včetně 20 prázdných chalup
Infrastruktura vodní cesty
Plocha pro přístaviště Huštěnovice (k.ú. Huštěnovice, při pravém břehu kanálu u
rybníku) – přístavní hrana s vývazištěm, viz Priority výstavby přístavišť na Baťově
kanále (PRIORITA 4) – HN.1
Občanská vybavenost
Nevymezeny
Rekreace a sport
Nevymezeny
Doprava cyklistická
Územní rezerva – plocha pro lávku (k.ú. Babice u Uherského Hradiště, k.ú. Kněžpole
u Uherského Hradiště, k.ú. Huštěnovice, kooperace všech tří obcí) – spojení páteřní
cyklostezky, Babic a Huštěnovic na izolované Kněžpole a EVL Kněžpolský les –
BA.KN.HN.1
Koridor cyklostezky Babice (Uhliska) – Kněžpole, trasovat přes lokalitu Uhliska, dále
přes navrhovanou lávku a EVL Kněžpolský les – BA.KN.HN.2
Cyklotrasa Uherské Hradiště – Rybárny – Huštěnovice – Babice; pomocí navrhované
lávky přes řeku Moravu (UH.8c – prodloužení ulice U Brány v UH) propojit cyklotrasu
47 s lokalitou Rybárny ve Starém Městě a dále vést po trase zrušeného úseku CT 47
směrem k lokalitě Uhliska (zajistit napojení Huštěnovic a lokality Louky ve Starém
Městě) – CT.12
Cyklotrasa Huštěnovice – Babice (dokončit propojení obcí pomocí cyklotrasy po
místních a účelových komunikacích v návaznosti na již existující úseky cyklostezky);
v Babicích napojit na navrhovanou cyklotrasu Babice – Kudlovice; u Huštěnovic
napojit cyklotrasu na vlakové nádraží – CT.13
Cyklotrasa propojující Huštěnovice a cyklotrasu 5014 (Jalubí, Sušice); trasovat po
místních a účelových komunikacích – CT.14a, CT.14b
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Doprava ostatní
Nevymezeny
Ochrana přírody a krajiny a plochy přírodního charakteru
Plocha vodní (produkční účely) – HN.2
Plochy přírodního charakteru v rámci komplexní revitalizace území u Huštěnovic (k.ú.
Huštěnovice, prostor mezi obcí a Baťovým kanálem) – HN.3
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7.3.3. Kněžpole (KN)
Součást KRC2. Hlavním záměrem je zlepšit návaznost obce na vodní cestu. Významný
dopad by mělo přemostění Moravy u chatové oblasti Uhliska a návazná cyklostezka přes
Kněžpolský les.
Ubytovací kapacity
Hromadná ubytovací zařízení
- Intenzita (počet rekreačních lůžek na 1000 obyv.): 0,0
- Potenciál rozvoje: malý
- Doporučená zařízení: neurčeno
Individuální rekreace
- Odhadovaný počet objektů individuální rekreace: 5
- Potenciál rozvoje: malý
Infrastruktura vodní cesty
Nevymezeny
Občanská vybavenost
Nevymezeny
Rekreace a sport
Nevymezeny
Doprava cyklistická
Územní rezerva – plocha pro lávku (k.ú. Babice u Uherského Hradiště, k.ú. Kněžpole
u Uherského Hradiště, k.ú. Huštěnovice, kooperace všech tří obcí) – spojení páteřní
cyklostezky, Babic a Huštěnovic na izolované Kněžpole a EVL Kněžpolský les –
BA.KN.HN.1
Koridor cyklostezky Babice (Uhliska) – Kněžpole, trasovat přes lokalitu Uhliska, dále
přes navrhovanou lávku a EVL Kněžpolský les – BA.KN.HN.2
Cyklotrasa Spytihněv (Skleníky, Relax region) – Kněžpole, varianta A, , po účelových
komunikacích přes Kněžpolský les a napojit v Kněžpoli na stávající cyklotrasu 5055 –
CT.9a
Cyklotrasa Spytihněv (Relax region) – Kněžpole, varianta B, propojení na stávající
cyklotrasu 5055 podél toku Buravy – navrhované cyklotrasy – CT.9b
Cyklotrasa Jarošov – Uhliska; na konci obce Jarošov navázat na cyklotrasu 5055 a
vést po levém břehu řeky Moravy a napojit v místě navrhovaného přemostění
BA.KN.HN.1 na koridor cyklostezky BA.KN.HN.2 – CT.21
Cyklotrasa propojující koridor BA.KN.HN.2 a Kněžpole; trasa využívá místní
zpevněné komunikace a dokončuje propojení na Kněžpole (resp. napojení na
stávající cyklotrasu 5055) – CT.22
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Doprava ostatní
Nevymezeny
Ochrana přírody a krajiny a plochy přírodního charakteru
Nevymezeny
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7.3.4. Kostelany nad Moravou (KM)
Součást KRC3. Obec nemá žádné zásadní záměry, je nutné posílit dopravní napojení na
rekreační plochy u Štěrkových jezer a dále na Ostrožskou Novou Ves.
Ubytovací kapacity
Hromadná ubytovací zařízení
- Intenzita (počet rekreačních lůžek na 1000 obyv.): 12,9
- Potenciál rozvoje: malý
- Doporučená zařízení: penziony
Individuální rekreace
- Odhadovaný počet objektů individuální rekreace: 5
- Potenciál rozvoje: malý
Infrastruktura vodní cesty
Nevymezeny
Občanská vybavenost
Nevymezeny
Rekreace a sport
Nevymezeny
Doprava cyklistická
Koridor cyklostezky Kostelany nad Moravou – Štěrková jezera – Ostrožská Nová Ves.
