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Anotace 

 

Tato bakalářská práce má za úkol přiblížit nedostatky týkající se plavby zejména 

v severním úseku Baťova kanálu. 

 

V první části je poukázáno na samotnou výstavbu a historickou i současnou plavbu po 

Baťově kanálu. Zvláště pak kapitola Význam Baťova kanálu pro cestovní ruch popisuje 

nejen historickou a současnou plavbu po kanále, ale poukazuje i na kulturní a přírodní 

památky, které může návštěvník při plavbě obdivovat. 

 

Druhá část práce se zabývá možnostmi vylepšení plavby po vodní cestě, především na 

úseku Otrokovice – Uherský Ostroh, jež spadá pod Zlínský kraj. Jsou navržena také 

opatření, která by nejen usnadnila a zpříjemnila plavbu návštěvníků, ale také by zvýšila jak 

návštěvnost některých i méně známých lokalit, tak i příliv finančních prostředků. Další 

nedostatky této vodní cesty jsou zjištěny pomocí výsledků dotazníkového šetření. 

 

Klíčová slova:  hranová a bazénová přístaviště, ramena řeky Moravy, kotvení. 

 

 

Summary  

The aim of this work is to bring the deficiencies relating to sailing in the Bata Channel, 

particularly in its northern section.  

The first part focuses on the building and the historic and present sailing in the Bata 

Channel. The chapter called The Importance of the Bata Channel for Tourism describes not 

only historical and current cruise along the channel, but it also points out the cultural and 

natural heritage which can be seen during the voyage.  

The second part deals with the possibilities of improving sailing on the waterway, 

especially in the section from Otrokovice to Uherský Ostroh which belongs to the Zlin 

region. The proposed measures should not only make the voyage convenient and pleasant, 

but they also could increase the number of visitors to some lesser-known sites, as well as 

the inflow of funds. Other shortcomings of this waterway are detected by the results of a 

questionnaire survey.  

Key words:  edge dock and pool quay, branches of the river Morava, anchoring.  
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Seznam použitých zkratek 

 
aj. – a jiné 

BK – Baťův kanál 

CHKO – chráněná krajinná oblast 

č. – číslo 

km/h – kilometr za hodinu 

kW – kilowatt 

m – metr 

m n. m. – metrů nad mořem 

NKP – národní kulturní památka 

PK – plavební komora 

popř. – popřípadě 

r. – rok 

resp. – respektive  

SK – Slovenská republika 

s. p. – státní podnik 

sv. – svatý 

t - tuna 

tj. – to je 

tzn. – to znamená 

tzv. – tak zvaný 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Vysvětlení pojmů 

 
Přístav 

Přístavem se označuje místo, které slouží k dlouhodobému kotvení plavidel. Přístav je 

většinou i místem sídla provozovatele plavby – půjčovny lodí, hausbótů, osobní lodi. V 

areálu se nachází občerstvení, sociální zařízení, popř. i sprcha. Je zde možné se ubytovat 

nebo kempovat. V blízkosti přístavů se nacházejí sjezdy pro lodě. V případě výletu do 

okolí je zde možnost pohlídání plavidla či automobilu po dohodě s provozovatelem. 

 

Přístaviště 

Přístavištěm označujeme místo, které slouží ke krátkodobému kotvení plavidel. Většina 

z nich je opatřena dodatkovou tabulkou JEN SE SOUHLASEM SPS, což znamená kotvení 

plavidel maximálně po dobu 24 hodin. Delší dobu kotvení povoluje Státní plavební správa 

pobočka Přerov. U přístavišť se zpravidla nenachází zázemí a ani zde nesídlí provozovatel 

plavby. Přístaviště se vyskytují u turisticky atraktivních míst. 

 

Plavební komora 

Plavební komora umožňuje plavidlům dostat se přes místa s velkým spádem (jezy). Jedná 

se o jednoduché zařízení, které je uzavřeno z obou dvou stran vraty, díky němuž je 

plavidlům umožněn pohyb ve vertikálním směru. 

 

Schéma proplouvání  

 

1. Spodní vrata se uzavřou, zavřou se i přepouštěcí klapky ve spodních vratech. 

2. Klapky v horních vratech se otevřou, začne proudit voda do komory, hladina v komoře 

stoupá. 

3. Jakmile dojde k vyrovnání hladin u horních vrat, je možné vrata otevřít. 

4. Loď vpluje do komory. 

5. Uzavřou se horní vrata včetně přepouštěcích klapek. 

6. Klapky ve spodních vratech se otevřou. 

7. Voda z komory odtéká, hladina vody klesá a plavidlo se postupně dostane na úroveň 

spodní vody. 

8. Jakmile dojde k vyrovnání hladin, spodní vrata se otevřou a loď opouští komoru. 

 

Komorování  

Provoz na plavebních komorách zajišťuje Povodí Moravy, s.p. Každou plavební komoru 

obsluhuje buď zaměstnanec, nebo brigádník Povodí Moravy, s.p., který zároveň dohlíží na 

proplouvání lodi, otevírá a zavírá vrata a kontroluje provoz na plavební komoře. Provoz na 

komorách je zajištěn pouze v určitou dobu a to jen v plavební sezóně (Marek, Sládková, 

2008).
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1 ÚVOD 
 

 

 Jsou lidé, kteří musí procestovat celý svět, aby ocenili krásu své rodné země. 

Někteří ovšem vědí, že i doma je krásně, a proto tráví volné dny ve své vlasti.  

 

 Turistický region Slovácko přímo oplývá nádhernými památkami a zajímavostmi, 

které člověk na žádném jiném místě České republiky nenajde. Jedná se o zajímavosti, které 

do regionu ročně přilákají desítky tisíc nejen domácích, ale také zahraničních turistů. 

 

 Výrazným způsobem se na rozvoji cestovního ruchu podílí právě vodní doprava. 

Pro svůj uklidňující dojem je stále více vyhledávána nejen staršími lidmi, ale i mladšími, 

kteří touží po odpočinku.  

 

 Pobyt u vody nebo přímo na vodě má své neobyčejné kouzlo. Baťův kanál je 

ideálním místem pro strávení více, nebo jen několika dnů na vodě s možností zastavení a 

objevování nevšedních okolních lokalit. 

 

 Lidé si plavbu po kanále mohou jednoduše vyzkoušet i doma, bez toho, aniž by 

cestovali např. do Holandska či Francie, které jsou vodními kanály proslulé.  

 

 Baťův kanál se stává rok od roku vyhledávanějším turistickým cílem nejen pro 

chvíle relaxace, ale i pro krásu okolní přírody a jedinečné zážitky, které v regionu můžete 

zažít. 

 

 Cílem mé práce je vyzdvižení předností a lákadel, kterými Baťův kanál bezpochyby 

oplývá. Zároveň bych chtěla také poukázat na nedostatky, jež by mohly mít negativní 

dopad na turistiku na této vodní cestě. 
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2 GEOLOGICKÁ STAVBA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 
 

„Termínem niva označujeme ploché dno údolí, jehož stavbu, vegetaci i faunu utváří 

a ovlivňuje činnost vodního toku“ (Citace: Ložek, 2011). 

 

 Geologicky náleží tato oblast do soustavy karpatské, tzv. moravskému flyši. 

Karpaty jsou mladým vyvrásněným pohořím. Jsou tvořeny mladými povrchovými formami 

s hojnými srázy a hlubokými údolími. Vnější síly evoluce doposud nesmazaly stopy 

nedávného vrásnění.  

