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Podn�t�na�prohlášení�Ba�ova�kanálu�za�kulturní�památku�
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1���Název,�druh�a�popis�díla�

Ba��v�kanál�(historicky�nazývaný�Malá�vodní�cesta�Otrokovice�–�Rohatec,�Plavební�a�závlahový�kanál�
Otrokovice�Rohatec,�Vnitrozemský�pr�plav�Otrokovice�–�Rohatec)� je�v�sou�asnosti�op�t�využívanou�
vodní� cestou,� vybudovanou� v�30�tých� letech� min.� stol.� podle� vzor�� francouzských� kanál�.� Mimo�
funkci� dopravní� byl� vybudován� za� ú�elem� okalových� závlah� a� zajišt�ní� letních� minimálních�
hygienických� pr�tok�� ve�vodote�ích.� Stavba� zahrnovala� m.j.� soustavu� pohyblivých� jez�� (na� �ece�
Morav�� i� na� p�ítocích),� um�lé� dva� závlahové� a� plavební� kanály� s�potahovými� stezkami� v�úsecích�
Spytihn�v� �� Staré� M�sto� a� Veselí� � �� Sudom��ice� (Rohatec).� Na� hlavní� plavební� trase� byly� dále�
postaveny� objekty� zdymadel� (plavebních� komor),� domky� obsluhy,� hospodá�ské� budovy,� objekt�
Výklopníku� s�železni�ní� vle�kou,� objekty�most��pevných� i� pohyblivých,� shybky.� Sou�ástí� celého�díla�
byl� i� rozsáhlý� závlahový� systém�nápustných� a� drenážních� kanálu� s�mnoha� stavidly,�mostky� a� �adou�
dalších�menších�objekt�.�V�dob��svého�vzniku�stavba�p�edstavovala�pokus�o�vyvážené�hospoda�ení�
s�lužní� krajinou� jako� celkem� a� sou�asn�� ukázku� funkcionalistické� architektury� v�oblasti� bytových� a�
inženýrských�staveb.�����

2���Užívání�díla�

V�sou�asnosti� je�nejznám�jší� využití� díla�pro� turistickou�plavbu,�Ba��v�kanál� je�návšt�vníky� chápán,�
znám�a�propagován�jako�využívaná�technická�památka.�Sou�asn��ale�musí�na��ad��míst�spl	ovat��adu�
specifických�požadavk��–�ochrana�proti�povodním,�zajiš�ování�minimálního�pr�toku�v�období�nízkých�
vodních� stav�,� odb�ry� vody� a� další.� I� turistické� využití� pro� je� dílo� novou� funkcí,� s��adou� dalších�
požadavk�.� V�pr�b�hu� doby� se� také�m�ní� názory� a� požadavky� (bezpe�nostní,� hygienické,� ochrana�
proti� povodním� apod.).� Ba��v� kanál� také� se� nachází� v�intenzivn�� urbanizovaném� území� s��adou�
realizovaných� i� p�ipravovaných� infrastrukturálních� staveb.� P�i� nevyhnutelném� p�izp�sobování� díla�
pot�ebám� zvl.� turistické� plavby� dochází� k��ad�� zásah�,� z�nichž� n�které� svou� kvalitou,� resp.�
technických� �ešením�nejsou�v�souladu�s�p�vodní�architektonickou�hodnotou� technické�památky�–�a�
tím� dochází� k�postupnému� rozm�l	ování� p�vodních� hodnot� díla,� ztrát�� atmosféry� a� kontaktu�
návšt�vníka�s�dobou�vzniku�hlavní� �ásti�díla.� I�když�v�tšina�oprav� technického�za�ízení�prob�hla�dle�
p�vodní�p�edlohy,� jinde,�zvlášt��ve�stavební��ásti�došlo�k��ad��zm�n.�V�tšinou�se�nejedná�o�zm�ny�
zásadní,�ale�spíše�velké�množství�díl�ích�úprav,�dostaveb�provázených�nepochopením�vlastní�podstaty�
díla� v�návrhu� nebo� jen� v�detailu.� Projevuje� se� neexistence� jednotné� koncepce� ochrany� díla,� kterou�
ovšem� návšt�vníci� p�irozen�� o�ekávají.� Typickým� p�íkladem� je� nedávná� výstavba� budek� obsluhy.�
Mnohdy� ne� zcela� š�astn�� situované� domky� (n�kdy� z�nich� není� vid�t� na� p�ijížd�jící� lod�),� jsou�
provedeny� z�režného� zdiva� ale� se� zcela� nevhodným� typem� st�echy� (viz� p�íloha).� Tím� dochází�
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k�znehodnocování� p�vodních� hodnot,� hodných� památkové� ochrany.� V�st�edn�dobém� výhledu� lze�
o�ekávat� stále� razantn�jší� p�ístavby� a� úpravy,� které� p�ekryjí� p�vodní� hodnoty� funkcionalistického�
souboru.��

3���Návrh�ochrany�díla�

Z�d�vod�� zajišt�ní�možnosti�dalšího�využívání�díla� a� sou�asn��uchování� jeho�kulturních�hodnot�pro�
další�generace�navrhuji�památkové�chránit�nejvýrazn�jší��ásti�–�tj.�stavební�objekty�plavebních�komor��
a� dochované� �ásti� technického� za�ízení� a� domky� obsluhy� v�.� dochovaných� hospodá�ských� budov� a�
z�ídit� ochranné� pásmo� t�chto� památek� na� celé� úseky� um�lých� kanál�� a� nejbližšího� okolí� památek�
ležících� na� �ece.� V�ochranném� pásmu� se� nachází� �ada� jez�,�most�,� stavidel,� drobného� dopravního�
vybavení� (pacholat� apod.)� které� vytvá�í� širší� rozm�r� technické� památky� a� leží� na� hlavní� návšt�vní�
trase� (vodní� trasa� ale� i� cyklotrasa� na� potahové� stezce)� které� by� i� v�nových� návrzích,� p�ístavbách,�
zm�nách� m�ly� tuto� skute�nost� reflektovat.� Smyslem� ochranného� pásna� není� zákaz� staveb,� úprav�
zm�n� apod.� ale� jejich� provád�ní� tak,� aby� svým� �istým� �ešením� byly� v�souladu� s��istým� �ešením�
souboru�staveb�Ba�ova�kanálu�a�dále�by�byly�p�i�nutných�obm�nách�zachovány�jednotlivé�technické�
artefakty.�V�ochranném�pásmu� je�p�ípustné�budování�p�ístaviš�,�mol,�dalších�objekt�,�vým�na�tech.�
vybavení� zm�na� (zvednutí)� most�� (nebo� výstavba� nových)� –� ale� se� snahou� zachování� p�vodní�
atmosféry� –� �istoty� a� m��ítka� funkcionalistické� stavby.� Dále� se� v�ochranném� pásmu� nachází� �ada�
zelen�,� které� vytvá�í� p�írodní� hodnoty� díla,� výtvarný� kontrast� v��i� technickému� �ešení� a� poskytuje�
významné�rekrea�ní�a�estetické�hodnoty�–�a�je�ilustrací��asového�odstupu�od�doby�výstavby.������

4���Návrh�koncepce�ochrany�

K�návrhu� bylo� p�istoupeno� z�pohledu� z�ízení� minimálního� b�emene,� dosažení� maximálního�
výtvarného� efektu,� uchování� kompaktního� výrazu� památky� v�hlavní� trase� a� sou�asn��maximálnímu�
otev�ení�požadavk�m�dalšího�vývoje�(minimalizace�omezení).��Proto�bylo�zvolena�jen�lokální�ochrana�
s�úzkým�ochranným�pásmem�v�hlavní�kanálové�trase.����

A� Plavební�komory�

Jedná�se�o�pevné�konstrukce�plavebních�komor,�betonové�zdi,�kyklopské�zdivo,�a�zachované�p�vodní�
�ásti� výstroje�–�nap�.� litinové�vyvazovací�prvky�„pacholata“,�apod,�ovládací�mechanismy,�p�evody�a�
další.� Vlastní� ocelové� konstrukce� vrat� jsou� již� novodobé,� vyrobené� podle� p�vodních,� jen� p�vodní�
d�ev�né� výpln�� vrat� byly� nahrazeny� ocelovým� plechem.� V�posledních� 20� letech� byly� ocelové�
konstrukce�metalizovány,�dopln�ny�pohony�a�automatizovány.�Byla�dopln�na�signalizace�a�osv�tlení,��

B� Domky�obsluhy�a�hospodá�ské�budovy�

Jedná� se� o� n�kolik� typ�� „Ba�ovských“� domk�� a� hospodá�ských� stavení� (stájí� pro� tažné� kon�).�
P�edm�tem� ochrany� nejsou� pozd�jší� p�ístavky,� šopky� apod.� Pom�rn�� brzy� byly� domky� opat�eny�
valbovými� st�echami� místo� p�vodních� rovných.� Na� domcích� se� zachovala� �ada� p�vodních� prvk��
(dve�í,� oken,� režné� cihelné� zdivo,� n�které� byly� omítnuty).� N�které� domky� jsou� tém��� v�p�vodním�
stavu,�jiné�jsou�velmi�p�estav�ny,��ada�z�nich�má�statické�poruchy.���

C� Ochranné�pásmo�kanálových�úsek��
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Po�plavbu�mimo�koryto��eky�Moravy�byly�vyhloubeny�kanálové�úseky�s�plavebními�komorami.�Jedná�
se�o�úsek�Spytihn�v�–�Staré�M�sto�a�Veselí�n.M.�–�Sudom��ice�výklopník�(st.�hranice).�Krátké�kanálové�
úseky�s�plavebními�komorami�byly�také�vybudovány�u�jez��na��ece.��

Obvykle� je� ochranné�pásmo�navrženo�mezi� vnit�ními� hranami� horní� koruny�hráze� –� tj.� v�ší�ce� 15� –�
30m� (dle� ší�ky� kanálu).� Jedná� se� o� prostor� „prohlídkové� trasy� vodní� cesty“� tj.� prostor,� který� je�
prioritn��v�kontaktu�s�návšt�vníky�vodní�cesty.�V�tomto�prostoru�se�nachází��ada�stavidel,�nápustných�
objekt�,� most�� s�objezdy,� shybek,� lávek,� vyvazovacích� pacholat� z�30tých� let,� nebo� nov�jších,�
postavených�ve�stejném�konstruk�ním�a�materiálovém��ešení.�P�vodní�p�istávací�za�ízení�nákladních�
lodí�jsou�již�jen�novodobé�repliky.�Dále�se�jedná�o�nejbližší�okolí�plavebních�komor�v�.�jez�.�V�tomto�
pásmu�se�po�ítá�s�výstavbou�dalšími�objekty�pro�cestovní�ruch,�objekty�pro�kotevní�lodí,�technickou�a�
dopravní�infrastrukturu�ve�vhodném�prostorovém�i�architektonickém��ešení�tak,�aby�nebyla�narušen�
p�vodní�hodnota�stavby.�Po�ítá�se�s�možností�p�estavby�jez�,�jak�už�bylo�uvedeno�výše.���

Možné�další�zásahy��

V�území�se�periodicky�objevuje��ada�významných�infrastrukturálních�zám�r��(sinice,�dálnice,…)�které�
mohou� být� realizovány� i� v�ochranném� pásmu,� jen� by� m�ly� být� �ešeny� techniky� �ist�,� p�ípadn��
p�im��eným� zp�sobem� reflektovat� p�ítomnost� památky� (což� u� konstruktivního� �ešení� sou�asných�
dopravních�a�inženýrských�staveb�nebývá�problém).�V�budoucích�stoletích�nebo�tisíciletích�nelze�zcela�
vylou�it�realizaci�Dunajsko�oderského�kanálu�(zám�r�je�projek�n��p�ipravován�více�než�350�let),�trasa�
se�již�mnohokráte�zm�nila�a�ani�v�budoucnosti�nelze�vylou�it�zm�ny�a�posuny.�Na�druhé�stran��tato�
stavba�realizující�vodní�dopravu�ze�své�podstaty�nem�že�nereflektovat�skute�nost�turistické�plavby,�
na�Ba��v�kanál�musí�být�propojená�a�musí�zajistit�bezpe�nost�provozu�i�pro�malá�turistická�plavidla.�
S�ohledem�na�historické�zm�ny�trasy�(z�nich�všechny�o�sob��prohlašovaly,�že�jsou�kone�né)�návrh�na�
vyhlášení�nereflektuje�poslední�územní� rezervu�stavby,�která� je�možná� jen�p�ípadn��a� jejíž� finan�ní�
náklady� by� byly� zcela� neporovnatelné� s�ostatními� stavbami� v�regionu.� Tento� problém� se� navrhuje�
�ešit�až�v�dob��realizace�dokumentace�pro�územní�a�stavební��ízení�DOL,�kdy�bude�ur�eno�technické�a�
finan�ní� �ešení.�V�dob��výstavby�Ba�ova�kanálu�vedla�územní� rezerva�pr�plavu�mimo�stavbu.� �Toto�
pojetí� odpovídá� i� stávající� praxi� Ministerstva� dopravy,� garanta� trasy� DOL,� která� také� realizuje� své�
investice� ve� stejném� území� –� s� tím,� že� se� jedná� o� zachování� a� využití� již� vybudovaných� hodnot� a�
investice�jsou�v�jiných��ádech�než�náklady�výhledov��možné�výstavby�DOL.�

5���Zd�vodn�ní�z�ízení�ochrany���zásahu�do�vlastnického�práva�

Hlavním�majitelem� od� znárodn�ní� fy� Ba�a� (domky� obsluhy� v�.� pozemk�)� je� jen� 
eský� stát� –� který�
poskytuje� finan�ní� zdroje� na� rekonstrukce� a� provoz.� Stavba� je� ur�ena� pro� turistiku� a� bylo� by�
nehospodárným� vynakládáním� prost�edk�� nedbat� jednotný� architektonický� a� vizuální� vzhled,�
opomíjet� výtvarnou� kompaktnost� díla.� Dále� se� ochrana� dotýká� pozemk�� i� objekt�� vlastn�ných�
obcemi,� které� se� podílejí� na� obnov�� a� zásah� p�edstavuje� zvýšení� hodnoty� a� atraktivnosti� díla.�
Sou�asní�soukromí�vlastníci�zakoupili�domky�obsluhy�od�
R�stát���Povodí�Moravy�v�dob�,�kdy�už�bylo�
jasné� jeho� turistické� využití� a� jejich� využívání� s�touto� funkcí� souvisí.� Jen� v�p�ípad�� jednoho� domku�
obsluhy� se� jedná� o� domek� kontinuáln�� obydlený� z�doby� Ba�ovy� ale� s� ohledem� na� mimo�ádnou�
lokalizaci� (domek� u� Výklopníku)� a� souvisejícím� o�ekávám� rozvoje� využívání� stavby,� vzr�stu� po�tu�
pracovních� míst,� by� m�lo� vyhlášení� památky� i� v�tomto� p�ípad�� mít� konkrétní� p�evažující� pozitivní�
efekty.���


