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Myšlenka regulace řeky Mo-
ravy znovu ožila kolem roku 
1927 a zaujala velkoprůmy-
slníka Tomáše Baťu. Po jeho 
tragické smrti o pět let později 
se tohoto smělého plánu ujal 
Jan Antonín Baťa. Regulace 
toku Moravy a výstavba kaná-
lu měla pro fi rmu Baťa něko-
lik významů. Kromě realizace 
starého snu o propojení ev-

ropských veletoků se jednalo o přepravu lignitu z dolu v Ra-
tíškovicích do továren a tepláren v Otrokovicích, která byla 
po železnici fi nančně nevýhodná, a také o vybudování melio-
račního systému v okolí řeky Moravy.

Organizačně i technicky náročná stavba proběhla v letech 
1934 až 1938. Celková délka plavební trasy byla 51,8 km, 
z  toho 1 km vedl korytem dnes již nesplavné Dřevnice a 
 některé úseky korytem Moravy.

Kanál mohly využívat nákladní čluny o nosnosti 150 tun, pla-
vební hloubka byla 1,5 m. Trasa začínala v přístavu v Otroko-
vicích a končila u Rohatce překladištěm lignitu. Lodě musely 
proplout 14 plavebními komorami, které pomáhaly překonat 
výškové rozdíly hladiny. U každé z nich byl vystavěn malý do-
mek pro obsluhu a k němu patřilo i malé hospodářství. Kromě 
komor však musela být vybudována i řada dalších technicky 
náročných zařízení, například zvedací železniční mosty nebo 
jezy s automatickou regulací výšky hladiny ve zdrži. Část 
těchto konstrukcí byla zničena za války a část dosloužila a již 
nebyla obnovena, některé se však zachovaly dodnes. Voda 
z plavebního kanálu sloužila také k závlahám - na pozemky 
byla rozváděna sítí náhonů ovládaných nápustnými a zdý-
macími stavidly. Trasa náhonů byla volena tak, aby  přiváděly 
vodu do nejvýše položených míst odkud stékala přelivy 

do nižších území. Ke zvyšování hladiny spodní vody aktivně 
přispívaly jezy - vedle dvou starších u Uherského Ostrohu a 
Veselí nad Moravou bylo postaveno pět nových (ve  Spytih-
něvi, v Kunovickém lese, u Nedakonic, ve Vnorovech a v Ho-
doníně). Samotná plavba na kanálu probíhala následovně: 
prázdný nákladní člun byl z Otrokovic odtažen remorkérem 
do Spytihněvi, odkud byl dále tažen traktorem (a v začátcích 
koňským potahem) jedoucím po břehu. Ze Starého Města ho 
opět táhl remorkér, který ve Veselí nad Moravou znovu vystří-
dal traktor. Ten člun dotáhl do Sudoměřic, odkud se po na-
plnění nákladem vydal na obdobnou cestu zpět. K vyhýbání 
sloužily přístavy nebo tzv. výhybny. Za ideálního stavu vody 
trvala celá cesta 10 hodin, často však déle. Kromě lodí s lig-
nitem se od roku 1939 po kanálu plavila výletní loď Mojena, 
která tak předznamenala dnešní turistické využití vodní cesty. 
Za 2. světové války však byl kanál německými vojsky značně 
poškozen a těsně po válce došlo ke znárodnění Baťových zá-
vodů.  Nákladní přeprava byla pro nerentabilnost ukončena 
na počátku šedesátých let.

Snahy o znovuzprovoznění kanálu pro turistické využití se 
poprvé objevily v polovině devadesátých let 20. století a roku 
1996 vznikla z iniciativy zdejších obcí Agentura pro rozvoj tu-
ristiky na Baťově kanálu, jejíž aktivity směřovaly ke zpřístup-
nění této přírodní a technické památky. Důležitým projektem 
Agentury byla podpora soukromých půjčoven lodí, bez 
nichž si dnes lze turistický ruch na této vodní cestě jen stěží 
představit. Roku 2002 vznikla obecně prospěšná společnost 
Baťův kanál, která se podílí na organizaci provozu, provozuje 
 informační centrum a podporuje podnikatele, jejichž aktivity 
souvisejí s rozvojem turistického ruchu podél kanálu. V sou-
časnosti je Baťův kanál uznávanou turistickou vodní cestou 
jejímž správcem je již od roku 1966 Povodí Moravy, s.p.
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PROVOZ VODNÍ CESTY
upravují plavební komory, bez kterých se daleko nedosta-
nete. Průjezd plavebními komorami je zdarma.

INFORMAČNÍ CENTRUM BAŤOVA KANÁLU
Poskytujeme komplexní informace o celé vodní cestě 
Baťův kanál a jejím přilehlém okolí, poradíme Vám tipy 
na výlety na lodi i na kole. Najdete u  nás mapy i ostatní 
propagační materiály, které Vám rádi zašleme poštou, dále 
různé propagační předměty s vodní tématikou. Prodáváme 
turistickou známku No. 814 Baťův kanál a turistickou 
vizitku č. 1487.

 Tel.: +420 518 325 330  E-mail: ic@batacanal.cz
 www.batacanal.cz  www.batak-live.cz 
 80.batacanal.cz
 Facebook: https://www.facebook.com/batacanal

CYKLOSTEZKA
celý tok Baťova  kanálu 
lemuje cyklostezka/
cyklotrasa. 
Má označení 47, je 
dlouhá více než 80 km 
a navazují na ni další 
stezky a trasy v okolí. 
Horní úsek Kroměříž – 
Veselí nad Moravou je 
asfaltový a zaručuje tak 
pohyb jak cyklistům, 
tak in-line bruslařům 
i osobám s tělesným 
postižením.
Úsek od Veselí nad Moravou do  Hodonína je pak veden 
trasami v okolí Baťova kanálu, povrch už je pouze zpevně-
ný a vede např. po hrázích, polních cestách, místy nava-
zuje na místní komunikace. Celá cyklotrasa je zaznačena 
v mapě růžovou čarou. 
Trasa nabízí ideální spojení plavby s cykloturistikou. Náv-
štěvníci tak mohou např. na kole vyjet na delší výlet jedním 
směrem a zpět se svézt výletní lodí, která je přizpůsobena 
pro přepravu kol. Nabízí se také možnost nalodit se i s ko-
lem na hausbót a kombinovat plavbu s vyjížďkami.

květen a září  (pá - ne a státní svátky)
9:30 – 13:30 hod.

14:00 – 18:00 hod.

červen - srpen (út – ne a státní svátky)
9:30 – 13:30 hod.

14:00 – 18:00 hod.

Plavba ale sílí a těší se stále většímu zájmu turistů, nebývá 
tedy výjimkou, že i přes zimu se můžete svézt např. na Mi-
kulášské plavbě, Vánoční plavbě, nebo mimo sezónu např. 
na Valentýnské plavbě, Velikonoční apod. Veškeré aktuální 
informace najdete vždy na našich internetových stránkách 
nebo facebooku. 
Za užívání vodní cesty se obecně neplatí žádné poplatky, 
mohou být ale zpoplatněny některé služby v přístavištích, 
které provozují soukromí podnikatelé = půjčovny lodí. 
Tzn. např. použití sprchy a WC, použití sjezdu do vody, při-
pojení k elektrické síti, kotvení apod.
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LEGISLATIVNÍ PROSTŘEDÍ

Hlavní právní úpravou a nejdůležitějším zdrojem informací 
pro plavbu je zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen o vnitrozemské plavbě). 
Členění vodních cest v České republice je upraveno vyhláškou 
ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, pla-
vebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě ne-
bezpečných věcí. Na základě výše zmíněné legislativy je vodní 
cestou dopravně významnou využívanou třídy „0“ vodní tok 
Moravy od ústí vodního toku Bečvy po soutok s vodním tokem 
Dyje, včetně Baťova kanálu (průplavu Otrokovice – Rohatec).

Plavební provoz na vodních cestách České republiky je upra-
ven vyhláškou č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního  provozu 
(dále jen „pravidla plavebního provozu“).

Plavidla musí splňovat požadavky vyhlášky ministerstva dopra-
vy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnit-
rozemských vodních cestách a vyhlášky ministerstva dopravy 
č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické 
způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích za-
řízení k provozu na vodních cestách. Vůdci plavidel musí spl-
ňovat požadavky vyhlášky ministerstva dopravy č. 42/2015 Sb., 
o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.

V České republice obecně podle zákona č. 254/2001 Sb., o vo-
dách, platí, že k užívání vod pro plavbu není třeba žádného 
povolení. Nesmí být ale při tom ohroženy zájmy rekreace, 
 jakost vody a ekosystémů, bezpečnost osob ani vodních děl. 
Podle tohoto zákona je plavba motorových plavidel zakázána 
v ochranném pásmu vodních zdrojů I. stupně a na nádržích 
 přímo určených pro chov ryb.

Pro plavbu plavidel se spalovacím motorem platí přísnější 
měřítko dané vyhláškou č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních 
 nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavi-
del se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání 
povr chových vod k plavbě. 

Hlavní zásady pro plavbu na Baťově kanálu:
- Rychlost plavby je na říčních úsecích povolená do vzdále-

nosti 25 m od břehu 10 km/h, nad 25 m od břehu není ome-
zena, avšak plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady 
uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladi-
nou nebo k provádění jiných akrobatických činností není 
mimo vymezenou vodní plochu dovoleno. Na kanálových 
úsecích je rychlost plavby omezena plavebním značením 
na 8 km/h.

- Není-li malé plavidlo s vlastním strojním pohonem vyba-
veno zařízením k měření rychlosti, smí ve výše uvedeném 
případě (25 m od břehu) na říčním úseku plout pouze rych-
lostí odpovídající výtlačnému režimu plavby, kdy vztlak 
plavidla tvoří jen hydrostatické síly a vliv dynamických sil 
vyvolaných rychlostí pohybu plavidla je zanedbatelný.

 http://plavebniurad.cz/doz-pl/plavba-ve-vytlacnem-rezimu

- Vodní lyžování a podobné činnosti prováděné ve vleku 
za plavidlem lze provozovat pouze na vyznačených úsecích 
vodních cest.

- Předjíždění je možné až poté, co se předjíždějící přesvědčil 
o tom, že s předjížděním není spojeno nebezpečí. Předjíždě-
né plavidlo podle plavební situace umožní a usnadní před-
jíždění a přiměřeně sníží rychlost plavby, aby předjíždění 

proběhlo bez nebezpečí, dostatečně rychle a nenarušilo 
plavbu ostatních plavidel.

- Jako palivo může být použit bezolovnatý benzín, nafta nebo 
plyn. K mazání dvoudobého spalovacího motoru může být 
použit jen olej, který je označen výrobcem jako olej nepoš-
kozující životní prostředí (biologicky odbouratelný).

DOKLADY VŮDCE PLAVIDLA

Baťův kanál je vodní cestou třídy „0“, na které platí tato pravi-
dla o způsobilosti k vedení plavidel:

Vedení plavidla s průkazem způsobilosti
Plavidlo, k jehož vedení je oprávněn pouze vůdce plavidla 
s průkazem způsobilosti vůdce malého plavidla, je:
 
a) malé plavidlo bez vlastního strojního pohonu o  hmotnosti 

včetně vlastního zatížení nad 1000 kg,

b) malé plavidlo s vlastním strojním pohonem o výkonu 
nad 4 kW, není-li dále stanoveno jinak,

c)  plachetnice s celkovou plochou plachet nad 12 m2

 

Vedení plavidla bez průkazu způsobilosti
1. Ze zákona o vnitrozemské plavbě musí být plavidlo při pro-

vozu na vodní cestě vedeno osobou, která je k tomu způ-
sobilá a nazývá se vůdce plavidla. Vůdce plavidla ani jiná 
osoba, která se podílí na obsluze plavidla (veslování, pádlo-
vání, vázání plavidla apod.) nesmí být za plavby pod vlivem 
alkoholu, nebo jiných omamných či psychotropních látek. 

2. Osoba bez průkazu způsobilosti může na všech vodních 
cestách vést malé plavidlo bez vlastního strojního pohonu, 
nepřesahuje-li celková plocha jeho plachet 12 m2 a  jeho 
hmotnost 1000 kg včetně povoleného zatížení (nákladu 
a přepravovaných osob).

3. Osoba, která dosáhla věku 15 let, může bez průkazu způ-
sobilosti vést na všech vodních cestách malé plavidlo 
s  vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW včetně, 
nepřesahuje-li jeho celková hmotnost 1000 kg včetně po-
voleného zatížení (nákladu a přepravovaných osob).

4. Osoba, která dosáhla věku 18 let, může bez průkazu způ-
sobilosti vést malé plavidlo s vlastním strojním pohonem, 
schopné plout pouze ve výtlačném režimu plavby a dosa-
hovat maximální rychlosti 15 km/hod na vodní cestě do-
pravně významné využívané třídy „0“, vodní cestě účelové 
nebo nesledované, anebo je-li toto plavidlo obsaženo v po-
volení k provozování půjčovny malých plavidel.

5. Osoba, která může vést plavidlo bez průkazu způsobilosti 
je účastníkem plavebního provozu, a proto musí být obe-
známena s technikou vedení plavidla a v rozsahu potřeb-
ném pro jeho vedení též s pravidly plavebního provozu 
a se zvláštními právními předpisy, které upravují rozsah a 
podmínky užívání povrchových vod k plavbě.

6. Osoba bez průkazu způsobilosti, která je seznámena s tech-
nikou vedení malého plavidla a v rozsahu potřebném pro 
jeho vedení též s pravidly plavebního provozu, může vést 

POKYNY PRO PLAVBU
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malé plavidlo během povoleného sportovního podniku 
nebo výcviku pod odborným dozorem ve vyhrazeném 
úseku vodní cesty. 

DOKLADY PLAVIDLA

(1) Plavidla, která podléhají evidenci, musí být při provozu 
opatřena poznávacími znaky a vybavena lodními listinami.

(2) Je-li malé plavidlo podle zvláštních předpisů evidováno, 
musí mít na lodním tělese evidenční označení. Eviden-
ční označení stanoví Státní plavební správa (plavební 
úřad) s ohledem na potřeby centrální evidence plavidel. 

Plavidlo s vlastním strojním pohonem musí mít též příslušen-
ství ke strojnímu zařízení a nářadí pro jeho drobné opravy.

POZOR!
Nesmějí se používat svítilny, světlomety, tabule, vlajky 
a  cokoliv, co by mohlo být považováno omylem za signály.

Povinnost nést českou státní vlajku
Plavidla, zapsaná v plavebním rejstříku, mají-li posádku 
a   nejde-li o plovoucí zařízení, jsou povinna nést při plavbě 
na vodní cestě českou státní vlajku.
 
Plavidla nesou českou státní vlajku na zádi. Na místě urče-
ném pro českou státní vlajku nesmí být vztyčena jiná vlajka 
nebo znak. Při použití vlajek na plavidle je nutné dbát toho, 
aby tyto vlajky nebyly větších rozměrů než česká státní vlajka, 
která musí být s nimi současně vztyčena.

PLAVBA PLAVEBNÍMI KOMORAMI

1. Při připlouvání k místům určeným pro čekání plavidel 
v obvodu plavebních komor musí plavidla snížit rychlost. 
Jestliže nemohou nebo nechtějí vplout ihned do plavební 
komory, je-li na břehu osazen signální znak B.5,  musí 
zůstat stát před tímto znakem a zaujmout místa jen v jed-
né šířce za sebou co nejblíže břehu, aby neuzavírala pla-
vební dráhu. 

 
2. Plavba plavebními komorami probíhá v pořadí, v jakém 

plavidla připlula do míst určených pro čekání plavidel. 

POVINNÁ VÝSTROJ MALÝCH PLAVIDEL

Plavidlo Výtlak do 500 kg 
povoleného zatížení

Výtlak nad 500 kg
do 6 m délky

Výtlak nad 500 kg 
s délkou 6 m až 20 m

Záchranné vesty Dle aktuálního počtu osob 
na plavidle

Dle aktuálního počtu osob
na plavidle

Dle aktuálního počtu osob 
na plavidle

Nádoba na vylévání vody 1 1 1

Vyvazovací lano (řetízek) 1, dlouhé min. 5 m 1, dlouhé min. 15 m 2, dlouhé min. 15 m a 10 m

Pádlo Pádlo (ne skútr a veslice) 2 1

Bidlo - 1 1

Záchranný kruh - - 2

Vědro s lankem - 1 1

Odrazníky - - Min. 2

Návěstní svítilna - 1 1 + vyhledávací svítilna

HP práškový + hasící rouška - 1 1

Lékárnička a instrukce k záchraně - 1 1

Kotva - - 1

Malá plavidla nemohou požadovat, aby byla proplavena 
zvlášť. Smějí vplouvat do plavební komory až po pokynu 
obsluhy plavební komory. Proplavují-li se malá plavidla 
společně s plavidly, která nejsou malými, smějí vplout 
do plavební komory až po těchto plavidlech.

 
3. Při připlouvání do obvodů plavebních komor a v místech 

určených pro čekání plavidel je předjíždění zakázáno.
 
4. V plavebních komorách musí být kotvy úplně zdviženy; 

toto ustanovení se vztahuje i na místa čekání u plavebních 
komor v případech, pokud nejsou použity k  zakotvení 
plavidel.

 
5. Při vplouvání do plavebních komor musí plavidla snížit 

rychlost tak, aby nedošlo k nárazu do vrat nebo ochranných 
zařízení nebo do jiných plavidel nebo plovoucích těles.

 
6. V plavebních komorách:
 • jsou-li na zdech vyznačeny hranice pro stání plavidel, 

musí plavidla zůstat stát v mezích těchto hranic,
 • po dobu plnění nebo vypouštění plavební komory až 

do povolení k vyplutí musí být plavidla uvázána a úpra-
va úvazů musí být prováděna tak, aby plavidla nenará-
žela do zdí, vrat a ochranných zařízení plavební komory 
nebo do jiných plavidel nebo plovoucích těles,

 • používání odrazníků je povinné; jsou-li snímatelné, musí 
být plovoucí,

 • je zakázáno z plavidel a plovoucích těles vypouštět 
nebo vylévat vodu na plató plavební komory nebo 
na jiná plavidla nebo plovoucí tělesa,

Evidenční označení nebo poznávací znaky uvedené v odst. 
1 písm. musí být vyznačeny na vnějších stranách obou 
boků plavidla poblíž přídě čitelnými nesmazatelnými la-
tinskými písmeny o výšce nejméně 10 cm. 

(3) Malé plavidlo nepodléhající evidenci nese na vnitřní nebo 
vnější straně plavidla

 a) název provozovatele nebo jeho obvyklou zkratku, nebo 
 b) jméno a příjmení nebo název vlastníka plavidla.

(4) Provozovatel nebo osoba pověřená vedením plavidla je 
povinna listiny předložit na vyzvání plavebního úřadu, Po-
licie České republiky nebo celního úřadu.
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 • malá plavidla musí udržovat bezpečný odstup od ostat-
ních plavidel

 • výstup a nástup cestujících na plavidlo v plavební  komoře 
je možný jen se souhlasem obsluhy plavební komory.

Vplouvání do plavebních komor a vyplouvání z nich
1. Vplouvání do plavební komory se ve dne i v noci řídí optic-

kými signály, osazenými na jedné nebo na obou stranách 
plavební komory. Tyto signály značí:

 • dvě červená světla nad sebou - vplutí zakázáno,  plavební 
komora není v provozu,

 • jedno červené světlo nebo dvě červená světla vedle 
sebe - vplutí zakázáno, plavební komora je zavřena,

 • jedno ze dvou červených světel vedle sebe je zhasnuto 
nebo jedno červené a jedno zelené světlo vedle sebe 
nebo jedno červené světlo nad zeleným světlem - vplutí 
zakázáno, připravuje se otevření plavební komory,

 • jedno zelené světlo nebo dvě zelená světla vedle sebe - 
vplutí je povoleno.

2. Vyplouvání z plavební komory je řízeno ve dne i v noci 
 těmito optickými signály:

 • jedno nebo dvě červená světla - vyplutí je zakázáno,
 • jedno nebo dvě zelená světla - vyplutí je povoleno.
 
3. Jedno nebo dvě červená světla uvedená v odst. 1 a 2 mo-

hou být nahrazena  signálním znakem - tabulí A.1   (pří-
loha 7). Jedno nebo dvě zelená světla uvedená v odst. 1 
a 2 mohou být nahrazena signálním znakem - tabulí E.1 

 (příloha 7).
 
4. Neplní-li signální světla nebo tabule svůj účel, je vplouvání 

do plavebních komor a vyplouvání z nich bez  výslovného 
pokynu obsluhy plavební komory zakázáno.

Přednost v plavbě plavebními komorami
Přednost v plavbě plavebními komorami mají:
plavidla Státní plavební správy, zdravotní záchranné služby, 
požární ochrany, policie nebo celní správy, která se přemísťují 
za účelem neodkladné služební povinnosti.

Každý, kdo způsobil překážku provozu na vodní cestě, a tím 
ohrozil nebo omezil bezpečnost a plynulost tohoto provozu, 
je povinen neprodleně učinit taková opatření, aby byla zajiš-
těna bezpečnost a plynulost provozu, a překážku bez odkladu 
odstranit. Nelze-li překážku bez odkladu odstranit, je ten, kdo 
ji způsobil, povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného 
odkladu plavebnímu úřadu, který rozhodne o způsobu zajištění 
bezpečnosti provozu na vodní cestě a postupu odstranění pře-
kážky. V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, je správce vodní 
cesty oprávněn učinit tato opatření na náklad povinného.
 
Vůdce malého plavidla musí zachovávat přiměřenou opatrnost 
a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulos-
ti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku 
škody na majetku a aby nezpůsobil nehodu v plavebním pro-
vozu nebo překážku na vodní cestě, znečištění vodní cesty nebo 
jiné poškození životního prostředí. K odvrácení bezprostředně 
hrozícího nebezpečí je oprávněn učinit všechna opatření, která 
okolnosti vyžadují, a to i taková, kterými se odchýlí od pravidel 
plavebního provozu na vodní cestě.

Vůdce plavidla musí zajistit, aby obsazení plavidla cestujícími 
nebo zatížení plavidla nákladem a jeho rozmístění na plavidle 
neohrožovalo bezpečnou plavbu.

Vůdce plavidla nesmí vyvazovat plavidlo za stromy, zábradlí, 
sloupy, pilíře, patníky, žebříky, svodidla apod.

Vůdce plavidla je povinen plavbu včas přerušit, pokud by s ohle-
dem k místním podmínkám další plavba nebyla již bezpečnou.

K zajištění bezpečnosti plavebního provozu na vodní cestě je 
vůdce plavidla oprávněn ukládat osobám na plavidle příka-
zy. Tyto osoby jsou povinny příkazy ukládané vůdcem plavi-
dla v  rámci jeho působnosti plnit a spolupůsobit k zajištění 
 řádného a bezpečného provozu plavidla. 

Účastník plavebního provozu je povinen bez prodlení hlásit 
Státní plavební správě nehodu, na které měl účast. Plavební 
nehoda se oznamuje telefonicky středisku Říčních informač-
ních služeb, které provozuje Státní plavební správa:
- Říční informační služby, tel.: 412 557 425

V případech, kdy malé plavidlo míjí koupajícího se, je vůdce 
malého plavidla povinen obeplout ho v bezpečné vzdále-
nosti a pokud možno tak, aby koupající se zůstal mezi malým 
plavidlem a nejbližším břehem. Pro malé plavidlo s vlastním 
pohonem je bezpečná vzdálenost 10 m a pro malé plavidlo 
bez vlastního pohonu 3 m.

Malé plavidlo s vlastním pohonem musí uvolnit dráhu všem 
ostatním malým plavidlům.

Malá plavidla s vlastním strojním pohonem se vzájemně 
 potkávají levými boky. 

Malá plavidla nesmějí křížit směr plavby plavidel, která nejsou 
malými, ve vzdálenosti menší než dvojnásobek délky tohoto 
plavidla. Musí zachovat bezpečnou boční vzdálenost od jiných 
plavidel. Bezpečná vzdálenost závisí na druhu plavidel, charak-
teru úseku vodní cesty a povětrnostní situaci.
 
Plovák s plachtou (windsurf ) je malým plavidlem. Plavba 
na něm je zakázána v noci a v podmínkách snížené viditelnosti. 
Vlečení tohoto plavidla je zakázáno.

zákaz vplu  

vplu   povoleno

zákaz vyplu  vyplu   povoleno

Světelná signalizace před plavební komorou:

plavební komora 
se připravuje
pro tento směr

Světelná signalizace uvnitř plavební komory:

mimoprovoz 
dlouhodobě

DALŠÍ DŮLEŽITÉ POVINNOSTI

Účastník provozu na vodní cestě je povinen dodržovat pravidla 
plavebního provozu na vodní cestě.
Nikdo nesmí poškozovat signální znaky a jiná plavební zařízení 
umístěná na vodní cestě. Přemísťovat signální znaky lze jen se sou-
hlasem plavebního úřadu. Každý účastník provozu na vodní cestě 
je povinen zachovávat přiměřenou opatrnost a respektovat příka-
zy v místech, která jsou označena příslušnými plavebními znaky.
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Ke koupání nebo k potápění si vybereme místo, kde není 
frekventovaný provoz nákladních nebo osobních lodí

 anebo sportovních a rekreačních plavidel.

Pokud se přibližuje plavidlo, 
NEsnažíme se přeplavat před jeho přídí, 

ale držíme se od něj co nejdále 
a upozorníme na sebe alespoň máváním.

Když se blíží loď, plavec uhýbá směrem k bližšímu břehu,
nikoli na otevřenou vodu.

Při sportovním plavání 
ve vzdálenosti větší než 50 m od břehu 

doporučujeme používat koupací 
čepici s výraznými barvami 

a upozornit na sebe plovákem nebo balónem oranžové barvy.

Zásady bezpečného koupání a potápění
Řeky, jezera, vodní nádrže a rybníky jsou v letních měsících místem 
pro rekreaci, koupání a vodní sporty. Podle českých zákonů jsou ale i vodní 
cestou. Platí na nich pravidla plavebního provozu, která v některých 
ohledech připomínají pravidla silničního provozu.

Když se například na přehradě plavec střetne s člunem, bude nehoda 
posouzena v souladu s plavebními předpisy. Lidé, kteří se koupají, potápí, 
plavou na lehátcích, by tak i ve vlastním zájmu měli znát základní praktické 
instrukce, které je chrání před nebezpečím a zbytečnými konfl ikty.

Plavci by měli dodržovat bezpečné vzdálenosti od plavidel alespoň:
- 3 metry od malých a bezmotorových
- 10 metrů od malých plavidel s motorem
- 50 metrů od velkých plavidel

Předpisy chrání plavce tak, že plavidla musí u břehu omezit rychlost 
na maximálně 10 km/h. Prostor u břehu je určen tak, že na velkých plochách 
je to až 50 metrů od břehu, na menších až 25 metrů od břehu.

Plujeme-li na nafukovacím lehátku nebo obdobném předmětu, 
musíme dodržovat pravidla jako koupající!

Kde platí úplný zákaz koupání
V blízkosti přístavišť, na trasách přívozů, ve vymezených 
plochách pro vodní lyžaře a skútry, ve vjezdech do přístavů 
a přítoků, v blízkosti mostů, v plavebních komorách.

Máte nějaké nápady nebo připomínky  pro Ministerstvo dopravy?
 Pošlete nám je na: PRIPOMINKY@MDCR.CZ
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zákaz proplutí (A.1) jez (E.3) plovoucí bóje (signalizují mělčiny 
vlevo a vpravo)

zákaz předjíždění (A.2)
 

převozní lodě plující volně, 
neplující volně (E.4)

vodní plochy se vymezují ze zákona 
žlutými bójemi

zákaz kotvení, vlečení kotev 
a řetězů (A.6)

povolení stání (E.5)
(na kotvě nebo vyvázání u břehu)

žlutá válcová bóje, vymezuje vodní 
plochy jen pro plavidla nebo činnosti 
vyjádřené břehovými signálními znaky

zákaz plavby 
mimo vyznačený prostor (A.10)

stání je povoleno v šířce uvedené 
ve znaku v metrech (E.5.1)

označení plavidla, když se z něj 
potápíme (vlajka „A“ mezinárodního 
vlajkového kódu)

zákaz plavidel
s vlastním pohonem (A.12)

povolené kotvení, vlečení
kotev, lan nebo řetězů (E.7) přístav, přístaviště

plutí ve směru
stanoveném šipkou (B.1)

místo doporučené pro obrat (E.8)
(platí pro velká plavidla) plánovaný přístav, přístaviště

příkaz zůstat stát (B.5) dej přednost v plavbě (E.9) plavební komora

nepřekračovat stanovenou 
rychlost v km/h (B.6) vodní lyžování povoleno (E.17) plánovaná plavební komora

vplutí na hlavní
vodní cestu (B.9)

plavba malých plavidel 
dosahujících vysoké rychlosti, 
povolena (E.21)

světelná signalizace na plavebních 
komorách

průjezdní výška je omezena (C.1)  sjezd do vody veslařský klub

plavební dráha je vzdálena
od pravého břehu(C.5) rozdělení plavební dráhy

povolené proplutí (E.1) zákaz proplouvání
(žlutá kulová bóje)



ZNAČKY POUŽITÉ V MAPÁCH
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křížek turistická zajímavost polní cesta

pomník jízdárna vodní tok

kaple zámek turistické trasy pěší

kostel klášter, chrám cyklotrasy hlavní

hřbitov lom cyklotrasy vedlejší

muzeum kemp cyklostezky

informace hraniční přechod silniční Moravská stezka

lázně hraniční přechod železniční hranice CHKO 
a přírodního parku

koupaliště cyklotrasa Moravská vinná hranice přírodní rezervace

krytý bazén cyklotrasa Uherskohradišťská naučná stezka

pramen cyklotrasa Strážnická zástavba

vodní mlýn cyklotrasa Podluží průmysl

skála torzo lanovky pro lodě les

rozhledna státní hranice kleče

hvězdárna železnice louky

místo s výhledem dálnice vinice

myslivna komunikace I. třídy vodní plocha

nemocnice komunikace II. třídy bažina, mokřad

významný listnatý strom komunikace III. třídy  nesplavný  a splavný úsek

významný jehličnatý strom komunikace v obci  22 kilometráž Baťova kanálu

zoo komunikace mimo obec  132 kilometráž řeky Moravy

letiště zpevněná cesta
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Turistické informační centrum Kroměříž
Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

tel.: +420 573 321 408, +420 777 671 116
e-mail: infocentrum@mesto-kromeriz.cz

www.kromeriz.eu

POUŽITÉ PIKTOGRAMY VYBAVENOSTI PŘÍSTAVŮ A PŘÍSTAVIŠŤ

Plavba v Kroměříži v roce 2014. 
Lodě sem byly dopraveny jeřábem, protože bez plavební komory Bělov 
by se sem z Baťova kanálu nedostaly. I bez této komory by zde ale  mohla 
plavba fungovat na říčním úseku, podobně jako je tomu v případě 
Hodonína.

Směrová růžice pro snadnější orientaci stránky. Mapa je vždy natočena tak, aby hlavní vodní cesta procházela zhruba středem strany.

půjčovna lodí výlevka chemických WC půjčovna kol

servis lodí a lodních motorů pohonné hmoty dětské hřiště

pitná voda sjezd pro lodě sportovní vyžití

možnost kotvení jeřáb technická památka

WC parkoviště pravidelné plavby výletní lodí

sprcha rychlé občerstvení připojení WiFi

elektrická přípojka penzion/hotel tříděný odpad

výlevka a vývěva odpadů stanový camp restaurace

JINÁ UPOZORNĚNÍ
U schemat (v mapě), kde není uvedena konkrétní podjezdná výška mostů, je za běžného vodního stavu možná plavba plavidel 
nepřesahující výšku 3,40 m (výška mostů je větší než 3,40 m). 
Podjezdné výšky mostů jsou uvedeny při maximální hladině, kdy je povolena plavba.

Dbejte zvýšené opatrnosti při plavbě na řece nad jezem!
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Přístaviště Otrokovice

Turistické informační centrum Otrokovice
náměstí 3. května 1302, 765 02 Otrokovice

tel.: +420 571 118 103
www.facebook.com/ticotrokovice

www.tic-otrokovice.cz

Přístaviště v Otrokovicích a loď Morava při odemykání sezóny na Baťově 
kanálu v roce 2013

Loď Morava odplouvá od přístavu v Otrokovicích

Otevřené plovoucí informační centrum na lodi Ad Fontes při odemykání 
v Otrokovicích v roce 2013

PODJEZDNÉ VÝŠKY MOSTŮ 
JSOU UVEDENY PŘI MAXIMÁLNÍ HLADINĚ,

 KDY JE POVOLENA PLAVBA.
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Informační centrum Napajedla
Komenského 304, 763 61 Napajedla

tel.: +420 577 944 247  e-mail: infocentrum@napajedla.cz
www.facebook.com/icnapajedla

www.ic.napajedla.cz

Přístav Napajedla

Přístav Napajedla Pahrbek

Přístav Babice

Plavební komora Huštěnovice

PODJEZDNÉ VÝŠKY MOSTŮ 
JSOU UVEDENY PŘI MAXIMÁLNÍ HLADINĚ,

 KDY JE POVOLENA PLAVBA.

Přístav Spytihněv
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Přístav Staré Město

Přístaviště Uherské Hradiště

Infocentrum Staré Město
náměstí Velké Moravy 2190, 696 03 Staré Město

tel.: +420 739 944 599  e-mail: info@mestostaremesto.cz
www.facebook.com/DenivSM 

www.skcsm.cz  eventcentrum.cz

Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: +420 572 525 525  e-mail: mic@uherske-hradiste.cz
www.facebook.com/micuhhradiste

www.uherske-hradiste.cz

Městské informační centrum Kunovice
Na Rynku 886, 686 04 Kunovice

tel.: +420 572 549 999  e-mail: mic@mesto-kunovice.cz
www.facebook.com/mickunovice

www.mesto-kunovice.cz

PODJEZDNÉ VÝŠKY MOSTŮ 
JSOU UVEDENY PŘI MAXIMÁLNÍ HLADINĚ,

 KDY JE POVOLENA PLAVBA.

 Přístav Kunovský les
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Informační centrum Uherský Ostroh
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh

tel.: +420 572 503 960  e-mail: infocentrum@uhostroh.cz
www.uhostroh.cz

Pohled na Uherský Ostroh s plavební komorou a na horní ostrožské 
přístaviště, které leží nad komorou na pravém břehu Moravy a Baťova 
kanálu

Plavební komora Kunovský les a oblíbená zastávka Zašívárna U Osla, 
kde se můžou občerstvit nejen říční vlci, ale i turisté na kolech, in-linech 
či pěší

PODJEZDNÉ VÝŠKY MOSTŮ 
JSOU UVEDENY PŘI MAXIMÁLNÍ HLADINĚ,

 KDY JE POVOLENA PLAVBA.

Přístav Uherský Ostroh

Přístaviště Uherský Ostroh

Přístaviště Kostelany nad Moravou
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Přístaviště Veselí nad Moravou - U Hvězdárny

Přístaviště Veselí nad Moravou
Ranč Mississippi River

Přístav Vnorovy

Informační centrum Baťova kanálu
Zámecká 2, 698 13 Veselí nad Moravou

sídlo: Panský dvůr, Galerie Baťova kanálu
náměstí Míru 664, Veselí nad Moravou

tel.: +420 518 325 330  e-mail: ic@batacanal.cz
www.facebook.com/batacanal

www.batacanal.cz

Turistické centrum Veselska
náměstí Míru 664, 698 01 Veselí nad Moravou

tel.: +420 518 321 881  e-mail: info@tic-veseli.cz
www.facebook.com/turistickecentrumveselska

www.tic-veseli.cz

PODJEZDNÉ VÝŠKY MOSTŮ 
JSOU UVEDENY PŘI MAXIMÁLNÍ HLADINĚ,

 KDY JE POVOLENA PLAVBA.

Přístav Veselí nad Moravou
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Přístav Sudoměřice - Výklopník

Turistické informační centrum Strážnicko
Vinohradská 35, 696 62 Strážnice

tel.: +420 518 325 721
e-mail: infocentrum@straznice-mesto.cz

www.facebook.com/ticstraznice
www.straznice-mesto.cz

PODJEZDNÉ VÝŠKY MOSTŮ 
JSOU UVEDENY PŘI MAXIMÁLNÍ HLADINĚ,

 KDY JE POVOLENA PLAVBA.

Přístav Petrov

Komory dokořán – plavební komory ve Strážnici zůstávají otevřené 
po celou sezónu, umožňuje to stálá výška vodní hladiny

Přístav Strážnice

Přístav Petrov
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Přístav Skalica - SK

Přístaviště Rohatec - kolonie

Přístaviště Rohatec

Přístav Hodonín

Turistická informačná kancelária Mesta Skalica
Námestie slobody 10, 909 01 Skalica

tel.: +421 34 664 53 41, +421 915 723 216
e-mail: tik@mesto.skalica.sk

www.facebook.com/SkalicaTuristickaInformacnaKancelaria
www.tikskalica.sk

Kulturně informační centrum Lázně Hodonín
Měšťanská 140, 695 01 Hodonín

tel.: +420 518 395 530
www.laznehodonin.cz

Informační centrum města Hodonína
Národní třída 36, 695 35 Hodonín

tel.: +420 518 351 437, +420 518 352 577
e-mail: info@muhodonin.cz

www.facebook.com/mestohodoninofi cialni
www.hodonin.eu

PODJEZDNÉ VÝŠKY MOSTŮ 
JSOU UVEDENY PŘI MAXIMÁLNÍ HLADINĚ,

 KDY JE POVOLENA PLAVBA.

Plovoucí kavárna v petrovském přístavuPřístav Skalica na Slovensku
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KROMĚŘÍŽ, ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK A ZAHRADY
Původně barokní zámek byl rene-
sančně přestavěn a sloužil olomouc-
kým biskupům a arcibiskupům jako 
reprezentační sídlo. Zámek se pyšní 
unikátními uměleckými sbírkami 
a je často využíván k fi lmovému na-
táčení. Společně s přiléhajícími za-
hradami patří k nejvýznamnějším 
místům v Kroměříži a je také zapsán 

v seznamu světového dědictví UNESCO. Větší ze zahrad Podzá mecká 
zahrnuje unikátní sbírku stromů, síť vodních prvků nebo  minizoo, 
Květná zahrada nabízí mimořádně cennou zahradní architekturu, 
bludiště nebo sochařská díla.
Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, Kroměříž 
tel.: +420 573 502 011, e-mail: zamek.kromeriz@npu.cz

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA
Muzeum sídlící na Velkém náměstí 
v Kroměříži, nabízí návštěvníkům 
celoročně nejen stálé expozice, ale 
také velké množství výstav krátko-
dobých nebo putovních. Návštěv-
níci se mohou účastnit přednášek 
či využít tvořivých dílen. Vše o his-
torii města se dozvíte v tajuplném 
sklepení muzea. Do správy Muzea 
patří i zámek v Chropyni nebo větr-
ný mlýn ve Velkých Těšanech.

Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 36, Kroměříž
tel.: +420 573 338 388, e-mail: muzeum@muzeum-km.cz

ZLÍN – ZOO A ZÁMEK LEŠNÁ
Patří k nejnavštěvovanějším místům 
na jižní Moravě. ZOO chová na 200 
druhů zvířat s více než 1200 jedinců. 
Je rozdělena podle kontinentů, a tak 
návštěvníci prochází africkou, asij-
skou nebo australskou oblastí. Vel-
kým lákadlem jsou komentovaná 
představení a krmení zvířat.

Zámek Lešná obklopuje více než 200 let starý zámecký park bohatý 
na vzácné dřeviny. Historie zámku je úzce spjata s historií nedalekého 
hradu Lukov a jeho pohádkově zdobené interiéry patří k nejkrásněj-
ším v republice.
ZOO Zlín, Lukovská 112, Zlín, tel.: +420 577 577 101
Zámek Lešná, areál ZOO Zlín, Zlín, tel.: +420 577 557 110

ZLÍN – MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY 
Velkým množstvím a pestrostí lá-
kají k návštěvě muzea a galerie ve 
Zlíně. 
Bývalá továrna s označením 14 a 
15 v Baťově areálu se stala záze-
mím pro několik stálých expozic, 
které jsou věnovány především 
cestovatelství, zlínským fi lmům 
a  osobnostem, zejména rodině 
Baťových. V muzeu jsou pořádány 
také přednášky, besedy a tematic-
ky zaměřené programy.
Za návštěvu jistě stojí i atraktivní 
výstava historických vozidel fi rmy 
Samohýl.
Muzeum jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně, expozice Princip Baťa
Vavrečkova 7040, Zlín
tel.: +420 573 032 111

Samohýl Motor Veteran, sbírka historických vozidel
tř. Tomáše Bati 532, Zlín, tel.: +420 606 722 884

ZLÍN – MĚSTO
Významný charakter města tvoří typické to-
vární budovy a obytné čtvrti s cihlovými 
domky vybudované v  době rozkvětu fi rmy 
Baťa. Založení obuvnické fi rmy Baťa se stalo 
důležitým mezníkem v historii města. Zlín je 
také sídlem významných společenských in-
stitucí a úřadů. Krásný pohled na město se 
naskýtá z 77 m vysokého mrakodrapu, tzv. 
jednadvacítky, která je veřejně přístupná.
Městské informační a turistické středisko, 
nám. Míru 12, Zlín, tel.: +420 577 630 222

OTROKOVICE – SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV
Moderně vybavený areál nabízí zázemí nejen sportovcům, ale i těm, 
kteří chtějí relaxovat. Pro zájemce o aktivní zábavu jsou k dispozici tři 
hrací plochy včetně možnosti vypůjčení herního vybaveni. Možnost 
odpočinku a relaxace nabízí wellness centrum jehož součástí je fi n-
ská sauna, hydromasážní vany anebo vířivé vany whirlpool.
Sportovní areál Baťov, Erbenova 1891, Otrokovice
tel.: +420 606 094 604, +420 606 094 605, e-mail: info@arealbatov.cz

RANČ ŽLUTAVA
Areál slouží nejen milovníkům koní, ale všem, kteří chtějí obdivovat 
krásu Chřibů. V areálu se nachází jízdárny, stáje pro koně a skot nebo 
minizoo s hospodářskými zvířaty. Zájemci mohou využít nabídku vý-
uky jízdy na koni nebo se projet kočárem. 
Farma Žlutava, č. 307, Žlutava, tel.: +420 605 562 137

KVASICE – PUMPTRACK
Pumptrack je jedinečný pro nácvik rovnováhy a získání dovedností 
na jízdním kole. Tzv. pumpování – pohyb nahoru a dolů, slouží jako hnací 
síla kola místo šlapání. Dráha má množství klopených zatáček a vln. Areál 
v Kvasicích je běžně přístupný veřejnosti.
Obec Kvasice, nám. A. Dohnala 18, Kvasice, tel.: +420 573 358 011 

HULÍN – SKALKY
Přírodní památka Skalky u Hulína představuje mokřadní biotopy 
v  opuštěné pískovně s výskytem chráněných a ohrožených druhů 
živočichů, především obojživelníků a vážek. 

MUZEUM NAPAJEDLA
Muzeum sídlící v bývalém klášteře je 
lákadlem pro všechny generace, 
na své si přijdou malí i velcí návštěv-
níci. Děti mohou zhlédnout stálou 
expozici hraček, jež je navržena jako 
velké „Člověče, nezlob se“. Dospělé 
návštěvníky jistě zaujmou výstavy 
nejen z historie města, ale také vý-
stavy výtvarného umění. Muzeum 
disponuje nadstandardně vybave-
ným audiovizuálním sálem.

Muzeum Napajedla, Komenského 304, Napajedla
tel.: +420 577 944 247, e-mail: muzeum@napajedla.cz

ZÁMEK NAPAJEDLA
Zámek, který je jednou z dominant-
ních staveb města, je postaven 
v  poz dně barokním francouzském 
stylu. Nyní je v soukromém vlastnic-
tví, prochází postupnou rekonstruk-
cí a je zpřístupněn k prohlídkám. 
K příjemné procházce lze využít roz-
lehlý zámecký park, který zámek 
obklopuje.

Zámek Napajedla, s.r.o., Zámecká 265, Napajedla
tel.: +420 603 769 640, e-mail: info@zameknapajedla.cz

TURISTICKÉ CÍLE V OKOLÍ BAŤOVA KANÁLU
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HŘEBČÍN NAPAJEDLA
Hřebčín Napajedla je jedním z nej-
významnějších producentů dostiho-
vých koní, konkrétně anglických 
plnokrevníků, v České republice. 
Jeho historie sahá až do roku 1886. 
Hřebčín je nyní v soukromém vlast-
nictví, avšak zájemcům je celoročně 
nabídnuta možnost objednání 
exkurze.

Hřebčín Napajedla, Moravní 1636, Napajedla
tel.: +420 606 696 666, e-mail: info@napajedlastud.com

NAPAJEDLA PAHRBEK
Moderně zrekonstruovaný areál nabízí možnost aktivně trávit vol-
ný čas. Lze využít minigolf usazený do okrasné zahrady, víceúčelové 
hřiště nebo možnost zapůjčit si šlapadla. Areál je umístěn v blízkosti 
oblíbené cyklostezky podél Baťova kanálu.
Pahrbek, s.r.o., Pahrbek 735, Napajedla
tel.: +420 731 102 690, e-mail: recepce@pahrbek.cz

BABICE MUZEUM 
V zrekonstruovaném objektu Na Mý-
tince se nachází muzeum s několika 
stálými expozicemi. První expozice 
nabízí návštěvníkům pohled na život 
myslivců, jejich trofeje, uniformy 
nebo péči o zvěř. Další výstava pou-
kazuje na život na vesnici, tradice a 
zvyky obyvatel Babic, vystaveny jsou 
i zemědělské stroje a nářadí.

