Co je dobré vědět

Baťův
kanál
Víte,
proč…

na Baťův kanál a k řece Moravě?
• Slovácko získalo díky Baťovu kanálu nejvyšší
ocenění v soutěži o Evropskou destinaci nejvyšší
kvality – EDEN 2011a má tak prvního turistického
„Oskara“ na Moravě.

S kolem na palubu

• Pro plavbu po Baťově kanále nepotřebujete žádné oprávnění ani
průkaz, v půjčovnách lodí vás kvalifikovaná obsluha během krátké
doby proškolí.
• Příznivci dálkových cyklotras ocení možnost propojení
cyklostezky podél Baťova kanálu a řeky Moravy s Cyklostezkou
Bečva, (www.cyklostezkabecva.com, délka 141 km), která začíná
nedaleko za Kroměříží a přes Olomoucký kraj vede na Valašsko až
na Horní Bečvu nebo do Velkých Karlovic.
• Cyklostezka je v celém úseku dobře dostupná po železnici.
Půjčovny kol (ČDBike) jsou na nádraží v Kroměříži, Veselí nad Moravou a Hodoníně, www.cd.cz/zlinskykraj, záložka Půjčovny kol ČD.
S kolem můžete cestovat jako se spoluzavazadlem nebo takzvaně
v úschově během přepravy. www.cd.cz, www.idos.cz
• V blízkém okolí vodní a cyklistické cesty najdete pestré spektrum
ubytovacích zařízení od kempů, turistických ubytoven, nových
bungalovů s vlastní koupelnou a kuchyňkou až po hotely nabízející
vysoký standard. Možnosti ubytování najdete
na www.vychodni-morava.cz
• Příznivci plaveb na hausbótech si mohou rezervovat plavidla
na www.vychodni-morava.cz přes on-line rezervační systém.

• Vodní i cyklistická cesta z Kroměříže do Hodonína
je velkým lákadlem pro návštěvníky bez rozdílu věku.
• Zahrnuje úseky řeky Moravy, Baťův kanál
a cyklostezku v délce 80 km. Nabízí tak ideální
spojení plavby s cykloturistikou.
• Trasa je vhodná jak pro rodiny s dětmi, turisty,
cyklisty, in-line bruslaře i seniory. Všichni ocení
takřka absolutní rovinu, kvalitu povrchu a přehledný
terén. Křížení většiny silnic a železničních tratí je
mimoúrovňově, tím je zajištěna vysoká bezpečnost.
• Můžete vyjet jedním směrem na kole a zpět se
svézt výletní lodí přizpůsobenou pro přepravu kol.
Nabízí se i možnost nalodit se i s kolem na hausbót
a kombinovat plavbu s vyjížďkami podél Baťova
kanálu i do okolí.

Kde si půjčíte loď na Východní Moravě:
Přístav Na Rejdě, Spytihněv, tel.: 603 802 691
www.pujcovnalodi.cz, www.hamboot.cz
Přístav Staré Město, tel.: 774 490 344, 604 506 912
www.lode-hausboty.cz

Přístavy

• Je také napojena na cykloturistické trasy vedoucí
do Chřibů, Hostýnských vrchů či Bílých Karpat,
které nabízejí různorodé terény a zajímavé cíle.

Místa, která slouží k dlouhodobému kotvení plavidel. Většinou v přístavu sídlí i provozovatel plavby. Najdete zde půjčovny lodí, hausbótů
a další služby, jimiž jsou nabídky plaveb, turistických programů,
balíčků, ale i ubytování.

• Od května do října můžete využít pravidelné rekreační plavby výletní lodí.

Přístaviště

• Výlety mohou mít různou délku – několik hodin, den, týden, záleží na vás.

Jedná se o celou řadu zařízení, která slouží ke krátkodobému kotvení,
někde najdete i občerstvení a WC.
Aktuální informace na www.batacanal.cz

• Pro skupiny si můžete objednat speciální plavby doplněné zábavními
a gastronomickými programy.
• Celá vodní cesta je přístupná i pro ty, kdo vlastní člun, kánoi nebo kajak.
• Cyklisté mohou využívat existující nabídku služeb na březích vodní cesty –
– odpočívadel, hospůdek, restaurací i sociálních zařízení v přístavištích.
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