


Jan Skácel
(7. 2. 1922, Vnorovy – 7. 11. 1989, Brno)

Modlitba za vodu*  

Ubývá míst kam chodívala pro vodu

starodávná milá

kde laně tišily žízeň kde žila rosnička

a poutníci skláněli se nad hladinou

aby se napili z dlaní

Voda si na to vzpomíná

voda je krásná

voda má

voda má rozpuštěné vlasy

chraňte tu vodu

nedejte aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd

A přiveďte k té vodě koníčka

přiveďte koně vraného jak tma

voda je smutná

voda má

voda má rozcuchané vlasy

a kdo se na samé dno potopí

kdo potopí se k hvězdám pro prstýnek

Voda je zarmoucená vdova

voda má

voda má popelem posypané vlasy

voda si na nás stýská

* Báseň zhudebněná Jiřím Pavlicou vyšla poprvé na albu O slunovratu v roce 1999.
V roce 2000 natočil Petr Hajn 50minutový fi lm Slunovrat jako obrazový doprovod k písním z alba,
fi lmové putování rokem a jeho svátky na Slovácku. Modlitba za vodu se natáčela právě na Baťově kanále.
h  ps://www.youtube.com/watch?v=T0eqMIOBR-0

h  p://www.vnorovy.cz/shortcodes/slavni-rodaci/jan-skacel

Obec Vnorovy patří k významným bodům plavební cesty po Baťově kanále.
V místní škole se v roce 1922 narodil básník Jan Skácel.
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...úvodem

Vážení přátelé Baťova kanálu,

Jsem ráda, jaké tento nadčasový projekt z let 1934–1938 našel využití a že 
každoročně přináší radost návštěvníkům přijíždějícím z blízkého okolí i z daleka. 
Těší mě nadšení o. p. s. Baťův kanál a jeho úzká spolupráce s okolními obcemi 
a Jihomoravským a Zlínským krajem v zájmu neustálého rozvoje tohoto projektu. 
Růst počtu jejích příznivců je zasloužený.

Společnost si pod svá křídla vzala za nelehký úkol koordinovat a propojit jednotlivé 
rozvojové záměry a podniky s provozem, údržbou a propagací vodní cesty. 20 let 
od založení společnosti uplynulo jako voda a veškeré její aktivity přinášejí spoustu 
radosti. Z mého pohledu jsou místní rozvoj a rozvoj lokálního turistického ruchu 
jedněmi ze základních pilířů komunit – a významně pomáhají růstu prosperity 
i vzájemnosti místních.

Jsem proto velice ráda, že jsem dostala příležitost tímto způsobem popřát Obecně prospěšné společnosti Baťův 
kanál, místním komunitám a samotnému kanálu mnoho spokojených návštěvníků, nové rozvojové projekty, 
spoustu úspěchu a co nejméně starostí do dalších let.

Budu se moc těšit na osobní návštěvu,
 

Věra Jourová
Místopředsedkyně Evropské Komise

Ladislav  AMBROZEK
* 27. 7. 1970 † 19. 1. 2022

Ladislav Ambrozek podepsal 
zakládací listinu obecně prospěšné 
společnosti Baťův kanál. Celý svůj 
profesní život aktivně podporoval 
rozvoj rekreační plavby na Baťově 
kanálu, a to i v dobách, kdy se 
o úspěchu tohoto záměru hlasitě 
pochybovalo. A i díky jeho zá-
sadnímu přičinění je nyní Baťův 
kanál významným turistickým 
cílem. Za to celým svým srdcem 
DĚKUJEME. 

Odpočívej v pokoji.
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Vážení a milí příznivci Baťova kanálu,
znovuzrození této výjimečné plavbě sloužící stavby v 90. letech minulého století, 

za kterým stálo nadšení mnoha osvícených lidí, předznamenalo nebývalý rozvoj 
rekreační plavby po celé České republice. Každoročně je možné sledovat rostoucí 
zájem občanů ze všech koutů naší země o prožití dovolené právě na Baťově kanálu. 
K úspěchu celého projektu nepochybně přispívá existence obecně prospěšné společnosti 
Baťův kanál. Její podpora spolupráce a organizační koordinace mezi orgány místní 
samosprávy, podnikateli a orgány státní správy je klíčová pro udržení současného stavu 
i další rozvojové aktivity.

Přeji všem milým kolegům a kolegyním, kteří již dvacet let nesou toto nelehké břímě, 
neutuchající nadšení pro další práci a řadu zajímavých nových počinů korunovaných 
úspěchem.

Klára Němcová 
 ředitelka Státní plavební správy

úvodem…

Jako by naší krajinou protékal odjakživa. Baťův kanál je mimořádnou technickou 
památkou, a proto k sobě přitahuje takovou pozornost.  

Tahle vodní cesta má obrovský potenciál, spojuje města, obce i celé regiony. Proto 
ho chceme dále rozvíjet. 

Přeji společnosti Baťův kanál, která se mu věnuje už dvacet let, mnoho úspěchů. 

Těším se na to!

Jan Grolich
 hejtman Jihomoravského kraje

Baťův kanál patří bezesporu mezi nejatraktivnější a nejosobitější turistické cíle 
v našem kraji, ale i v celé naší republice. Pro řadu lidí je doslova srdeční záležitostí a rok 
od roku si navíc získává stále větší množství příznivců. Není divu. Pobyt na vodě má 
totiž své nenapodobitelné kouzlo, skýtá velké množství zážitků a nabízí pohled na svět 
ze zcela jiné perspektivy než pohled z pevné země. Baťův kanál je zkrátka jedinečným 
a populárním fenoménem, čehož jsme si jako Zlínský kraj vědomi a snažíme se 
maximálně podporovat jeho další rozkvět. Teď nás zajímá prodloužení Baťova kanálu 
do Olomouckého kraje, které s sebou přinese rozšíření rekreační plavby po kanále, a 
tím se ještě zvýší jeho atraktivita.

O všestranný rozvoj Baťova kanálu se dlouhodobě a dobře stará organizace Baťův 
kanál, o. p. s., která letos slaví 20. výročí svého založení. Všem jejím představitelům 
i zaměstnancům bych chtěl u této příležitosti poděkovat za všechno, co pro rozvoj této 
jedinečné vodní cesty dělají a zároveň jim popřát hodně sil, elánu a nových nápadů 
do jejich další práce a Vás všechny pozvat na plavbu po našem kanále.

Radim Holiš 
 hejtman Zlínského kraje
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...úvodem
Baťův kanál dnes představuje samozřejmou součást cestovního ruchu a života nejen 

regionu jižní Moravy a Zlínska, ale celé České republiky. Před 20 lety tomu tak ale zdaleka 
nebylo. Myšlenka obnovy zapomenuté historické vodní cesty, na které se turbulence 
druhé poloviny dvacátého století podepsaly vskutku extrémní formou, byla zhmotňována 
do podoby opět funkční vodní cesty. Dopravní infrastruktura, vodní cestu nevyjímaje, je 
servisem pro své uživatele, což u vodní cesty pro rekreační plavbu platí dvojnásob. Musím 
vyzdvihnout osvícenost zakladatelů o. p. s. Baťův kanál, kteří hned od počátku uchopili roli 
této organizace jako spojovacího článku veřejných organizací a subjektů od obcí, přes 
kraje až po státní organizace a partnera pro soukromé podnikání. 

Každá vodní cesta od počátku věků spojuje, v minulosti zejména při přepravě nákladů, 
dnes na této vodní cestě při užívání volného času obyvatel. Unikátním počinem o. p. s. 
Baťův kanál bylo zakotvení do mysli veřejnosti Baťova kanálu jako jedinečné značky, bez 
rozlišení ve kterém městě či obci vede a který podnikatel půjčí loď, sveze turistu na osobní 
lodi nebo ve které restauraci se občerství. Stále je to jeden Baťův kanál. 

Ředitelství vodních cest ČR po celou dobu aktivně spolupracuje s o. p. s. Baťův kanál, 
v první fázi to bylo především vymezení potřebné sítě veřejných přístavišť, která Ředitelství vodních cest ČR vybudovala 
a podařilo se tak nastartovat masivní putování turistů po vodní cestě. Brzy bylo nutné začít zvyšovat přístavní kapacitu 
a začaly se nabízet další služby, aby rekreace na vodní cestě byla pro veřejnost co nejatraktivnější a dosahovala standardů 
21. století. 

Mnoho výzev je ještě před námi a věřím, že při jejich řešení budeme s o. p. s. Baťův kanál aktivně spolupracovat. Není to 
jen další zvyšování kapacity přístavů, kdy současné již jsou zcela obsazeny, ale zejména dokončení prodloužení vodní cesty 
do Hodonína a Kroměříže. Na tomto velkém projektu se rovněž 20 let pracuje a díky komplikovaným českým legislativním 
podmínkám nepřejícím výstavbě dopravní infrastruktury se pravděpodobně až nyní dočkáme realizace prvního kroku 
směrem na jih. Věřím, že u těchto projektů se budoucnost nezastaví. 

Otevření nové zájmové oblasti bude výzvou, aby ruku v ruce s infrastrukturou byly propojovány aktivity cestovního 
ruchu jako skutečná podpora malého a středního podnikání a kooperace s veřejným sektorem. 

Těším se na dalších 20 let plavby s o. p. s. Baťův kanál.

Ing. Lubomír Fojtů 
 ředitel ŘVC ČR

Přátelé vody, plavby a Baťova kanálu,
už v době, kdy Tomáš Baťa společně se svým bratrem Janem Antonínem rozvíjeli 

a prosazovali geniální myšlenku vodní cesty, plavby a splavnění Moravy, tak kladli 
důraz na rozvoj života lidí a podniků podél řeky. Pokaždé, když zavítám na Baťův kanál, 
mám ohromnou radost, když vidím, jak se tyto více než 90 let staré myšlenky staly 
skutečností a krásným příkladem vztahu člověka, vody, přírody, ale také spolupráce.

Proto mě také velmi těší, že se nám v posledních desetiletích společně s kraji, městy 
a obcemi podařilo z Baťova kanálu vytvořit fenomén,  jaký nemá na Moravě obdoby 
a který se stal vyhlášenou rekreační destinací Zlínského i Jihomoravského kraje. Obecně 
prospěšná společnost Baťův kanál v tomto společném úsilí sehrála významnou roli 
a patří jí velké poděkování. Přeji ji k dvacátému výročí svého založení hodně úspěchu, 
protože tento úspěch bude úspěchem také nás všech, kteří o Baťův kanál pečujeme 
celým svým srdcem.

Zlínský pátečník napsal v roce 1939 o úplně první rekreační plavbě po Baťově 
kanálu, která se uskutečnila 13. 8. na výletní lodi Mojena, následující: „Na výletě lodí je příležitost ke slunění a koupání. 
Je ještě mnoho lidí, kteří nepoznali zážitků lodní plavby. Nyní se tato příležitost naskýtá všem…“ K tomuto bych doplnil, 
že tato slova i po 80 letech stále platí. Lodní plavba na Baťově kanálu je dostupná opravdu pro každého. Pokud tedy 
patříte k těm, co nepoznali zážitků lodní plavby, přijeďte k nám na Baťák. 