 Po vyvrásnění centrálních Karpat nastala sedimentace. Neustále se měnil přínos 

splavovaného materiálu a rychle za sebou vznikaly vrstvy pískovců, někdy i slepenců a 

lupků. Tyto vrstvy stáří svrchnokřídového nebo starotřetihorního nazýváme souborně 

flyšem. Ve čtvrtohorách byl povrch pokryt úrodnou spraší, zanesenou do této oblasti 

větrem v mezidobí ledových dob. 

 Řeka Morava a všechny vodní toky vytvořily svými nánosy při rozvodněních 

aluviální nivu. Samotné údolí Moravy je údolím agradovaným, tj. vyplněným velmi 

mocnými vrstvami aluviálních sedimentů, které tvoří dva samostatné celky. Pod půdou 

jsou uloženy povodňové kaly, které vznikly při občasných povodních ukládáním říčních 

kalů z povodňových vod rozlitých mimo vlastní říční koryto. Tyto náplavové kaly jsou 

velmi málo propustné, neboť mají jílovité a hlinité složení, takže se povodňové a dešťové 

vody velmi dlouho drží na jejich povrchu. Průměrná mocnost celého souvrství je asi 3 m. 

Pod souvrstvím povodňových kalů se nachází souvrství terasových hlinitých písků nebo 

jílovitě zakalených písků terasových říčních štěrků o průměrné mocnosti 6 m. Proud 

podzemní vody se v tomto souvrství pohybuje od severovýchodu k jihozápadu k řece 

Moravě. Skládá se převážně z dobře oválených valounů křemene a plochých oblázků 

různých flyšových pískovců, mezi nimiž se v menším množství objevují valouny některých 

krystalických břidlic a kulmských drob ze severní Moravy. Mohutnější polohu bez štěrků 

tvoří hnědý, jílovitě zakalený písek. Podloží štěrkovito-písčitého souvrství je tvořeno 

souvrstvím složeným z nepropustných vrstev jílovitého rázu, stáří pannonského obyčejně 

s modrošedými odstíny. Rozdíl mezi pískovcovými a lupkovými oblastmi je zhruba 

podtržen různým rostlinným krytem. Pískovce jsou zalesněny, lupkové oblasti jsou pokryty 

mladotřetihorními a čtvrtohorními usazeninami a jsou zabrány poli a loukami. 

 Během mladších třetihor klesala jihomoravská pánev až k Napajedlům. Poklesy 

půdy se projevovaly tím, že spád vodních toků se v takových místech zmenšil a řeka začala 

ukládat všechen hrubší materiál, který přinesla. Tekla stále výše nade dnem svých 

vlastních náplavů a vyrovnávala tím svou spádovou křivku. Proto lze v klesajících 

oblastech nalézt mocnou vrstvu štěrků pode dnem řeky. Z jejich mocnosti můžeme soudit 

na velikost, případně i stáří poklesu.  

Ze čtvrtohorních usazenin jsou zde říční štěrky a písky, spraš, sprašové hlíny a 

písčité hlíny. Zbytky terasových nánosů Moravy nalézáme jako odkrytá čela štěrkových 

teras v lokalitách Huštěnovice, Staré Město a Kostelany. Vlivem mladotřetihorních 

poklesů v Dolnomoravském úvalu leží starší terasy nad mladšími. Dolnomoravský úval 
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klesal (antecedence povrchu) a Morava začala naplavovat. Geologické pohyby tedy 

ovlivňovaly sedimentaci.  

 V aluviálních nánosech můžeme stanovit stejný vrstevní sled jako ve štěrkových 

terasách: hrubé říční štěrky, údolní písky, nivní hlíny. 

 Tok Moravy se měnil a řeka nanášela nesmírná množství písku a štěrku, který je 

bagrován. Dnes volnému proudění vody zamezuje spytihněvský jez. Písek, který voda 

unáší, se zčásti usazuje nad jezem, je-li voda zadržena. Ostatní se usazuje ve 

vybagrovaných prohlubních. Spustí-li se stavidla jezu, písek shromážděný nad jezem se 

vodou vyplaví a usazuje se až v klidných místech (např. u Huštěnovic). 

 Rozborem štěrků, které se bagrují v Moravě a které řeka stále nanáší, byly nalezeny 

tmavé kulmské droby ze severní Moravy, tmavé devonské vápence od Mladče v drobných 

kouscích, buližníky a mladodevonské vápence od Grygova, terasové štěrky od Skrbeni, 

kulmské světlejší droby od Olomouce, ploché oblázky různých flyšových pískovců, např. 

glaukonitický pískovec z Vážan od Kroměříže, vápenitoslídnaté pískovce od Trávníka, 

pískovce od Kvasic, železité pískovce magurského flyše, slínité lupky od Vážan, dosti 

hojné jsou slínité vápence z bradla u Kurovic. Jsou zde i oblázky mléčného křemene, 

vzácně i křišťálu, pazourku, rohovce, záhnědy, vzácněji karneolu, achátu, zkřemenělého 

dřeva, krystalické břidlice, např. rul, fosilního dřeva. Usazeniny nanesené Moravou jsou 

tedy ze severomoravského krystalinika a flyše. 

 Největší plochu pokrývají hlíny, vzniklé zvětráním diluviální spraše – viz Obr. 1 

(Hubáček, 1955). 

 
Obr. 1 Geologická mapa zájmového území (Internet 21) 

Vysvětlivky: 

-  Čtvrtohorní usazené horniny – hlíny, spraše, štěrky, písky 

-  Třetihorní usazené horniny alpinsky zvrásněné – pískovce, břidlice 

-  Třetihorní usazené horniny – jíly, písky 

-  Prvohorní zvrásněné převážně usazené horniny – břidlice, droby, křemence 
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2.1 Geomorfologie zájmového území 

 

Soustava Vněkarpatské sníženiny 

 

Soustava vněkarpatské sníženiny o celkové rozloze 3929 km
2
 je tvořena protáhlým 

pásem úvalů – Hornomoravským úvalem, Dyjsko-svrateckým úvalem, Vyškovskou bránou 

a Moravskou bránou. Nejvyšším vrcholem je Výhon (354 m n. m.). 

Vněkarpatské sníženiny patří do karpatské předhlubně, ta vznikla poklesem území 

před čelem příkrovů Vnějších Západních Karpat. Karpatská předhlubeň byla uprostřed 

staršího období neogén – miocén (především ve stupni baden) zaplavena mořskou 

transgresí, která postupovala od jihovýchodu. V období pliocénu byla Karpatská 

předhlubeň tektonicky rozšířena o prolom Hornomoravského úvalu, který byl následně 

vyplněn jezerem. 

Geologické podloží současného povrchu této krajiny tvoří nezpevněné nebo jen 

málo zpevněné neogenní mořské resp. jezerní sedimenty. 

Geomorfologická soustavu tvoří dvě různě veliké podsoustavy – Severní 

Vněkarpatské sníženiny a Západní Vněkarpatské sníženiny (soustřeďuje téměř devět 

desetin plochy Vněkarpatských sníženin na našem území).  

Charakteristické pro většinu území Vněkarpatských sníženin jsou jen velmi mírně 

zvlněné pahorkatiny a v poříčních nivách roviny.  

Systém Karpatské předhlubně na severu plynule přechází z našeho území do Polska 

(Kotlina Ostrawska a Kotlina Oświecimska). Na jihu pak přechází do rakouské jednotky 

Weinviertel Hügelland - také označována Weinviertel (Bína, Demek, 2012). 

 

Středomoravská niva 

 

 Středomoravská niva, nazvaná jako osa Hornomoravského úvalu, je vymezena ve 

středním toku řeky Moravy (pás nivy) a dolních úsecích jejich přítoků. Středomoravská 

niva má rozlohu 437 km
2
 a její šířka se v průměru pohybuje kolem 3 km. Niva je tvořena 

dvěma vrstvami: spodní štěrkopísčitou (pleistocenní) a svrchní holocenní vrstvou hlín a 

hlinitých písků. Štěrkopískové souvrství nivy dosahuje v důsledku neotektonických 

kvartérních poklesů značných mocností. Původní přirozený ráz toku řeky Moravy se do 

současnosti dochoval pouze v severní části podcelku. Pro tuto krajinnou hodnotu bylo 

území prohlášeno za CHKO Litovelské Pomoraví (od 1990). Řeka Morava má v této 

oblasti malý spád a silně převládající akumulační činnost (tzv. vnitrozemská delta). Ostatní 

úseky říčních koryt řeky byly postupně regulovány a popřípadě provázeny vznikem 

malých jezírek na místě odškrcených meandrů. Jejich ekosystémy patří pod zvláště 

chráněná území (např. přírodní památka Rameno Moravy u Kroměříže). Dosud na 

některých místech řeky probíhá aktivní činnost těžby štěrkopísků. Na místě některých 

bývalých pískoven jsou nyní jezera (u Hulína). U Grygova pronikají do nivy přesypy 

vátých písků. Směrem na jih od Hulína byly v nivě založeny rybníky, které spolu vytvářejí 

téměř nepřerušenou 3 km dlouhou vodní plochu (Bína, Demek, 2012). 
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Vídeňská pánev 

 

 Vídeňská pánev patří do soustavy Západopanonské pánve (součást Panonské 

pánve). Oblast celé Panonské pánve ležela až do terciéru pod hladinou moře. Období 

alpinského vrásnění, jímž byly vyvrásněny Západní Karpaty, způsobilo postupný ústup 

moře, které ztrácelo salinitu a následně se měnilo v jezera. Nakonec vyschla i jezera. 

Svědectvím této geologické historie jsou mořské a jezerní sedimenty, dosahující 

v Panonské pánvi mocnosti několika tisíc metrů. 

 Vídeňská pánev zasahuje do České republiky územím o rozloze 988 km
2
. Tvoří 

podsoustavu Jihomoravská pánev. V geomorfologickém celku se objevuje jako 

Dolnomoravský úval a ten se dále dělí do tří podcelků – Dyjsko-moravská pahorkatina, 

Dyjsko-moravská niva a Valtická pahorkatina. Nejvyšším vrcholem je Stará hora (303 m n. 

m.), nacházející se ve Valtické pahorkatině, na státní hranici s Rakouskem.  

 Mírně zvlněný georeliéf s měkkými tvary je patrný na okrajově zasahujících 

flyšových horninách, plochý povrch je vyvinut na nezpevněných neogenních a 

pleistocenních usazeninách, zcela rovinný povrch je pak patrný na holocenních nánosech 

Moravy a na dolním toku Dyje. Hlavním typem zarovnaných povrchů jsou erozní plochy 

vytvořené kryogenními pochody. 

 Na Slovensku na Dolnomoravský úval navazuje Borská nížina, která na východ 

přechází do Chvojnické pahorkatiny. Oba tyto celky se řadí do Vídeňské pánve. 

V Rakousku pak Dolnomoravský úval přechází do jednotky přímo nazvané Wiener 

Becker, neboli Vídeňská pánev (Bína, Demek, 2012). 

 

Dyjsko-moravská niva 

 

 Dyjsko-moravská niva je nejjižnější částí Dolnomoravského úvalu o rozloze 375 

km
2
. Táhne se úvalem po celé délce toku Moravy a Dyje v pásu širokém průměrně 3-4 km. 

Podloží Dyjsko-moravské nivy tvoří písky a štěrky z období kvartéru. Mezi holocenními 

sedimenty nivy mají hojné zastoupení povodňové vrstvy již z historického období, neboť 

středověká kolonizace kácela lesy v horních částech povodí Moravy a Dyje, což mělo za 

následek zvýšení eroze půdy a její ukládání při dolních tocích. Původně se řeky v nivě 

větvily a vytvářely meandry. Regulací se však odříznuté meandry změnily v mrtvá ramena 

a poříční jezera. Přírodní úsek toku Moravy se zachoval pouze západně od Strážnice, kde 

říční meandry protínají písečné přesypy (PP Osypané břehy). Dyjsko-moravská niva se 

dále dělí na dva okrsky: Dolnomoravskou nivu a Dolnodyjskou nivu. V jihozápadní části 

pásu Dolnomoravské nivy se různě vyskytují ložiska ropy a zemního plynu. Většina 

rozsáhlých prostorů těžby písků a štěrkopísků byla zatopena podzemními vodami a na 

jejich místě vznikla rekreačně využívaná jezera (Ostrožská Nová Ves, Spytihněv). 

Významným antropogenním prvkem krajiny mezi Rohatcem a Veselím nad Moravou je 

vodní cesta Baťův kanál. Dolnodyjská niva lemuje tok Dyje mezi dolní nádrží vodního díla 

Nové Mlýny a ústím do řeky Moravy. Do tohoto okrsku zasahuje i část Lednicko-
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valtického areálu, což je člověkem dotvořená a esteticky hodnotná krajina - od r. 1996 

součástí UNESCO (Bína, Demek, 2012). 

 

2.1 Baťův kanál a příroda kolem něho 
 

Podél Baťova kanálu se vyskytuje převážně lužní krajina – lužní louky a lužní 

(nivní) půdy. Tento georeliéf na sebe váže bohatý výskyt jak flóry, tak fauny.  

 V dnešní době lze pozorovat jen málo z toho, co se dochovalo z původní krajiny 

kolem řeky Moravy. Postupnou regulací od počátku 20. století začaly mizet dřívější 

mokřady a pravidelně zaplavované louky s rozptýlenými vrbami. Tyto proměny nivy řeky 

Moravy určoval, a stále určuje, člověk (resp. zájem společnosti). Vyvrcholení tohoto 

procesu postupných přeměn nastalo v 50. až 70. letech dvacátého století. Dnes můžeme 

z původní krajiny spatřit jen malé procento luk a mokřadů, většina byla totiž v minulosti 

vysušena a přeměněna na ornou půdu.  

 Přírodovědný význam řeky a pravidelné zaplavování říční nivy bylo patrné do r. 

1960, do té doby byl ale naopak význam plavebního kanálu značně malý. Časté otravy 

řeky, rozorávání luk a snižování závlah postupně snižovaly hodnotu přírodního významu 

plavebního kanálu.  

 Ke konci 80. let se závlahový systém přestal zcela využívat. Také řeka Morava byla 

prakticky bez života, kvůli silnému znečištění. Dodnes jsou zachovány už jen pouhé 

zbytky z dřívějších mokřadů a rozlehlých luk. Naproti tomu bylo možné pozorovat, 

v důsledku zanášení, samočisticí schopnosti a izolaci před otravami řeky, vznik cenných 

vodních a mokřadních společenstev na mnoha místech plavebního kanálu. Nejen díky 

zachovalým mokřadům a loukám, ale také díky slepým ramenům a tůním se dochovali 

mnozí vodní živočichové.  

 V důsledku zkvalitnění vody v řece Moravě došlo v 90. letech k opětovnému 

zarybnění a rozvoji dalších vodních organismů. Plavební kanál byl vyčištěn od náplavů a 

byla na něm zahájena organizovaná plavba, která s sebou nesla i narušení vodních 

biocenóz. V 90. letech došlo k dalšímu vysoušení říční nivy vzhledem k mimořádně 

suchým a teplým rokům. Taktéž nebyly obnoveny závlahy na okolních loukách. Ani 

povodeň v létě roku 1997, která přinesla mimořádné množství vody, výrazně neovlivnila 

vodní režim luk.  

 Baťův kanál, který nahrazuje v nivě Moravy původní mokřady s jejich pestrou 

faunou, zůstává i nadále významnou lokalitou. O využívání kanálu pro obnovu mokřadů a 

k přivádění vody do okolní nivy se opírá zachovaný provozní a legislativní rámec. 

 Lužní lesy, protkané meandrujícími rameny řeky, slepými rameny a močály, 

vytvářely prapůvodní společenstvo nivy řeky Moravy. K nejrozšířenějším stromům patřil 

dub letní (Quercus robur), jasan (Fraxinus sp), jilm (Ulmus sp.), vrba bílá (Salix alba), olše 

lepkavá (Alnus glutinosa), typické byly i různé druhy topolů – topol osika (Populus 

tremula), topol bílý (Populus alba) a topol černý (Populus nigra). Topol černý je typický 
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pro štěrkové jesepní břehy volně meandrující řeky, proto je dnes ve větší části říční nivy 

vymřelý (Čmelík et al., 2003). 

 

2.1.1 Naučné stezky při Baťově kanálu 

 

Při putování po kanálu od Otrokovic směrem na Napajedla leží na levém břehu 

zajímavá mokřadní lokalita zvaná Na letišti. V okolí Huštěnovic se nachází celkem dvě 

naučné stezky – naučná stezka Fifant a naučná stezka Měkký luh Huštěnovice. V úseku 

mezi Uherským Hradištěm a Kostelany nad Moravou vede kanál lužními lesy. V 

Kostelanech se také nachází naučná stezka – Spáčilova naučná stezka Chřiby, která přiblíží 

zajímavou mokřadní lokalitu přírodní památka Tůň u Kostelan, ve které se vyskytuje 

množství obojživelníků a plazů. Plavba dále pokračuje lužním lesem do Uherského 

Ostrohu. Odtud skrz louky až do Vnorov, kde se nachází další přírodovědně zaměřená 

naučná stezka Včelíny. Za Strážnicí až k Rohatci vede kanál přes území přírodního parku 

Strážnické Pomoraví s přírodní památkou Osypané břehy (Internet 1). 

 

 

2.1.2 Výskyt nejvýznamnějších živočišných druhů v kanálovém úseku Veselí – 

Rohatec 

 

Při plavbě po Baťově kanále se projíždí zajímavou krajinou údolí řeky Moravy, 

kterou podrobněji představuje také několik naučných stezek. V těchto lokalitách se také 

nachází živočichové vyskytující se jak přímo v kanále, tak i v jeho bezprostředním okolí. 

 

Měkkýši 

V úseku mezi Veselím nad Moravou a Vnorovy se vyskytují až neobvykle hojně. 

Když poklesne hladina, tak je zde možné spatřit stovky lastur škeblí a velevrubů jako 

pozůstatky po hodování ondater. Vzácněji je možné nalézt i jiné druhy – okružáka, 

plovatku, případně i druhy zavlečené lodní dopravou (např. slávka).  

 

Ryby 

Významnou složku Baťova kanálu, odstavených ramen a nyní opět i samotného 

toku řeky Moravy, tvoří ryby. Plavební kanál umožnil v 60. až 80. letech minulého století, 

tedy v dobách hromadný otrav, přežití většiny druhů původních ryb řeky Moravy, jelikož 

byl proti těmto otravám chráněn. Po roce 1989 se čistota vody v řece Moravě během 

několika let výrazně zlepšila a původní druhy se z plavebního kanálu vrátily do řeky. 

Důkazem toho může být sportovní rybolov nebo také pravidelný výskyt druhů ptáků jako 

je ledňáček nebo kormorán. 

Z typických a původních druhů ryb je dosud běžný výskyt jelce tlouště (Leuciscus 

cephalus), cejna velkého (Abramis brama), okouna říčního (Perca fluviatilis), lína 

obecného (Tinca tinca) a plotice obecné (Rutilus rutilus). Z rybářsky atraktivních druhů lze 
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jmenovat štiku obecnou (Esox lucius), candáta obecného (Stizostedion lucioperca) a sumce 

velkého (Silurus glanis). 

 

Obojživelníci 

Zelení skokani (Rana esculenta synklepton) 

Jedná se o skupinu podobných druhů tvořenou skokanem skřehotavým (Rana 

ridibunda), skokanem krátkonohým (Rana lessonae) a tzv. kleptonem skokanem zeleným 

(Pelophylax esculentus). Zatímco skokan zelený a skokan skřehotavý jsou v nivě Moravy 

běžnými druhy, skokan krátkonohý se zde vyskytuje jen velmi vzácně. Výskyt skokanů se 

váže na úsek mezi Veselím a Vnorovy, kde žijí řádově až stovky exemplářů. I přesto se 

ovšem odhaduje, že vlivem plavby a úbytkem vhodných porostů došlo k poklesu asi na 1/3 

původního počtu, který zde byl před 20 lety. 

Skokan štíhlý (Rana dalmatina), rosnička zelená (Hyla arborea) a kuňka obecná 

(Bombina bombina)  U těchto druhů nebylo dokázáno rozmnožování přímo v místech 

kanálu, ale na místech okolních, která jsou pro rozmnožování vhodná především svým 

klidem.  

 

Plazi 

Ze zástupců plazů, jež se vyskytují na Baťově kanále, lze zmínit ještěrku obecnou 

(Lacerta agilis), která se pravidelně vyskytuje na osluněných a posečených částech hrází, a 

užovku obojkovou (Natrix natrix), jejíž výskyt je podmíněn přítomností obojživelníků – 

její potravy. Hojná je především u komory Vnorovy I a na úseku u Strážnice. 

 

Ptáci 

Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 

Jedná se o nejtypičtějšího a, co se početnosti týče, nejvýznamnějšího zástupce ptačí 

říše na Baťově kanálu (Čmelík et al., 2003). 

 

3 HISTORIE STAVBY BAŤOVA KANÁLU 
 

 Zájem o vodohospodářské otázky se oživil se vznikem Československé republiky. 

