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Informaèní centrum Baśova kanálu

+420 518 325 330, abk@batacanal.cz
www.batacanal.cz
Cyklostezka podél Baśova kanálu

Baśùv kanál je vodní cesta, která byla postavena ve tøicátých letech 20. století pro úèely nákladní
plavby, nyní však slouží výhradnì k rekreaci. Tato unikátní vodní cesta nabízí plavby na osobních lodích
s kapacitou až 60 osob. Díky možnosti pøepravy jízdních kol na palubì tìchto lodí lze kombinovat plavbu
s cyklistickými výlety. Vždyś celý Baśùv kanál je lemován cyklostezkou dlouhou více jak 80 km, na
kterou dále navazují stezky a trasy v okolí, vèetnì Moravských vinaøských stezek. Baśùv kanál mùžete
vychutnat nejen z vyhlídkové paluby výletní lodi èi sedla jízdního kola, ale také z paluby hausbótu nebo
malého motorového èlunu, jehož kapitánem se stanete Vy sami.
1. Arcibiskupský zámek a zámecké zahrady v Kromìøíži
Zámek se mùže pochlubit velmi vzácnými umìleckými sbírkami, snìmovním sálem a carským pokojem, pøipomínajícím setkání cara Alexandra III. s císaøem Františkem Josefem I.
Tel.: +420 573 502 011, www.azz.cz
2. Muzeum Kromìøížska
Prezentuje expozice vìnované historii a pøírodì regionu a slavnému rodákovi – Maxi
Švabinskému. Mezi vystavenými exponáty lze vidìt napøíklad keltské nálezy z hostýnského oppida. Tel.: +420 573 338 388, +420 573 338 457, www.muzeum-km.cz
3. Pøírodní park Záhlinické rybníky
Pøírodní park zahrnuje rybníky Nový, Pláòavský a Doubravický, pøilehlé louky, lužní les
v lokalitách Filena a Zámeèek. V parku kromì jiného žije 11 druhù vzácných obojživelníkù a hnízdí zde 135 druhù ptákù.
4. Ranè Kostelany
Nabízí jedineènou možnost pøenést se do èasù Divokého západu, zhlédnout profesionální ukázky práce s koòmi nebo se zúèastnit zajímavých akcí.
Tel.: +420 573 367 272, www.kostelany.cz
5. Vìtrný mlýn Velké Tìšany
Vìtrný mlýn poblíž obce z roku 1830 sloužil až do roku 1942. Ve mlýnì, který je otevøený pro veøejnost jako technická památka, se dochovalo kompletní vnitøní vybavení.
Tel.: +420 573 358 721, www.muzeum-km.cz
6. Rozhledna Brdo
Rozhledna na vrcholu Brdo ve výšce 587 m n. m. byla zpøístupnìna v roce 2004 jako
vùbec první kamenná rozhledna postavená na našem území od 30. let 20. století.
Tel.: +420 607 870 392, +420 573 367 020, www.obeckostelany.cz
7. Funkcionalistické mìsto Zlín
Zlín je v Evropì ojedinìlým pøíkladem funkcionalistického mìsta. Nejkrásnìjší výhled
na Zlín se otevírá z volnì pøístupné horní terasy „jedenadvacítky“, 77,5 m vysokého
mrakodrapu z roku 1938. www.mestozlin.cz
8. Obuvnické muzeum ve Zlínì
Toto muzeum patøí k nejstarším muzeím svého druhu na svìtì. Prostøednictvím více než
tisíce exponátù seznámí návštìvníky s historií i souèasností obouvání, vývojem výroby
obuvi a dìjinami ševcovského øemesla. Tel.: +420 577 522 225, +420 577 522 232,
www.muzeum-zlin.cz
9. ZOO a zámek Zlín-Lešná
Zoologická zahrada v zámeckém parku v Lešné nabízí unikátní pohled na zvíøata, která
nejsou uzavøena v klecích, ale volnì se pohybují v bezpeèných pavilonech a ohradách.
