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Za zážitky na Baťův kanál!

Hodonín
Přístav,  

tel.: 603 281 591, 
603 281 290, 

www.pristavisteujezu.cz

Kvasice 
Možnost 

občerstvení přímo 
u cyklostezky na 

místním hřišti. 

Tlumačov 
Vyhlášený Zemský hřebčinec (www.hrebcinectlumacov.wz.cz). 

 tel.: 577 929 023, 724 368 378, www.tlumacov.cz

Otrokovice
Přístaviště u cyklostezky, možnost občerstvení. 
Městské koupaliště i vyhledávaná rekreační ob-
last Štěrkoviště pro přírodní koupání i zábavu. 
www.otrokovice.cz

Napajedla
Přístaviště u cyklostezky, občerstvení. Atraktivitami  
města jsou novorenesanční budova radnice, zámek  
(www.zameknapajedla.cz), slavný hřebčín (www.napajed-

lastud.cz). U řeky, na trase cyklotrasy nově 
rekonstruovaný rekreační areál s ubytováním 
Pahrbek, taktéž přístaviště www.pahrbek.cz.

 tel.: 577 944 247, 737 230 563, 
www.napajedla.cz

Spytihněv
Přístav Na Rejdě. Půjčovna 

hausbótů, lodí, plavby 
pro skupiny s možností 

degustace vín i sestavení 
vlastního programu, přeprava kol, občerstvení, 

parkoviště, WC, sprcha. tel.: 603 802 691,  
www.pujcovnalodi.cz, www.hamboot.cz

Babice
Přístaviště, občerstvení, WC, sprcha.  

Možnost stanování. Bezbariérový přístup. 

Staré Město
Přístav, půjčovna hausbótů a lodí, 

večery s country skupinou, ob-
čerstvení, hlídané parkoviště, WC, 

sprcha, tel.: 774 490 344,  
604 506 912, www.lode-hausboty.cz

 Bohaté archeologické nálezy – Památník Velké 
Moravy a Archeologické naleziště Na Špitálkách. 

www.slovackemuzeum.cz

  tel./fax: 572 541 009, www.stminfo.uh.cz

Uherské Hradiště Metropole Slovácka, 
sídlo muzea i galerií (www.slovackemuzeum.cz), 
dějiště mnoha akcí (např. www.lfs.cz,  
www.slavnostivinauh.cz) a pokladnice architektury  
i archeologie.Vinařské zážitky nabízí sklepy  
v Mařaticích, zábavu, sport a relaxaci zase aqua-
park (www.aquapark-uh.cz), přístav i cyklostezka.  
Poloha města je ideální pro nádherné výlety 
na kole a in-linech do všech stran.  

 tel.: 572 525 525–6, www.uherske-hradiste.cz, 
 www.slovacko.cz

Modrá (4 km  
od  Starého Města)

Archeologické naleziště, 
rozhledna i vyhledávaný 
archeologický skanzen. 
www.archeoskanzen.cz

Velehrad  
(5 km od  

Starého Města)
Významné poutní  
místo, nádherná  
barokní bazilika. 

Na  nádvoří v roce 1990 sloužil  
mši papež Jan Pavel II.

www.velehrad.cz,  
http://velehrad.maticevelehradska.cz

Zámek Buchlovice
(8 km od Starého Města)

Proslulý zámek, překrásná 
zámecká zahrada, sbírka 

fuchsií i 300 let starý sklep 
– Galerie vín z celého Slovácka a Mora-
vy, www.zamek-buchlovice.cz. Muzeum 

Podhradí.  tel./fax: 572 595 996, 
http://tic.buchlovice.cz

Hrad Buchlov
(16 km od Starého Města)

Dle ankety MF DNES nejkrásněj-
ší památka ČR, patří k pokladům 

české rané gotiky. 
www.hrad-buchlov.cz

Kostelany nad Moravou 
Přístaviště, stezka vedoucí  

z Kostelan až do Starého 
Města je vhodná i pro milovní-
ky in-linů. Technická památka 

– nýtovaný most z roku 1912.

Kunovice
Mimo řady památek a akcí (např.
Jízda králů) si nenechte ujít Letecké 
muzeum (www.slovackemuzeum.cz)  
a nabídku adrenalinu s létáním  

spojenou s tandemovými seskoky. www.lkku.cz

 tel./fax:  572 549 999, www.mesto-kunovice.cz

Ostrožská Nová Ves
Sirnaté lázně (www.laznenovaves.cz), 
golfové hřiště (www.gcuh) a Slovácké 
moře – ostrožská jezera, vhodná k letní 
rekreaci i vodním radovánkám.  
www.onves.cz

Uherský Ostroh
Dominantou města je zá-

mek, který je spolu s histo-
rickým náměstím chráněný 

jako městská památková 
zóna, přístaviště. 

 tel.: 572 503 960,   
724 159 213, www.uhostroh.cz

Veselí nad Moravou
Informační centrum Baťova  
kanálu, přístav a přístaviště. 
CA Baťův kanál s.r.o.
tel.: 518 322 400, 
603 579 456, www.batakanal.cz

Vnorovy  
– Plavební komora Vnorovy I
Přístav, tel.: 602 815 874,  
www.batuvkanal.cz

Strážnice
Přístav, tel.: 603 371 350, 

půjčovna lodí a motorových 
člunů, plavby pro skupiny, 

nocleh v obytné lodi či blíz-
kém kempu, parkoviště, WC.

www.bataknalodi.cz
Petrov – Plavební komora Petrov
Soubor památkově chráněných vinných sklepů „Plže“.
Přístav, tel.: 606 252 806, www.batakkanal.cz
Půjčovna loděk, tel.: 732 288 960, www.vodni-turistika.cz

Sudoměřice-Výklopník
Přístav, tel.: 732 141 614,  
www.batak-pujcovnalodi.cz

Skalica
Přístav, tel.: +421 908 776 127, 
www.prvaplavebna.sk
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neregulovaný úsek vodní cesty
říční úsek vodní cesty
kanálový úsek vodní cesty
plavební komora
plavební komora plánovaná
jez
přístav
přístaviště
plánované přístaviště
sjezd do vody
cyklostezka podél kanálu
most

LEGENDA:

Kroměříž
Město unikátních památek UNESCO 

(Arcibiskupský zámek a zahrady,  
www.azz.cz), jedinečná obrazárna, 

mincovna, muzea (www.muzeum- 
-km.cz) a pod zámkem vinné sklepy 

(www.arcibiskupskesklepy.cz). Řada 
náměstí s honosnými chrámy, 

uličkami i útulnými hospůdkami. 
Rekreační areál Bajda s bazénem 

i brouzdalištěm (www.bajda.eu), 
možnost plaveb po řece  

Moravě (www.pristavkromeriz.cz), 
vyhlídkových letů (www.lkkm.cz) 

i pestrá nabídka cyklovýletů. Dvě 
lokality (2 x 10 km) lákají ideálním 

povrchem vyznavače in-linů.

 tel./fax: 573 331 473, 
www.mesto-kromeriz.cz

Břestek – balonové létání
Nové centrum balonového létání. Největší balon v ČR 
až pro 12 pasažérů. www.balony.eu