Muzeum Babice, Na Mýtince 121, Babice, tel.: +420 777 766 964

MUZEUM HUŠTĚNOVICE
Muzeum prezentuje život a tradice 
v obci Huštěnovice. K vidění je zaří-
zení kuchyně a jizby, vybavení prá-
delny, sbírka kraslic nebo popis částí 
huštěnovského kroje. Součástí expo-
zice je i historie obce očima fotografů. 
Předměty do sbírky věnovali občané 
Huštěnovic nebo bývalí rodáci. 

Muzeum Huštěnovice, Huštěnovice 290, Huštěnovice
tel.: +420 737 719 600 

VELEHRAD - BAZILIKA
Barokní bazilika nanebevzetí Panny 
Marie a svatých Cyrila a Metoděje je 
významné duchovní centrum, místo 
poutí a duchovních oslav. Chloubou 
jsou i přilehlé budovy bývalého cis-
terciáckého kláštera. Toto místo 
bylo poctěno návštěvou papeže 
Jana Pavla II. V podzemí baziliky je 
přístupné lapidárium.

Bazilika nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje
Stojanovo nádvoří 206, Velehrad, tel.: +420 571 110 538

ARCHEOSKANZEN MODRÁ A AREÁL ŽIVÁ VODA
Archeoskanzen se nachází v lokalitě 
původního velkomoravského osíd-
lení, názorně osvětluje život a práci 
obyvatel Velké Moravy. Návštěvníci 
si mohou vyzkoušet střelbu z luků, 
dávná řemesla, účastnit se nauč-
ných programů a představení.
Živá Voda Modrá je unikátní expo-

zice spojená s vodou, faunou i fl órou okolo vody, nachází se zde 
typické moravské biotopy. Prostřednictvím osm metrů dlouhého 
podvodního tunelu proniknete do světa pod vodní hladinou. Pro 
děti jsou zajištěny tematicky zaměřené hry a aktivity. V létě je možno 
využít ke koupání přírodní biotop včetně dětského brouzdaliště.
Archeoskanzen Modrá, tel.: +420 572 501 823
Areál Živá Voda, Modrá 233, tel.: +420 576 519 363,
e-mail: info@zivavodamodra.cz

STARÉ MĚSTO – PAMÁTNÍK VELKÉ MORAVY
Budova památníku byla postavena 
nad základy hřbitovního kostela „Na 
Valách“, který byl jednou z prvních 
objevených a uznaných staveb vel-
komoravské říše. Zájemci mohou 
navštívit stálou archeologickou ex-
pozici, kde získají informace o vel-
komoravském stavitelství, seznámit 

se s aktuálními výzkumy nebo zhlédnout repliky oděvů a šperků.
Památník Velké Moravy, Jezuitská 1885, Staré Město
tel.: +420 572 543 382

STARÉ MĚSTO- KOVOZOO, MUZEUM CUKROVARNICTVÍ
A ZEMĚDĚLSTVÍ

Jediná kovová ZOO v Evropě se na-
chází v zrekonstruovaném areálu 
bývalého cukrovaru fi rmy REC 
Group, s.r.o. Návštěvníci uvidí jedi-
nečnou sbírku zvířat v životní veli-
kosti vytvořených z kovového 
odpadu. V ZOO se nyní nachází 
na dvě stovky exponátů.
Zájemci mohou využít také Maják 

Šrotík, který slouží jako rozhledna do okolí Chřibů a ukazuje správný 
směr v „moři odpadů“. V areálu dále zaujme nově otevřené   muzeum 
cukrovarnictví a zemědělství nebo veřejnosti přístupné letadlo L-610.
REC Group, s.r.o., Brněnská 1372, Staré Město
tel.: +420 725 136 927, e-mail: info@kovozoo.cz

STARÉ MĚSTO – KOSTEL SV. DUCHA
Stavba kostela započala v roce 2002 podle návrhu slovinského archi-
tekta Ivo Goropevšeka. Čelní stranu tvoří dvě věže, které symbolizují 
sv. Cyrila a Metoděje. Osy věží se sbíhají, což je znakem směřování 
k jednomu cíli – Bohu. Mezi věžemi je volný prostor ve tvaru kříže. 
Zájemcům o prohlídku je zpřístupněna vyhlídková jižní věž kostela, 
která nabízí pohled do širokého okolí Bílých Karpat a Chřibů.
Kostel Sv. Ducha, náměstí Velké Moravy, Staré Město

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA
Městská památková zóna zahrnuje 
dvě velká náměstí spojená ulicí 
s  radnicí a souborem jezuitských 
staveb. K nejvýznam nějším stav-
bám patří budova Staré radnice, far-
ní kostel sv.  Františka Xaverského, 
barokní zbrojnice, která dnes slouží 
jako Galerie Slováckého muzea 
nebo barokní františkánský klášter 
s kostelem Zvěsto vání Panny Marie.

Městské informační centrum, Masarykovo náměstí 21,Uherské Hradiště
tel.: 572 525 525, e-mail: mic@uherske-hradiste.cz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – AQUAPARK
Aquapark nabízí návštěvníkům možnost relaxace i aktivního spor-
tovního vyžití na jednom místě. Zájemci mohou využít velké množ-
ství vodních atrakcí, navštívit wellness zónu, saunový svět nebo 
moderní venkovní koupaliště. 
Aquapark Uherské Hradiště, Sportovní 1214, Uherské Hradiště
tel.: +420 572 503 054, e-mail: info@aquapark-uh.cz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – ROCHUS
Park Rochus je kulturně-historický 
a  přírodní areál, který se nachází 
na bývalém vojenském cvičišti a na-
bízí návštěvníkům jedinečné pohle-
dy na Uherské Hradiště a Chřiby. 
V areálu naleznete hned několik 
zajímavých cílů – Muzeum v příro-
dě, poutní kapli sv. Rocha nebo ná-
vštěvníkům přístupnou rozhlednu 
Rovnina. Zájemci se mohou účast-
nit exkurzí nebo tematických akcí.

Park Rochus, o.p.s, Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště
tel.: +420 576 776 552, e-mail: info@parkrochus.cz
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KUNOVICE - AREÁL JÍZDY KRÁLŮ
Místo sloužící pro konání kulturních i sportovních akcí, ale i relaxaci 
a odpočinek. K dispozici je sportovní hřiště s umělým povrchem, am-
fi teátr se zastřešeným pódiem nebo venkovní fi tness zařízení. Zájemci 
mohou navštívit expozici věnovanou historii samotné Jízdy králů.
Areál Jízdy králů Kunovice, Panská 1612, Kunovice

NAUČNÁ STEZKA KUNOVSKÝ LES
Čtyři kilometry dlouhá stezka je vedena příměstským lesem a za-
hrnuje deset zastavení, která představují faunu i fl oru typickou pro 
danou oblast. Stezka je vhodná především pro pěší. Přilehlý lesopark 
nabízí možnost k odpočinku, je oblíbený dětmi i dospělými. K dispo-
zici je dětské hřiště s dřevěnými herními prvky, veřejné ohniště nebo 
pískoviště.

KUNOVICE – MUZEUM LETECTVÍ
V muzeu se nachází na dvacet expo-
nátů a více než polovina z nich po-
chází ze závodu v Kunovicích. 
Návštěvníci se vystavených exponá-
tů mohou nejen dotýkat, ale mohou 
obdivovat i interiéry některých 
z  nich nebo slyšet radiokomunikaci 
s  věží Kunovice. K cenným exponá-

tům muzea patří např. Aero L29A Delfín Akrobat, C11 Jakovlev, Suchoj 
Su-7 BM nebo Naganský speciál. 
Letecké muzeum v Kunovicích pobočka Slováckého aeroklubu Kunovice 
Letecká 1383, Kunovice, tel.: +420 727 909 510,
e-mail: muzeum-kunovice@seznam.cz

SLOVÁCKÝ AEROKLUB KUNOVICE
Aeroklub je provozovatelem Letec-
kého muzea v Kunovicích a nabízí 
svým návštěvníkům kromě vyhlíd-
kových letů na motorových letou-
nech a kluzácích i oblíbené 
tandemové seskoky z výšky 4000 m, 
výcvik pilotů zkušeným instrukto-
rem nebo parašutistický výcvik.

Slovácký aeroklub, o.s., Letecká 1383, Kunovice
tel.: +420 572 549 680, e-mail: info@slovackyaeroklub.cz

KOSTELANY NAD MORAVOU – MOST
Portálový nýtovaný most převádí 
místní komunikaci přes řeku Mo-
ravu směrem do Kunovic. Most je 
jedinečný svou konstrukcí i nosným 
systémem a v roce 1997 byl prohlá-
šen Ministerstvem kultury za kul-
turní památku.