Tel.: +420 577 914 180, www.zoolesna.cz
10. Hrad Malenovice
Hrad ze 14. století nabízí dochované hradní interiéry a nìkolik zajímavých muzejních
expozic vìnovaných hradùm jihovýchodní Moravy, rodu Šternberkù, pravìkému osídlení regionu nebo starým øemeslùm. Tel.: +420 605 924 869, +420 577 103 379,
www.hradmalenovice.cz
11. Høebèín, radnice a zámecký park v Napajedlích
Napajedla proslavili hlavnì angliètí plnokrevníci, kteøí jsou v místním høebèínì chováni
od roku 1886. K zajímavým památkám mìsta patøí radnice na námìstí, zámek z 18. století, který pøed 2. svìtovou válkou patøil Baśovým závodùm, a cenný zámecký park. Park
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je na rozdíl od zámku pøístupný veøejnosti. Tel.: +420 737 230 563,
www.napajedlastud.cz, www.napajedla.cz
12. Nauèná stezka Huštìnovice
Stezka v sousedství Baśova kanálu pøedstavuje zachovalé zbytky tzv. mìkkého luhu øeky
Moravy. Na jaøe kolem ní rozkvétají zajímavé rostliny, jako je kosatec žlutý èi žebratka
bahenní.
13. Zemìdìlské usedlosti è.p. 90 a 93 v Topolné
Jsou chránìné jako památky lidového stavitelství. V domech lze vidìt nejenom, kde lidé
døíve žili, ale i to, jak prali prádlo, sušili ovoce, udili maso nebo chovali vèely.
Tel.: +420 572 508 247, +420 572 556 556, www.slovackemuzeum.cz
14. Archeoskanzen a rozhledna v Modré
Archeoskanzen ukazuje, jak staøí Slované pøed více než 11 staletími žili a pracovali.
Zájemci si zde mohou vyzkoušet tøeba práci na hrnèíøském kruhu nebo støelbu z luku
a praku. Nedaleká rozhledna nabízí pøekrásný výhled na okolní krajinu Chøibù a údolí
øeky Moravy. Tel.: +420 777 807 368, +420 572 501 823, www.archeoskanzen.cz
15. Velehrad - Bazilika Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila a Metodìje
Duchovní tradice sahá až do 9. století, kdy na Moravu pøišli slovanští vìrozvìstové Konstantin a Metodìj. Svou návštìvou jej poctil i papež Jan Pavel II. Lapidárium v podzemí
baziliky dokumentuje vzhled pùvodního pozdnì románského kláštera.
Tel.: +420 603 793 532, +420 572 420 140, http://velehrad.maticevelehradska.cz
16. Hrad Buchlov
Gotický hrad Buchlov, stojící na jednom z vrcholù Chøibù, se øadí k nemnoha hradùm,
které nebyly nikdy dobyty. Z jeho vìže se otevírá krásný výhled na údolí øeky Moravy.
Tel.: +420 572 595 161, www.hrad-buchlov.cz
17. Zámek Buchlovice
K prohlídce barokního zámku lákají bohatì zdobené prostory s dobovým vybavením.
Kouzelné scenérie nabízí i rozsáhlý anglický park. K vyhledávaným atrakcím zámeckého areálu patøí vinotéka v zámeckém sklepì a bìhem sezóny také zcela ojedinìlá
prodejní výstava fuchsií. Tel.: +420 572 434 240, www.zamek-buchlovice.cz
18. Muzeum Tupeské keramiky v Tupesích
Expozice Muzea Tupeské keramiky v historickém domku z roku 1838 ukazuje, jak kdysi
žil lidový hrnèíø, a pøehlednì zachycuje historii i souèasnost výroby tradièní majolikové
keramiky v Tupesích. Tel.: +420 777 990 890, www.muzeumkeramiky.cz
19. Vinné sklepy Polešovice
Dominantou obce je barokní kostel sv. Petra a Pavla. Polešovice jsou známé nejen svými
rozsáhlými vinicemi a sady, šlechtitelskou vinaøskou stanicí, ale pøedevším kvalitou vína
vyrobeného ve zdejších vinných sklepích. www.polesovice.cz
20. Památník Velké Moravy ve Starém Mìstì
Kolem základù høbitovního kostela Na Valách je vybudována stálá archeologická expozice Památníku Velké Moravy dokumentující život v jednom z center Velkomoravské øíše.
