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Přehled činností v roce 2018 
 
Činnosti Baťův kanál, o. p. s. v roce 2018:  

1) Rozvoj infrastruktury 
2) Koordinační činnosti a podíl na rozvoji plavby a řízení provozu Baťova kanálu 
3) Informační centrum Baťova kanálu 
4) Výročí 80. let Baťova kanálu 
5) ČRo 2 - Dvojka 
6) Odemykání Baťova kanálu 
7) Vyšla unikátní kniha o Baťově kanálu 
8) Baťáková regata 
9) Výstava traktorů Svoboda 
10) 10 let lodi Morava 
11) Vydání plavebního atlasu – Průvodce Baťovým kanálem 
12) Přeplavání Baťova kanálu 
13) Baťův kanál ve fotografiích 
14) Konference 80 let Baťova kanálu 
15) Lavička J. A. Bati 



 

1) Rozvoj infrastruktury 
 

Infrastruktura cestovního ruchu v oblasti rekreační plavby na Baťově kanálu se 
skládá z několika prvků. Je to jednak vodní cesta samotná, která je ve správě Povodí 
Moravy, s. p., dále jsou to veřejné prvky vybavení vodní cesty, které má na starost 
Ředitelství vodních cest ČR, pak je to veřejná břehová infrastruktura, kterou zajišťují 
města a obce dle příslušných katastrů za podpory Jihomoravského a Zlínského kraje. 
V neposlední řadě jsou to soukromé investice podnikatelů v oblasti rekreační plavby 
a cestovního ruchu. 

 
Baťův kanál, o. p. s. má v této oblasti koordinační roli, kdy se snaží maximálním 
způsobem napomoci urychlení příprav, financování a realizace připravovaných 
investic na této turistické vodní cestě. Koordinační činnosti jsou zejména odborné 
konzultace a příprava podkladových materiálů pro investory či pro další účastníky 
jednotlivých procedur inženýrských a stavebních příprav. 
 
Jedná se o činnosti, které jsou dlouhodobé, a jejich úspěšnost nelze hodnotit v rámci 
jednoho kalendářního roku. 
 
 
Výběr připravovaných investičních akcí na Baťově kanálu: 
 

- Rekonstrukce břehového opevnění Baťova kanálu 
 

- Rozšíření Baťova kanálu o úsek Rohatec – Hodonín, tzv. PK Sudoměřice 
 

- PK Bělov 
 

- Přístav a přístaviště Kroměříž 
 

- Přístav Napajedla Pahrbek 
 

- Rozšíření přístavu Veselí nad Moravou + návazná soukromá investice 
 

- Přístav Hodonín 
 

- Rekonstrukce vyčkávacích stání u PK 
 

- přístaviště Staré Město (Kunovský les) 
 

- přístav Uherské Hradiště/Staré Město 
 

- rozšíření přístavu Strážnice 
 

- a další rozvojové záměry 
 
 



 
2) Koordinační činnosti a podíl na rozvoji plavby a řízení provozu Baťova     
     kanálu 

a) Ve spolupráci s Povodím Moravy, s. p. a Ředitelstvím vodních cest ČR 
vzájemná koordinace činností, výměna informací. Společná příprava několika 
akcí. Intenzivní spolupráce s těmito subjekty během celého roku. 
 

b) Návštěva ministra dopravy ČR Dana Ťoka na Baťově kanálu s plavbou 
proběhla 2. května 2018. Ministr byl během návštěvy seznámen 
s připravovanými projekty. 
 

c) Baťův kanál, o. p. s. přebrala aktivity Spolku pro podporu Pomoraví. Toto 
oborové uskupení se během roku 2016 rozhodlo ukončit svou činnost a 
převedlo na Baťův kanál o. p. s. své aktivity i finanční zůstatek. Baťův kanál, 
o. p. s. také zajišťuje provedení veškerých kroků k ukončení existence SPPP – 
to se přes veškerou snahu ještě během roku 2018 nepovedlo. Baťův kanál, o. 
p. s. je tak v současné době hlavním koordinačním subjektem při rozvoji 
turistické plavby na Slovensko. Hlavním partnerem při jednáních je město 
Skalica. 
 

d) Ředitel Baťův kanál, o. p. s. Vojtěch Bártek je předsedou odborné skupiny pro 
Baťův kanál při Českém plavebním a vodocestném sdružení. Zde hájí zájmy 
rozvoje Baťova kanálu v kontextu jednak České republiky, ale i mezinárodních 
souvislostí. V rámci těchto činností je možné publikovat v odborném časopise 
Vodní cesty a plavba články o Baťově kanálu. 
 

