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Přístav Uherský Ostroh

  Tel.: +420 572 503 960

Přístav Veselí nad Moravou Mississippi River

 
Přístav Veselí nad Moravou

  Tel.: +420 518 325 330 

 
Přístav Veselí nad Moravou - U Hvězdárny

 
Přístav Vnorovy

 
Přístav Strážnice

  Tel.: +420 722 804 151

 

Přístav Petrov

 

Přístav Sudoměřice  - Výklopník

Přístav Rohatec - kolonie

Přístav Rohatec

Přístav Hodonín

  Tel.: +420 518 351 437

Přístav Skalica

  Tel.: +421 346 645 341 

133 říční km

129 říční km

123 říční km

102 říční km



ní 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 úzkokolej-
né dráhy. Pod každým z těchto mostů byl ochoz pro koňské 
spřežení, které táhlo loď. U každé plavební komory byl posta-
ven typický „baťovský“ domek pro obsluhu. Některé z těchto 
staveb byly zničeny za války, jiné dosloužily a již nebyly ob-
noveny. 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 – Otrokovice a Rohatec – Hodonín.

Informační centrum Baťova kanálu
Poskytuje kompletní informace o možnostech turistiky na 
Baťově kanálu - o nabídce lodí v jednotlivých půjčovnách 
a o pravidelných plavbách na celé délce kanálu, o provozu 
na vodní cestě (komorování, splavnost, překážky a opravy), 
o legislativě (oprávnění a vyhlášky) a o možnostech trávení 
volného času v regionu.
Otevřeno: celoročně Po – Pá 8.00 – 16.00
Kontakt: Zámecká 2, 698 01  Veselí nad Moravou, +420 518 
325 330, 
e-mail: abk@batacanal.cz, www.batacanal.cz

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU 
UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVA-
NÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY.

Kroměříž

   Tel.: +420 573 331 473

 
Přístav Otrokovice

 

Přístav Napajedla

  Tel.: +420 577 944 247, +420 737 230 563

 

Přístav Napajedla Pahrbek

 

Přístav Spytihněv

  
Přístav Babice

 

Přístav Staré Město

 

Přístav Uherské Hradiště

  Tel.: +420 572 525 525

Přístav Kunovský les (v průběhu 2012)

Přístav Kostelany nad Moravou

Baťův kanál
Tato unikátní technická památka byla vystavěna v letech 1935-1938. Měla zajistit závlahový systém pro oblast 
Slovácka od obce Rohatec až po Veselí nad Moravou a sloužit k dopravě hnědého uhlí do Otrokovic pro Baťovy 
závody. Z Ratíškovických dolů, které vlastnila firma Baťa, se lignit po železniční vlečce převážel k výklopníku uhlí 

do Sudoměřic, tam se překládal na loď a plul do přístavu v Otrokovicích. Zde byl lignit spalován v tepelné elektrárně a zásoboval 
teplem a elektřinou kožedělné závody. Na financování stavby se podílela firma Baťa a velká část byla hrazena ze státního příspěv-
ku na produktivní péči o nezaměstnané - v době hospodářské krize stavba zaměstnávala až 1500 dělníků.
Na trase Baťova kanálu byla řada unikátních technických zařízení: např. výklopník uhlí v Sudoměřicích, lanovka pro přetahová-
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