MVDr. Václav Gargulák
 generální ředitel Povodí Moravy, s. p.



4 20 let Baťův kanál o.p.s.

trocha historie...

Baťův kanál - unikátní technická památka byla vy-
stavěna v letech 1934–1938. Měla zajistit závlahový 
systém pro oblast Moravského Slovácka od obce 
Rohatec až po Veselí nad Moravou a sloužit k do-
pravě hnědého uhlí do Otrokovic pro Baťovy závo-
dy. Z ratíškovických dolů, které vlastnila fi rma Baťa, 
se lignit po železniční vlečce převážel k výklopníku 
uhlí do Sudoměřic, tam se překládal na loď a puto-
val do přístavu v Otrokovicích. Zde byl lignit spalo-
ván v tepelné elektrárně a zásoboval teplem a elek-
třinou kožedělné závody.

Na trase Baťova kanálu byla řada unikátních 
technických zařízení: např. výklopník uhlí v Sudo-
měřicích, lanovka pro přetahování člunů přes řeku 
Moravu ve Vnorovech, dva pomocné jezy na Veličce 
a Radějovce a také 23 silničních a hospodářských 
mostů, 7 lávek, 2 sklápěcí mosty či 1 zvedací most 
úzkokolejné dráhy. Pod každým z těchto mostů byl 
ochoz pro koňské spřežení, které táhlo loď. U každé 
plavební komory byl postaven typický „baťovský“ 
domek pro obsluhu. 

Některé z těchto staveb byly zničeny za války, jiné 
dosloužily a již nebyly obnoveny. Část z nich je nyní 
rekonstruována.

V současné době slouží vodní cesta Baťův kanál 
pro rekreační plavbu od Otrokovic až do Skalice 
a na samostatných říčních úsecích Kroměříž–Otro-
kovice a Rohatec–Hodonín.

Baťův kanál je dopravně využívaná  významná 
vodní cesta 0. třídy. Osoba, která dosáhla věku 
18 let, může bez průkazu způsobilosti vést malé pla-
vidlo s vlastním strojním pohonem, schopném plout 
pouze ve výtlačném režimu a dosahovat maximál-
ní rychlosti 15 km/hod. A to jak vlastní plavidla, tak 
v půjčovnách, kde budete řádně proškoleni.

Soukromé lodi mohou na kanál bez poplatků. 
Na kanálových úsecích je povolena maximální rych-
lost 8 km/hod.

Vlastníkem vodní cesty je stát, správcem vodní 
cesty je Povodí Moravy, s.p. 

Provoz na Baťově kanále je ofi ciálně od května 
do října a je omezen provozním řádem plavebních 
komor. Průjezd plavebních komor je zdarma. 
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O založení Baťův kanál, o. p. s. rozhodla správní 
rada nadačního fondu Agentura pro rozvoj turistiky 
na Baťově kanálu 3. května 2001 ve Veselí nad Mora-
vou. Ten den byla také notářkou JUDr. Ludmilou Pe-
těrkovou sepsána zakládací listina. 23. ledna 2002 byla 
společnost zapsána do rejstříku obecně prospěšných 
společností vedených Krajským soudem v Brně a zahá-
jila svou činnost.

SPRÁVNÍ RADA
Předsedové správní rady
Ing. Martin Bedrava 2002 – 2003
Mgr. Vlastimil Vaněk 2003 – 2007
Ing. Jaroslav Pospíšil 2007 – 2014
Bc. Zdeněk Pavlík 2014 – 2017
Bc. Roman Hanák 2017 – 2021
Libor Střecha 2021 – dosud

Členové správní rady
Mgr. Vlastimil Vaněk 2002 – 2008
Marie Vojtíková 2002 – 2008
Ing. Martin Bedrava 2002 – 2003
Vilém Reichsfeld 2003 – 2012
Ing. Irena Brabcová 2006 – dosud
Ing. Libor Karásek 2006 – 2010
Mgr. Zuzana Domesová 2007 – 2015
Ing. arch. Milana Grauová 2007 – 2011
Ing. Jaroslav Pospíšil 2007 – 2014
Ing. Hana Příleská 2010 – 2017
Mgr. Igor Taptič 2011 – 2014
Ing. Miloš Kozumplík 2012 – 2018
Bc. Zdeněk Pavlík 2014 – 2017
Mgr. Petr Šelepa 2015 – 2017
Mgr. Ladislav Ambrozek 2015 – 2022
Bc. Roman Hanák 2017 – 2021
Ing. Jan Nečas 2017 – 2021
Ing. Stanislav Blaha 2017 – dosud
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2018 – dosud
Mgr. Renata Smutná 2021 – dosud
Libor Střecha 2021 – dosud

DOZORČÍ RADA
Předsedové dozorčí rady
Ing. Petra Starobová 2002 – 2007
Ing. Martin Bedrava 2007 – 2017
Bronislava Mašatová 2017 – 2021
Ing. Eva Mlýnková 2021 – dosud

Členové dozorčí rady
Ing. Petra Starobová 2002 – 2007
Jaroslava Chromečková 2002 – 2007
JUDr. Hana Havlínová 2002 – 2003
JUDr. Dana Šilhavíková 2003 – 2007
MUDr. Olga Sehnalová MBA 2007 – 2009
Ing. Hana Bernhardtová 2007 – 2018
Bronislava Mašatová 2007 – 2021 
Ing. Martin Bedrava 2007 – 2017
Ing. arch. Zdeněk Koudelka 2007 – 2017
Radoslav Malina 2007 – 2017
Mgr. Vlastimil Vaněk 2009 – 2012
Mgr. Vít Tomaštík 2012 – dosud
Ing. Hana Příleská 2017 – dosud
Mgr. Vlastimil Jansa 2017 – 2021
Bc. Michal Doležel 2017 – 2021
Bc. Eva Mlýnková 2018 – dosud
Mgr. Evelína Jochová 2021 – dosud
Jana Žáčková 2021 – dosud
Lukáš Dubec 2021 – 2021
Mgr. Petr Vlasák 2021 – dosud

ŘEDITEL
Vojtěch Bártek 2002 – dosud

dosud

osud

…jak to začalo

Zakládací listina byla formou notářského zápisu 
provedeného notářkou JUDr. Vladimírou Zachovalou 
dvakrát měněna. V roce 2007 se upravoval způsob de-
legace osob do správní a dozorčí rady a měnil se počet 
členů správní a dozorčí rady ze 3 na 6. V roce 2011 se 
na základě změny zákona o obecně prospěšných spo-
lečnostech měnil statutární zástupce z předsedy správní 
rady na ředitele. 
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Podpora rozvojových projektů
na Baťově kanálu

Infrastruktura cestovního ruchu v oblasti rekreační 
plavby na Baťově kanálu se skládá z několika prvků. 
Je to jednak vodní cesta samotná, která je ve sprá-
vě Povodí Moravy, s. p., dále je to veřejná dopravní 
infrastruktura vodní cesty, které má na starost Ře-
ditelství vodních cest ČR, pak je to veřejná břeho-
vá infrastruktura, kterou zajišťují města a obce dle 
příslušných katastrů za podpory Jihomoravského a 
Zlínského kraje. V neposlední řadě jsou to soukro-
mé investice podnikatelů v oblasti rekreační plavby 
a cestovního ruchu.

 Baťův kanál, o. p. s. má v této oblasti iniciační 
a koordinační roli, kdy se snaží maximálním způso-
bem nápomoci urychlení příprav, fi nancování a rea-
lizace připravovaných investic na této turistické vod-
ní cestě. Koordinační činnosti jsou zejména odborné 
konzultace a příprava podkladových materiálů pro 
investory či pro další účastníky jednotlivých proce-
dur inženýrských a stavebních příprav.

Ve spolupráci s Povodím Moravy, s. p. a Ředitel-
stvím vodních cest ČR- což jsou hlavní a zásadní 
partneři v oblasti provozu, údržby a rozvoje vodní 
cesty - vzájemná koordinace činností, výměna in-
formací. Společná příprava několika akcí. Intenziv-
ní spolupráce s těmito organizacemi během celého 
roku na všech úrovních od ředitelů po referenty.

Ředitel Baťův kanál, o. p. s. Vojtěch Bártek je před-
sedou odborné skupiny pro Baťův kanál při Českém 
plavebním a vodocestném sdružení. Zde hájí zájmy 
rozvoje Baťova kanálu v kontextu jednak České re-
publiky, ale i mezinárodních souvislostí.

Podpora pro samosprávy, média, 
studenty, apod.

Baťův kanál, o. p. s. poskytuje odborné konzultace 
a vedení seminárních, bakalářských a diplomových 
prací, včetně poskytování potřebných odborných 
podkladů. Odborné podklady, fotografi e a informace 
o vodní cestě a turistice na ní jsou poskytovány také 
pro zpravodajská média, ale i pro odborné časo pisy 

a odborné internetové portály. 
Tato podpora probíhá i u projektů, které 

jsou iniciovány a připravovány jednotlivými 
samosprávami – zejména při přípravě a rea-
lizaci infrastruktury cestovního ruchu včetně 
potřebných podkladů pro administraci do-
tačních fi nančních prostředků.

informační centrum

a koordinační roli, kdy se snaží
bem nápomoci urychlení příprav, fi na
lizace připravovaných investic na této
ní cestě. Koordinační činnosti jsou zej
konzultace a příprava podkladových
investory či pro další účastníky jedn
dur inženýrských a stavebních přípra

Ve spolupráci s Povodím Moravy
stvím vodních cest ČR- což jsou h
partneři v oblasti provozu, údržby
cesty - vzájemná koordinace činn
formací. Společná příprava několi
ní spolupráce s těmito organizace
roku na všech úrovních od ředitelů

Ředitel Baťův kanál, o. p. s. Vojtě
sedou odborné skupiny pro Baťův
plavebním a vodocestném sdruže
rozvoje Baťova kanálu v kontextu
publiky, ale i mezinárodních souv

Podpora pro samosprávy
studenty, apod.

Baťův kanál, o. p. s. poskytuje 
a vedení seminárních, bakalářs
prací, včetně poskytování pot
podkladů. Odborné podklady, f
o vodní cestě a turistice na ní js
pro zpravodajská média, ale i

a odborné internetové portá
Tato podpora probí

jsou iniciovány a přip
samosprávami – zejm
lizaci infrastruktury ce
potřebných podklad
tačních fi nančních pr
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aplikace Baťův kanál

APLIKACE NEZNÁ HRANICE
Baťův kanál bezpečně, bez stresu 
a ohleduplně k přírodě

V naší aplikaci najdete přehledně na jednom místě aktuální 
informace o přístavech, plavbě, splavnosti jednotlivých úseků, 
live informace, aktuální údaje o komorování nebo aktuálních 
podjezdných výškách pod mosty. 