Velmi brzy byl ale utlumen jinými potřebami nově vzniklého státu (rozvoj železnic a 

silnic, průmyslu, apod.). O regulaci řeky Moravy se začalo jednat v r. 1927 při přechodu 

kompetencí z ministerstva veřejných věcí na ministerstvo zemědělství, které bylo 

iniciátorem prosazování úprav koryt řek kvůli melioračním účelům. Právě v této době 

projevil svůj zájem o řešení problému velkoprůmyslník Tomáš Baťa. Přitom si také 

uvědomil, že splavnění Moravy a následné vybudování Dunajsko-oderského průplavu by 

mělo pozitivní vliv na provoz jeho továrny, zejména na jednodušší a levnější spojení se 

světovými trhy. Využil také svého vlivu, aby v připravovaném vodocestném zákonu bylo 

na tento problém pamatováno. Výsledků svého zásahu se však již nedožil. Poté co v r. 



 Lenka Těthalová: Baťův kanál v proměnách času  

2013                                                                                                                                                                   9 
 

1932 tragicky zahynul, byly všechny plány převzaty jeho nevlastním bratrem a novým 

ředitelem Baťových závodů Janem Antonínem Baťou (Karkošková, 2010). 

 

3.1 Příprava a projekty 
 

 V roce 1932 byly na řece Moravě představiteli Baťových závodů provedeny pokusy 

s plavbou nákladního člunu poháněného leteckým motorem. V květnu 1934 se uskutečnilo 

jednání J. A. Bati s ministerským předsedou kvůli státnímu příspěvku na splavnění řeky 

Moravy ve spojení se závlahovým kanálem. Projekt na výstavbu malého průplavu, jenž byl 

vypracován na návrh Tomáše Bati roku 1931, byl vytvořen po vzoru Holandska a Francie. 

Stavba byla vyčíslena na 34 mil. Kč, z čehož 7 mil Kč by hradil stát, 9 mil. firma Baťa a 

zbylých 18 mil. Kč by bylo hrazeno v rámci melioračních akcí. Projekt byl totiž  

podmíněn vznikem závlahových kanálů za účelem zvyšování zemědělské produktivity 

dané lokality. Zregulovaný tok řeky by měl i funkci protipovodňové ochrany a zároveň by 

umožnil plavbu menších lodí. V době hospodářské krize a vysoké nezaměstnanosti měl na 

tomto projektu zájem i stát, jelikož by stavba zajistila obživu stovkám rodin. 

 Stavba plavebního a závlahového kanálu byla zahájena Zemským úřadem v Brně 

v říjnu 1934. Mělo se za to, že 60 % nákladů uhradí ministerstvo zemědělství a závlahová 

družstva a koncesionáři plavby budou udržovat závlahová zařízení. Kolem řeky Moravy 

bylo tehdy na 8000 ha lučních pozemků, jejichž zúrodnění by zvýšilo zemědělskou 

výnosnost okolních obcí. Z finančního hlediska se na stavbě spolupodílelo i ministerstvo 

sociální péče, jež peníze, které by se vyplácely jako podpory v nezaměstnanosti, přidělilo 

na dělnické práce, což zlepšilo sociální podmínky na Slovácku (Karkošková, 2010). 

 

3.2 Stavba, údržba a rekonstrukce 
 

 Trasa Otrokovice – Rohatec v délce 50,155 km představovala první část plavebního 

kanálu. Projektování vodní trasy bylo: 1 km korytem řeky Dřevnice, 25,417 km korytem 

řeky Moravy a 23,738 km uměle vytvořenými kanály. S těmito třemi uměle vytvořenými 

kanály se můžeme setkat v úsecích mezi Spytihněví a Starým Městem, Veselím nad 

Moravou a Vnorovy, a mezi Vnorovy a Rohatcem. Vybudovaných 14 plavebních komor 

překonávalo na trase kanálem výškový rozdíl 18,2 m. 

 Již v počáteční fázi výstavby kanálu v roce 1934 se objevil první problém ze strany 

dělníků na Strážnicku, kteří nesouhlasili se mzdovými podmínkami, jež prý nestačily na 

obživu rodin.  

 Až do roku 1935 postupovaly práce na kanále rychle. V Tab.1 je znázorněn úsek a 

počet pracovníků, kteří byli najati především na výkopové práce, zpevňování břehů a na 

přípravu staveb plavebních komor (Karkošková, 2010). 
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Tab. 1 – Přehled počtu pracovníků a firem na jednotlivých úsecích (Karkošková, 2010). 

Úsek Firma 
Počet 

zaměstnanců 

Napajedla Ing. Bartoš 160 

Spytihněv - Staré 

Město 

Ing. Černý 80 

Ing. Jaroš 60 

Kunovský les Ing. Souček 140 

Vnorovy - Rohatec Ing. Lejsek a Soušek 270 

Strážnice - Petrov Ing. Ženatý a Volenec 170 

                              

 

 Výstavba jezů a plavebních komor, tedy tzv. odborné práce, byly započaty v roce 

1936. Ty měly zajistit dostatečně vysokou hladinu vody v řece a zároveň umožnit lodím 

zdolat výškový rozdíl 18,2 m. Do komor byly lodě taženy potahy nebo traktory, po řece 

byly lodě vlečeny čluny rychlostí 5 km/hod.  

 Při své první oficiální návštěvě na Moravě projevil o rozsáhlé vodohospodářské 

dílo zájem i prezident republiky dr. Edvard Beneš. 

 

 V létě roku 1937 se prováděly již konečné fáze – a to na umělém kanále na trase 

Spytihněv – Staré Město, kam byla přivedena voda z řeky Moravy a v Otrokovicích, kde 

byl vybudován 760 m dlouhý kanál, jež vedl skrz závody za účelem snadnějšího proplutí 

až do objektu továrny. Zde se také začala stavět konstrukce odsávacího zařízení (značky 

Škoda) na skládání hnědého uhlí, později dopravovaného z dolu „Tomáš“ v Ratíškovicích.  

 V Otrokovicích bylo ze strany řeky Dřevnice postaveno přístaviště dlouhé 100 m a 

široké 18 m pro kotvení až 8 lodí o délce 40 m. Byla zde také vybudována plavební 

komora a vyhloubeno krátké široké rameno se skluzem do řeky. Zároveň byla postavena 

dílna s nápisem „Loděnice“. Následně byl realizován projekt výstavby nákladního člunu o 

nosnosti 150 tun, který by postaven během 4 měsíců a dne 3. 3. 1938 byl spuštěn na vodu. 

V plánu bylo postavit celkem 30 lodí. V červenci roku 1938 kotvilo v otrokovickém 

přístavu již 6 lodí a další 2 byly ve výstavbě. 

 K naplnění nového kanálu u Spytihněvi došlo v létě roku 1938 vodou z řeky 

Moravy, jejíž hladina ale klesla tak nízko, že z vody vystoupily zdi a sloupy neznámé 

stavby. Jednalo se o kostel založený knížetem Břetislavem roku 1030, který se následkem 

opakovaných záplav propadl do řečiště Moravy. 

 První zkušební plavba značně zatížené motorové lodi, konaná dne 28. 6. 1938 na 

úseku dlouhém 10 km, dopadla výborně a proto hned 1. 7. 1938 byla za účasti zástupce 

Baťových závodů a mnoha hostů provedena zkušební plavba z Baťova do Uherského 

Ostrohu. Následně byla tato část kanálu předána k obhospodařování Baťovým závodům. 

Z toho důvodu vznikla ve Zlíně akciová společnost s názvem „Morava, moravská plavební 

akciová společnost“, schválená ministerstvem vnitra dne 17. 8. 1938, s předsedou 

představenstva J. A. Baťou. Předmětem této společnosti bylo provozování plavby po řece 
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Moravě v úseku Otrokovice – Hodonín, zakládání a provozování veřejných skladišť a 

přepravišť, stavba vodních děl, koupě, stavba a prodej lodí, a další činnosti. 