Trasovat přes most u Kostelan a po stávajících účelových komunikacích přes
Nedakonický les směrem na Štěrková jezera a Ostrožskou Novou Ves (do Ostrožské
Nové Vsi pokračuje koridorem ONV.9). Koridor je v potenciálním střetu s OPVZ částečně zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje II. stupně dle vyhlášky MěÚ
Uherské Hradiště ŽP 1827-R/2005/Č, území č.6 (těleso komunikace). Zařazení
koridoru je podmíněno zpracováním podrobnější územní studie – KM.ONV.1
Koridor cyklostezky Kostelany nad Moravou – Kunovice; trasovat přes most u
Kostelan, účelových komunikacích přes EVL Nedakonický les a dále podle toku
Olšavy – KM.KU.1
Cyklotrasa propojující páteřní cyklostezku 47, centrum obce, železniční zastávku a
vede dále na Zlechov (eventuálně Boršice) – CT.15
Doprava ostatní
Nevymezeny
Ochrana přírody a krajiny a plochy přírodního charakteru
Nevymezeny
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7.3.5. Kunovice (KU)
Součást KRC3. Hlavním záměrem je návazností na Uherské Hradiště na straně jedné a na
Štěrková jezera u Ostrožské Nové Vsi na straně druhé. Je nutné vytipovat plochy pro
hromadná ubytovací zařízení.
Ubytovací kapacity
Hromadná ubytovací zařízení
- Intenzita (počet rekreačních lůžek na 1000 obyv.): 30,7
- Potenciál rozvoje: střední
- Doporučená zařízení: hotely, penziony
Individuální rekreace
- Odhadovaný počet objektů individuální rekreace: 20
- Potenciál rozvoje: malý
Infrastruktura vodní cesty
Územní rezerva – potenciální přístaviště pro menší plavidla na řece Olšavě (k.ú.
Kunovice u Uherského Hradiště, v blízkosti areálu „Sádku u Olšavy“) – KU.1
Občanská vybavenost
Nevymezeny
Rekreace a sport
Plochy pro rozšíření rekreačního areálu u koupaliště (k.ú. Kunovice u Uherského
Hradiště) – KU.2a, KU.2b
Plocha pro rozšíření areálu „Sádky u Olšavy“ (k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště) –
doplňkové služby související s cykloturistikou – KU.3
Doprava cyklistická
Koridor cyklostezky Kostelany nad Moravou – Kunovice, trasovat přes most u
Kostelan, účelových komunikacích přes EVL Nedakonický les a dále podle toku
Olšavy – KM.KU.1
Koridor cyklostezky propojující navrženou parkovací plochu KU.5 a cyklostezku 47 –
KU.4
Cyklotrasa spojující koridor KM.KU.1 a cyklostezku 47 – CT.16a
Cyklotrasa spojující koridor KM.KU.1 a cyklostezku 47 – CT.16b
Doprava ostatní
Plocha parkoviště, vymezena pro potřeby odstavení motorových vozidel v souvislosti
s cyklistickou dopravou – KU.5
Ochrana přírody a krajiny a plochy přírodního charakteru
Nevymezeny
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7.3.6. Nedakonice (NE)
Součást KRC3. Hlavním záměrem je zlepšit návaznost na vodní cestu výstavbou přístaviště
a návazných ploch u bývalého brodu. Zlepšení návaznosti na oblast Štěrkových jezer
pomocí navržené lávky přes Moravu.
Ubytovací kapacity
Hromadná ubytovací zařízení
- Intenzita (počet rekreačních lůžek na 1000 obyv.): 0,0
- Potenciál rozvoje: malý
- Doporučená zařízení: neurčeno
Individuální rekreace
- Odhadovaný počet objektů individuální rekreace: 10
- Potenciál rozvoje: malý
Infrastruktura vodní cesty
Plocha pro přístaviště Nedakonice (k.ú. Nedakonice, v lokalitě bývalého brodu) –
přístavní hrana s vývazištěm a sjezdem pro lodě, viz Priority výstavby přístavišť na
Baťově kanále (PRIORITA 5) – NE.1
Občanská vybavenost
Nevymezeny
Rekreace a sport
Nevymezeny
Doprava cyklistická
Koridor pro zpevnění úseku v rámci páteřní cyklostezky 47 mezi Nedakonicemi a
Kostelany nad Moravou – NE.2
Územní rezerva – plocha pro lávku (k.ú. Nedakonice, k.ú. Chylice, kooperace
Nedakonic a Ostrožské Nové Vsi) – eliminace prostorové izolovanosti Nedakonic a
Ostrožské Nové Vsi – NE.ONV.1
Cyklotrasa Uherský Ostroh (Kvačice) – Nedakonice, varianta A. Navázat na koridor
cyklostezky UO.ONV.4 a trasovat dále po levém břehu řeky Moravy, řeku překonat
přes Nedakonický jez a dále pokračovat po pravém břehu řeky do Nedakonic –
CT.17a
Cyklotrasa Uherský Ostroh (Kvačice) – Nedakonice, varianta B. Navázat na koridor
cyklostezky UO.ONV.4 a trasovat dále po levém břehu řeky Moravy, využít
navrhovanou lávku v místě bývalého přívozu u Nedakonic a dále pokračovat do
Nedakonic – CT.17b
Cyklotrasa Nedakonice – Štěrková jezera – Ostrožská Nová Ves, trasovat přes
navrhovanou lávku přes řeku Moravu a po účelových komunikacích přes EVL
Nedakonický les napojit na koridor KM.ONV.1 – CT.18
Cyklotrasa Nedakonice – Uherský Ostroh – v trase zrušeného úseku cyklotrasy 47,
využít převážně účelové komunikace – CT.19
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Doprava ostatní
Nevymezeny
Ochrana přírody a krajiny a plochy přírodního charakteru
Nevymezeny
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7.3.7. Ostrožská Nová Ves (ONV)
Součást KRC3. Fenoménem území jsou rozsáhlá antropogenní Štěrková jezera, která se
rozkládají v prostoru mezi tokem Bobrovce a železniční tratí, částečně také zasahují na
území Uherského Ostrohu. V tomto prostoru dlouhodobě dochází ke střetům ve využití
území a to zejména ke střetu vodárenských zájmů, pokračujícího dobývání nerostů a záměrů
na rozvoj rekreace – související zejména s rekreací u vody. Tento střet je nutný akutně a
systematicky vyřešit, jelikož zde momentálně dochází k neřízené živelné rekreaci.