Tel.: +420 572 543 382, www.slovackemuzeum.cz
21. Rozhledna Maják Šrotík ve Starém Mìstì
Tyèí se v nadmoøské výšce 187 m, výška majáku je 27 m a z horní plošiny se naskytne
pohled do širokého okolí Chøibù. Tel.: +420 572 419 738, +420 724 418 508,
www.kovosteel.cz
22. Mìstská památková zóna v Uherském Hradišti
Zahrnuje dochované støedovìké jádro Uherského Hradištì se dvìma velkými námìstími,
spojovací ulicí s radnicí a souborem jezuitských staveb.
Tel.: +420 572 525 525, www.uherske-hradiste.cz
23. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
V hlavní budovì muzea ve Smetanových sadech pøedstavuje expozice Slovácko zpùsob
života a lidové tradice regionu. Tel.: +420 572 556 556, +420 572 551 370,
www.slovackemuzeum.cz
24. Rozhledna Rovnina v Uherském Hradišti
49,5 m vysoká rozhledna na vrchu Rovnina nad místní èástí Maøatice nabízí výhled do
údolí øeky Moravy, na masív Chøibù, Bílé Karpaty, Hostýnské vrchy a Vizovickou pahorkatinu. Tel.: +420 572 525 525, www.uherske-hradiste.cz

37. Zámecký park a muzeum
ve Veselí nad Moravou
Ve Veselí nad Moravou zve k pøíjemné procházce anglický
park z poèátku 19. století, který obklopuje zdejší pùvodnì
renesanèní zámek. O životì v regionu vypráví expozice
mìstského muzea „Od Doubravy k Javoøinì“.
Tel.: +420 518 322 412, www.masaryk.info
38. Hvìzdárna ve Veselí nad Moravou
Hvìzdárna ve Veselí nad Moravou je unikátní kulturní zaøízení specializované na popularizaci a vzdìlávání v oboru
astronomie a pøíbuzných pøírodních a technických vìd. Nabízí širokou škálu pøednášek a besed.
Tel.: +420 518 322 614, +420 603 879 825
www.hvezdarna-veseli.cz
39. Lanovka pro lodì ve Vnorovech
Nedaleko obce se nachází technický unikát – køížení Baśova kanálu s øekou Moravou. Pro pøekonání silného proudu
øeky a rozdílné výšky hladin èlunùm pøepravujícím uhlí sloužila lanovka, plavební komory a potrubí skryté pod jezem.
K vidìní jsou zbytky strojního zaøízení lanovky.
40. Zámek a mìstské opevnìní ve Strážnici
V zámku dnes sídlí Národní ústav lidové kultury a jedineèná
muzejní expozice lidových hudebních nástrojù. Neménì pozoruhodné jsou i zbytky mìstského opevnìní vybudované
v 16. století, Veselská a Skalická brána.
Tel.: +420 518 306 611, www.nulk.cz
41. Synagoga a židovský høbitov ve Strážnici
Židovská synagoga je obklopená ze tøí stran høbitovem
– pozùstatek bývalé židovské ètvrti.
Tel.: +420 518 334 155, www.straznice-mesto.cz
42. Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy
ve Strážnici
Toto muzeum soustøeïuje ukázky lidové architektury z celé
oblasti Slovácka a je dìjištìm mnoha zajímavých akcí. Tou
nejznámìjší je Mezinárodní folklorní festival.
Tel.: +420 518 332 173, +420 518 306 611
www.nulk.cz, www.folklorika.cz
43. Rozhledna Travièná a Muzeum oskeruší
v Tvarožné Lhotì
Rozhledna na kopci Travièná nad Tvarožnou Lhotou za jasných dní nabízí pohled z Bílých Karpat až do Alp. Souèástí
rozhledny je rovnìž výstava vìnovaná pøírodì Bílých Karpat. Oskeruše, nejvìtší ovocný strom Evropy, má v obci své
muzeum a nauènou stezku.
