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CYKLOSTEZKA
Baťův kanál je od Kroměříže po Hodonín lemován asi 80 km cyklostezky, 
která je součástí evropské sítě cyklostezek EuroVelo 4 a dále na ni nava-
zují  stezky a trasy v okolí, včetně Moravských vinařských stezek. Vedením 

cyklostezky převážně po hrázi řeky Moravy a Baťova kanálu je zaručena bezpečnost mimo 
úseky frekventovaných silnic. Povrch cyklostezky je většinou asfaltový, díky čemuž je stez-
ka oblíbená jak mezi dálkovými cyklisty, tak i in-line bruslaři. Díky lehkému, rovinatému a 
přehlednému terénu si na své určitě přijdou také rodiny s dětmi, senioři či tělesně postižení.
V úseku Uherské Hradiště - Ostrožská Nová Ves můžete k více urbanizovanému vedení stezky 
číslo 4 zvolit alternativu podél řeky Moravy a Novoveských jezer označenou jako 4A. Mezi 
Veselím nad Moravou a slovenskou Skalicou je vyznačena alternativní trasa přímo po hrázi 
Baťova kanálu, která má více přírodní charakter a ve Vnorovech nabízí unikátní překonání 
řeky Moravy pomocí transbordéru. Ze Skalice je pak možné dojet do Hodonína po cyklostezce 
na území Slovenska.
V bezprostřední blízkosti stezky si nenechte ujít ani významné turistické cíle jako jsou 
 Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, vinné sklepy v Mařaticích nebo Petrově, skanzen 
Rochus, Letecké muzeum v Kunovicích, skanzen a zámek ve Strážnici, technická památka 
Výklopník v Sudoměřicích nebo zoologická zahrada v Hodoníně.
Díky napojení stezky na další cykloturistické trasy v okolí se dá vyjíždět i do Chřibů, Hostýn-
ských vrchů či Bílých Karpat, které nabízí náročnější terény a zajímavé cíle - například poutní 
místo Hostýn, rozhledna Kelčský Javorník, Archeoskanzen Modrá, poutní místo Velehrad, 
rozhledna Salaš, zámek Buchlovice, hrad Buchlov, Větrný mlýn v Kuželově, šlapací drezíny 
na Baťově vlečce v Ratíškovicích nebo zámek v Miloticích.

Přehled pravidelných plaveb, půjčoven lodí 
a zajímavostí v okolí Baťova kanálu 
můžete nalézt na batacanal.cz

Cyklookruhy v okolí Baťova kanálu 
naleznete na 

batacanal.cz/cyklookruhy.html

Turistické informační centrum Kroměříž
Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

tel: +420 573 321 408 l www.kromeriz.eu

Turistické informační centrum Otrokovice - přístaviště
K. Čapka 1256, 765 02 Otrokovice

tel.: +420 571 118 103 l www.tic-otrokovice.cz

Informační centrum Napajedla
Komenského 304, 763 61 Napajedla

tel.: +420 577 944 247 l ic.napajedla.cz

Event centrum Staré Město
Náměstí Velké Moravy 2190, 686 03 Staré Město

tel: +420 739 944 599 l www.eventcentrum.cz

Městské informační centrum Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: +420 572 525 525 l www.uherske-hradiste.cz

Městské informační centrum Kunovice
Na Rynku 886, 686 04 Kunovice

tel.: +420 572 549 999 l www.mesto-kunovice.cz

Informační centrum Uherský Ostroh
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh

tel.: +420 572 503 960 l www.uhostroh.cz

Informační centrum Baťova kanálu
Zámecká 2, 698 01 Veselí nad Moravou

tel.: +420 518 325 330 l www.batacanal.cz 

Turistické informační centrum Veselska
Náměstí Míru 664, 698 01 Veselí nad Moravou
tel.: +420 518 321 881 l www.tic-veseli.cz

Turistické informační centrum Strážnicko
Vinohradská 35, 696 62 Strážnice

tel.: +420 518 325 721 l www.straznice-mesto.cz

Informační centrum města Hodonína
Národní třída 36, 695 01 Hodonín,

tel.:  +420 518 351 437 l www.hodonin.eu

Turistická informačná kancelária Skalica
Námestie slobody 10, 909 01 Skalica - Slovensko
tel.: +421 34 664 53 41 l www.tikskalica.sk

dálnice; komunikace I. třídy
komunikace II. třídy; komunikace III. třídy
komunikace v obci; komunikace mimo obec
zpevněná cesta; polní cesta
pěšina; tunel
železnice; komunikace ve výstavbě
státní hranice; lyžařský vlek

zástavba; průmysl
les; hřbitov
kleče; louka
vinice; vodní plocha
bažina, mokřad; vodní tok

značené cyklotrasy hlavní; značené cyklotrasy vedlejší
značené cyklostezky; hranice CHKO
muzeum; informace; zdravotnictví; nemocnice
koupaliště; kemp; přístav, přístaviště/ se službami pro cyklisty
cyklotrasy Moravská vinná; Mutěnická; Podluží; Strážnická
Uherskohradišťská; Bzenecká; Kyjovská; Moravská stezka
kanálový/ říční úsek vodní cesty; cyklostezka kolem BK