Problematika budoucího využití území vyžaduje hlubší rozbor (vodárenské využití, rozvoj
rekreace a turistiky, dobývání nerostů, přírodní hodnoty území, posouzení potenciálního
zatížení vodních ekosystémů aj.), z tohoto důvodu jsou navržené rekreační plochy
podmíněny zpracováním podrobnější územní studie. Doporučený rozsah území ke
zpracování detailnější studie je zakreslen ve výkresové dokumentaci. Hlavním záměrem
z hlediska rekreace je rozvoj sportu a rekreačních aktivit v oblasti Štěrkových jezer
v kooperaci s Uherským Ostrohem a Kunovicemi s využitím stávajících doprovodných aktivit
(lázně, golfové hřiště apod.) a s jejich dalším rozvojem. Významný dopad bude mít vytvoření
okružní cyklostezky kolem jezer, procházející i Nedakonickým lesem. Na cyklostezku se
budou hvězdicovitě napojovat cyklostezky do Kunovic, Uh. Ostrohu, Kostelan a výhledové
(po realizaci přemostění Moravy) i Nedakonic. Je nutné vytipovat plochy pro hromadná
ubytovací zařízení i pro individuální rekreaci.

Ubytovací kapacity
Hromadná ubytovací zařízení
- Intenzita (počet rekreačních lůžek na 1000 obyv.): 91,1
- Potenciál rozvoje: velký
- Doporučená zařízení: hotely, penziony
- Poznámka: navíc 80 stanů v kempu Jezero
Individuální rekreace
- Odhadovaný počet objektů individuální rekreace: 140
- Potenciál rozvoje: velký
- Poznámka: 80 plánovaných chat
Infrastruktura vodní cesty
Plocha pro přístaviště Uherský Ostroh – Kvačice (k.ú. Ostrožské Předměstí, k.ú.
Kvačice; ve spolupráci s Ostrožskou Novou Vsí) – přístavní hrana s vývazištěm, viz
Priority výstavby přístavišť na Baťově kanále (PRIORITA 5). Plocha souvisí s
rekreačními plochami v oddělené části těžebního jezera. Plocha je v potencionálním
střetu s vodárenskými zájmy - ochranné pásmo II. stupně, vyhláška MěÚ Uherské
Hradiště ŽP 22473/2006/Č, území č. 2. Zařazení plochy je podmíněno zpracováním
podrobnější územní studie – UO.ONV.1
Občanská vybavenost
Plocha pro rybářskou baštu (k.ú. Chylice, lokalita Petříkovec) – bude vymezeno až
v detailu – ONV.1
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Rekreace a sport
Plocha pro rekreační a sportovní areál Ostrožská Nová Ves (k.ú. Chylice, k.ú.
Kvačice; ONV ve spolupráci s Uherským Ostrohem). Zázemí rekreace u vody, pláže,
sportovní zařízení - bez ubytovacích kapacit. Rozvoj rekreačních aktivit souvisí pouze
s oddělenou částí těžebního jezera. Plocha je ve střetu s vodárenskými zájmy ochranné pásmo II. stupně, vyhláška MěÚ Uherské Hradiště ŽP 22473/2006/Č,
území č. 2. Zařazení plochy je podmíněno zpracováním podrobnější územní studie –
UO.ONV.2a
Plocha pro rozvoj golfového hřiště a souvisejících aktivit (k.ú. Ostrožská Nová Ves - v
sousedství stávajícího golfového hřiště). Zařazení plochy je podmíněno zpracováním
detailnější územní studie, plocha je v potenciálním střetu s ochranným pásmem I.
stupně přírodních léčivých vod – ONV.2a
Plocha pro rozvoj golfového hřiště a souvisejících aktivit (k.ú. Ostrožská Nová Ves - v
sousedství stávajícího golfového hřiště). Zařazení plochy je podmíněno zpracováním
detailnější územní studie, plocha je v potenciálním střetu s ochranným pásmem I. a II.
stupně přírodních léčivých vod – ONV.2b
Plocha pro rozvoj golfového hřiště a souvisejících aktivit (k.ú. Ostrožská Nová Ves - v
sousedství stávajícího golfového hřiště). Zařazení plochy je podmíněno zpracováním
detailnější územní studie, plocha je v potenciálním střetu s ochranným pásmem I. a II.
stupně přírodních léčivých vod a ochranným pásmem vodního zdroje II. stupně
(vyhláška MěÚ Uherské Hradiště ŽP 1827-R/2005/Č, území č.8) – ONV.2c
Plocha pro rozvoj rekreace u koupaliště Kámen (k.ú. Ostrožská Nová Ves). Rozvoj
zázemí koupaliště, zařízení pro hromadnou a individuální rekreaci - ubytovací
kapacity, stravovací služby. Plocha je v potenciálním střetu s vodárenskými zájmy ochranné pásmo II. stupně, vyhláška MěÚ Uherské Hradiště ŽP 22473/2006/Č,
území č.5. Zařazení plochy je podmíněno zpracováním podrobnější územní studie –
ONV.3
Plocha pro rozvoj individuální rekreace (k.ú. Chylice, Ostrožská Nová Ves, u
Štěrkových jezer). Plocha je ve střetu s vodárenskými zájmy - ochranné pásmo II.