Tel.: +420 518 337 008, 724 162 265,
www.straznicko.cz
44. Osypané bøehy ve Strážnickém Pomoraví
Pøírodní park Strážnické Pomoraví chrání ukázku pøirozené krajiny v údolí øeky Moravy – meandry, slepá ramena
a lužní les. V lokalitì Osypané bøehy voda vymodelovala až
13 m vysoké kolmé stìny koryta.
45. Baśova vleèka a Muzeum ve Vagónu
v Ratíškovicích
Uhlí z Ratíškovic do elektrárny a teplárny v Otrokovicích se
pøepravovalo po Baśovì dùlní dráze (vleèce), po níž se dnes
lze projet na šlapací drezínì. Historii dráhy i tìžby lignitu

25. Vinné sklepy Maøatice v Uherském Hradišti
Mìstská èást Maøatice je po staletí jedním z center vinaøství na Uherskohradišśsku. Nìkolik zdejších sklepù, které zde zaèaly vznikat už v 17. století, je chránìno jako památka
lidové architektury. Tel.: +420 572 525 525
26. Sady – Špitálky v Uherském Hradišti
Odkryté pozùstatky významného církevního komplexu z období Velkomoravské øíše
jsou chránìny jako národní kulturní památka. Špitálky jsou považovány za místo, kde
byl možná pohøben slavný kníže Svatopluk. www.slovackemuzeum.cz
27. Letecké muzeum v Kunovicích
Vystavuje na 23 vojenských, dopravních a sportovních letounù, z nichž více než polovina pochází pøímo ze závodu v Kunovicích. Tel.: +420 720 420 630,
www.slovackemuzeum.cz
28. Vyhlídkové lety, lety balónem a tandemové seskoky v Kunovicích
Aeroklub nabízí možnost absolvovat speciální školu létání a parašutismu. Pro zájemce
jsou pøipraveny také vysoce atraktivní tandemové seskoky z výšky 4 000 m na speciálním padáku se zkušeným instruktorem, balonové létání nebo vyhlídkové lety.
Tel.: +420 572 549 680, www.lkku.cz
29. Nauèná stezka Kostelany nad Moravou
Návštìvníky zavede k portálovému mostu pøes øeku Moravu z roku 1912 a k pøírodní
památce Tùò, známé výskytem chránìných obojživelníkù. Stezka dlouhá 1,5 km je vhodná pouze pro pìší.
30. Láznì a štìrková jezera v Ostrožské Nové Vsi
Ostrožskou Novou Ves proslavily zdejší sirnaté láznì založené v roce 1903 a „slovácké
moøe“ – rozsáhlá štìrková jezera lákající k rybaøení. Láznì léèí hlavnì revmatické a kožní choroby, ale nabízejí také relaxaèní víkendové pobyty.
Tel.: +420 572 437 200, www.laznenovaves.cz
31. Areál vinných búd Kojiny ve Vlènovì
Skuteèným skvostem je oblast vinných búd (lisoven bez sklepa) v trati Kojiny, chránìná
jako vesnická památková rezervace. Tel.: +420 572 675 130, www.ksk.vlcnov.cz/ic
32. Tvrz, muzeum a lidové památky v Hluku
Hluk je známý pøedevším díky zdejší tvrzi a lidovým památkám. Tvrz, která je poprvé
zmiòována pøed více než 7 stoletími, dnes slouží jako kulturní støedisko mìsta s knihovnou, kavárnou a sály pro rùzné pøíležitosti. Ve vìži se nachází muzeum a selská jizba
pro menší akce. Tel.: +420 776 016 242, www.muzeumhluk.cz
33. Zámek a vinotéka v Uherském Ostrohu
Zámku vtiskly jeho dnešní podobu hlavnì renesanèní úpravy v 16. století. Od 2. svìtové
války zámek slouží potøebám mìsta. V zámeckém sklepì sídlí Regionální vinotéka Údolí
moravských vín. Tel.: +420 572 503 960, +420 731 166 831, www.ostrozsko.cz
34. Lidové tradice a øemesla v Uherském Ostrohu
V budovì Pøízámèí vedle zámku se nachází šicí dílna založená pro výrobu krojù, jejímž
cílem je udržet a pøedat tradice tvorby lidového kroje dalším generacím. Kroj si mùžete
nejen koupit, ale i k rùzným pøíležitostem vypùjèit.