KOLOVNA

Svatojířského nábřeží 1208
686 01 Uherské Hradiště
Tel.:  +420 732 900 966
E-mail: slovackakolovna@email.cz

 Prodej, servis a půjčování kol
 Nacházíme se přímo na trase 

Baťova kanálu jak v Kroměříži, 
tak v Uherském Hradišti

   www.kolovnashop.cz

Spáčilova 569/27
767 01 Kroměříž
Tel.:  +420 731 472 117
E-mail: kolovnakm@seznam.cz

AREÁL PAHRBEK

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

Přijeďte si k nám odpočinout

Areál Pahrbek nabízí ubytování 
v samostatných bungalovech, 
celoročně otevřenou restauraci 
a různé volnočasové aktivity 
jako minigolf či vodní šlapadla.

RESTAURACE NA REJDĚ

Spytihněv 352
763 64 Spytihněv
Tel.:  +420 739 307 959
E-mail: papyhal@seznam.cz

Nová restaurace na břehu 
Baťova kanálu v obci Spytihněv
zaměřená na pokrmy nejen z ryb.

Ochutnejte pokrmy připravené 
z čerstvých lokálních surovin nebo 
skvělá vína od malých slováckých 
vinařů.

COFFEESPOT

Babice 647, 687 03 Babice
Tel.:  +420 606 746 887
E-mail: kavaprazena@email.cz
www.coff eespot.cz

Jsme rodinná pražírna kávy 
z Moravy.

Pražení je „náš šálek kávy“. 

Můžete u nás ochutnat a nakoupit 
z kompletní nabídky káv.

Rádi vám poradíme s výběrem.

U RYBIČKY

Babice 53
687 03 Babice
Tel.: +420 602 328 428
www.facebook.com/urybicky.babice

Příjemné posezení u vody.

Grilované speciality.

Točená zmrzlina.

Pořádáme cyklovýlety a amatérské 
cyklozávody.

RESTAURACE PŘÍSTAV

Zerzavice 2173, 686 03 Staré Město
Tel.: +420 776 526 210
E-mail: info@pristavstaremesto.cz
www.pristavstaremesto.cz

 příjemné posezení u vody
 nabídka jídel z čerstvých ryb
 vína ze Zámeckého vinařství Bzenec, 

piva z regionálních pivovarů
 přírodní koupání v blízkosti
 výchozí místo pro in line bruslaře
 cyklisté vítáni, sprchy, servis kol 

vedle přístavu
 přístaviště, sjezd do vody

KOVOZOO STARÉ MĚSTO

Brněnská 1372, 686 03 Staré Město
Tel.:  +420 601 382 320
E-mail: info@kovozoo.cz
www.kovozoo.cz

JEDINEČNÁ KOVOVÁ ZOO,
která nemá obdoby. 

Zvířata v životní velikosti 
a vyrobená z kovového odpadu. 

Dotýkání povoleno a hlavně...
NEKOUŠOU

MOTOKÁRY STARÉ MĚSTO

Brněnská 1372, 686 03 Staré Město
Tel.:  +420 731 632 324
E-mail: motokary@recgroup.cz
www.MotokaryStareMesto.cz

Venkovní motokárová dráha 
na okraji Starého Města. Nabízíme 
 jízdy pro všechny věkové kategorie. 
K dispozici jsou jednosedadlové 
motokáry, dvousedadlové pro jízdu 
dospělého s dítětem, minikáry 
pro děti od 5 let, ale i motokára 
pro handicapované jezdce.

KAFEC U KOMÍNA

Moravní náměstí 1267
686 01 Uherské Hradiště
Tel.:  +420 771 151 550
E-mail: ukomina@kafec.cz

Co by to bylo za výlet, kdybyste 
si po cestě nedali něco 
dobrého?! Přijeďte se odměnit 
právě upečenou belgickou 
wafl í, domácím dortíkem nebo 
osvěžující limonádou. V KAFECU 
nás najdete každý den od rána 
do večera. Těšíme se na vás.

ZAŠÍVÁRNA U OSLA

U Jezu 1413, 686 03 Staré Město
Tel.: +420 604 964 571
Kontakt: uosla.cz/kontakt
www.uosla.cz

Široký sortiment jídel a nápojů 
v atraktivním prostředí lokality 
jez Kunovský les pro cyklisty, 
loďaře, pěší a in-line bruslaře.