stupně, vyhláška MěÚ Uherské Hradiště ŽP 22473/2006/Č, území č. 2. Zařazení
plochy je podmíněno zpracováním podrobnější územní studie – ONV.6a
Doprava cyklistická
Koridor cyklostezky přístaviště Uherský Ostroh (Kvačice) – Štěrková jezera –
Ostrožská Nová Ves (k.ú. Kvačice, k.ú. Chylice, k.ú. Ostrožská Nová Ves; ve
spolupráci s Ostrožskou Novou Vsí). Propojení navrhovaného přístaviště se
Štěrkovými jezery, centrem obce Ostrožská Nová Ves a potažmo dálkovou
cyklotrasou 47. Trasováno po stávajících komunikacích. Koridor je veden při hranici
ochranného pásma vodního zdroje II. stupně - vyhláška MěÚ Uherské Hradiště ŽP
22473/2006/Č, území č. 2. Zařazení koridoru je podmíněno zpracováním detailnější
územní studie – UO.ONV.3
Koridor cyklostezky propojující Uherský Ostroh, přístaviště Kvačice a cyklotrasu 47A
(resp. koridor KM.ONV.1). Trasovat po účelových komunikacích při levém břehu řeky
Moravy a dále okolo severozápadního břehu Štěrkových jezer, v souběhu s OPVZ I.
stupně u Vodárenského jezera trasovat po lesní cestě při pravém břehu Bobrovce.
Koridor je veden při hranici ochranného pásma vodního zdroje II. stupně – vyhláška
MěÚ Uherské Hradiště ŽP 22473/2006/Č, území č. 2. Zařazení koridoru je
podmíněno zpracováním detailnější územní studie – UO.ONV.4
Koridor cyklostezky Kostelany nad Moravou – Štěrková jezera – Ostrožská Nová Ves.
Trasovat přes most u Kostelan a po stávajících účelových komunikacích přes
Nedakonický les směrem na Štěrková jezera a Ostrožskou Novou Ves (do Ostrožské
Rozvoj rekreace v širším prostoru Baťova kanálu – územní studie

59

Nové Vsi pokračuje koridorem ONV.9). Koridor je v potenciálním střetu s OPVZ částečně zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje II. stupně dle vyhlášky MěÚ
Uherské Hradiště ŽP 1827-R/2005/Č, území č.6 (těleso komunikace). Zařazení
koridoru je podmíněno zpracováním podrobnější územní studie – KM.ONV.1
Územní rezerva – plocha pro lávku (k.ú. Nedakonice, k.ú. Chylice, kooperace
Nedakonic a Ostrožské Nové Vsi) – eliminace prostorové izolovanosti Nedakonic a
Ostrožské Nové Vsi – NE.ONV.1
Cyklotrasa Uherský Ostroh (Kvačice) – Nedakonice, varianta A. Navázat na koridor
cyklostezky UO.ONV.4 a trasovat dále po levém břehu řeky Moravy, řeku překonat
přes Nedakonický jez a dále pokračovat po pravém břehu řeky do Nedakonic –
CT.17a
Cyklotrasa Uherský Ostroh (Kvačice) – Nedakonice, varianta B. Navázat na koridor
cyklostezky UO.ONV.4 a trasovat dále po levém břehu řeky Moravy, využít
navrhovanou lávku v místě bývalého přívozu u Nedakonic a dále pokračovat do
Nedakonic – CT.17b
Cyklotrasa Nedakonice – Štěrková jezera – Ostrožská Nová Ves, trasovat přes
navrhovanou lávku přes řeku Moravu a po účelových komunikacích přes EVL
Nedakonický les napojit na koridor KM.ONV.1 – CT.18
Doprava ostatní
Koridor pro příjezdovou komunikaci do rekreačního a sportovního areálu u
Štěrkových jezer (k.ú. Kvačice; ve spolupráci s Ostrožskou Novou Vsí). Zařazení
koridoru je podmíněno zpracováním detailnější územní studie – UO.ONV.5
Koridor pro cyklostezku a příjezdovou komunikaci k rekreačním plochám u
Štěrkových jezer (golf, koupaliště Kámen, ONV.3); (k.ú. Ostrožská Nová Ves). U
železničního přejezdu napojit na silnici I/55 a dále vést směrem na koupaliště Kámen
v trase cyklotrasy 47 A. Kvůli zachování obslužnosti plochy ONV.3 zasahuje koridor
částečně do ochranného pásma vodního zdroje II. stupně dle vyhlášky MěÚ Uherské
Hradiště ŽP 1827-R/2005/Č, území č.6 (těleso komunikace). Zařazení koridoru je
podmíněno zpracováním detailnější územní studie – ONV.9
Plocha pro parkování v souvislosti s rekreací a cyklistickou dopravou (k.ú. Ostrožská
Nová Ves – v blízkosti golfového hřiště). Plocha souvisí s rozvojem rekreace v
prostoru Ostrožských jezer, zařazení plochy je podmíněno zpracováním detailnější
územní studie – ONV.10
Prodloužení přistávací a vzletové plochy letiště (možný konflikt ochranného pásma
letiště s rekreačními plochami). Potenciální střety je nutné prověřit v podrobnější
území studii – ONV.11
Koridor pro cyklostezku a současně pro příjezdovou komunikaci k rekreační ploše
ONV.6a (k.ú. Ostrožská Nová Ves, Chylice). Prodloužení ulice Nádražní směrěm k
ploše ONV.6a, dále pokračuje pouze jako cyklostezka UO.ONV.3. Koridor se za
železničním přejezdem připojuje na koridor ONV.9. Koridor je v potenciálním střetu s
vodárenskými zájmy - ochranné pásmo II. stupně, vyhláška MěÚ Uherské Hradiště
ŽP 22473/2006/Č, území č. 2. Zařazení plochy je podmíněno zpracováním
podrobnější územní studie – ONV.14
Ochrana přírody a krajiny a plochy přírodního charakteru
Vodní plocha v rámci rekreačně-sportovního areálu Ostrožská Nová Ves – oddělená
část těžebního jezera (k.ú. Chylice, k.ú. Kvačice; ve spolupráci s Uherským
Ostrohem) – UO.ONV.2b
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Přírodní plocha v rámci rekreačně-sportovního areálu Ostrožská Nová Ves – hráz
oddělující těžební jezero (k.ú. Chylice, k.ú. Kvačice; ve spolupráci s Uherským
Ostrohem) – UO.ONV.2c
Plocha přírodního charakteru v souvislosti s rozvojem území Štěrkových jezer (k.ú.