e) Baťův kanál, o. p. s. intenzivně spolupracuje s provozovateli služeb na Baťově 
kanálu. Spolupráce se týká hlavně vzájemné výměny informací, společné 
spolupráce na propagaci a přípravě rozvojových projektů nebo turistických 
produktů. 
 

f) Baťův kanál, o. p. s. poskytovala odborné konzultace a vedení seminárních, 
bakalářských a diplomových prací, včetně poskytování podkladů. Odborné 
podklady, fotografie a informace o vodní cestě a turistice na ní byly 
poskytovány i pro odborné časopisy a odborné internetové portály.  
 

g) Ve spolupráci s DSO Obce pro Baťův kanál příprava a realizace exkurze na 
Horní Vltavu pro členy DSO. Inspirativní cesta plná plavby a poznávání 
proběhla 22. a 23. 8. 2018. 
 

h) Realizovali jsme 12. 10. 2018 odbornou exkurzi studentů a vyučujících VUT 
Brno. V rámci exkurze byla vyhlášena soutěž Kvantifikace ekonomických 
přínosů Baťova kanálu pro hospodářství regionu Jihomoravského a Zlínského 
kraje.  
 

 

 



3) Informační centrum Baťova kanálu 

Jedná se o personální zajištění činnosti Informačního centra Baťova kanálu. V rámci 
těchto aktivit jsme v roce 2018 zajišťovali: 

- Provozování Informačního centra Baťova kanálu. Odpovídání na telefonické, 
e-meilové a osobní dotazy. A také na dotazy prostřednictvím sociálních sítí. 
Distribuce propagačních materiálů do TIC v okolí vodní cesty, ale i 
podnikatelům v cestovním ruchu.  
 

- Vedení internetového portálu Baťova kanálu www.batacanal.cz Zde jsou 
aktuální informace o možnostech turistiky na Baťově kanálu a v jeho okolí. 
 

- Vedení internetového portálu www.batak-live.cz – web s živými přenosy on-
line kamer z Baťova kanálu, údaje z meteostanice umístěné v přístavu, on-line 
průtoky v řece Moravě včetně upozornění na případné nadlimitní vodní stavy, 
stav podjezdné výšky na mostu v Uherském Ostrohu – problematický most na 
vodní cestě. Součástí informací na tomto portále je přehled akcí na Baťově 
kanálu a v jeho okolí.  
 

- Vydávání a distribuce propagačních materiálů o Baťově kanálu. 
 

- Slouží jako zdroj informací a podkladových materiálů včetně fotografických pro 
média, ale i pro organizace destinačního managementu při propagaci vodní 
cesty, tvorby propagačních materiálů a marketingových produktů. A také pro 
tvorbu strategických plánovacích dokumentů. Pro všechny tyto účely slouží 
také krajským, městským i obecním samosprávám.  
 

- Průvodce pro návštěvy a delegace, fame a press tripy organizované 
krajskými, městskými a obecními samosprávami či krajskými nebo 
regionálními destinačními managementy nebo přímo Baťův kanál, o. p. s.. 
 

- Zástupce provozovatelů služeb na Baťově kanálu při jednáních s PM, SPS, 
ŘVC ČR, ale i příslušnými samosprávami při řešení konkrétní problematiky – 
plánované investice a opravy, překážky v plavbě, spolupráce při řešení 
rozvojových záměrů podnikatelů, konzultace při dotační problematice, 
poskytnutí nutných podkladů. 
 

- V rámci výročí 80. let Baťova kanálu byla vydána sada propagačních 
předmětů. 
 

- Na začátku plavební sezóny proběhla propagačních kampaň prostřednictvím 
Vltava Labe Media – v rámci kampaně proběhla propagace akcí, které se 
uskutečnily na začátku plavební sezóny.  
 

- Zajišťovali jsme plavbu pro Integrovanou střední Školu Strážnice Plavbu 
dostali studenti za odměnu, protože dělali ročníkovou práci o Baťově kanálu. 
 

- Na plavby v rámci dětského dne ve Veselí nad Moravou 2. 6. 2018 loď NOE 
prováděla plavby pro návštěvníky dětského dne a festivalu Štěpy. 



 
 

4) Výročí 80. let Baťova kanálu 
 
Celý rok 2018 byl věnován 80. výročí dokončení a zprovoznění Baťova kanálu. Pro 
tento účel bylo také připraveno výroční logo a internetové stránky 
www.80.batacanal.cz  
 

 

 
5) ČRo 2 – Dvojka 

V sobotu 28. 4. 2018 proběhlo živé vysílání ČRo 2 – Dvojky od 14:00 do 15:00 hodin 
z přístavu Petrov. Veřejnost byla díky tomuto vysílání seznámena s novinkami a 
akcemi, které přináší nadcházející plavební sezóna. Úspěšnému vysílání přálo i 
krásné počasí, které nás vlastně provázelo i celou sezónu. Živé vysílání probíhalo i 
během plavby na malé motorové lodi. 