Nechybí ani důležité zprávy o počasí, historii, lodích na Ba-
ťově kanále, ať už o možnosti jejich půjčení nebo informace, 
které se hodí při použití vlastní lodi. 

Čeká na vás i plavební atlas, informace o kulturních akcích, 
které právě na Baťáku probíhají nebo se připravují a spousta 
dalších užitečných a zajímavých údajů pro návštěvníky a vo-
dáky, kteří se po Baťově kanále plaví.

Jednoduše, pohotově – u sebe v mobilu.

FOND MALÝCH PROJEKTŮ

pro OS iOS pro OS Android
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Návštěva Tomáše Bati mladšího
Pan Tomáš Baťa mladší navštívil Baťův kanál hned 

několikrát a výrazně se zapsal do historie obnovy 
tohoto kanálu nesoucího jméno jeho rodiny. 

1. května 2002 navštívil i s chotí Odemykání Ba-
ťova kanálu v Petrově, při kterém za velkého záj-
mu zástupců státní správy, samospráv i veřejnosti 
slavnostně otevřel opravenou plavební komoru. 
Byla to poslední rekonstruovaná plavební komo-
ra na obnoveném Baťově kanálu. Zároveň zde byl 
průplav  Otrokovice – Rohatec ofi ciálně přejmenován 
na Baťův kanál, stejně mu už nikdo ani jinak neříkal. 
Tomáš Baťa tak slavnostně odhalil obelisk připomí-
nající tuto událost. Slavnostně otevřeno bylo také 
nové přístaviště před plavební komorou.

Poslední návštěva pana Tomáše Bati ml. na Baťově 
kanálu byla 1. května 2008 v Otrokovicích, kde ote-
víral nové přístaviště. Vždy ho velmi těšilo, že odkaz 
jeho rodiny nezanikl. Aktivity směřující k obnově a 
využití kanálu pro cestovní ruch vítal a podporoval.

Odemykání Baťova kanálu
Od svého založení Baťův kanál, o. p. s. organizuje 

nebo spoluorganizuje slavnostní Odemykání pla-
vební sezóny na Baťově kanálu. Tradiční termín je 
1. května. Místa těchto slavností se střídala po celé 
délce Baťova průplavu. Většinou se spojovala s do-
končením nového díla obohacujícího infrastrukturu 
cestovního ruchu na turistické vodní cestě. 

Slavnost se postupem času stala veřejností tak ob-
líbenou, že se v tento termín koná téměř v každém 
přístavu a přístavišti. Symbolické ponoření a otočení 
klíče je tak neodmyslitelnou součástí prvomájové-
ho dne. Výsada tohoto aktu patří úřadující starostce 
či starostovi příslušné obce či města. Může se však 
o tuto výsadu s někým podělit či někoho delegovat. 

V roce 2018 se starosta Veselí nad Moravou Mi-
loš Kozumplík dělil s generálním ředitelem Povodí 
Moravy, s. p. Václavem Gargulákem a ředitelem Ře-
ditelství vodních cest Lubomírem Fojtů. Tomu klíč 
vyklouzl a potopil se. Lubomír Fojtů ale neváhal a 
okamžitě pro něj skočil a vylovil ho.
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2003

Fórum POMORAVIE
Projekt realizovalo Město Skalica. Baťův kanál, 

o. p. s. v rámci tohoto projektu realizovala pravi-
delné nedělní plavby na řece Moravě z Hodonína 
k  Rohatci a zpět. Projekt řešil rozšíření turistické 
plavby na břeh Slovenské republiky (Skalice, Holíče).

Get off  with Europe
Projekt realizovala Agentura pro rozvoj turistiky 

na Baťově kanálu, nadační fond. Cílem projektu bylo 
připravit jednotlivé oborové skupiny –  vinaře, země-
dělce, podnikatele v cestovním ruchu – na vstup 
do Evropské unie. Baťův kanál, o. p. s. se podílela 
na přípravě a realizaci jednotlivých seminářů.

Veletrhy cestovního ruchu
Od roku 2002 se Baťův kanál, o. p. s. podílí na za-

jištění nebo přímo zajišťuje veletržní prezentace tu-
ristické vodní cesty. Jedná se hlavně o veletrhy Regi-
ontour Brno a Slovakiatour Bratislava, ale svého času 
také Region Tour Expo Trenčín. 

Prezentace byla dříve zajišťována ve spolupráci 
s nadačním fondem Agentura pro rozvoj turistiky 
na Baťově kanálu, následně pak ve spolupráci s dob-
rovolnými svazky obcí. Poslední dobou pak díky Ji-
homoravskému a Zlínskému kraji, respektive Centrále 
cestovního ruchu Jižní Moravy a Centrále cestovního 
ruchu Východní Moravy. Veletržní prezentace v Brati-
slavě byla od počátku zajišťována spoluprací a vstříc-
ností Města Skalica. 

Cyklus projektového vzdělávání
pro venkovské obce

Projekt vzdělávání zástupců místních samospráv 
ohledně možností čerpání fi nančních prostřed-
ků po vstupu do Evropské unie, který Baťův kanál,
o. p. s. realizovala pro Město Veselí nad Moravou.
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2004

Slováckem po vodě i na kole 
Jihomoravský kraj udělil Městu Veselí nad Mo-

ravou v rámci programu „Vznik a rozvoj produktů 
cestovního ruchu a navazujících aktivit“ dotaci na 
projekt SLOVÁCKEM PO VODĚ I NA KOLE. Realizá-
torem projektu byla Baťův kanál, o. p. s.. Jednalo se 
o podporu turistického produktu, který představo-
vala pravidelná nedělní plavba Veselí nad Moravou 
– Strážnice a zpět s přepravou kol zdarma. Mož nosti 
pravidelné nedělní plavby Veselí nad Moravou – 
Strážnice a zpět využilo v roce 2004 téměř 800 tu-
ristů. Z toho 77 rodin. Na invalidním vozíku absol-
vovalo program 8 lidí. Přepravou kol zdarma během 
plavby na lodi si zpestřilo program 125 cyklistů.

V roce 2004 byly z rozpočtu Baťův kanál, o. p. s. 
fi nančně podpořeny nové a rozvíjející se turistické 
produkty na Baťově kanálu. Nedělní výlety na lodi 
Havaj ve Starém Městě a Uherském Hradišti – pře-
praveno 471 osob. Významným počinem byla mezi-
národní pravidelná nedělní plavba Hodonín – Skali-
ca – Rohatec – Skalica – Hodonín - přepraveno 696 
osob.

Jihomoravský kraj podpořil také investiční dotací 
zajištění splavnění úseku od plavební komory Petrov 
po tabulové stavidlo Sudoměřicích. V rámci této do-
tace byly zakoupeny dva čluny a jedna kanoe. 

Culinary Heritage 2004 – 2006 
Projekt v rámci programu Interreg IIIC realizova-

la Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu, 
nadační fond. Český název projektu je Moravské 
dědictví. Baťův kanál, o. p. s. v rámci tohoto pro-
jektu zajišťovala spojení projektu Moravské dědic-
tví s vodní turistikou. Významnou částí této činnosti 
byla společná propagace – účast na veletrhu MADI 
2004 - představení projektu touroperátorům. Pří-
prava společného tištěného propagačního materi-
álu a prezentace na veletrhu cestovního ruchu Re-
giontour 2005 a 2006. Baťův kanál, o. p. s. se také 
podílela na zajištění „Závěrečné mezinárodní kon-
ference“ tohoto projektu. Dále se o. p. s. významně 
podílela na zajištění akce „Velikonoční lodě“, která 
se realizovala v rámci tohoto projektu.

DoRIS
Projekt, který byl realizován Agenturou pro rozvoj 

turistiky na Baťově kanálu v rámci programu Phare 
SFMP. Jednalo se o aplikaci Dunajského říčního in-
formačního systému v podmínkách Baťova kanálu. 
Baťův kanál, o. p. s. se na projektu podílela komu-
nikací s pracovníky informačních center, rakouským 
partnerem projektu organizací Via Donau. Poznatky 
byly vyhodnoceny a použity při přípravě nového in-
ternetového portálu Baťova kanálu a nových tiště-
ných propagačních materiálů.



1120 let s vámi na vodě.

2005

Moravou a Záhořím lodí i na kole I.
2005 – 2007

V rámci Fondu mikroprojektů Programu Iniciativy 
společenství INTERREG IIIA Česká republika – Slo-
venská republika 2004 – 2006 podala Baťův kanál, 
o. p. s. v roce 2005 žádost o spolufi nancování pro-
jektu „Moravou a Záhořím lodí i na kole“. Projekt 
se zaměřoval na zvýšení propustnosti státní hranice 
pro pěší, cyklo i vodní turisty ve stávající komplikova-
né legislativě (odlišná úprava pro přechody na souši 
a na vodě) i v situaci připravovaného zřízení tří no-
vých říčních hraničních přechodů (jedná se o druhý 
přechod tohoto druhu v ČR po hraničním přechodu 
na Labi s Německem). Současně je v hraničních vo-
dách nutné vybudovat řadu veřejných i soukromých 
staveb (přístupové komunikace, parkoviště, přístav-
ní mola, pikniková místa, občerstvení).

Další částí aktivit byla příprava propagační kam-
paně k bezproblémovému přechodu státní hranice, 
resp. k používání říčních hraničních přechodů – nový 
propagační materiál a příprava na veletrhy cestov-
ního ruchu. 

Pro lepší orientaci turistů přímo v terénu byly 
ve spolupráci s partnerem projektu městem Skali-
ca připraveny informační tabule – 4 na české straně 
a 4 na slovenské straně. Tabule obsahují informace 
o turistických možnostech v oblasti a o pravidlech 
chování při překračování státních hranic.

Toulavá kamera 2005 a 2011
Oblíbený pořad České televize o zajímavých turis-

tických cílech v ČR odvysílal již dvě reportáže z pros-
tředí Baťova kanálu. Vyšlo i knižně.
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2006

Baťův kanál pohledem objektivu
Fotografi cká soutěž, kterou vyhlásila Baťův kanál, 

o. p. s. v roce 2006 . V květnu byla tato soutěž slav-
nostně vyhlášena a zahájena výstava soutěžních fo-
tografi í, která byla k vidění po celou sezónu 2006. 
Vítězem se stal MUDr. Milan Staněk. Soutěže se 
zúčastnilo 41 amatérských fotografů s více než 300 
fotografi emi.

Příjezdová komunikace a parkovací 
plochy k přístavu U Jezu – Hodonín 

Realizátorem projektu v rámci Iniciativy EU  Interreg 
IIIA bylo Město Hodonín.