Chylice, Ostrožská Nová Ves - u Štěrkových jezer) – ONV.6b
Plocha pro rybník - produkční účely (k.ú. Ostrožská Nová Ves, lokalita Petříkovec) –
ONV.12
Plochy přírodního charakteru v souvislosti s rozvojem území Štěrkových jezer –
ONV.13a, ONV.13b, ONV.13c, ONV.13d
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7.3.8. Staré Město (SM)
Návaznost na KRC2. Hlavním záměrem je vytvořit na začátku Baťova kanálu kvalitní
přístaviště s navazujícími službami, které by tvořilo nástup jak do Starého Města, tak i do
Uherského Hradiště. Je nutné vytipovat plochy pro hromadná ubytovací zařízení.
Ubytovací kapacity
Hromadná ubytovací zařízení
- Intenzita (počet rekreačních lůžek na 1000 obyv.): 15,9
- Potenciál rozvoje: střední
- Doporučená zařízení: hotely, penziony
Individuální rekreace
- Odhadovaný počet objektů individuální rekreace: 50
- Potenciál rozvoje: malý
Infrastruktura vodní cesty
Plocha pro přístaviště Kunovský jez (k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, u
Kunovského jezu) přístavní hrana s vývazištěm, viz Priority výstavby přístavišť na
Baťově kanále (PRIORITA 4) – SM.1
Plocha pro Velkomoravský přístav (přístav bazénového typu vč. doprovodné
infrastruktury je situován na pravém břehu Baťova kanálu v k.ú. Staré Město před
soutokem Baťova kanálu s řekou Moravou) – SM.2
Plocha pro rozvoj přístavu Staré Město (k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště - před
soutokem Baťova kanálu s řekou Moravou na jeho levém břehu) – SM.3
Občanská vybavenost
Nevymezeno
Rekreace a sport
Plocha pro rekreační zařízení (k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, v lokalitě
Kunovského jezu) – SM.4
Plocha pro rozšíření rekreačního areálu „Na Rybníčku“ (k.ú. Staré Město u
Uherského Hradiště, v centru města) – SM.5
Plocha pro rekreační zónu (k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, při hranicích
s Uherským Hradištěm, u řeky Moravy) – SM.6
Plocha pro kulturně-rekreační zónu (k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, v centru
města u Památníku Velké Moravy) – SM.7
Plocha pro rekreační využití (k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, u vodní nádrže
Louky) – SM.8
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Doprava cyklistická
Koridor cyklostezky Staré Město – Jarošov; využít investiční akce při budování
severního obchvatu Starého Města a trasovat v souběhu s obchvatem – SM.UH.1
Cyklotrasa Uherské Hradiště – Rybárny – Huštěnovice – Babice; pomocí navrhované
lávky přes řeku Moravu (UH.8c – prodloužení ulice U Brány v UH) propojit cyklotrasu
47 s lokalitou Rybárny ve Starém Městě a dále vést po trase zrušeného úseku CT 47
směrem k lokalitě Uhliska (zajistit napojení Huštěnovic a lokality Louky ve Starém
Městě) – CT.12
Doprava ostatní
Koridor příjezdové komunikace do lokality Louky (resp. navržené ploše pro parkování
SM.10), souběžně trasovat cyklostezku – SM.9
Plocha pro parkování v návaznosti na cyklistickou dopravu a rekreaci v oblasti Louky
– SM.10
Ochrana přírody a krajiny a plochy přírodního charakteru
Plochy pro zalesnění (k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, u vodní nádrže Louky)
– SM.11a, SM.11b
Plochy přírodního charakteru v souvislosti s rekreací a naučnou stezkou v lokalitě
Louky – SM.12a, SM.12b, SM.12c
Revitalizace slepých ramen řeky Moravy (k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště) –
SM.13
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7.3.9. Uherské Hradiště (UH)
Hlavním záměrem je zajistit co nejlepší zpřístupnění města z vodní cesty a to nejen z trasy
navazující na Baťův kanál, ale i z řeky Moravy (přístaviště Jarošov, Mařatice, Mojmír,
Jaktáře). Je nutné vytipovat plochy pro hromadná ubytovací zařízení.