 

 

 

 

 



 

6) Odemykání Baťova kanálu 

Akce, která se těší velkému zájmu nejen ze stran médií, ale také návštěvníků. V roce 
2018 se slavnostní Odemykání plavební sezóny uskutečnilo tradiční první květnový 
den v přístavu ve Veselí nad Moravou. Součástí akce byl bohatý doprovodný 
program, kde nemohly chybět plavby pro veřejnost na velké osobní lodi, plavby 
malými čluny do nedaleké hvězdárny. Křest knihy o Baťově kanálu. Ale také třeba 
koňský povoz, který Vás dovezl do přilehlého areálu bývalého zámeckého 
zahradnictví, kde se připravuje rozsáhlý soukromý investiční záměr navazující na 
služby přístavu. 

Pro děti byla připravena ukázka živých ryb, soutěže, skákací hrad, pro všechny živá 
hudba, plovoucí pošta s unikátním příležitostným razítkem, pro dospělé pak nabídka 
piv z lokálních pivovarů, ale také i víno. 

Při slavnostním odemykání plavební sezóny unikátním klíčem došlo k jeho pádu do 
vody z rukou ředitele ŘVC ČR Ing. Lubomíra Fojtů. Ale ten neváhal pro něj skočit a 
z vody ho vytáhnul. 

Byli jsme potěšení, že akci navštívil i Ing. Jaromír Šlachta či Doc. Otakar Vavruška. 
Ve stejný den proběhlo slavnostní zahájení plavební sezóny na Baťově kanálu i na 
spoustě dalších míst. Akce je veřejností hodně oblíbená a navštěvovaná. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7) Vyšla unikátní kniha o Baťově kanálu 
 
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 
fotografií.  

 
Na jednom místě tak naleznete nejzajímavější fotografie z doby výstavby a počátku 
plavby, výkresy unikátních technických zařízení nebo dech beroucí fotografie 
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. 

Knihu slavnostně pokřtil (jak jinak než vodou z Baťova kanálu) generální ředitel 
Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák spolu s ředitelem obecně prospěšné 
společnosti Baťův kanál Vojtěchem Bártkem za účasti předsedy Poslanecké 
sněmovny ČR Radka Vondráčka 1. května 2018 v přístavu ve Veselí nad 
Moravou. Od tohoto dne je k dostání za symbolicky baťovskou cenu 299 Kč 
na adrese info@pmo.cz. 
 

 

 

 

 



 

8) Baťáková regata 

I druhý květnový svátek patřil slavnostní plavbě. S využitím loňského 
neuskutečněného scénáře se na Moravě v Uherském Hradišti uskutečnila Baťáková 
regata. Slavnostní defilé 13 různých plavidel z Baťova kanálu – od skútru Státní 
plavební správy, přes edukační a pracovní loď Povodí Moravy, všechny osobní lodě 
a ukázku hausbótů. Nemohly chybět plavby pro veřejnost, které využilo cca 850 
osob, ale také žánrová živá hudba na břehu. Divácky velmi úspěšná akce. Z konání 
byl živý přenos do vysílání ČT 24 v trvání cca 11 minut.  

 

 
9) Výstava traktorů Svoboda 

Květen 2018 byl plný zajímavých akcí, 19. 5. byla v přístavu Petrov ve spolupráci 
s ŘVC ČR u příležitosti výročí 20 let této organizace přehlídka traktorů Svoboda. 
Více než 10 ks funkční techniky, ukázka tažení nákladní lodi, sečení trávy žací lištou, 
plavby lodí pro veřejnost, živá hudba. Velmi podařená oslava všech slavených výročí. 
Z akce opět živý vstup do vysílání ČT 24. A proč vlastně traktory Svoboda? Byly to 
právě tyto stroje typu DK 10, které tahaly z potahových stezek na Baťově kanálu 
nákladní lodě naložené lignitem ze Sudoměřic do Otrokovic. 