Jednalo se o vybudování příjezdové komunikace 
k přístavu U Jezu v Hodoníně. Vybudování cca 30 par-
kovacích míst pro osobní automobily. Stání mohou 
využít i autobusy. Podél komunikace bude vybudován 
osvětlený chodník pro pěší včetně mobiliáře.

Projekt zahrnuje propagaci výše uvedené akce. 
Baťův kanál, o. p. s. spolupracoval na zajištění publicity 
projektu.

Prístav Skalica Baťov kanál 2006 – 2007
Jedná se o partnerský projekt Mesta Skalice 

v rámci Iniciativy EU Interreg IIIA k našemu projektu 
„Moravou a Záhořím lodí i na kole“. Je to investiční 
projekt, jehož cílem je vybudování přístavu na Ba-
ťově kanále za účelem rozvoje cestovního ruchu 
v regionu formou napojení Slovenské republiky 
resp. města Skalica na plavbu a tudíž i cestovní ruch 
 Baťova kanálu.

Prekročiť Chotár 2006 – 2007
Projekt občanského sdružení Posledných desať 

z Brezové pod Bradlom realizovaný v rámci Inici-
ativy EU Interreg IIIA. Baťův kanál, o. p. s. je part-
nerem tohoto projektu. Záměrem je využití poten-
ciálu regionu, který je zatím nevyužitý a má značné 
možnosti. Výsledným produktem bylo kromě jiného 
i vydání souboru propagačních materiálů, které za-
hrnují Baťův kanál.

Prodloužení Baťova kanálu
o úsek Hodonín – soutok Morava/Dyje 
2006 – 2007

Projekt v rámci Iniciativy EU Interreg IIIA realizoval 
Jihomoravský kraj. Cílem projektu bylo prodloužení 
stávající turistické vodní cesty o jmenovaný úsek pro 
turistickou plavbu – zpracování socioekonomické 
analýzy, která se zabývala technickým řešením, do-
pady na cestovní ruch včetně SWOT analýzy, marke-
tingového průzkumu a ekonomického vyhodnocení. 
Baťův kanál, o. p. s. zajišťoval kulaté stoly – aktivity 
projektu.



1320 let s vámi na vodě.

2007

Moravou a Záhořím lodí i na kole
V rámci realizace projektu Moravou a Záhořím lodí 

i na kole jsme v roce 2007 prezentovali společně 
s partnerem projektu městem Skalica výsledky na-
šich projektů – přístav Skalica, možnost překračování 
Česko – Slovenských státních hranic na lodích a 
možnosti turistiky na Baťově kanálu – na veletrzích 
cestovního ruchu Regiontour 2007 Brno a Slovakia-
tour 2007 Bratislava. Zde jsme i distribuovali propa-
gační materiál realizovaný v rámci projektu.

Projekt vyvrcholil poslední velkou aktivitou – slav-
nostním Odemykáním plavební sezóny 2007, které 
se uskutečnilo v novém přístavu Skalica a zároveň 
na Výklopníku v Sudoměřicích, tzn. na Česko – Slo-
venských státních hranicích.

Od dubna do října 2007 jsou v provozu říční hra-
niční přechody, které umožňují překračování Česko 
– Slovenských státních hranic na palubách lodí ob-
čanům všech států světa.

Memorandum o vzájemné spolupráci
V oblasti rozvoje vodní cesty Baťův kanál a vod-

ní cesty na řece Moravě mezi Jihomoravským a 
Zlínským krajem. Dohoda byla podepsána během 
společného jednání rad obou krajů během plavby 
po Baťově kanálu 25. června 2007.

V obou dokumentech je výslovně uvedena obec-
ně prospěšná společnost Baťův kanál jako koordi-
nační prvek v oblasti rozvoje a propagace.

Vodní pas
Velká marketingová akce byla připravena ve spolu-

práci s dobrovolným svazkem obcí Obce pro Baťův 
kanál. Bylo to vydání Vodního pasu. Ten byl vytištěn 
v nákladu 2000 ks česky a 500 ks slovensky. Jeho 
distribuce probíhala po celém Baťovu kanálu a byly 
do ní zapojeni všichni podnikatelé na vodní cestě.

Povodie rieky Moravy v dotyku 
s Trnavským samosprávným krajom 
2007– 2008

Regionálna rozvojová štúdia územia pre potreby 
ďalších možností jeho využitia – jedná se o kom-
plementární projekt Trnavského kraja k projektu 
Jihomoravského kraje „Prodloužení Baťova kanálu 
o úsek Hodonín – soutok Morava/Dyje“. Naše orga-
nizace se na realizaci tohoto projektu podílela jako 
odborný konzultant a zároveň také jako zpracovatel 
Studie dopadu realizovaných opatření.
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2008

Přístupová komunikace 
Rohatec – Kolonie

Od roku 2008 Baťův kanál, o. p. s. pracovala na za-
jištění vybudování přístupové cesty k přístavišti 
v Rohatci - Kolonii. Jednalo se o chybějící komuni-
kaci, bez které není možné uvést do užívání vybudo-
vané přístaviště.

Z důvodu značné problematičnosti přípravy celé 
investice, zejména převodu pozemku z neexistu-
jící organizace na stát a následné odkoupení toho-
to pozemku Baťův kanál, o. p. s. od Pozemkového 
fondu ČR, bylo potřebné stavební povolení získáno 
v roce 2009, během kterého byla i celá stavba reali-
zována. V roce 2010 byla stavba zkolaudována. Celá 
stavba včetně pozemku byla následně převedena 
Obci Rohatec.

Šohaji na Baťově kanálu 
Natáčení dechovkového zábavného pořadu bě-

hem plavby lodí. Plavba a vodní cesta Baťův kanál 
je v pořadu významně zmíněna. Bylo odvysíláno 
v rámci vysílacího schématu ČT a několikrát reprí-
zováno.

Naučná stezka Včelíny
S fi nanční pomocí dotace Jihomoravského kra-

je byla v roce 2008 rekonstruována naučná stezka 
Včelíny u plavební komory Vnorovy I a byly vyměně-
ny folie na informačních tabulích u sjezdů pro lodě 
v přístavišti ve Veselí nad Moravou a ve Strážnici.

Vzhůru na palubu
Ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Vý-

chodní Moravy byla na podzim 2008 připravena 
Propagační kampaň s názvem „Vzhůru na palubu“. 
Jedná se o mediální kampaň pro zvýšení atraktiv-
nosti Baťova kanálu ve školách. 

Aktivity Baťův kanál, o. p. s. byly realizovány z pro-
středků dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. 
Tato propagační kampaň byla vytvořena v soula-
du s „Memorandem o vzájemné spolupráci v ob-
lasti rozvoje vodní cesty Baťův kanál a vodní cesty 
na řece Moravě mezi Jihomoravským a Zlínským 
krajem“.

Stezky dědictví - projekt rozvoje 
regionální gastronomie 2008 – 2010 
(ROP Jihovýchod)

Cílem projektu bylo sestavit průvodce podniky 
nabízející regionální gastronomii, českou nebo mo-
ravskou, a propagovat je na tuzemském i zahranič-
ním trhu pod jednotnou značkou. PR realizátorem 
projektu byl ECEAT. 

Baťův kanál, o. p. s. jako partner se účastnil zá-
kladních prací na přípravě projektu od roku 2007. 
V realizační fázi v roce 2009 a 2010 se Baťův ka-
nál, o. p. s. podílel na vytipovávání vhodných sub-
jektů a zúčastňoval se kontrolních návštěv provo-
zoven v regionu. Zúčastňoval se pracovních jednání 
v rámci realizace projektu a velkou mírou se podílel 
na prezentaci výsledků projektu, zejména na distri-
buci Průvodců regionální gastronomií.
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2009

„ZIELE-TOP-CÍLE“ 2009 – 2012
Přeshraniční projekt ZIELE-TOP-CÍLE fi nancovaný 

v rámci programu Evropská územní spolupráce Ra-
kousko-Česká republika.

Cílem nového přeshraničního projektu ZIELE-TOP-
CÍLE je ve spolupráci s dolnorakouským partnerem, 
který již několik let úspěšně buduje nabídku Top vý-
letních cílů v Dolním Rakousku – Top-Ausfl ugsziele 
Niederösterreich, vytvoření skupiny nejatraktivněj-
ších míst na jižní Moravě pod značkou Top výletní cíle 
Jižní Moravy.

Stát se Top výletním cílem Jižní Morava není je-
nom tak, uchazeč musí splnit řadu kritérií, která se 
zaměřují především na kvalitu nabídky, infrastruktury 
a poskytovaných služeb návštěvníkům. Baťův kanál 
se stává Top výletním cílem v první vlně.

Plavba s Českým rozhlasem Brno
Ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno patřilo 

vždy jedno sobotní červnové odpoledne na Baťově 
kanálu posluchačům této oblíbené rozhlasové stani-
ce. Nechyběla plavba lodí, živá hudba, živé vysílání 
odpoled ního Randevues se zajímavými hosty z re-
gionu.

Akce se uskutečnila poprvé v roce 2009 a pro velký 
zájem se konala každoročně až do roku 2014. Místo 
konání se měnilo.

70 let Výklopníku
V sobotu 20. června 2009 v předvečer 70. výročí 

otevření zařízení Výklopník v Sudoměřicích se usku-
tečnila přímo v areálu u Výklopníku oslava připo-
menutí této události. Nechyběl dort se 70 svíčkami 
a slavnostní program.

Ocenění Průvodce Baťovým kanálem
Odborná porota 13. ročníku národní soutěžní pře-

hlídky propagačních materiálů měst, krajů a turistic-
kých regionů TOURPROPAG Písek vyhlásila Průvodce 
Baťovým kanálem jako nejlepší v kategorii infor mační 
brožura. V této kategorii bylo v letošním ročníku při-
hlášeno 135 propagačních materiálů.

Návštěva prezidenta Václava Klause 
s chotí

Ve dnech 8. – 9. června 2009 navštívil prezident re-
publiky Václav Klaus s manželkou Lívií Jihomoravský 
kraj. Součástí jejich programu byla 9. června i plavba 
po Baťově kanálu z Petrova do Strážnice.

Baťovým kanálom za vzdelaním 
a kultúrou medzi Slovenskou republikou 
a Českou republikou

Jedná se o projekt realizovaný za účelem prohlou-
bení přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou re-
publikou a Českou republikou v oblasti vysokoškol-
ského vzdělávání a kultury.

Baťův kanál, o. p. s. se od samotného počátku 
aktivně podílel na přípravě a byl jedním z partne-
rů tohoto projektu. Výsledkem projektu byl podpis 
„Memoranda o spolupráci medzi Stredoeurópskou 
vysokou školou v Skalici a Univerzitou Tomáše Bati 
ve Zlíně“, který se uskutečnil 4. listopadu 2009.
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Kulturní léto na Baťově kanálu
Ve spolupráci s DSO Obce pro Baťův kanál za fi -

nanční podpory Jihomoravského kraje realizoval 
projekt Kulturní léto na Baťově kanálu.

