
Přístav Veselí nad Moravou
Půjčovna lodí a hausbótů
Největší půjčovna lodí v centru Baťova kanálu. Půjčujeme 
také kánoe, kola a koloběžky. Lodě půjčujeme na hodinu, 
den i týden. Najdete zde moderní zázemí přístavu, pár 
kroků odtud je koupaliště i centrum města. 
Zámecká 2, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.: +420 603 579 456 
E-mail: info@batakanal.cz  www.batakanal.cz

Kroměříž
Kroměřížská plavební s.r.o.
Výletní loď Bruno pro 12 osob. Plujeme na úseku 
Kroměříž - Kvasice - Bělov. Pravidelné i objednávkové 
plavby - narozeniny, rozlučky, prezentace.

Tel.: +420 777 727 981, +420 774 534 017
E-mail: nemec@plavebni.cz, nemcova@plavebni.cz
www.plavebni.cz

Zašívárna U Osla - Staré Město
Jez Kunovský les

příjemné zastavení v letní restauraci pro odpočinek 
a občerstvení lodních turistů, cyklistů, in-line bruslařů 
a pěších u plavební komory Kunovský les.

Uherský Ostroh - David Šálek
 pronájem hausbotů - Arthur max. 10 osob (4× 
spaní), Vilma max. 6 osob (6× spaní), Kamelot max. 
8 osob (6× spaní)  pronájem motorových člunů 
Whaly 370 max. 8 osob.

Mašovy 322, 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: +420 731 200 932
E-mail: info@hausbotvilma.cz  www.hausbotvilma.cz

Huštěnovská komora 
Kroměřížská plavební s.r.o.
 půjčovna moderních kajutových lodí  ubytování 
 nabízíme plně vybavené lodě, každá pobytová loď 
má sprchu a splachovací WC.

Tel.: +420 777 727 981, +420 774 534 017
E-mail: nemec@plavebni.cz, nemcova@plavebni.cz
www.plavebni.cz

Hamboot - Půjčovna lodí Spytihněv 

Půjčovna lodí, hausbótů a kánoí na Baťově kanále 
na hodinu, den, víkend i týden.
NOVINKA - na hausbótu za vínem!!!

Tel.: +420 724 750 753 
E-mail: hampala@pujcovnalodi.cz
www.pujcovnalodi.cz

Penzion U Zámku Milotice
 ubytování v srdci jižní Moravy  ideální pro rodiny 
s dětmi  okolí bohaté na aktivity  tradiční vinařská 
oblast Šidleny.

Milotice 120, Milotice u Kyjova
Tel.: +420 728 037 845
E-mail: penzionmilotice@seznam.cz 
www.penzionmilotice.cz 

Penzion U Veličky - Strážnice

Romantické ubytování v původním Baťovském 
domku na soutoku řeky Veličky a Baťova kanálu.
Letní posezení, dětské hřiště, půjčovna kol a člunů, 
aquazorbing, koloběžky, stolní tenis a fotbálek, 
ohniště a občerstvení. 

Penzion U Veličky, Strážnice
Tel.: +420 739 800 586
E-mail: info@uvelicky.cz  www.uvelicky.cz

 www.fb.com/batakuvelicky

Tel.: +420 703 173 869
E-mail: kajutova.lod@gmail.com
www.kajutovalod.cz

I. Slovácká plavební - půjčovna 
kajutových lodí a člunů
Romantická dovolená nebo dobrodružství po Baťově 
kanálu? Nabízíme vícedenní pronájem kajutových 
lodí pro 4 - 6 osob. Poradíme Vám s programem a 
zajistíme nezapomenutelnou dovolenou!