 Při zahájení plavby na Baťově kanálu se začalo hovořit o ještě významnější stavbě 

– průplavu Dunaj – Odra - Labe. Ten by zajistil spojení mezi Dunajem a řekami Odrou a 

Labem skrz sítě vodních cest přirozených i umělých. Plány této stavby, jejíž evropský 

význam pochopili již Jan Antonín Baťa a Tomáš Baťa, byly překaženy kvůli blížící se 

válce.  

 Na Baťově kanálu zatím začal běžný provoz. Lodě naložené lignitem pravidelně 

připlouvaly do otrokovického přístavu, kvůli zásobování Baťovy elektrárny. 

 V létě roku 1939 se začalo s pravidelnými výletními projížďkami na lodi „Mojena“. 

S omezenou kapacitou 35 pasažérů plula po průplavu na trase Otrokovice – Rohatec. 

 Během válečných let nebyla na kanálu provozována plavba, i proto vodní cestu 

válečná léta těžce poznamenala. Škody přesáhly hodnotu více než 10 milionů korun. Po 

ukončení války hned v první polovině května roku 1945 byly dekretem č. 100/1945 

Baťovy závody znárodněny. Morava, moravská plavební akciová společnost byla následně 

taktéž znárodněna (Karkošková, 2010). 

 Kvůli nerentabilnosti byla nákladní přeprava počátkem šedesátých let 20. století 

ukončena. Zájem na zrušení provozu mělo i tehdejší ministerstvo obrany s odůvodněním, 

že kanál prý vedl ve směru předpokládaného útoku vojsk NATO. Svůj význam také ztratily 

zavlažovací kanály, jelikož družstevně rozoraná pole jejich funkci nevyužívala. 

 Plavba na Baťově kanále byla jen pro turistické účely obnovena v devadesátých 

letech (Toušlová et al., 2006).  

 

3.3 Závlahový a plavební kanál a jeho název 

 

 V projektové dokumentaci ze 30. let 20. století lze dohledat hned několik názvů – 

Malá vodní cesta Otrokovice – Rohatec nebo častěji Závlahové a plavební dílo Otrokovice 

– Rohatec. Někdy je také název zaměňován s nerealizovaným průplavem Dunaj – Odra – 

Labe. Baťův kanál je velmi často a to zejména lidmi z blízkého okolí, nazýván tzv. 

Baťákem. Tento název byl užíván hlavně pro uměle vyhloubené vodní cesty mezi úseky 

Spytihněv – Staré Město a Veselí nad Moravou – Rohatec. Baťově kanálu se také 

přezdívalo Moravsko-slovácká vodní cesta nebo také Moravská vodní cesta a to především 

v turistických projektech. 

Dne 1. 5. 2002 bylo definitivně rozhodnuto o názvu vodní cesty a za účasti Tomáše 

Bati mladšího dostala název Baťův kanál. Tento název je v neposlední řadě také 

preferovaný zahraničními experty, jelikož je lépe vyslovitelný pro cizince (než např. Baťův 

průplav).  

Je třeba zmínit, že název Baťův kanál není zcela správný. Nejedná se totiž pouze o 

uměle vykopaný kanál, ale také o regulované úseky koryta Moravy. O názvu ovšem 

nakonec rozhodl lid (Čmelík et al., 2003). 
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4 VÝZNAM BAŤOVA KANÁLU PRO CESTOVNÍ RUCH 
 

Baťův kanál dnes patří k nejvýznamnějším cílům cestovního ruchu na Moravě. 

Každoročně přiláká do regionu na desítky tisíc turistů (v roce 2011přivítal 65 tisíc turistů), 

kteří mohou k plavbě využít 53 km vodní cesty. Ke stále většímu počtu návštěvníků 

přispívá také budování nových přístavů a přístavišť, prodlužování cyklostezek při Baťově 

kanále a výstavba nových míst k odpočinku i občerstvení. Zatím poslední nové přístaviště 

bylo otevřeno v polovině června roku 2012 ve Spytihněvi spolu s novým turistickým 

centrem nazvaným Na Rejdě. 

Nové přístaviště – pevné molo, které nahradilo dosavadní dřevěné, je dlouhé 70 

metrů a široké 3 metry, má bezbariérový přístup a celkem tři výškové úrovně, jež zajišťují 

pohodlné nasednutí na jakkoliv vysokou loď. Přístaviště je určeno pro krátkodobé kotvení 

plavidel a slouží výhradně pro rekreační účely. Výstavba přišla celkem na sedm milionu 

korun. 

Turistické centrum Na Rejdě se skládá ze tří částí - muzeum Baťova kanálu a 

sociální zázemí, které vzniklo ve zrekonstruovaných baťovských domcích; přírodní 

amfiteátr pro více než 220 diváků, využívaný hudebními a divadelními představeními; a 

parkoviště s kapacitou 24 osobních aut a 2 autobusů (Kolařík, 2012). 

 Turisticky atraktivní se Baťův kanál pro veřejnost stal v polovině 90. let. V roce 

2005 vznikly hned dvě organizace pro aktivní rozvoj turismu na Baťově kanálu – Sdružení 

obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro Zlínský kraj a Obce pro 

Baťův kanál pro Jihomoravský kraj. Obě organizace jsou vlastně spolky obcí, které se 

spolupodílí na organizaci provozu na plavebním kanále. 

 

4.1 Rozvojové organizace na Baťově kanálu 

4.1.1 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě 

„Svazek obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě 

vznikl v roce 2005 s cílem obnovy a rozvoje historické vodní cesty Baťův kanál na území 

Zlínského kraje pro účely turistického ruchu. 

Při realizaci rozvojových aktivit úzce spolupracuje s Odborem strategického 

rozvoje KÚ Zlínského kraje. Mezi aktivity svazku patří především budování infrastruktury 

cestovního ruchu, jako jsou přístaviště, cyklostezky, kempy a ubytovny, půjčovny lodí, 

plavidla, navigační a informační systémy a další. 

             Členskými obcemi jsou: Uherský Ostroh, Nedakonice, Kostelany nad Moravou, 

Kunovice, Uherské Hradiště, Staré Město, Huštěnovice, Babice, Spytihněv, Napajedla, 

Žlutava, Otrokovice, Bělov, Kvasice, Tlumačov, Střížovice, Hulín a Kroměříž.  

             Aktivity tohoto svazku obcí jsou finančně podpořeny Zlínským krajem a v rámci 

projektu Projektový manažer Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu spolufinancovaný 

Evropským fondem pro regionální rozvoj, Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským 

krajem“ (Citace: Internet 3). 
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4.1.2 Obce pro Baťův kanál 

„Svazek obcí Obce pro Baťův kanál vznikl v roce 2005 na území Jihomoravského 

kraje a vykonává obdobné rozvojové aktivity na tomto území. Toto sdružení kromě jiného 

úzce spolupracuje s Jihomoravským krajem. 

Jeho členskými obcemi jsou: Veselí nad Moravou, Strážnice, Petrov, Sudoměřice, 

Rohatec a Hodonín. 

            Aktivity tohoto svazku obcí Obce pro Baťův kanál jsou finančně podpořeny 

Jihomoravským krajem a jsou spolufinancovány různými grantovými schématy“ (Citace: 

Internet 3). 