V rámci tohoto projektu se v každém přístavišti 
 organizovala přes sezónu kulturní akce pro ve-
řejnost. Například přehlídka folkových písničkářů 
ve Strážnici, přehlídka country kapel v Sudoměřicích 
nebo módní přehlídka v Hodoníně.

Kam jedeš? 
V rámci televizního turistického pořadu fi nanco-

vaného CCR JMK „Kam jedeš?“ Se natáčel i díl „Ode-
mykat Baťův kanál“ Díl byl odvysílán v rámci vysíla-
cího schématu TV PRIMA.

Divadlo Mašíni cestou samurajů
Významnou propagační aktivitou v roce 2010 bylo 

divadelní představení „Mašíni cestou samurajů“. Toto 
divadelní představení se odehrávalo na palubě lodi 
v několika přístavech. Představení bylo speciálně na-
studováno pro prostředí Baťova kanálu a loď a voda 
v něm hrálo velkou roli. Představení bylo přístupné 
pro veřejnost zdarma. Akce měla příznivý mediální 
ohlas, který zviditelnil vodní cestu Baťův kanál.

Ocenění cyklostezky
podél Baťova kanálu

Páteřní cyklostezka podél Baťova kanálu se stala 
držitelem „Ceny redakce portálu Kudy z nudy 2010“.

Veletrh lodí na Baťově kanálu
Veletrh lodí na Baťově kanálu se uskutečnil 14. a 

15. května 2010 v areálu přístavu ve Veselí nad Mo-
ravou. Hlavní záměr byl představení kompletní na-
bídky druhů plavidel, které je možné využít pro trá-
vení volného času na vodní cestě Baťův kanál. Na 
Veletrhu lodí se tak představili velké osobní lodě 
s kapacitou až 60 osob, několik druhů hausbótů 
na vícedenní pobyty a malé motorové čluny vhod-
né na krátkodobé projížďky.

V pátek 14. května bylo vysílání Dobrého rána s ČT 
z Brna zaměřeno na plavbu a lodě, jedni z hostů 
 tohoto vysílání byli i zástupci pořadatelů Veletrhu 
lodí a kapitán lodě. V rámci tohoto pořadu byl od-
vysílán živý vstup z areálu přístavu ve Veselí nad 
Moravou. Hlavním tahákem byla beseda a auto-
gramiáda s cestovatelem Miroslavem Zikmundem.

Baťův kanál fi nalista soutěže EDEN
Projekt European Destination of Exellence – Ev-

ropská destinace nejvyšší kvality (EDEN) vypisuje 
Evropská komise a zapojeno do něj je více jak dva-
cet evropských zemí. Téma ročníku 2010 mělo název 
Voda – turistický cíl.

Baťův kanál se dostal mezi 5 fi nalistů, ze kterých 
se už pak vybíral pouze vítěz. Stal se tak nositelem 
prestižního označení „Baťův kanál – fi nalista soutěže 
EDEN 2010“.
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Slovácko s Baťovým kanálem vítězem 
EDEN

Pátý ročník prestižní soutěže o Evropskou desti-
naci nejvyšší kvality – EDEN 2011. V rekordní konku-
renci 26 přihlášených destinací z celé České republiky 
zvítězilo Slovácko.

Letošním tématem soutěže, do níž bylo zapojeno 
přes dvacet evropských zemí, byla Obnova hmotné-
ho dědictví. Slovácko se do projektu přihlásilo s Ba-
ťovým kanálem. 

Všech 26 destinací zapojených do soutěže hodno-
tila porota složená se zástupců CzechTourism, Mi-
nisterstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního 
prostředí, Asociace turistických regionů ČR, Národ-
ního památkového ústavu, Českého vysokého učení 
technického a Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR. Finálovou pětku posuzovala přímo v terénu.

Dohoda o spolupráci při rozvoji Baťova 
kanálu

Pod záštitou Asociace krajů ČR probíhala v roce 
2010 příprava a schvalování dohody o spolupráci při 
rozvoji Baťova kanálu. Tato dohoda se připravovala 
mezi Jihomoravským, Zlínským, Olomouckým a Mo-
ravskoslezským krajem (ČR) a Trnavským, Trenčan-
ským, Bratislavským a Žilinským samosprávným 
krajem (SR). Aktéři této dohody tím potvrzují vážný 
zájem o realizaci vzájemně prospěšných aktivit v zá-
jmu rozvoje Baťova kanálu. 

Baťův kanál, o. p. s. se podílela na přípravě této 
dohody. Dohoda je významnou deklarací samo-
správ o zájmu rozšiřování plavby. Samotný podpis 
dohody proběhl až v roce 2011.

Moravou a Záhořím lodí i na kole II. 
2011 – 2012

Baťův kanál, o. p. s. podala v srpnu 2010 žádost 
o podporu projektu v rámci výzvy 03/FMP. Partne-
rem je město Skalica.

Celkový rozpočet byl 22999,20 Eur.
Spoluúčast 3 449,88 Eur.

Hlavními aktivitami projektu byly:
- monitoring cyklistů na cyklostezkách podél Baťova 

kanálu prostřednictvím automatických sčítačů
- výroba modelu plavební komory pro účely propa-

gace turistické vodní cesty Baťův kanál
- příprava a tisk propagačního letáku
- propagační akce k 10. výročí Baťův kanál, o. p. s.

Realizace projektu byla od března 2011 do února 
2012.

Studie navigačního a informačního 
systému turisticky atraktivního 
území podél Baťova kanálu na území 
Zlínského kraje

Projekt Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu 
a vodní cesty na řece Moravě za fi nanční podpory 
Zlínského kraje. Baťův kanál, o. p. s. na tomto pro-
jektu aktivně spolupracovala. 

V roce 2011 se v rámci tohoto projektu vytvořilo 
nové logo Baťova kanálu včetně logomanuálu, kte-
ré vychází z původního loga. Součástí logomanuálu 
jsou i piktogramy a další jednotné pravidla prezen-
tace a značení známky Baťův kanál.

Společné putování za dědictvím regionů
Ve spolupráci s MAS Strážnicko a MAS Dolní Mo-

rava Baťův kanál, o. p. s. zajišťovala expozici o Baťo-
vě kanálu na Průžkově mlýně ve Strážnici. Dále pak 
rekonstrukci a zřízení expozice na Výklopníku v Su-
doměřicích a podporu rozvoje plavby a propagace 
cestovního ruchu v Rohatci.
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Přes hranice po Baťově kanálu
Operační program přeshraniční spolupráce ČR – 

SR 2007 – 2013 Cíle oblasti podpory 1.6 Fond mik-
roprojektů. Baťův kanál, o. p. s. zpracovala a podala 
žádost o podporu projektu v rámci výzvy 05/FMP. 
Partnerem bylo město Skalica. Projekt byl schválen 
řídícím výborem v prosinci 2011 k fi nancování. Akti-
vity projektu jsou loď – plovoucí informační centrum 
a Informační kampaň v lokálním rádiu na Slovensku.

Rozpočet projektu 39 000 Eur. V roce 2012 začala 
v rámci projektu stavba lodi. Aktivity projektu po-
kračují i v roce 2013.

Podpis mezivládní dohody
Na prvním společném zasedání české a slovenské 

vlády dne 29. 10. 2012 slavnostně podepsali v Tren-
číně ministr dopravy ČR Pavel Dobeš a ministr život-
ního prostředí SR Peter Žiga dohodu mezi vládou 
ČR a vládou SR o dočasném užívání části státního 
území a majetku Slovenské republiky pro výstavbu 
a provoz stavby Prodloužení splavnosti vodní cesty 
Otrokovice – Rohatec na hraničním toku Radějovka 
v katastrálních územích obcí Sudoměřice, Rohatec a 
mesta Skalica.

10 let Baťův kanál, o. p. s.
Přesně 23. ledna 2012 to bylo 10 let, co byla za-

ložena obecně prospěšná společnost Baťův kanál. 
A 26. ledna 2012 k tomu proběhla v přístavu ve Ve-
selí nad Moravou malá slavnost, která byla spo-
jena s realizací projektu Moravou a Záhořím lodí 
i na kole. Při této příležitosti byla vydána brožura A5 
o 36 stránkách, která podrobně zmapovala činnost 
organizace za celé období.

Turistické centrum Veselska
Tento projekt byl realizován Městem Veselí nad 

Moravou za fi nanční pomoci ROP Jihovýchod. Cílem 
projektu je nové využití stávající budovy Panského 
dvora, Baťův kanál, o. p. s. se v roce 2012 podílela 
na realizaci galerie Baťova kanálu. V roce 2013 se 
do těchto prostor Baťův kanál, o. p. s. stěhuje.

Poštovní známka Baťův kanál
Ve středu 16. května vydala Česká pošta, s. p. 

poštovní známku Baťův kanál v „pohlednicové“ 
hodnotě 10 Kč. Autorem známky je Adolf Absolon, 
pro kterého to byla již osmnáctá. Rytcem známky je 
Martin Srb. V sobotu 9. června 2012 proběhla v pří-
stavu ve Veselí nad Moravou slavnost u příležitosti 
vydání poštovní známky. V rámci programu známku 
představil její tvůrce – rytec Martin Srb, který zde 
měl autogramiádu. Prodávaly se zde pohledy Ba-
ťova kanálu a hlavně nové poštovní známky. Česká 
pošta měla v přístavu otevřenou poštovnu, odkud 
bylo možné ihned pohledy odesílat.

Emise technických památek 10 Kč
Den vydání: 16. 5. 2012
Autor: Adolf Absolon
Rytec: Martin Srb
Emise 25 tisíc kusů
Způsob tisku: Rotační ocelotisk v barvě tmavě  modré 
oceli
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Přes hranice po Baťově kanálu
Projekt se realizoval od roku 2012. V roce 2013 

byla v rámci projektu dokončena loď a byla realizo-
vána propagační kampaň v rádiu na Slovensku. 

Loď slouží jako plovoucí turistické informační 
centrum. Dle potřeby putuje po přístavech včetně 
slovenské Skalice a podává informace o turistických 
možnostech a atraktivitách tohoto krásného regio-
nu. A to nejen z té moravské, ale i slovenské strany. 

Plavidlo navrhl a postavil Stanislav Hampala 
ze Spytihněvi, proto zde také byla loď slavnost-
ně pokřtěna. Kmotrem byl kapitán Ladislav Hábl 
z Charvát u Olomouce. Pan kapitán Hábl byl od po-
čátku devadesátých let u snah znovuobnovení plav-
by na Baťově kanálu. Mnohdy za cenu vlastního 
sebeobětování stál za kormidlem remorkéru Bobra 
nebo lodi Tomáš Baťa – prvních vlaštovek. Následně 
odvezl tisíce turistů na lodi Danaj a Konstancie. 