 



 
10) 10 let lodi Morava 

Loď Morava slaví první úspěšné desetiletí plaveb po Baťově kanálu. Dne 16. června 
2018 byla slavnostní připomínka této události v přístavu Spytihněv. Tato akce začala 
slavnostní plavou lodí Morava z Otrokovic do Spytihněvi, tak jak tomu bylo před 
deseti lety u příležitosti jejího křtu. Ten tehdy provedl úřadující hejtman Zlínského 
kraje Libor Lukáš. Ani teď nemohl chybět současný hejtman Jiří Čunek. Důstojné 
připomenutí výročí této osobní lodi, setkání dřívějších i nynějších starostů, 
poděkování tvůrcům lodi (projektantům, manažerům), kapitánům a posádkám a 
Zlínskému kraji jako donátoru. Za doprovodu střídajících se kapel probíhaly následně 
plavby pro veřejnost. Událost měla pěkné průvodní výstavy. Jednak o vzniku lodi 
Morava a jednak u příležitosti 80. let Baťova kanálu. 

 

11) Vydání Plavebního atlasu – Průvodce Baťovým kanálem 

Vydání obnoveného Plavebního atlasu – Průvodce Baťovým kanálem proběhlo ve 
spolupráci s Povodím Moravy a Ředitelstvím vodních cest ČR a za dohledu Státní 
plavební správy. Plavební atlas je vydán v nákladu 5 tis. ks. Tento materiál se vydává 
po 10 letech, kdy byl vydán první mapový průvodce, který je v současné době již 
úplně vyprodán. Materiál se bude prodávat s navrhovanou koncovou cenou 80,- Kč.  

 



 

12) Přeplavání Baťova kanálu 
U příležitosti výročí 80. let Baťova kanálu se hodonínský plavec Marek Jedlička 
rozhodl tuto jedinečnou vodní cestu přeplavat. Svou plavbu zahájil 27. června 2018 
na první plavební komoře ve Spytihněvi. Odtud plaval po kanále přes Staré Město, 
Veselí nad Moravou, Strážnici, Výklopník až do přístaviště ve Skalici. Celková délka 
plavby byla 43 km. Plavec Marek Jedlička plaval v plaveckém neoprenu, měl 
připevněnou plaveckou bójku a jeho přibližná rychlost byla 3,2km/hod. Plavební 
komory obcházel z časových důvodů po břehu. Podporu a doprovod během plavby 
měl zajištěn od kolegů z plaveckého klubu a jednoho profesionálního záchranáře. 
Přeplavání bylo jako oslava jeho životního jubilea a má sloužit také jako propagace 
této vodní cesty. 

 

13) Baťův kanál ve fotografiích 

V termínu 25. 6. – 2. 9. proběhla v Regionálním centru v Hodoníně výstava věnovaná 
80. výročí založení Baťova kanálu.  

 

 
 
 
 



14) Konference k výročí 80. let Baťova kanálu 
V kongresovém centru Kovosteel Staré Město uskutečnilo 29. 11. 2018 Povodí 
Moravy konferenci k výročí 80. let Baťova kanálu. Pozvaní účastníci z řad místních a 
krajských samospráv, organizací zabývající se rozvojem a propagací Baťova kanálu, 
provozovateli plavby, Státní plavební správy a dalších odborníků měli možnost 
poslechu zajímavých a vysoce odborných prezentací z dávné i nedávné historie 
Baťova kanálu, jeho obnovy pro turistický ruch, současný stav, ale i plánované 
projekty, popř. vize do budoucna.  
Konference byla pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, 
který se konference osobně účastnil. 

 
 
16) Lavička J. A. Bati 
Ještě před zahájením konference k výročí 80. let Baťova kanálu došlo na nábřeží 
řeky Moravy v Uherském Hradišti ke slavnostnímu odhalení lavičky J. A. Bati. Tato 
dřevěná řezba žáka věhlasného Gajdy Tomáše Měsíčka byla slavnostně odhalena 
předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem a generálním ředitelem 
Povodí Moravy, s. p. MVDr. Václavem Gargulákem. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roční účetní závěrka 

 
Účetnictví účetní jednotky je vedeno dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a v souladu s Českými 
účetními standardy. Paragraf 1b 563/1991 Sb., odst. 1 a) stanoví, že účetní jednotka 
je mikroúčetní jednotkou. 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 3 tis. do 40 tis. Kč je 
účtován přímo do spotřeby. 
Opravné položky se nevytvářejí. 
Rezervy se nevytvářejí. 
Časové rozlišení se účtuje na základě směrnice účetní jednotky jen u nákladů a 
výnosů, které se časově neopakují a jsou vyšší než 10 tis. Kč. 
Ostatní účetní metody jsou dány zákonem. 
Účetní období je totožné s kalendářním obdobím. 
 
Výsledek hospodaření za rok 2018 je zisk 28.799,66 Kč.  
Obrat o.p.s. (tržby celkem) je ve výši 1.893.227,01 Kč, provozní dotace ve výši 
992.500 Kč. 
 