K dispozici je Cyklobox se 
základním vybavením pro drobné 
opravy.

PŮJČOVNA HAUSBÓTŮ A MOTOROVÝCH LODÍ

Zámecká 2, 698 01 Veselí n. Mor.
Tel.: +420 603 579 456
E-mail: info@batakanal.cz
www.batakanal.cz

PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU
Půjčíme vám solidně vybavené 
hausbóty pro 2 až 12 osob 
na vícedenní pobyty, motorové čluny, 
kánoe, kola, koloběžky. 
Všechny lodě řídíte bez průkazu. 
O prázdninách pořádáme pravidelné 
plavby do Strážnice a Uherského 
Ostrohu na výletní lodi Danaj.

PENZION BAŤŮV KANÁL - přístav Veselí nad Moravou

Zámecká 2, 698 01 Veselí n. Mor.
Tel.: +420 603 579 456
E-mail: info@batakanal.cz
www.batakanal.cz

Penzion je ideálním místem 
pro rodinnou dovolenou. Prostorné 
apartmány s krytou terasou 
a bazénem přímo v areálu přístavu. 
Co u nás dělat? Plout po Baťově 
kanálu, jezdit na kole, koloběžce, 
houbařit, rybařit, ochutnat místní 
víno, pivo, folklór a nebo jen tak ležet 
na slunci a být….

VINAŘSTVÍ DOG IN DOCK

Zámecká, 698 01 Veselí n. Moravou
Tel.: +420 723 041 466
E-mail: info@dogindock.com
www.dogindock.com

Projděte se mladým vinohradem
Zastavte se na skleničku v areálu 
budoucího vinařství, v blízkosti 
přístaviště ve Veselí nad Moravou 
na Baťově kanále. 
Ochutnejte vína ve  vinohradu 
a  seznamte se s projektem 
 plánovaného vinařství.

U VELIČKY

U Pl. kanálu 1326, 696 62 Strážnice
Tel.:  +420 739 800 586
E-mail: info@uvelicky.cz
www.uvelicky.cz

Ubytování v původním Baťovském 
domečku se zahradou a využitím 
nejen pro děti. 
Pečené koleno, grilované klobásy 
a pivo, co má říz. 
Využít můžete i půjčovnu lodí 
na Baťově kanálu.
#cyklofriendly 

CAMP STRÁŽNICE

Bzenecká 1533, 696 62 Strážnice
Tel.:  +420 518 332 037
E-mail: info@camp-straznice.cz
www.camp-straznice.cz

 kemp v blízkosti Baťova kanálu, 
kousek od přístavu

 ubytování v chatkách a pokojích
 travnaté louky pro stany a karavany
 půjčovna a úschovna kol
 WiFi pokrytí samozřejmostí
 restaurace, pizzerie a bufety přímo 

v areálu
 koupaliště s tobogánem a minigolfem

VINOTÉKA                     STRÁŽNICE

Veselská 29, 696 62 Strážnice
Tel.:  +420 602 622 522
E-mail: vinoteka@botur.cz
www.botur.cz

 široký výběr vín a sektů
 kvalitní pálenky a rumy
 výroba a prodej medu
 prodej „něčeho na zub“
 informační centrum
 degustace a prohlídky
 E-SHOP S ROZVOZEM

PŘÍSTAV PETROV

Petrov 525, 696 65 Petrov
Tel.:  + 420 774 408 943
E-mail: info@batuvkanalpetrov.cz
www.batuvkanalpetrov.cz

V přístavu Petrov máte možnost 
zapůjčit si motorové čluny pro 4–11 
osob a plavit se po Baťově kanále. 
Nabízíme pravidelné výletní plavby 
na lodi holandského typu okolo 
 Petrova. Výbornou kávu si vychut-
náte v plovoucí kavárně a ubytovat 
se můžete ve stylových apartmánech.

3D BLUDIŠTĚ HODONÍN naproti ZOO

U ZOO, 695 01 Hodonín
Tel.: +420 608 888 380
Tel.: +420 777 024 477
www.3dbludistehodonin.cz

- to je vůně lesa, čerstvý vzduch 
a touha po dobrodružství přiláká 
spoustu dětí i dospělých. Ve třech 
úrovních podle obtížnosti si můžete 
vyzkoušet adrenalin na vlastní kůži a 
my budeme mít radost, že naše atrakce 
v korunách stromů vás pobaví.  Jestli 
máte rádi pohyb a přírodu jako my, tak 
se nezapomeňte v Hodoníně zastavit!
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INFORMAČNÍ CENTRUM BAŤOVA KANÁLU

  tel.: +420 518 325 330  e-mail: ic@batacanal.cz
 www.batacanal.cz  www.historie.batacanal.cz
 www.batak-live.cz   batacanal   batacanal.cz