Obec Kostelany nad Moravou, Kostelany nad Moravou 19, 
Uherské Hradiště, tel.: +420 572 541 365
 
OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – SIRNATÉ LÁZNĚ

Hlavní procedurou lázní jsou sirné 
koupele, které blahodárně působí 
především na léčbu kožních one-
mocnění a pohybového ústrojí. 
Přímo v areálu vyvěrají dva sirné 
prameny. Zájemci mohou vyu-
žít relaxační pobyty nebo balíčky. 
Lázně jsou obklopeny lesoparkem, 

který slouží k odpočinku jak klientům, tak návštěvníkům nebo třeba 
projíždějícím cyklistům.
Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s.r.o., č. 664, Ostrožská Nová Ves
tel.: +420 572 437 200, e-mail: recepce@laznenovaves.cz

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – ŠTĚRKOVIŠTĚ
Rozsáhlá jezera v okolí Ostrožské 
Nové Vsi vznikla těžbou štěrkopísku 
a jsou právem nazývána „Slováckým 
mořem“. Voda je zde čistá průzračná 
a slouží nejen k plavání, ale i k veslo-
vání a rybaření.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – KEMP SLOVÁCKÝ DVŮR
Moderně zrekonstruovaný areál nabízí ubytování v apartmánech 
ve stylu selského stavení, ale zároveň je to místo pro sport i relaxaci. 
Návštěvníci mohou využít víceúčelové hřiště s umělým povrchem, 
lanové centrum, dětské hřiště s hracími prvky a trampolínou, atrak-
tivní Adventure golf nebo pumptrackovou dráhu. Areál dále nabí-
zí možnost zapůjčení jízdních kol i elektrokol, včetně cyklistického 
vybavení a zajištění cykloservisu. K odpočinku slouží malé wellness 
zařízení.
Kemp a penzion Slovácký dvůr, Nádražní 1010, Ostrožská Nová Ves
tel.: +420 777 303 246, e-mail: recepce@slovackydvur.cz

UHERSKÝ OSTROH – ZÁMEK
Nejvýznamnější památkou a záro-
veň centrem kulturního dění 
v  Uherském Ostrohu je zámek. Pů-
vodně středověký obranný hrad, 
který byl v 16.  století přestavěn na 
zámek, nabízí svým návštěvníkům 
tři prohlídkové trasy. V Zámecké ga-
lerii jsou každoročně pořádány vý-

stavy umění, historická prohlídka návštěvníky zavede do Zámecké 
věže a fantasy prohlídka seznámí návštěvníky s interaktivní expozicí 
v Podzemí zámku. 
Zámek Uherský Ostroh, Zámecká 24, Uherský Ostroh
tel.: +420 572 503 960, e-mail: infocentrum@uhostroh.cz

VESELÍ NAD MORAVOU - HVĚZDÁRNA
Hvězdárna u břehu Baťova kanálu 
uvítá všechny nadšence a zájemce 
o  astronomii. Ve hvězdárně jsou 
 pořádány odborné přednášky, pro-
hlídky kopule a velkého daleko-
hledu nebo noční prohlídky 
hvězdné oblohy.

Hvězdárna Veselí nad Moravou, Benátky 32, Veselí nad Moravou
tel.: +420 518 322 614, e-mail: pedagog@hvezdarna-veseli.cz

VESELÍ NAD MORAVOU – ZÁMECKÝ PARK A KOSTEL
K procházce přímo vybízí rozlehlý 
zámecký park s řadou významných 
architektonických staveb a vzác-
ných dřevin. Park je protkán sítí vod-
ných prvků a jezírek, protéká jím 
i řeka Morava. 
Z mostu přes řeku se návštěvníkům 
naskytne krásný pohled na kostel 
sv. Andělů strážných,  jehož  prostory 
je možno navštívit v rámci komen-
tovaných prohlídek s průvodcem. 

Římskokatolická farnost, 
Masarykova 100, Veselí nad Moravou
tel.: +420 518 322 247

VESELÍ NAD MORAVOU – PANSKÝ DVŮR
Původně hospodářský dvůr z polo-
viny 17.  století, jež byl povýšen až 
na správní budovu celého panství, 
prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nyní 
v něm najdeme Turistické informač-
ní centrum, stálé výstavní expozice 
věnující se historii Baťova kanálu, 
úspěchům cyklisty a rodáka Josefa 
Zimovčáka nebo krajovým tradicím 

a zvykům. V galerii je pořádána pestrá škála výstav umělců různých 
směrů. V prostorách Panského dvora se koná pravidelný letní kultur-
ní program Veselské léto, který nabízí zábavu a kulturní vyžití 
pro  všechny věkové kategorie.
Turistické centrum Veselska, náměstí Míru 664, Veselí nad Moravou
tel.: +420 518 321 881, e-mail: info@tic-veseli.cz



29

VESELÍ NAD MORAVOU – ROZHLEDNA RADOŠOV
Patnáct metrů vysoká rozhledna, tyčící se 
3 km od Veselí nad Moravou, upoutá svým 
originálním provedením. Rozhledna má tvar 
číše na víno a dokonale zapadá do krajiny 
poseté vinohrady. Návštěvníkům je celo-
ročně přístupná a nabízí panoramatický roz-
hled do okolí.
Turistické centrum Veselska
náměstí Míru 664, Veselí nad Moravou
tel.: +420 518 321 881

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM – POUTNÍ MÍSTO
Vrch kopce nad Blatnicí je od nepa-
měti poutním místem. Jeho domi-
nantou je kaple ze 17. století, 
zasvěcena sv. Antonínu Padu án-
skému. Z vrcholu kopce se nabízí 
nádherný výhled na okolní krajinu. 
Zástupy poutníků míří na toto místo 
zejména v letních měsících, kdy se 
zde konají hlavní poutě. Kaple je den-

ně otevřena a zájemcům jsou poskytovány prohlídky s průvodcem.
Pěší pouť na vrchol kopce podél vinohradů může zpříjemnit i zas-
távka ve vinném sklepě. Tzv. búdy jsou o letních víkendech otevřeny 
a návštěvníkům nabízí ochutnávky místních vín.
Římskokatolická farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem, č.p. 27
Blatnice pod Svatým Antonínkem, tel.: +420  734 384 671
e-mail: farnostblatnice@seznam.cz
Areál historických sklepů Stará hora, www.vinariblatnice.cz

VNOROVY – LODNÍ LANOVKA
Vnorovy proslavil především folklór, kraslice 
a  výrobky z kukuřičného šústí. Nedaleko 
obce se ale nachází unikátní lodní lanovka, 
která byla zřízena pro bezpečné přetahování 
nákladních člunů vezoucích uhlí, a to v místě 
křížení Baťova kanálu a řeky Moravy. Zbytky 
tohoto technického unikátu můžeme obdi-
vovat dodnes u plavební komory Vnorovy. 

STRÁŽNICE – SKANZEN
Skanzen - muzeum v přírodě, nabízí 
ukázku lidové architektury Slovácka 
od 18. století, pohled do historie vi-
nohradnictví, ukázky tradičních li-
dových řemesel nebo chovatelství 
a  tradičního zemědělství. Skanzen 
je rozčleněn do jednotlivých areálů. 
Návštěvníci se mohou účastnit te-
matických akcí a slavností, k vidění 

jsou zvyky a obyčeje daného ročního období. V areálu je možno vy-
užít prohlídky s průvodcem nebo také vyzkoušet některé z rukoděl-
ných řemesel. 
Národní ústav lidové kultury, Bzenecká 1510, Strážnice
tel.: +420 518 332 173, e-mail: skanzen@nulk.cz

STRÁŽNICE – STRÁŽNÍ VĚŽ
Jedna z dominant města původně 
sloužící jako ochrana před ničivými 
nájezdy z Uher. Pyšnit se může hodi-
novým strojem z roku 1900 a dvěma 
zvony, z nichž ten starší, ulitý v roce 
1719, se chlubí vzácným zdobením. 
Věž je přístupná návštěvníkům a na-
bízí pohled na celé malebné město 
i jeho okolí.

Strážní bílá věž – Strážnice, Kostelní 1330, Strážnice
tel.: +420 518 325 721

STRÁŽNICE – ZAHRADA U SV. MARTINA
Odpočinkové místo pro celou 
 rodinu, nacházející se v památkové 
zóně v centru města. K dispozici je 
dětské hřiště vybavené dřevěnými 
herními prvky. V této farní zahradě 
se s každoroční pravidelností konají 
kulturní akce a posezení.

Zahrada u sv. Martina, Kostelní ulice, Strážnice
tel.: +420 603 240 533, e-mail: cprstraznice@seznam.cz

STRÁŽNICE – MUZEA
Městské muzeum prezentuje sbír-
kové předměty vztahující se 
ke  Strážnici a jejímu okolí. Je zde 
možnost zhlédnout řadu nejen stá-
lých expozic, ale i výstavy krátko-
dobé nacházející se v přízemí 
a nově zrekonstruovaném podzemí 
muzea. 

Jednou z nejstarších budov ve měs-
tě je středověký vodní mlýn nachá-
zející se v blízkosti břehu Baťova 
kanálu. V současné době je mlýn 
v  soukromém vlastnictví a po re-
konstrukci je zpřístupněn  veřejnosti. 
K vidění je zde muzejní výstava mly-
nářství a řezbářství, je zde také mož-
nost komentované prohlídky.

Městské muzeum Strážnice, náměstí Svobody 486, Strážnice
tel.: +420 518 334 155
Muzeum mlynářství, Bratrská, Strážnice, tel.: +420 605 482 543

STRÁŽNICE – ZÁMEK
Uprostřed rozlehlého anglického par-
ku se nachází zámek, původně vodní 
hrad. Jeho historie sahá do druhé po-
loviny 13. století. Dnes je sídlem Ná-
rodního ústavu lidové kultury, 
nachází se zde muzejní expozice hu-
debních nástrojů, k vidění je zámecká 
knihovna s třinácti tisíci svazky. 
 Zámek je i místem pro konání kultur-
ních programů nebo koncertů.