Jméno lodi je Ad Fontes, což latinsky znamená 
K Pramenům. Konkrétně k pramenům poznání, vě-
domostí. A jistý dvojsmysl to má i ve smyslu prame-
nů řek. Vždyť z Baťova kanálu se můžeme dostat 
k pramenům Moravy, Kotojedky, Mojeny, Dřevni-
ce, Březnice, Olšavy, Bobrovce, Okluky, Svodnice, 
 Veličky…

Lake Malawi Always June
Hned první rok si loď Ad Fontes zahrála v klipu 

kapely Lake Malawi k písni Always June. Na video 
kanálu YouTube má krasných 120 tis. shlédnutí.

https://www.youtube.com/watch?v=tVhYlqq8pxI
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Model remorkéru
Protože skutečné původní lodě neexistují a na památ-

ku širší veřejnosti nezůstalo nic než fotografi e, realizovali 
jsme projekt - model remorkéru T. Baťa. Velký funkční 
model lodi byl zhotoven v měřítku 1:10, tedy o délce 
1,4 metrů, a byl vytvořen jako věrná kopie původních 
Baťových remorkérů. Tento projekt navazuje na již dříve 
úspěšně realizované funkční výstavní modely v měřítku 
1:50. Realizace modelu remorkéru byla podpořena do-
tací z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 150 tis. Kč.

Plavba s Českým rozhlasem Brno 
v Kroměříži

Plavba s Českým rozhlasem Brno je akcí pořáda-
nou na Baťově kanálu od roku 2009. Hlavní myšlen-
kou akce je dostat Baťův kanál a turistickou plavbu 
vůbec do povědomí široké veřejnosti.

Od spolupráce s Českým rozhlasem Brno jsme si 
slibovali zvýšení návštěvnosti turistů z jiných regi-
onů. Také proto bylo každou sezonu obměňováno 
místo konání a tím byl každý ročník zajímavý něčím 
jiným. 

V roce 2014 jsme se rozhodli uspořádat akci v Kro-
měříži. K přepravě lodí do Kroměříže musela být po-
užita těžká technika, lodě jsme převáželi na kamio-
nech z přístaviště ve Spytihněvi. U příležitosti této 
akce musela být v Kroměříži také zbudována dvě 
provizorní nástupní mola. Akce byla velmi vydařená 
stejně jako v předchozích letech. Usilovali jsme o to, 
aby tato akce pomohla k propojení Kroměříže se 
zbytkem Baťova kanálu. Jak jsme se během plavby 
přesvědčili, desetikilometrový úsek mezi Bělovem a 
Kroměříží nabízí krásnou podívanou a mohl by se 
stát jedním z nejkrásnějších a nejvyhledávanějších 
míst na vodní cestě.

Edukační loď
Projekt byl realizován Povodím Moravy, s. p., pře-

shraničním partnerem je Stredoeurópska vysoká 
škola v Skalici. Projekt byl realizován v rámci Ope-
račního programu přeshraniční spolupráce ČR–SR 
2007–2014 Fondu mikroprojektů. Cílem projektu 
je pořízení vzdělávacího plavidla pro Baťův kanál. 
V roce 2014 byla podána žádost. Realizace projektu 
byla v prvním pololetí roku 2015. Naše organizace 
se významně podílela na přípravě podkladů pro po-
dání žádosti o fi nancování tohoto projektu. Projekt 
čerpá know-how naší organizace získané při reali-
zaci našich dřívějších projektů. Pro Povodí Moravy 
jsme také vytipovali přeshraničního partnera a zpro-
středkovali spolupráci s ním.

Ahoj na vodě
Projekt byl realizován občanským sdružením Pro 

rozvoj Baťova kanálu a Mestem Skalica v rámci Ope-
račního programu přeshraniční spolupráce ČR–SR 
2007–2014 Fondu mikroprojektů.

Hlavním výstupem projektu bylo pořízení jedno-
ho propagačního 30 minut dlouhého fi lmu, který 
představuje vodní cestu a přilehlý region v česko 
- slovenském příhraničí jako společně provázanou 
atraktivní turistickou destinaci. Dále bylo natočeno 
5 krátkých instruktážních fi lmů o celkové stopáži 
20 minut, které slouží jako instruktážní příručka jak 
se na vodní cestě chovat a jak ji smysluplně a bez-
pečně využívat s ohledem na okolní krajinu, přírodu, 
památky a ostatní návštěvníky. 

Naše organizace se podílela na koordinaci přípra-
vy a realizace projektu. Dále jsme poskytli doménu 
pro prezentaci projektu www.ahojnavode.cz.
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Stavba rekreačního přístavu Petrov
Dne 17. října 2014 byla slavnostně zahájena stav-

ba nového rekreačního přístavu v Petrově. Jednalo 
se o největší novodobou investici v historii Baťova 
kanálu. Na dosud nevyužívaném pozemku vedle 
plavebního kanálu začaly stroje hloubit přístavní ba-
zén pro 45 lodí.

Pravidelně jsme se zúčastňovali kontrolních dnů 
během celé výstavby a přispívali tak k hladkému 
průběhu stavby. Ve spolupráci s investorem Ředi-
telstvím vodních cest ČR, Obcí Petrov a dodavate-
lem stavby jsme zajišťovali průběh „dne otevřených 
dveří“ na stavbě přístavu 11. 7. 2015 a pak také 
slavnostní otevření přístavu 22. 8. 2015. Jednalo se 
o akce pro veřejnost za účelem propagace Baťova 
kanálu a možností turistiky v Jihomoravském kraji. 
Akce měly velkou návštěvnost ze strany veřejnosti 
a také významnou mediální odezvu.

Výstava Baťova kanálu v Senátu ČR
Pod záštitou místopředsedy Senátu ČR Ing. Zdeň-

ka Škromacha, hejtmana Jihomoravského kraje 
JUDr. Michala Haška a hejtmana Zlínského kraje 
MVDr. Stanislava Myšáka proběhl ve Valdštejnském 
paláci, sídle Senátu ČR 2. 6. 2015 seminář na téma 
„Baťův kanál – odkaz, který stále žije“. V rámci se-
mináře se prezentovaly aktivity Ředitelství vodních 
cest ČR, Povodí Moravy, s. p. a Baťův kanál, o. p. s. 
Zároveň byla zahájena výstava o Baťově kanále.

Výstava traktorů Svoboda
Traktory Svoboda neodmyslitelně patří k historii 

Baťova kanálu. Typ DK 10 tahal nákladní lodě na-
ložené lignitem z potahové stezky. Tyto traktory 
známe zatím pouze z pár dochovaných dobových 
snímků. Ve spolupráci se Svoboda Traktor Klubem 
jsme se v sobotu 16. května mohli kochat nádherný-
mi traktory v přístavu Veselí nad Moravou. 

V rámci programu nechyběla spanilá jízda z pří-
stavu do centra města a zpět. Třešničkou na dortu 
celé akce bylo po 70 letech tažení lodě na Baťově 
kanálu traktorem Svoboda DK 10. Byl to návrat du-
cha Baťovi doby na jeho průplavní kanál.

Plavba a krajina - rozvoj a revitalizace 
plavební cesty Baťův kanál a její 
propojení s krajinou přeshraničního 
regionu

Projekt byl realizován Povodím Moravy, s. p., pře-
shraničním partnerem je Stredoeurópska vysoká 
škola v Skalici. Projekt byl fi nancován v rámci Ope-
račního programu přeshraniční spolupráce ČR – SR 
2007 – 2014. Hlavním cílem projektu je pořízení pra-
covní lodi pro čištění a údržbu vodní cesty Baťův 
kanál. V roce 2014 byla podána žádost. Realizace 
projektu byla v průběhu roku 2015. Dne 30. 9. bylo 
slavnostně pokřtěno plavidlo „Jožin“ Ivanem Mlád-
kem v přístavu ve Veselí nad Moravou.

Naše organizace se významně podílela i na přípra-
vě podkladů pro podání žádosti o fi nancování toho-
to projektu. Projekt přímo navazuje na dříve podaný 
neúspěšný projekt „Společné obslužné plavidlo pro 
zabezpečení čistoty Baťova kanálu“. Pro Povodí Mo-
ravy jsme vytipovali přeshraničního partnera a zpro-
středkovali spolupráci s ním.
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Plovoucí cirkus LeGrando
Putování cirkusu tentokráte trochu jinak – po 

vodě. Na plovoucím pódiu lodi Pierot, postavené 
pro tento účel, se v přístavech pod širým nebem 
představili mladí cirkusoví umělci z Centra volného 
času v brněnských Lužánkách. Projekt oživil přístavy 
moderní kulturou a nabídl místním i turistům kou-
zelný večer v příjemném prostředí přístavu. Plovoucí 
Informační centrum Baťova kanálu na lodi Ad Fon-
tes dělalo celou dobu mladým umělcům zázemí a 
zároveň propagaci této akce i aktivit na Baťově ka-
nálu a v jeho okolí. Spolupráce s cirkusem LeGrando 
se pro velký úspěch a vzájemnou spokojenost opa-
kovala i v dalších letech.

dostávala na místo činu leckdy ještě před brněnskou 
četnickou pátračkou. To ale není všechno, co má vy-
stavovaný model za sebou. V květnu a červnu 2014 
absolvoval 4500 kilometrů (2800 mil) Velkou Británií. 
Cesta zároveň připomněla 80. výročí jedné z nejú-
spěšnějších modelových řad v historii značky Škoda 
a 90 let od debutu cestopisu Karla Čapka, dodnes 
čtivých Anglických listů.

Mercedes-Benz 170 V (interní označení: řada 
W 136) - přesně tento vystavený kus je druhým mo-
delem, který proháněla v Četnických humoreskách 
Taťána Vilhelmová alias Kamila Kliková.

Konference Baťův kanál
U příležitosti ukončení plavební sezóny 2016 se 

dne 20. 10. v Uherském Hradišti uskutečnila kon-
ference Baťův kanál. Na konferenci byli pozváni 
zástupci měst a obcí v okolí Baťova kanálu, správ-
ci vodní cesty Povodí Moravy, s. p., orgán státního 
dozoru Státní plavební správa, investoři veřejných 
zařízení na vodní cestě Ředitelství vodních cest ČR a 
všichni provozovatelé plavby na Baťově kanálu.

Cykloleták
Baťův kanál, o. p. s. vydává propagační  materiály 

zejména týkající se turistické vodní cesty Baťův ka-
nál. Velký zájem o Baťův kanál, respektive o cyklo-
stezku vedoucí podél něho, je ale také ze strany 
 cyklistů a cykloturistů. Proto se Baťův kanál, o. p. s. 
v roce 2016 rozhodla vydat propagační materiál 
s mapou cyklostezky podél vodní cesty – cykloleták. 
Pro tento účel byly zakoupeny licenční práva na cyk-
lomapu, dále se do materiálu zapracovaly atraktivity 
na vodní cestě a v jeho okolí. Materiál byl vytištěn na 
konci roku 2016 pro účely propagace v roce 2017. 
Materiál je distribuován v rámci veletrhů a výstav 
cestovního ruchu, prostřednictvím turistických in-
formačních center a provozovatelů přístavů.