Ubytovací kapacity
Hromadná ubytovací zařízení
- Intenzita (počet rekreačních lůžek na 1000 obyv.): 35,6
- Potenciál rozvoje: střední
- Doporučená zařízení: hotely, penziony
Individuální rekreace
- Odhadovaný počet objektů individuální rekreace: 90
- Potenciál rozvoje: malý
Infrastruktura vodní cesty
Plocha pro přístaviště Jarošov (k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště) – přístavní hrana
s vývazištěm, viz Priority výstavby přístavišť na Baťově kanále (PRIORITA 2) – UH.1
Plocha pro přístaviště Mařatice (k.ú. Mařatice u Uherského Hradiště) – přístavní
hrana s vývazištěm, viz Priority výstavby přístavišť na Baťově kanále (PRIORITA 2) –
UH.2
Plocha pro přístaviště Mojmír (k.ú. Uherské Hradiště) – přístavní hrana s vývazištěm,
viz Priority výstavby přístavišť na Baťově kanále (PRIORITA 2) – UH.3
Plocha pro přístaviště Jaktáře (k.ú. Mařatice u Uherského Hradiště; přístup k lokalitě
Rochus) – přístavní hrana s vývazištěm – UH.4
Plocha pro turistický terminál (k.ú. Uherské Hradiště) – UH.5
Občanská vybavenost
Nevymezeny
Rekreace a sport
Plocha pro sportovní areál (k.ú. Uherské Hradiště, lokalita u ČOV) – UH.6
Rochus park – skanzen (areál muzea vinařství v přírodě – v areálu bude
hospodářsko správní budova, přednáškové centrum, amfiteátr, ubytovací a
restaurační kapacity atd.) – UH.7
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Doprava cyklistická
Koridor cyklostezky Staré Město – Jarošov; využít investiční akce při budování
severního obchvatu Starého Města a trasovat v souběhu s obchvatem – SM.UH.1
Územní rezerva – plocha pro lávku (k.ú. Uherské Hradiště, k.ú. Staré Město u
Uherského Hradiště, v lokalitě ČOV nebo při stávajícím železničním mostě) –
zlepšení dopravní prostupnosti mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem) –
UH.8a, UH.8b
Územní rezerva – plocha pro lávku (k.ú. Uherské Hradiště - spojení ulice U Brány a
Rybáren) – UH.8c
Cyklotrasa Uherské Hradiště – Rybárny – Huštěnovice – Babice; pomocí navrhované
lávky přes řeku Moravu (UH.8c – prodloužení ulice U Brány v UH) propojit cyklotrasu
47 s lokalitou Rybárny ve Starém Městě a dále vést po trase zrušeného úseku CT 47
směrem k lokalitě Uhliska (zajistit napojení Huštěnovic a lokality Louky ve Starém
Městě) – CT.12
Cyklotrasa Rochus; napojení EVL a kaple sv. Rochuse na stávající síť cyklotras –
CT.20
Cyklotrasa Jarošov – Uhliska; na konci obce Jarošov navázat na cyklotrasu 5055 a
vést po levém břehu řeky Moravy a napojit v místě navrhovaného přemostění
BA.KN.HN.1 na koridor cyklostezky BA.KN.HN.2 – CT.21
Doprava ostatní
Nevymezeny
Ochrana přírody a krajiny a plochy přírodního charakteru
Nevymezeny
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7.3.10.

Uherský Ostroh (UO)

Součást KRC3. Hlavním záměrem je na jednu stranu napojení centra města na vodní cestu
v prostoru plavební komory a na druhou stranu využití potenciálu Štěrkových jezer. Tato
rozsáhlá antropogenní jezera zasahují na území Uherského Ostrohu při hranicích s
Ostrožskou Novou Vsí a představují významný fenomén území. V prostoru jezer dlouhodobě
dochází ke střetům ve využití území a to zejména ke střetu vodárenských zájmů,
pokračujícího dobývání nerostů a záměrů na rozvoj rekreace – související zejména
s rekreací u vody. Tento střet je nutný akutně a systematicky vyřešit, jelikož zde momentálně
dochází k neřízené živelné rekreaci. Problematika budoucího využití území vyžaduje hlubší
rozbor (vodárenské využití, rozvoj rekreace a turistiky, dobývání nerostů, přírodní hodnoty
území, posouzení potenciálního zatížení vodních ekosystémů aj.), z tohoto důvodu jsou
navržené rekreační plochy podmíněny zpracováním podrobnější územní studie. Doporučený
rozsah území ke zpracování detailnější studie je zakreslen ve výkresové dokumentaci.
Významný dopad na rozvoj rekreace na území Uherského Ostrohu bude mít vytvoření
okružní cyklostezky kolem jezer, procházející i Nedakonickým lesem. Na řece Moravě
vznikne přístaviště v těsné návaznosti na cyklostezku i na jezera. Je nutné vytipovat plochy
pro hromadná ubytovací zařízení.
Ubytovací kapacity
Hromadná ubytovací zařízení
- Intenzita (počet rekreačních lůžek na 1000 obyv.): 2,9
- Potenciál rozvoje: střední
- Doporučená zařízení: hotely, penziony
Individuální rekreace
- Odhadovaný počet objektů individuální rekreace: 70
- Potenciál rozvoje: střední
Infrastruktura vodní cesty
Plocha pro přístaviště Uherský Ostroh II (k.ú. Uherský Ostroh, u mostu) – přístavní
hrana s vývazištěm a sjezdem pro lodě, viz Priority výstavby přístavišť na Baťově
kanále (PRIORITA 4) – UO.1
Plocha pro přístaviště Uherský Ostroh – Kvačice (k.ú. Ostrožské Předměstí, k.ú.
Kvačice; ve spolupráci s Ostrožskou Novou Vsí) – přístavní hrana s vývazištěm, viz
Priority výstavby přístavišť na Baťově kanále (PRIORITA 5). Plocha souvisí s
rekreačními plochami v oddělené části těžebního jezera. Plocha je v potencionálním
střetu s vodárenskými zájmy - ochranné pásmo II. stupně, vyhláška MěÚ Uherské
Hradiště ŽP 22473/2006/Č, území č. 2. Zařazení plochy je podmíněno zpracováním
podrobnější územní studie – UO.ONV.1
Plocha pro turistický terminál a přístav v prostorách bývalého mlýnského náhonu
(zimoviště lodí, tábořiště, půjčovna lodí a kol) – UO.2
Občanská vybavenost
Nevymezeny

Rozvoj rekreace v širším prostoru Baťova kanálu – územní studie

66

Rekreace a sport
Plocha pro tábořiště situované bezprostředně u horní rejdy plavební komory a
cyklostezky s půjčovnou lodí a kol (ubytování v dřevěných srubech a stanech) – UO.3
Plocha pro rekreační zónu u Štěrkových jezer (k.ú. Kvačice). Zázemí rekreace u
vody, pláže, stravovací a sportovní zařízení - bez ubytovacích kapacit. Rozvoj
rekreačních aktivit souvisí pouze s oddělenou částí těžebního jezera. Plocha je ve
střetu s vodárenskými zájmy - ochranné pásmo II. stupně, vyhláška MěÚ Uherské
Hradiště ŽP 22473/2006/Č, území č. 2. Zařazení plochy je podmíněno zpracováním
podrobnější územní studie – UO.4
Plocha pro rozvoj rekreace v souvislosti se Štěrkovými jezery (k.ú. Kvačice - navazuje
na rekreační plochy UO.ONV.2a a UO.4). Zařízení pro hromadnou a individuální
rekreaci - ubytovací kapacity, stravovací a sportovní zařízení. Rozvoj rekreačních
aktivit souvisí pouze s oddělenou částí těžebního jezera. Plocha je situována mimo
vlastní OPVZ, nicméně rozvoj rekreace zde souvisí s přístupem ke Štěrkovým
jezerům. Zařazení plochy je podmíněno zpracováním podrobnější územní studie –
UO.5c
Územní rezerva – plocha pro rozvoj rekreace v souvislosti se Štěrkovými jezery (k.ú.