Prvá plavebná spoločnosť s.r.o.
požičovňa motorových člnov a kajutových lodí  výletné 
plavby pre skupiny s programom  bistro Kotva  areál 
s detským ihriskom a workout hrazdami  oddychové 
ostrovy s možnosťou grilovania.
Prístav Skalica na Baťovom kanáli
E-mail: pristav@prvaplavebna.sk  www.prvaplavebna.sk

 Prístav Skalica na Baťovom kanáli
 Batacanal Skalica

Půjčovna lodí Staré Město z.s.
Přístav Staré Město s.r.o.
 půjčovna lodí a pronájmy hausbótů
 provoz letní restaurace

Zerzavice 2173, 686 03 Staré Město
GPS: 49°4‘31.264 N, 17°27‘22.898 E

Penzion Blatnice
Stylové ubytování v centru vinařské obce. Pokoje jsou 
vybaveny klimatizací, lednicí a Wi-fi. Milovníkům vína 
nabízíme degustace vín z vinařství Pavel Hruška.

Blatnice pod Svatým Antonínkem 161
Tel.: +420 777 706 872
E-mail: penzion-blatnice@seznam.cz
www.penzion-blatnice.cz

Hausbóty Morava s.r.o.
půjčovna hausbótů a rybářské chaty.

Vláky 1592, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.: +420 774 699 950
E-mail: info@hausboty-morava.cz 
www.hausboty-morava.cz

Babice - Jacht Morava

půjčovna moderních kajutových lodí.

Kněžpole 322, 687 12
Tel.: +420 603 106 691, +420 724 009 396
E-mail: info@jachtmorava.cz
www.jachtmorava.cz

Levnecluny.cz

prodejna člunů  půjčovna člunů  ubytování 
 občerstvení  infopoint.

Třída T. Bati 1308, Napajedla
Tel.: +420 607 348 768
E-mail: info@ulodenice.cz
www.levnecluny.cz

Penzion U Černého potoka 
 rodinný penzion v Bílých Karpatech  ubytování 
se snídaní, polopenzí  restaurace  dětské hřiště 
 půjčovna kol a možnost nabíjení elektrokol  svatby 
a oslavy.

Vápenky 262, Nová Lhota - Vápenky
Tel.: +420 518 321 051, +420 608 738 624
info@vapenky.cz  www.vapenky.cz 

Zbyněk Súkup - pronajemhausbotu.cz
 půjčujeme hausbóty na týdenní a víkendové plavby 
 parkování zdarma v areálu přístaviště  kola a pes 
můžou plout s vámi.

Břehy 54, 698 01  Veselí nad Moravou
Tel.: +420 775 229 554
E-mail: info@pronajemhausbotu.cz
www.pronajemhausbotu.cz

Centrum vodní turistiky

Přístaviště U jezu Hodonín
pravidelné plavby i plavby na objednávku na výletní 
lodi Konstancie, Korálka, TMC  školní výlety  firemní 
akce  půjčovna lodí, veslic, kánoí, paddleboardů. 

František Ondruš, Legionářů 2132, 695 01 Hodonín
Tel.: +420 603 281 290, +420 603 281 591
E-mail: pristavisteujezu@seznam.cz 
www.pristavisteujezu.cz

Přístav Veselí nad Moravou  
Výletní loď Danaj
Danaj je prostorná loď pro 100 osob - pluje za každého 
počasí. Velkou výhodou je horní vyhlídková paluba. 
Můžete si ji objednat pro školní výlety, rodinné oslavy 
a firemní akce. Na vaše přání zajistíme občerstvení, 
ochutnávky vín, hudbu i kouzelníka. 
O prázdninách provozujeme oblíbené pravidelné plavby 
do Strážnice a do Uherského Ostrohu.

Zámecká 2, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.: +420 603 579 456, e-mail: info@batakanal.cz
www.loddanaj.cz  www.batakanal.cz

Penzion Baťův kanál
Veselí nad Moravou.
Komfortní ubytování v pěti klimatizovaných apartmánech 
přímo v areálu přístavu. Ke každému apartmánu je 
k dispozici venkovní krytá terasa s možností grilování. 
V ceně pobytu je vstup do vyhřívaného bazénu. Ráj 
pro rodiny s dětmi,  milovníky vodních sportů a cyklistiky.