Výstava veteránů v přístavu
V sobotu 17. září 2016 se nám podařilo uspořádat 

výstavu automobilových veteránů v přístavu ve Ve-
selí nad Moravou. Návštěvníci si mohli prohlédnout 
takové unikáty jako například:

Ford T – si přivezl Tomáš Baťa ze své návštěvy 
u Henryho Forda. Přestože si toto lidové vozítko při-
vezl Tomáš Baťa jako vzorek původně určený hlav-
ně pro jeho zaměstnance, jsou zaznamenány vzpo-
mínky pamětníků, že Baťa osobně Ford T používal. 
V roce 1970 si tento automobil zahrál ve slavném 
fi lmu Karla Kachyni Už zase skáču přes kaluže. Teh-
dy také dostal žlutý nátěr, který zdobil jinak sériově 
černě vyráběný vůz až do roku 2015. Změnu nátěru 
opět na černý získal díky roli ve fi lmu Wilsonov.

Bugatti Typo 35 (anglicky Bugatti Type 35) - vý-
tečný závodní vůz se skvělými jízdními vlastnost-
mi, výbornými osmiválcovými motory a špičkovým 
zpracováním a k tomu, narozdíl od konkurenčních 
vozů, i s nádhernou karosérií s typickou světle mod-
rou barvou. Vůz v této barvě a modifi kaci T37 z roku 
1926 dorazil i do veselského přístavu.

Škoda 420 Popular – autentický exemplář Popu-
laru z televizního seriálu Četnické humoresky. I díky 
spolehlivosti a obratnosti roadsteru se všetečná re-
portérka Kamila Kliková v podání Tatiany Vilhelmové 
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Vysílání Dobrého rána s ČT
Co se propagace týká, jednalo se o jednu z nej-

významnějších akcí v roce 2017. Kompletně celé 
živé vysílání České televize, včetně zpravodajství, 
předpovědi počasí nebo aktualit ze sportu proběhlo 
v pátek 23. června v prostorách přístavu ve Veselí 
nad Moravou za pomoci Baťův kanál, o. p. s..

Vysílání začalo v pátek před šestou hodinou ranní. 
Hlavními tématy vysílání byla historie, současnost 
i budoucí plány Baťova kanálu, možnosti plavby, tu-
ristické cíle v okolí, cyklostezka podél Baťova kanálu 
anebo povídaní o folklorních akcích v regionu.

Hosty byli starosta města Veselí nad Moravou Mi-
loš Kozumplík, ředitel NÚLK Martin Šimša nebo ves-
lařka Miroslava Knapková.

Host Lucie Výborné
V srpnu tohoto roku jsme obdrželi pozvání do 

živého vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál. Kon-
krétně do pořadu Host Lucie Výborné, s podtitu-
lem Zajímaví hosté mluví o věcech, kterým rozumí. 
Na velké množství otázek nejen moderátora Petra 
Krále, ale i posluchačů odpovídal 25. srpna v čase 
od 9.00 do 10.00 ve studiu Českého rozhlasu ve Zlí-
ně ředitel Vojtěch Bártek. Mluvilo se nejen o histo-
rii a důvodu vzniku Baťova kanálu, ale i o změnách 
v průběhu doby nebo o aktuálním dění na moravské 
vodní cestě. Jednalo se o významnou propagaci Ba-
ťova kanálu, neboť tato stanice se řadí mezi nejpo-
slouchanější v České republice a pořad se těší oblibě 
zhruba 600 tisíc posluchačů.

Jednání s premiérem na lodi
Dne 14. 8. 2017 se uskutečnilo na zakotvené lodi 

Danaj v přístavu ve Veselí nad Moravou jednání ve věci 
dalšího rozvoje Baťova kanálu za účasti premiéra 
Vlády ČR Bohuslava Sobotky, Ministerstva  dopravy, 
Ministerstva pro místní rozvoj, Povodí Moravy, 

s. p., ŘVC ČR, Zlínského kraje, správní rady a ředitele 
Baťův kanál, o. p. s.. Naše organizace byla pro Úřad 
Vlády ČR koordinátorem přípravy tohoto jednání.

JazzBoat
Živá hudba na lodi, konkrétně na horní palubě 

osobní lodi Danaj. Mladí muzikanti z jazzového 
orchestru BIG BAND ZUŠ Veselí nad Moravou pod 
vedením Jaroslava Konečného pluli 18. 8. 2017 po 
Baťově kanále a hráli jazzové a swingové písně.

Plavba po trase Veselí nad Moravou – Vnorovy - 
Strážnice – Petrov trvala asi 3 hodiny, součástí bylo 
krátké vystoupení v přístavu ve Strážnici. Po celou 
dobu plavby byli muzikanti doprovázeni velkým 
množství posluchačů a to jak z řad spolucestujících 
na palubě, tak i cykloturistů nebo posádek lodí plují-
cích okolo. Vyvrcholení celé akce proběhlo v přísta-
vu v Petrově, kde se uskutečnil téměř dvouhodinový 
hudební koncert.

Autosalon
Na Moravu zavítal pořad Autosalon. Natáčení 

probíhalo v horní části toku, především okolo rejdy 
ve Spytihněvi. Moderátor pořadu Josef Vrtal, spolu 
se svojí dcerou, projížděl kanál na loďce, kterou pro 
natáčení reportáže poskytl provozovatel půjčovny 
Michal Hampala. Jako součást reportáže, která byla 
odvysílána 15. 9. 2017, byly divákům nabídnuty tipy 
na výlety po okolí, např. město Zlín a expozice Prin-
cip Baťa v Baťově institutu. Moderátor vyzval diváky, 
ať neváhají a určitě si dovolenou na Baťové kanále 
přijedou užít. Pořad Autosalon je pořad s dlouho-
letou historií a ve své kategorii patří k nejsledova-
nějším.
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Kniha Baťův kanál – od myšlenky 
k nápadu

U příležitosti 80. výročí Baťova kanálu v roce 2018 
vydalo Povodí Moravy, s.p. knihu věnovanou histo-
rii, současnosti i budoucnosti této moravské vodní 
cesty. Kniha s názvem „Baťův kanál – od myšlenky 
k nápadu“ detailně mapuje celou historii Baťova 
kanálu, a to nejen slovem, ale především pomocí 
téměř tří stovek fotografi í. Na jednom místě tak na-
leznete nejzajímavější fotografi e z doby výstavby a 
počátku plavby, výkresy unikátních technických za-
řízení nebo dech beroucí fotografi e zdevastovaných 
objektů po průchodu válečné fronty. 

Baťáková regata
Druhý květnový svátek patřil slavnostní plavbě. 

Na řece Moravě v Uherském Hradišti se uskutečnila 
Baťáková regata. Slavnostní defi lé 13 různých plavi-
del z Baťova kanálu – od skútru Státní plavební sprá-
vy, přes edukační a pracovní loď Povodí Moravy, 
všechny osobní lodě a ukázku hausbótů. Nemohly 
chybět plavby pro veřejnost, které využilo cca 850 
osob, ale také žánrová živá hudba na břehu. Z ko-
nání byl živý přenos do vysílání ČT 24 v trvání cca 
11 minut.

Výstava traktorů Svoboda
Květen 2018 byl plný zajímavých akcí, 19. 5. byla 

v přístavu Petrov ve spolupráci s ŘVC ČR u příleži-
tosti výročí 20 let této organizace přehlídka traktorů 
Svoboda. 

Více než 10 ks funkční techniky, ukázka tažení ná-
kladní lodi, sečení trávy žací lištou, plavby lodí pro 
veřejnost, živá hudba. Velmi podařená oslava všech 
slavených výročí. Z akce opět živý vstup do vysílání 
ČT 24. 

Konference k výročí 80 let Baťova 
kanálu

V kongresovém centru Kovosteel Staré Město 
uskutečnilo 29. 11. 2018 Povodí Moravy konferenci 
k výročí 80 let Baťova kanálu. Pozvaní účastníci z řad 
místních a krajských samospráv, organizací zabýva-
jících se rozvojem a propagací Baťova kanálu, pro-
vozovateli plavby, Státní plavební správy a dalších 
odborníků měli možnost poslechnout si zajímavé a 
vysoce odborné prezentace z dávné i nedávné his-
torie Baťova kanálu, jeho obnovy pro turistický ruch, 
současný stav, ale i plánované projekty, popř. vize 
do budoucna.

Lavička J. A. Bati
Ještě před zahájením konference k výročí 80 let 

Baťova kanálu došlo na nábřeží řeky Moravy v Uher-
ském Hradišti ke slavnostnímu odhalení lavičky J. A. 
Bati. Dřevěná řezba je dílem Tomáše Měsíčka, žáka 
věhlasného řezbáře Františka Gajdy.

10 let lodi Morava
Loď Morava slaví první úspěšné desetiletí plaveb 

po Baťově kanálu. Dne 16. června 2018 byla slav-
nostní připomínka této události v přístavu Spytih-
něv. Tato akce začala slavnostní plavbou z Otrokovic 
do Spytihněvi, tak jak tomu bylo před deseti lety 
u příležitosti jejího křtu. Důstojné připomenutí vý-
ročí této osobní lodi, setkání dřívějších i nynějších 
starostů, poděkování tvůrcům lodi (projektantům, 
manažerům), kapitánům a posádkám a Zlínskému 
kraji jako donátoru. Událost měla i průvodní výstavy, 
jednak o vzniku lodi Morava a jednak u příležitosti 
80 let Baťova kanálu.

Přeplavání Baťova kanálu
U příležitosti výročí 80 let Baťova kanálu se hodo-

nínský plavec Marek Jedlička rozhodl tuto jedineč-
nou vodní cestu přeplavat. 

Svou plavbu zahájil 27. června 2018 na první pla-
vební komoře ve Spytihněvi. Odtud plaval po kaná-
le až do přístaviště ve Skalici. Celková délka plavby 
byla 43 km. Přeplavání bylo jako oslava jeho životní-
ho jubilea a sloužila také jako propagace této vodní 
cesty.
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Návštěva členů vlády
Předsedy Vlády ČR Andrej Babiš, ministr dopra-

vy ČR Vlastimil Kremlík a ministr životního prostředí 
ČR Richard Brabec navštívili Baťův kanál 12. června 
2019. Návštěvu spojily s plavbou z přístavu Petrov 
do prístavu Skalica. Pan premiér a přítomní ministři 
byli seznámeni s plánovanými rozvojovými projekty 
na Baťově kanálu.