Tel.: +420 572 503 697, +420 732 558 971, www.tradice-remesla.cz
35. Vinné búdy pod Starou Horou a Blatnické muzeum v Blatnici
pod sv. Antonínkem
Za zhlédnutí stojí historické sklepy pod Starou Horou. Nahlédnout do místní historie lze
také pøi návštìvì místního Blatnického muzea, které mimo jiné vystavuje kroje, historické
šicí stroje a žehlièky. Tel.: +420 518 331 311, 731 918 900, 737 576 694
www.obecblatnice.cz
36. Poutní místo v Blatnici pod Sv. Antonínkem
Blatnické hoøe se lidovì øíká Sv. Antonínek podle poutní barokní kaple ze 17. století
na jejím vrcholu. Výjimeènou podívanou ale nabízí také konec srpna, na který pøipadá
krojovaná dìkovná pouś. Tel.: +420 518 331 424, +420 732 659 439
www.sweb.cz/FarnostBlatnice

pøedstavuje expozice Muzea ve Vagónu.
Tel.: +420 724 247 671, www.ratiskovka.com
46. Zámek Milotice
Ètyøkøídlý zámek nabízí možnost prohlédnout si skvìle vybavené interiéry, èestné nádvoøí, jízdárnu, konírnu, dvì oranžérie, francouzský park a pøilehlou bažantnici.
Tel.: +420 518 619 643, www.zamekmilotice.cz
47. Plže v Petrovì
Plže v Petrovì jsou považovány za nejhodnotnìjší soubor
vinných sklepù na našem území. „Plže“, vinné sklepy vyhloubené v hlínì a zpevnìné valenou klenbou, se v Petrovì stavìly už od 15. století. www.obec-petrov.cz
48. Výklopník u Sudomìøic
Výklopník postavený v roce 1939 na konci ratíškovické dùlní
dráhy sloužil k vyklápìní vagonù lignitu do pøipravených èlunù, které jej plavily do Otrokovic. Dnes výklopník slouží jako
technická památka a vyhlídková vìž.
Tel.: +420 732 141 614, www.vyklopnik.er.cz
49. Mìstská rezervace, klášter a trdelník
ve Skalici
Památky v centru si dodnes uchovaly svùj starobylý ráz.
K nejvýznamnìjším patøí komplex františkánského kostela
Panny Marie Sedmibolestné a kláštera. Vyrábí se zde trdelník – tradièní místní sladká specialita. www.skalica.sk
50. Masarykovo muzeum v Hodonínì
Hlavním sídlem Masarykova muzea v Hodonínì je barokní
zámeèek z poloviny 17. století. V jeho prostorách se nachází jediná profesionální stálá expozice vìnovaná osobnosti
T. G. Masaryka, která podrobnì mapuje jednotlivá období
jeho života. Tel.: +420 518 351 834, www.masaryk.info
51. Zoologická zahrada v Hodonínì
Hodonínská zoologická zahrada, která se rozkládá v pøíjemném prostøedí okraje lužního lesa, chová více než 500
exotických i domácích zvíøat ve 150 druzích.
Tel.: +420 518 346 271, www.zoo-hodonin.cz
52. Láznì Hodonín
Moderní lázeòský komplex uprostøed malebného parku.
Základním léèivým zdrojem je jodobromová minerální voda.
Její úèinky pùsobí blahodárnì na øadu problémù pohybového
aparátu, neurologické nemoci, nemoci obìhového systému
a další. Tel.: +420 518 395 511, www.laznehodonin cz
53. Slovanské hradištì v Mikulèicích
S 10ha rozlohou akropole a pøedhradí je nejrozsáhlejším archeologickým nalezištìm z období Velké Moravy na našem
území. Objevené pozùstatky 12 kostelù, velmožského paláce a více než dvou tisíc pìti set hrobù naznaèují, že se mohlo
jednat o jedno z možných pùsobišś sv. Cyrila a Metodìje.
Tel.: +420 518 357 293, www.mikulcice-valy.info
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další odkazy:
www.batacanal.cz
www.lodmorava.cz
www.vychodni-morava.cz
www.jizni-morava.cz
www.slovacko.cz
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