Zámecká 2, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.: +420 603 579 456, e-mail: info@batakanal.cz
www.penzion-batuvkanal.cz

Hamboot - Výletní loď Morava

pravidelné plavby dle jízdního řádu i plavby na objednávku 
 školní výlety  tematické a vinné plavby  firemní 
akce, svatby a narozeninové oslavy.

Tel.: +420 603 802 691
E-mail: hamboot@email.cz
www.lodmorava.cz

Pahrbek s.r.o.

 ubytování v bungalovech (i bezbariérových) 
 v sezóně otevřena restaurace a rychlé 
občerstvení  minigolf, šlapadla, beach volejbal, 
nohejbal  půjčovna kol.

Pahrbek 735, 763 61 Napajedla
Tel.: +420 731 102 690
E-mail: recepce@pahrbek.cz  www.pahrbek.cz

Tel.: +420 604 506 912 - půjčovna lodí a hausbótů
 +420 776 526 210 - restaurace

E-mail: info@lode-hausboty.cz, info@pristavstaremesto.cz
www.lode-hausboty.cz  www.pristavstaremesto.cz

Hotel Lidový dům Bzenec
 ubytování pouze 7 km od Baťova kanálu  pivnice 
 restaurace  letní terasa s dětským hřištěm 
 vinná galerie sektů a vín ze Bzence a okolí  
uzavřené parkoviště. 

Náměstí Svobody 310, 696 81 Bzenec
Tel.: +420 702 276 181
E-mail: recepce@hotellidovydum.cz
www.hotellidovydum.cz

Hotel Beta Bzenec
hotel - penzion - restaurace

 ideální ubytování ve Bzenci pouze 7 km od Baťova 
kanálu  kvalitní jídla  příjemné prostředí.

Náměstí Svobody 760, 696 81 Bzenec
Tel.: +420 518 385 084, +420 703 350 905 - restaurace
E-mail: recepce@hotelbeta.cz
www.hotelbeta.cz

Tel.: +420 604 964 571
www.uosla.cz
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Bližší informace o historii 
Baťova kanálu najdete na 
historie.batacanal.cz

Turistická známková místa
Kroměříž  Otrokovice  Zlín  Napajedla  
Velehrad  Archeoskanzen Modrá  Živá voda 
Modrá  Staré Město  Uherské Hradiště 
 KovoZOO  Kunovice  Uherský Ostroh 
 Veselí nad Moravou 
 Strážnice  Petrov – Plže  
Skalica  Hodonín

M

ský Ostroh ý

Baťův kanál je dopravně 
využívaná významná vodní cesta 

0. třídy. Osoba, která dosáhla věku 18 let, může 
bez průkazu způsobilosti vést malé plavidlo 
s vlastním strojním pohonem, schopné plout 
pouze ve výtlačném režimu a dosahovat maximální 
rychlosti 15 km/hod. Proplutí přes plavební 
komory je zdarma, neplatí se ani za používání 
kanálu pro plavbu. Zpoplatněné jsou však služby 
v přístavech. Na kanálových úsecích je povolena 
maximální rychlost 8 km/h.
Vlastníkem vodní cesty je stát, správcem vodní 
cesty je Povodí Moravy, s. p.

Informační centrum Baťova kanálu
Jsme tu pro Vás od pondělí do pátku
od 8:00 do 16:00 hodin.
Doporučujeme ještě před vyplutím uložit si naše 
telefonní číslo.
 Tel.: +420 518 325 330  E-mail: ic@batacanal.cz
 www.batacanal.cz, www.batak-live.cz 
  https://www.facebook.com/batacanal

Provoz na Baťově kanále
je oficiálně od května do září a je omezen provozním 
řádem plavebních komor. 

Plavby na objednávku pro skupiny jsou možné celoročně.

květen/září - pá, so, ne a st. svátky:
9:30–13:30, 14:00-18:00

červen–srpen, úterý–neděle a st. svátky:
 9:30–13:30, 14:00-18:00

Průjezd plavebních komor je zdarma. 

Povodí Moravy: Staráme se o Baťův kanál celým svým srdcem
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 malých 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.
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www.batacanal.cz
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