Soutěž s VUT FAST Brno
V září 2018 byla vyhlášena Ústavem stavební 

ekonomiky a řízení Fakulty stavební Vysokého uče-
ní technického v Brně a Ředitelstvím vodních cest 
ČR studentská soutěž „Kvantifi kace ekonomických 
přínosů Baťova kanálu pro hospodářství regionu 
Jihomoravského a Zlínského kraje“. Účelem soutě-
že bylo motivovat studenty k inovativnímu přístupu 
při komplexním vyhodnocování přínosů investičních 
projektů pro společnost. Harmonogram soutěže po-
krýval poměrně dlouhé období. Technickou přípra-
vu a organizaci soutěže zajistila Ing. Jana Nováková, 
FAST VUT. Dne 27. května 2019 proběhly na Ústavu 
stavební ekonomiky a řízení obhajoby soutěžních 
prací. Členové externí hodnotící poroty konstatovali, 
že všechny soutěžní práce byly kvalitně zpracovány. 
Každá z nich přinesla nový pohled na řešenou pro-
blematiku. Na základě zpracovaných oponentních 
posudků a vlastních obhajob bylo stanoveno pořadí 
jednotlivých týmů.

30. Plavební dny
Ve dnech 17. – 19. 9. 2019 se uskutečnily ve Zlíně 

30. Plavební dny – konference s mezinárodní účastí. 
Zástupci Baťův kanál, o. p. s. se tohoto setkání od-
borníků také zúčastnili. Kromě toho jsme připravili 
příspěvek do sborníku „Baťův kanál – 20 let fungují-
cí vodní cesta“. A na téma Baťova kanálu měl ředitel 
Vojtěch Bártek i prezentaci v rámci programu této 
odborné mezinárodní konference. Exkurze v rámci 
konference byla plavba po Baťově kanálu.

Unikátní plavba
V rámci 80. výročí zahájení „Rekreační“ plavby 

na Baťově kanálu lodí Mojena, proběhlo několik 
unikátních plaveb přes celý Baťův kanál. 

Dne 13. 8. 2019 vyplula ráno z Otrokovic loď Mo-
rava do Skalice a ve stejnou dobu ze Skalice vyrazila 
loď Noe na plavbu do Otrokovic. Obě lodě dopluly 
do cílových přístavů okolo sedmé hodiny večerní. 
Na druhý den si lodě plavbu zopakovali zpět. Byla to 
jedinečná možnost proplout celým Baťovým kaná-
lem v rámci jediného dne. Jednalo se o unikátní pro-
jekt, který zatím na Baťově kanálu nebyl realizován.
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Workshop Ekonomická role Baťova 
kanálu pro rozvoj regionu

Naše organizace pořádala workshop Ekonomic-
ká role Baťova kanálu pro rozvoj regionu, který se 
uskutečnil 21. ledna 2020 v budově Panského dvora 
ve Veselí nad Moravou.

V rámci programu bylo prezentováno Hodnocení 
socioekonomických efektů obnovené vodní cesty 
- garant Fakulta stavební VUT v Brně jako organi-
zátor studentské soutěže, která se daným tématem 
zabývala. Ekonomické přínosy budoucího rozvoje 
infrastruktury na Baťově kanále - garant SUDOP 
PRAHA a.s. jako zpracovatel hodnocení. Studie pro-
veditelnosti koridoru Dunaj-Odra-Labe a jeho vazba 
na Baťův kanál – garant Ministerstvo dopravy jako 
zadavatel studie. Na toto odborné setkání byli po-
zváni zástupci krajů, měst a obcí okolo Baťova ka-
nálu, dále provozovatelé lodní dopravy na Baťově 
kanálu, zástupci Státní plavební správy, Ředitelství 
vodních cest, VUT Brno, Povodí Moravy, s. p. a dal-
ší odborníci. Workshopu se zúčastnil i premiér ČR 
Andrej Babiš. Workshop byl pořádán ve spolupráci 
s Ředitelstvím vodních cest ČR, Fakultou stavební 
VUT Brno a městem Veselí nad Moravou.

Baťův kanál děkuje zdravotníkům
Rok 2020 bude ve všech ohledech znám jako rok 

pandemie Covidu-19. Cestovní ruch byl sice jedním 
z nejvíce poškozených odvětví hospodářství, ale nej-
větší odpovědnost a práci měli pracovníci ve zdravot-
nictví. Proto jsme se rozhodli je za to odměnit sérií 
plaveb. Své odměny se ve formě výletní plavby lodí 
dočkali zdravotníci z takzvané první linie nemocnice 
Uherské Hradiště a Hodonín.

Baťák pozadu
V neděli 26. 7. a pondělí 27. 7. se na Baťově kaná-

le uskutečnila exkurze do historie veslování.  Poprvé 
v dějinách byl celý kanál zdolán na veslicích, a to včet-
ně 13 plavebních komor. Cílem plavby bylo propojit 
historii se současností a představit veřejnosti kouzlo 
veslařského sportu. Vše odstartovalo v neděli ráno 
v Kojetíně, odkud se veslaři vydali na 87 km dlou-
hou cestu do Hodonína, kam dorazili v pondělí večer. 
Do akce se zapojili také olympionici či mistři světa a 
republiky. Diváci měli možnost seznámit se s histo-
rií jednotlivých veslařských klubů a mohli podpořit 
veslaře např. na doprovodných plavidlech či jízdou 
na kole podél kanálu. Celý program vyvrcholil v ho-
donínském veslařském klubu oslavou výročí 170 let 
od narození T. G. Masaryka.

 Hlavními organizátory akce byli Veslařský klub Ho-
donín a Baťův kanál, o. p. s.

Činnosti v rámci pandemických 
okolností

Od počátku vzniku problémů v souvislosti s virem 
Covid-19 jsme se aktivně snažili o zjišťování aktuál-
ních informací o dopadu opatření na cestovní ruch 
na Baťově kanálu. Tyto získané informace jsme dále 
operativně předávali jednak provozovatelům plav-
by na Baťově kanálu, ale i zástupcům samosprávy 
a médií k dalšímu využití. Tuto činnost jsme prak-
ticky prováděli od počátku pandemie. V rámci mi-
nimalizace dopadu pandemie jsme ve spolupráci 
s Jihomoravským krajem požádali Ministerstvo ze-
mědělství o možné kompenzace pro provozovatele 
plavby. Výsledkem bylo výrazné prodloužení pla-
vební sezóny – doby manipulací s plavebními ko-
morami. Tuto činnost zajišťuje správce Baťova ka-
nálu Povodí Moravy, s. p.
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Odborná konference
Voda a městská zástavba

V pátek 28. května 2021 proběhla ve Veselí 
nad Moravou odborná konference Voda a měst-
ská zástavba, kterou jsme spolupořádali s městem 
 Veselí nad Moravou, Ředitelstvím vodních cesta ČR 
a Povodím Moravy, s. p.. V rámci konference se dis-
kutovala budoucnost rozvoje Baťova kanálu, inves-
tiční a rozvojové plány. Svým rozsahem, odborností 
a účastí delegátů se jednalo o nejvýznamnější akci 
roku 2021.

Slavnostní otevření přístavu
Veselí nad Moravou

Předseda vlády Andrej Babiš, ministr dopravy 
 Karel Havlíček a ministryně fi nancí Alena Schille-
rová v sobotu 29. května 2021 slavnostně otevřeli 
 modernizovaný a rozšířený rekreační přístav Veselí 
nad Moravou na Baťově kanále. Po roce a půl sta-
vebních prací může ve veřejném přístavu zakotvit 
trojnásobek lodí, které mají k dispozici bezpečné 
a ekologické odčerpávání odpadních vod a po-
prvé na Baťově kanále také tankování pohonných 
hmot. Město zároveň nově upravilo okolí přístavu. 
Po 20 letech se areál, kde rekreační plavba na ob-
novené historické vodní cestě začínala, převlékl 
do nové podoby odpovídající 21. století.

Projekt Aplikace nezná hranice
Projekt Aplikace nezná hranice je realizován 

v rámci Fondu malých projektů programu Interreg 
V-A Slovenská republika – Česká republika. Celý ná-
zev projektu je Aplikace nezná hranice – Baťův kanál 
bezpečně, bez stresu a ohleduplně k přírodě. Hlavní 
přeshraniční partner projektu je Mesto Skalica. Ma-
ximální výše podpory je 29 418,50 EUR. Aktivity pro-
jektu jsou tvorba mobilní aplikace, která bude obsa-
hovat aktuální informace o provozu na vodní cestě, 
které pomohou ke zvýšení komfortu a bezpečnosti 
všech návštěvníků Baťova kanálu. Natočení tří krát-
kých propagačních videí – videa ukazují názorné 
použití mobilní aplikace a zároveň propagují pobyt 
na Baťově kanále a v jeho okolí.

Cena OPERA CIVITATEM 2021
Baťův kanál, o. p. s. obdržela Cenu ministra dopra-

vy OPERA CIVITATEM 2021 za nejvýznamnější a nej-
kvalitnější investiční realizaci pro zlepšení dopravní 
infrastruktury města v letech 1991–2021 za sou-
stavné budování potřebné infrastruktury, zajištění 
provozního zázemí a obecné správy Baťova kaná-
lu. Cena byla předána na slavnostním galavečeru 
4. října 2021 ve Španělském sále Pražského hradu 
z rukou místopředsedy vlády a ministra dopravy 
Karla Havlíčka.
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Zajišťujeme bezpečnost a provoz

Mezi hlavní povinnosti Povodí Moravy, s. p., jako správce Baťova kanálu, patří udržování bezpečného a provozuschopného stavu 

vodní cesty a zajišťování provozních funkcí všech zařízení sloužících plavebnímu provozu. Jedná se o zajištění parametrů plavební 

dráhy dané legislativou, o udržování plavebních hloubek v celé šířce plavební dráhy a značení vodní cesty plavebními znaky.

Další činností je zajištění provozních funkcí na zařízeních sloužících plavebnímu provozu. Nejedná se jen o plavební komory, 

ale i o vzdouvací objekty, čekací stání, přístaviště pro osobní plavidla, přístavní zdi ve veřejných přístavech, náplavky apod.

Máme na starost celé povodí
Moravy a Dyje

Kromě Baťova kanálu Povodí Moravy, s. p. 

zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních 

toků a vodohospodářských objektů v celém 

povodí řeky Moravy.

Na území o rozloze 21 132 km2 spravuje 

celkem 10 820 km vodních toků, 1 082 km 

ochranných hrází, 29 významných vodních 

nádrží, 133 malých vodních nádrží a 15 ma-

lých vodních elektráren.

Správa povodí je rozdělena mezi tři závody 

se sídly v Náměšti nad Oslavou, Olomouci 

a Uherském Hradišti. Celkem podnik  působí 

na území 7 krajů a 67 obcí s rozšířenou 

 působností.

www.pmo.cz

POVODÍ  MORAVY, S. P.
zajišťuje veškerou správu a provoz Baťova kanálu, který

  má délku 52,8 km

  překonává výškový rozdíl počátku a konce plavební cesty 16,2 m

  má 13 plavebních komor

  vede z poloviny korytem řeky Moravy

  a z poloviny umělým plavebním kanálem.
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