4.1.3 Baťův kanál, o.p.s. 

 Obecně prospěšná společnost Baťův kanál byla založena v roce 2002 a má za úkol 

zajišťovat celou vodní cestu. Jejím úkolem je zajištění provozu, koordinační činnost mezi 

orgány státní správy, samosprávy, podnikateli, podpora podnikání na Baťově kanálu, 

propagace vodní cesty na veletrzích cestovního ruchu, v médiích, vydávání propagačních 

materiálů. Provozuje také informační centrum Baťova kanálu, které sídlí ve Veselí nad 

Moravou.  

 Vzájemně spolupracuje se spolky Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní 

cesty na řece Moravě na straně zlínské; a Obce pro Baťův kanál na straně jihomoravské. 

 Hlavním cílem těchto tří organizací je efektivnější využití a rozvoj turistického 

potenciálu na plavebním kanále (Marek, Sládková, 2008). 

4.1.4 Ředitelství vodních cest ČR 

 Ředitelství vodních cest ČR bylo zřízeno Ministerstvem dopravy České republiky 

za účelem zabezpečení přípravy, realizace výstavby a modernizace dopravně významných 

vodních cest. Velmi významně se v posledních letech Ředitelství vodních cest ČR podílí 

na obnově a modernizaci Baťova kanálu. Mezi akce financované ŘVC ČR se řadí 

například prodloužení splavnosti do Hodonína a do Kroměříže, jež by měly zvýšit 

atraktivitu této oblíbené vodní cesty. Výše investovaných prostředků by se měla pohybovat 

v rozmezí okolo 300 mil. Kč (Marek, Sládková, 2008). 

4.1.5 Povodí Moravy, s. p. 

 Státní podnik se sídlem v Brně obhospodařuje významné vodní toky a důležitá 

vodní díla na území, které zabírá značnou část Moravy. Vodohospodářská díla, mezi něž se 

řadí například 204 jezů, 28 nádrží, 21 km plavebních kanálů, 13 plavebních komor, 1 100 

km ochranných protipovodňových hrází, 14 malých vodních elektráren, atd.., která jsou ve 

správě Povodí Moravy, s. p., slouží k řízení odtoku, k ochraně před povodněmi a zajištění 

vody pro průmysl, vodárenské systémy, zemědělství, k využití vodní energie a plavbě. 

 Povodí Moravy, s. p. je správcem vodní cesty Baťův kanál. Baťův kanál je zařazen 

do dopravně významných využitelných vodních cest (Marek, Sládková, 2008). 

4.1.6 Zlínský kraj 

 Významný podporovatel rozvoje na plavebním kanálu.  
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4.1.7 Jihomoravský kraj 

 Významný podporovatel rozvoje na plavebním kanálu.  

 

Vlastníkem vodní cesty Baťův kanál je stát (Internet 3). 

 

4.2 Plavba po Baťově kanálu - historická trasa 

 

 Plavební trasa byla zpočátku dlouhá 51,8 km, zahrnovala 1 km plavby po řece 

Dřevnici, která je dnes již nesplavná, několik úseků bylo vedeno korytem Moravy a zbytek 

trasy závlahovým kanálem. Cesta byla navržena pro nákladní čluny o nosnosti 150 tun při 

ponoru 1,20 m s rozměry člunu 38 x 5,05 m. Plavební hlouba kanálu byla vyprojektována 

na 1,50 m. Lodě mohly být vysoké maximálně 2,20 m, kvůli podjezdné výšce pod mosty. 

Šířka kanálu byla 6,0 m, na každém kilometru kanálu byla navržena výhybna, neboli 

rozšíření kanálu na 12,0 m. Zpevnění břehů se provádělo pomocí pásů betonových 

obkladných desek zdola zajištěných dřevěnými trámky a kolíky. Dno ani patky svahů 

zpevňovány nebyly. 

 Cesta po kanálu začínala přístavem v Otrokovicích (v Baťově) a končila u Rohatce 

překladištěm lignitu - tzv. výklopníkem, který se nacházel na katastrálním území obce 

Sudoměřice (Čmelík et al., 2003). Přístav v Otrokovicích byl situován mezi řeku Moravu a 

železniční dráhu Přerov – Břeclav. Právě sem bylo dopravováno uhlí z Rohatce, které bylo 

pomocí výklopného zařízení
 
- pojízdného drapáku a odsávacího zařízení, vykládáno z lodí 

přímo do zásobníků tepelné elektrárny v závodu. První plavební komora se nacházela před 

zaústěním řeky Dřevnice do Moravy u Otrokovic (nyní již neexistuje – byla zrušena). 

Plavba dále pokračovala po řece Moravě k jezu ve Spytihněvi, kde se nacházela druhá 

plavební komora. Od Otrokovic po Spytihněv byly nákladní lodě taženy remorkéry (ještě 

dříve taženými koňmi). Odtud se až po Staré Město plulo uměle vytvořeným plavebním 

kanálem. V tomto úseku se nacházely plavební komory při Spytihněvi, Babicích, 

Huštěnovicích a Starém Městě. Plavební cesta byla v této části úzká, a proto opatřena tzv. 

výhybkami. Zde byly čluny zapojeny za traktor (dříve koňský potah), který je táhl až po 

Staré Město. Z tohoto kanálu vyúsťovaly menší závlahové náhony, které po zvednutí 

stavidla zavlažovaly okolní louky.  

U Starého Města se plavba opět vrátila do koryta řeky Moravy (lodě tažené 

remorkéry), kde byly na trase dlouhé asi 18 km vybudovány plavební komory u 

Kunovského lesa, Nedakonic, Uherského Ostrohu a Veselí nad Moravou, od kterého 

plavba pokračovala opět kanálem, který byl vyhlouben v délce 5 km souběžně s řekou 

Moravou. Tento úsek byl dostatečně široký pro dvě lodi, byl zde také vybudován 

zavlažovací systém, a to v prostoru mezi kanálem a řekou Moravou. Následovala plavební 

komora označovaná jako Vnorovy I. Zde se nachází další technická zajímavost této cesty, 

a to mimoúrovňové křížení kanálu s řekou Moravou. Na kanál v úseku Veselí nad 

Moravou – Vnorovy I totiž navazoval na levém břehu Moravy úsek Vnorovy II – Rohatec. 

K překonání řeky Moravy bylo použito lanovky o délce 261,5 m, která lodě přetahovala 
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z jednoho břehu řeky na druhý. Poté lodě pokračovaly od komory Vnorovy II, přes 

Strážnice I, Strážnice II až do poslední plavební komory u Petrova, odkud lodě 

pokračovaly v plavbě upraveným korytem řeky Radějovky až do Rohatce. Na obou 

úsecích kanálu byly čluny taženy traktory. V přístavu Rohatec byl kanál rozšířen za účelem 

obrácení lodí. Přístav v Rohatci byl s dolem „Tomáš“ v Ratíškovicích, ze kterého se do 

továrny v Otrokovicích dopravoval vytěžený lignit, spojen železniční vlečkou (Marek, 

Sládková, 2008). 

U každé komory byl postaven baťovský domek pro obsluhu komory, ke každému 

domku bylo postaveno malé hospodářství a u lanovky ve Vnorovech také stáj pro koňský 

potah. (Čmelík et al., 2003). 