Kvačice - navazuje na rekreační plochy UO.ONV.2a a UO.4). Zařízení pro
hromadnou a individuální rekreaci - ubytovací kapacity, stravovací a sportovní
zařízení. Rozvoj rekreačních aktivit souvisí pouze s oddělenou částí těžebního
jezera. Plocha je situována mimo vlastní OPVZ, nicméně rozvoj rekreace zde souvisí
s přístupem ke Štěrkovým jezerům. Zařazení plochy je podmíněno zpracováním
podrobnější územní studie – UO.5d
Plocha pro rekreační a sportovní areál Ostrožská Nová Ves (k.ú. Chylice, k.ú.
Kvačice; ONV ve spolupráci s Uherským Ostrohem). Zázemí rekreace u vody, pláže,
sportovní zařízení - bez ubytovacích kapacit. Rozvoj rekreačních aktivit souvisí pouze
s oddělenou částí těžebního jezera. Plocha je ve střetu s vodárenskými zájmy ochranné pásmo II. stupně, vyhláška MěÚ Uherské Hradiště ŽP 22473/2006/Č,
území č. 2. Plocha byla v rámci připomínkového řízení zmenšena. Zařazení plochy je
podmíněno zpracováním podrobnější územní studie – UO.ONV.2a
Doprava cyklistická
Koridor cyklostezky přístaviště Uherský Ostroh (Kvačice) – Štěrková jezera –
Ostrožská Nová Ves (k.ú. Kvačice, k.ú. Chylice, k.ú. Ostrožská Nová Ves; ve
spolupráci s Ostrožskou Novou Vsí). Propojení navrhovaného přístaviště se
Štěrkovými jezery, centrem obce Ostrožská Nová Ves a potažmo dálkovou
cyklotrasou 47. Trasováno po stávajících komunikacích. Koridor je veden při hranici
ochranného pásma vodního zdroje II. stupně - vyhláška MěÚ Uherské Hradiště ŽP
22473/2006/Č, území č. 2. Zařazení koridoru je podmíněno zpracováním detailnější
územní studie – UO.ONV.3
Koridor cyklostezky propojující Uherský Ostroh, přístaviště Kvačice a cyklotrasu 47A
(resp. koridor KM.ONV.1). Trasovat po účelových komunikacích při levém břehu řeky
Moravy a dále okolo severozápadního břehu Štěrkových jezer, v souběhu s OPVZ I.
stupně u Vodárenského jezera trasovat po lesní cestě při pravém břehu Bobrovce.
Koridor je veden při hranici ochranného pásma vodního zdroje II. stupně – vyhláška
MěÚ Uherské Hradiště ŽP 22473/2006/Č, území č. 2. Zařazení koridoru je
podmíněno zpracováním detailnější územní studie – UO.ONV.4
Cyklotrasa Uherský Ostroh (Kvačice) – Nedakonice, varianta A. Navázat na koridor
cyklostezky UO.ONV.4 a trasovat dále po levém břehu řeky Moravy, řeku překonat
přes Nedakonický jez a dále pokračovat po pravém břehu řeky do Nedakonic –
CT.17a
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Cyklotrasa Uherský Ostroh (Kvačice) – Nedakonice, varianta B. Navázat na koridor
cyklostezky UO.ONV.4 a trasovat dále po levém břehu řeky Moravy, využít
navrhovanou lávku v místě bývalého přívozu u Nedakonic a dále pokračovat do
Nedakonic – CT.17b
Cyklotrasa Nedakonice – Uherský Ostroh – v trase zrušeného úseku cyklotrasy 47,
využít převážně účelové komunikace – CT.19
Doprava ostatní
Koridor pro příjezdovou komunikaci do rekreačního a sportovního areálu u
Štěrkových jezer (k.ú. Kvačice; ve spolupráci s Ostrožskou Novou Vsí). Zařazení
koridoru je podmíněno zpracováním detailnější územní studie – UO.ONV.5
Plocha pro parkování v souvislosti s rekreačním a sportovním areálem a cyklistickou
dopravou na páteřní cyklostezce (k.ú. Kvačice - u hranic s k.ú. Chylice). Plocha
souvisí zejména s rozvojem rekreace v oddělené části těžebního jezera a rekreací v
prostoru Ostrožských jezer jako takovou, zařazení plochy je podmíněno zpracováním
detailnější studie – UO.6
Ochrana přírody a krajiny a plochy přírodního charakteru
Vodní plocha v rámci rekreačně-sportovního areálu Ostrožská Nová Ves (k.ú.
Chylice, k.ú. Kvačice; ve spolupráci s ONV) – UO.ONV.2b
Přírodní plocha v rámci rekreačně-sportovního areálu Ostrožská Nová Ves (k.ú.