Náklady 1.864.427,35 
Výnosy             1.893.227,01 
Hospodářský výsledek:      28.799,66 
 
Hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 28.799,66 Kč bude proúčtován fondy 
Baťův kanál, o. p. s. (účetní operace roku 2019).  
 
Výrok auditora k roční účetní závěrce vydán zprávou auditora ze dne 7. 3. 2019: 
 
      Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a 
pasiv společnosti Baťův kanál, o.p.s. k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a 
výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými 
účetními předpisy. 

 
 



Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů 
Rozvoj turistiky tur. známky,pr.mat.,pub   648.779,00 Kč 
Úroky                                                                              183,65 Kč 
Zúčtování fondů                                                       240.390,36 Kč 
Dohadné položky aktivní          11.374,00 Kč 
Provozní dotace ÚSC         292.500,00 Kč 
Provozní dotace JMK                                                      700.000,00 Kč 
Výnosy celkem                                                     1.893.227,01 Kč 
 
Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti 
Zaúčtování zisku z roku 2017 ve výši 112.927,18 proběhlo na účet  91101 Fondy 
ostatní, stejně tak jako použití investičního fondu na krytí odpisu majetku ve výši Kč 
200.490,36 a doúčtování odpisu prodané lodi Korálka ve výši 39.900,- Kč. Závěrem 
roku byl celý účet 91101 přeúčtován do vlastního jmění na základě vyhlášky 504. 
90101 Vlastní jmění BK 723.908,29 Kč 
90102 Vlastní jmění SPPP 104.890,62 Kč 
90103 Fondy BK 881.266,33 Kč 
Základní kapitál celkem 1.710.065,24 Kč 
 
 
Stav a pohyby majetku a závazků 
Baťův kanál, o. p. s. nemá k 31. 12. 2018 žádné závazky po splatnosti.  
Dle inventarizace má Baťův kanál, o. p. s. k  31. 12. 2018 v evidenci majetek v této 
struktuře:  
HIM 022 2.205.402,00 Kč 
Materiál na skladě 112 79.515,60 Kč 
Celkem  2.284.917,60 Kč 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
            
 
 
 
 
Náklady a jejich členění 
Spotřebované nákupy - ostatní materiál                          293.465,20 Kč 
DHIM od 5001,- do 40000 Kč                        6.026,00 Kč 
Nákup turistických známek   24.528,00 Kč 
Stroje 39.599,00 Kč 
Cestovné                           19.312,00 Kč 
Náklady na reprezentaci                         7.695,00 Kč 
Ostatní služby                       382.879,81 Kč 
Telefon                11.103,95 Kč 
Poštovné                                    1.685,00 Kč 
Mzdové náklady              608.857,00 Kč 
Sociální pojištění            135.860,00 Kč 
Zdravotní pojištění                48.907,00 Kč 
Ostatní sociální náklady                16.928,60 Kč 
Daň silniční                                                              3.100,00 Kč 
Ostatní daně a poplatky 2.750,00 Kč 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení  165,89 Kč 
Bankovní poplatky           474,54 Kč 
Pojištění            8.314,00 Kč 
Pojištění 4,2 promile z HM                           2.386,00 Kč 
Ostatní                                                        10.000,00 Kč 
Odpisy dlouhodobého majetku          240.390,36 Kč 
Náklady celkem                             1.864.427,35 Kč 
 



 
 
 
 
 
Lidské zdroje 
Výkon činnosti Baťův kanál, o. p. s. v roce 2018 personálně zajišťovali ředitel a 
projektový manažer Vojtěch Bártek, referentka administrativy a cestovního ruchu 
Dagmar Žádníková, kterou od listopadu 2018 vystřídala referentka administrativy a 
účetní Petra Korvasová. Externě vykonávali činnosti pro společnost Ing. Vojtěška 
Řičicová - ekonomka, Lenka Sedlářová - mzdová účetní, Mgr. Václav Trčka - právní 
služby. 
 
Změna zakládací listiny a změna složení správní a dozorčí rady 
Ve znění zakládací listiny Baťův kanál, o. p. s  se v roce 2018 nedělala žádná 
změna. Došlo však ke změně u členů správní a dozorčí rady. Dne 21. prosince 2018 
skončil mandát ve správní radě Ing. Miloši Kozumplíkovi a Mgr. Ladislavu 
Ambrozkovi a v dozorčí rady Ing. Haně Bernhardtové. Nové osoby byly do správní 
respektive dozorčí rady jmenovány až v rámci roku 2019. 