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice
tel.: +420 518 306 611

TVAROŽNÁ LHOTA – ROZHLEDNA
Rozhledna Travičná se nachází v katastru 
obce Tvarožná Lhota a je přístupná 
sezónně. Po vystoupání 177 schodů se 
naskytne jedinečný pohled do dalekého 
okolí. Ideálně lze návštěvu spojit s letním 
koupáním v nedaleké přírodní nádrži 
Lučina anebo s návštěvou salaše 
pod  rozhlednou. Salaš slouží i jako 
středisko ekologické výuky, využít můžete 
atrakce pro děti i dospělé.

Rozhledna Travičná, Tvarožná Lhota, tel.: +420 725 906 655
Salaš Travičná, Tvarožná Lhota, tel.: +420 724 162 265

PETROV – PLŽE
Areál Plže, památková rezervace 
 lidové architektury, je tvořen osmde-
sátkou bohatě zdobených   vin ných 
sklepů budovaných od 15. století 
místními vinaři. Areál je celoročně 
přístupný turistům, v  letních měsí-
cích se zde koná  velké množství kul-
turních akcí.

Obecní úřad Petrov, Petrov 113, 696 65 Petrov, tel.: +420 518 335 620
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SUDOMĚŘICE – VÝKLOPNÍK
Technická památka z roku 1939 je 
úzce spjata s Baťovým kanálem. Vý-
klopník sloužil k překládání lignitu 
z vagonu do připravené lodi. Lignit 
byl do Sudoměřic přivážen po že-
leznici z ratíškovského dolu Tomáš, 
odtud byl převezen lodí do otroko-
vické elektrárny. V současnosti mo-
hou zájemci využít komentovanou 
prohlídku objektu a zároveň se 
 kochat výhledem do dalekého okolí.

Technická památka Výklopník, 696 65 Sudoměřice
tel.: +420 732 141 614

RATÍŠKOVICE – BAŤOVA VLEČKA
Ratíškovská železnice je Baťova že-
lezniční trať (vlečka) původně slou-
žící k převozu uhlí z lignitových dolů 
Tomáš do výklopníku v Sudoměři-
cích, odtud potom po Baťově  kanále 
lodí až do Otrokovic. V současné 
době je možno se po železnici 
 projet na šlapací drezíně nebo 
 navštívit expozici o historii důlní 
těžby v Muzeu ve vagonu. 

Obec Ratíškovice, U Radnice 1300, 696 02 Ratíškovice
tel.: +420 724 247 671

HODONÍN - ZOO
Celý areál se rozkládá v prostředí 
lužního lesa a láká k příjemné pro-
cházce. K vidění je více než 800 kusů 
zvířat běžně chovaných v naší kraji-
ně, stejně tak jako i exotických dru-
hů. Zoo se může chlubit několika 
moderními pavilony, chovným pá-
rem lvů bílých, kontaktní minizoo 

s domácími zvířaty, vzdělávacím centrem s ubikacemi a výběhy vel-
kých kočkovitých šelem nebo akvárii s mořským světem. Zoo každo-
ročně pořádá řadu akcí a programů pro děti i dospělé.
Zoologická zahrada Hodonín, U Červených domků 3529, Hodonín
tel.: +420 518 346 271, e-mail: info@zoo-hodonin.cz

HODONÍN – LÁZNĚ
Moderní lázeňský komplex s dlou-
holetou tradicí poskytuje péči se 
specializací na léčbu pohybového 
aparátu, revmatologických nebo 
neurologických onemocnění. K léč-
bě je využívána minerální voda s vy-
sokým obsahem jodových solí, 
zvaná solanka. 

Zájemcům jsou mimo jiné nabízeny služby nově otevřeného  pavilonu 
Denních lázní, množství relaxačních balíčků s různými procedurami 
a také celoroční bohatý kulturní program. 
Lázně Hodonín, Měšťanská 140, Hodonín
tel.: +420 606 600 723, e-mail: recepce.eva@laznehodonin.cz

HODONÍN – RADNIČNÍ VĚŽ
Zdolat sto padesát schodů a pro-
hlédnout si město z ptačí perspektivy. 
To nabízí 40 metrů vysoká vyhlídková 
věž hodonínské radnice na Masarykově 
náměstí. Pro zájemce jsou nabízeny pro-
hlídky s průvodcem. Chloubou věže 
a oživením náměstí je zvonkohra, která 
se nad městem rozeznívá několikrát 
denně a vystřídala již nefunkční zvony.
Regionální centrum města Hodonína, 
Masarykovo nám. 27, Hodonín
tel.: +420 725 596 525
e-mail: regioncentrum@seznam.cz

HODONÍN – MASARYKOVO MUZEUM
Stálá expozice věnovaná nejvý-
znamnějšímu hodonínskému rodá-
kovi se nachází v prostorách 
barokního zámečku Masarykova 
muzea. Návštěvník si může prohléd-
nout celou cestu životem 1. česko-
slovenského prezidenta Tomáše 
Garrigue Masaryka, obdivovat slav-

nostní uniformy, jezdecký oděv nebo kopie důležitých dokumentů. 
Součástí jsou krátké audiovizuální programy a závěrečný fi lm.
Do správy Masarykova muzea patří i Městské muzeum Veselí 
nad Moravou.
Masarykovo muzeum v Hodoníně, Zámecké náměstí 27/9, Hodonín
tel.: +420 518 351 834, e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

SKALICA – MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA
„Slobodné král‘ovské mesto“, kdysi 
jedno z největších a nejvýznamněj-
ších měst na Slovensku. Velké 
množství památek v centru města 
ukazuje na bohatou historii. 
 Návštěvníci mohou obdivovat krásu 
Rotundy sv. Juraja nebo Františ-
kánskeho kostela Sedembolestnej 
 Panny Márie s klášterem.

Mestský úrad Skalica, Námestie Slobody 145/10, 909 01 Skalica
tel.: +421 34 6903 105, www.skalica.sk

SKALICA – SKALICKÝ TRDELNÍK
Sladká specialita z kynutého těsta, 
jejíž výroba má ve Skalici dlouhodo-
bou tradici, je výrobek s Chráněným 
zeměpisným označením. Rozválené 
kynuté těsto se v pruzích omotává 
okolo bukového válce zvaného 
 trdlo a peče na dřevěném uhlí. 
Po  upečení má tvar podobný duté 

kremroli. Této pochutině je zasvěcena tradiční akce Trdlofest.



31

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.

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 plaveb-
ní 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 ce-
lém  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 pů-
sobností.

www.pmo.cz

Staráme se o Baťův kanál celým svým srdcem
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Plavební komora Rohatec - vizualizace  

Mapa přístavišť  

Veřejný přístav Petrov  

Ředitelství vodních cest ČR - 20 let budování infrastruktury Baťova kanálu

Veřejný přístav Petrov
Nabízíme nejmodernější a největší veřejný přístav Baťova  kanálu 
uprostřed vinařského kraje v atraktivním místě obce Petrov:
 42 stání pro malá plavidla
 2 stání pro osobní lodě do velikosti 5×20 m
 všechna místa vybavena přípojkou elektrické energie

a vody
 servisní centrum – jeřáb, výlevka a vývěva odpadních vod 

z plavidel, kontejnery
 bezpečné stání za povodní
 služby kapitanátu
 parkoviště

Veřejná přístaviště
Také jsme pro Vás připravili a dále budujeme síť veřejných pří-
stavišť jak pro malá plavidla, tak i pro plavidla osobní lodní 
 dopravy. Všechna přístaviště jsou vybavena sloupky pro napo-
jení lodí na elektrickou energii, někde jsme přidali i vodu a výle-
vku na odpad. Všechny služby lze čerpat pomocí  Přístavní karty. 
Informace o možnostech jejího využití včetně 
prodejních míst a dobíjení naleznete na webu
pristavnikarta.rvccr.cz.

Obnova a rozvoj vodní cesty
V minulosti jsme se podíleli i na obnově vodní cesty například 
modernizací plavebních komor Vnorovy I+II, Strážnice I+II, 
 Petrov nebo také automatizací a dálkovým ovládáním všech 
plavebních komor.

Do budoucna se chystáme 
mimo jiné vybudovat pla-
vební komoru Rohatec, která 
umožní doplout až do Ho-
donína a na severním konci 
plánujeme napojit i Kroměříž 
plavební komorou Bělov. 

Námi vybudovanou veřejnou infrastrukturu můžete využít 
i při plavbách po Vltavě a Labi. Více na www. rvccr.cz.



U příležitosti 80. výročí Baťova kanálu v roce 2018 
vydalo Povodí Moravy, s.p. knihu věnovanou historii,
 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 naleznete nejzajímavější fotografi e z doby výstavby a počátku plavby, 

výkresy unikátních technických zařízení nebo dechberoucí fotografi e zdevastovaných objektů 

po průchodu válečné fronty. Kniha se ale také pečlivě věnuje novodobé historii a dokumentuje 

nejen znovuobnovení plavební cesty na přelomu tisíciletí, ale také plány na další rozvoj v budoucnu. 

Kniha se rovněž věnuje každodenní činnosti, kterou Povodí Moravy, s.p. na oblíbené vodní 

cestě vykonává. Součástí knihy jsou také dvě mapy, které Vás provedou samotnou vodní cestou 

a památkami v blízkém okolí, a navíc základní informace uvádí v anglickém a německém jazyce.

Jak knihu zakoupit?

Knihu je možné zakoupit prostřednictvím e-mailové adresy: info@pmo.cz.
Cena jedné knihy je 299 Kč včetně DPH.

Poštovné a balné činí 60 Kč.  
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