Chylice, k.ú. Kvačice; ve spolupráci s ONV) – UO.ONV.2c
Plocha přírodního charakteru v souvislosti s rozvojem rekreace u Štěrkových jezer
(k.ú. Kvačice - u řeky Moravy při hranicích s k.ú. Chylice) – UO.7
Plocha přírodního charakteru v souvislosti s rozvojem rekreace u Štěrkových jezer –
ÚSES (k.ú. Ostrožské Předměstí - u řeky Moravy). Plocha nahradila rezervu pro
rekreaci (UO.5a) – UO.8
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8. Závěry
Na základě analytické i návrhové části studie lze vyslovit tyto závěry:
V rámci analytické části studie byla provedena inventarizace stávajících zařízení na
vodní cestě, vybraných turistických cílů, zařízení pro sport a rekreaci a záměrů
vyplývajících z územních plánů i z jiných podkladů.
Návrhová část studie doplnila známé záměry a navrhla systémové řešení rozvoje
rekreace v řešeném území, především ve vymezených komplexních rekreačních
celcích (KRC).
V území KRC bylo provedeno vyhodnocení střetů všech záměrů s limity rozvoje
území.
Jako výrazně problematické se ukázalo území mezi Ostrožskou Novou Vsí a
Uherským Ostrohem (část KRC3) – území tzv. Štěrkových jezer. Jedná se o rozsáhlá
antropogenní jezera, která vznikla v důsledku těžby štěrkopísku. V tomto prostoru
dochází dlouhodobě ke střetům ve využití území a to zejména ke střetu
vodárenských zájmů (strategický vodní zdroj krajského významu), pokračujícího
dobývání nerostů, záměrů na rozvoj rekreace (související zejména s rekreací u vody)
a dalších antropických tlaků. Tento střet je nutný akutně a systematicky vyřešit,
jelikož zde momentálně dochází k živelné formě rekreace. Problematika budoucího
využití území vyžaduje hlubší rozbor než je obsažen v předkládané studii. Je nutné
nalézt kompromis z hlediska vodárenského využití, únosného rozvoje rekreace a
turistiky a dobývání nerostů. Využití území je navíc nutné posoudit z hlediska
možného ohrožení přírodních hodnot a ekosystémů, které se zde druhotně vyvinuly
(zejména pak komplexně posoudit únosné zatížení vodních ekosystémů a potažmo
tedy vodních zdrojů). Z tohoto důvodu jsou veškeré rekreační plochy navržené
v tomto prostoru podmíněny zpracováním takovéto podrobnější územní studie.
Zpracovatelé doporučují:
- vymezené KRC zapracovat do zásad územního rozvoje Zlínského kraje jako
plochy pro sport a rekreaci,
- pro území každého KRC zpracovat podrobnou územní studii v měřítku
územního plánu.
- zpracování podrobnější územní studie, která bude komplexně a zejména
detailněji řešit budoucí využití území v prostoru ostrožských Štěrkových jezer
(doporučený rozsah území ke zpracování detailnější studie je zakreslen ve
výkresové dokumentaci)

9. Seznam kartogramů
Silniční doprava
Cyklistická doprava
Železniční doprava
Lodní doprava
KRC1 – Kroměříž – Hulín
KRC2 – Napajedla – Spytihněv – Babice
KRC3 – Uherský Ostroh – Ostrožská Nová Ves – Kunovice
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10.

Seznam zkratek
BA – Babice
BĚ – Bělov
BK – Baťův kanál
CT – cyklotrasa
ČOV – čistírna odpadních vod
ČR – Česká republika
D-O-L – Dunaj – Odra – Labe
EVL – evropsky významná lokalita
HN – Huštěnovice
HU – Hulín
CHLÚ – chráněné ložiskové území
CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace podzemních vod
CHR – Chropyně
KM – Kostelany nad Moravou
KN – Kněžpole
KR - Kroměříž
KRC – komplexní rekreační celek
KU – Kunovice
k.ú. – katastrální území
KV – Kvasice
NA – Napajedla
NE – Nedakonice
ONV – Ostrožská Nová Ves
OP – ochranné pásmo
OPK – ochrana přírody a krajiny
OPPLZ – ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů
OPVZ – ochranné pásmo vodních zdrojů
ORP – obec s rozšířenou působností
OTR – Otrokovice
PHO – pásmo hygienické ochrany
PPO – protipovodňové opatření
PUPFL – pozemek určený k plnění funkcí lesa
RURÚ – rozbor udržitelného rozvoje území
SM – Staré Město
SO ORP – správní obvod obce s rozšířenou působností
SP – Spytihněv
ST – Střížovice
SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
TŹ – těžba a ochrana nerostných surovin
ÚAP – územně analytické podklady
UNESCO – United Nations Scientific and Cultural Organization
UH – Uherské Hradiště
UO – Uherský Ostroh
ÚP – územní plán
ÚPD – územně plánovací dokumentace
ÚPP – územně plánovací podklady
ÚS – územní studie
UV – usnesení vlády
ZK – Zlínský kraj
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ŽL – Žlutava
ZPF – zemědělský půdní fond
ZÚ – záplavové území

11.

Přílohy
Příloha č. 1 – KRC1 – střety záměrů s limity rozvoje území
Příloha č. 2 – KRC2 – střety záměrů s limity rozvoje území
Příloha č. 3 – KRC3 – střety záměrů s limity rozvoje území
Příloha č. 4 – Přehled limitů rozvoje území v řešeném území
Příloha č. 5 – Záznamy z pracovních jednání
Příloha č. 6 – Rejstřík záměrů
Příloha č. 7 – Hrubá kvantifikace předpokládaných záborů ZPF a PUPFL
Příloha č. 8 – Sumarizace předpokládaných záborů dle funkčního využití

Rozvoj rekreace v širším prostoru Baťova kanálu – územní studie

71