   

4.3 Plavba po Baťově kanálu v současnosti 
 

 
Obr. 2 Plán trasy (Internet 4)  
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Vysvětlivky:   

1. úsek Kroměříž – Kvasice; 2. úsek Kvasice – Otrokovice; 3. úsek Otrokovice – 

Huštěnovice; 4. úsek Huštěnovice – Kostelany n. Moravou; 5. úsek Kostelany n. Moravou 

– Uh. Ostroh; 6. úsek Uherský Ostroh – Strážnice; 7. úsek Strážnice – Rohatec; 8. úsek 

Rohatec – Hodonín. 

 

Dnes je tato plavební cesta hojně využívaná hlavně turisty - nenajdeme zde 

nákladní plavbu. Jedná se o vodní cestu 0. třídy. Plavidlo, které musí mít výkon maximálně 

20 kW a dosahovat maximální rychlosti 20 km/h, může řídit osoba starší 18 let a to bez 

jakéhokoliv průkazu, či zvláštního povolení. V půjčovně je osoba pouze proškolena 

k manipulaci s lodí. Na vodní cestě funguje 8 půjčoven lodí. Na kanálových úsecích je 

maximální povolená rychlost 8 km/h .  

 Délka Baťova kanálu, včetně úseků vedoucích řekou Moravou, je v současné době 

přibližně 60 km (trasa vedoucí od Otrokovic do Skalice). Kanál je sice celkově splavný od 

Kroměříže až po Hodonín – viz Obr. 2, je zde ale několik „překážek“. Ta první spočívá 

v chybějící plavební komoře u Otrokovic – na bělovském jezu, tzn., že tento úsek je 

splavný jen od Kroměříže po Bělov, není tedy napojen na zbytek plavebního kanálu. 

Druhou „překážkou“ je chybějící plavební komora Rohatec na jižní části Baťova kanálu, 

což znesnadňuje napojení na samostatný splavný úsek do Hodonína. 

 Plavební hladina je udržována pomocí 13 jezů. Jejich splavování je však přísně 

zakázáno. Výškový rozdíl na této vodní cestě je přibližně 18,6 m a je vyrovnáván díky 13 

funkčním zdymadlům (plavební komory). Rozměry plavební komory jsou 5,3 x 38 (50) m. 

11 plavebních komor je plně automatizovaných a jsou ovládány pomocí dálkových 

ovladačů. Šířka plavebního kanálu je průměrně 12 metrů. Loď by neměla být širší než 5 

metrů. Hloubka kanálu je většinou 1,5 metru, ponor lodi by neměl přesáhnout 80 cm. 

 Vodní cestu křižuje 56 mostů, z nichž mnohé jsou unikátní technickou památkou. 

Podjezdová výška mostů kolísá v závislosti na aktuálních průtocích, většinou se ale 

pohybuje v rozmezí 2,3 m až 3,3 m. Pevných sjezdů do vody, které umožňují sjezd lodi z 

břehu na vodní hladinu, je s různými parametry asi 10. Nejudržovanější sjezdy najdeme 

v přístavech.  

 Oficiální „Odemykání plavební sezóny“ se uskutečňuje vždy 1. května, provoz na 

Baťově kanále začíná zpravidla dříve, a to většinou v dubnu. Ukončení sezóny se koná 28. 

října tradičním „Zamykáním plavební sezóny“. Za příznivého počasí ovšem půjčovny 

pronajímají lodě i po tomto datu. Roční provoz na všech plavebních komorách je 

znázorněn v Tab. 2. Obě zmiňované akce jsou veřejně přístupné a většinou jsou 

doprovázeny kulturním programem, plavbou na lodích a dalšími atraktivními činnostmi. 

Zábavní večery, grilování a podobné akce probíhají v půjčovnách v průběhu celé sezóny. 

 Provoz na vodní cestě je omezen pouze plavebními komorami, které mají 

v průběhu sezóny svůj provozní řád (Marek, Sládková, 2008). Komorování je zcela zdarma 

a zajišťuje je Správce vodní cesty Povodí Moravy s. p. (Internet 5). 
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Tab. 2 – Roční provoz ve všech plavebních komorách (Internet 6) 

KVĚTEN, ZÁŘÍ 
ČERVEN, ČERVENEC, 

SRPEN 

Každý pátek, sobotu, neděli 

a ve státní svátky otevřeny 

od 10.00 hod do 18.00 

hodin. 

Každé úterý, středu, čtvrtek, 

pátek, sobotu, neděli a ve 

státní svátky otevřeny od 

10.00 hod do 18.00 hodin. 

 
 

4.4 Okolní obce – přírodní a kulturní památky 
 

 Nejen plavba po Baťově kanále, ale i zajímavosti z okolních vesnic a měst, 

v jejichž blízkosti při plavbě proplouváme, nám mohou pobyt hezky zpříjemnit a také se 

mnohé dozvíme. K navštívení některých z těchto míst je velmi vhodné vypůjčení 

cyklistických kol. 

 

V následujícím výčtu jsou uvedeny nejen ty, které se nachází na splavném úseku 

Otrokovice – Rohatec, ale i na úsecích od Otrokovic do Kroměříže a od Rohatce do 

Hodonína. Místa jsou seřazena od severní části k jižní. Uvedené památky patří 

k nejzajímavějším a také k nejnavštěvovanějším. 

 

Kroměříž – Arcibiskupský zámek a zahrady 

Komplex zahrad a zámku v Kroměříži je od roku 1995 zařazen mezi Národní 

kulturní památky České republiky a od prosince 1998 zapsán na Listinu světového 

přírodního a kulturní dědictví UNESCO. Návštěvníci zde mohou vidět důkaz odpovědné 

péče a vztahu obyvatel k dědictví a památkám, vytvořeným nejen pro současnost, ale i pro 

budoucnost (Internet 7). 

Součástí Arcibiskupského zámku jsou také sklepy, umístěné v podzemí v hloubce 

6,5 m. Výroba ryze přírodních, nejkvalitnějších mešních vín má staletou tradici. Víno zde 

zraje v historických dřevěných sudech, z nichž nejstarší je z roku 1805 (Internet 8).  

 

Kroměříž – Muzeum Kroměřížska 

 Muzeum láká veřejnost zejména na stálé expozice: Historie ukrytá pod dlažbou 

města, Expozice příroda a člověk a památník věnovaný slavnému rodákovi Maxi 

Švabinskému. Expozice jsou rozděleny do několika celků. Budova muzea se nachází na 

Velkém náměstí a je celoročně otevřena (Internet 23).  

 

Přírodní park Záhlinické rybníky 

 Komplex rybníků se nachází v blízkosti Tlumačova. Jedná se o významné hnízdiště 

vodních a tažných ptáků – kormorána velkého, volavky popelavé, či volavky bílé. Součástí 
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přírodního parku jsou také louky a lužní lesy, čímž se toto území stává jedinečným na 

středním toku Moravy především ze zoologického a krajinářského hlediska (Internet 9).  

 

Velké Těšany – Větrný mlýn 

 Jedná se o dřevěný větrný mlýn tzv. „německého“ typu z roku 1830. Tato technická 

památka spadá pod správu Muzea Kroměřížska, je otevřena pro veřejnost a láká především 

dochovanou kompletní vnitřní vybaveností (Novotná, 2004). 

 

Zlín – funkcionalistické město 

 Město typické svým architektonickým rázem ze 20. a 30. let 20. století, jehož 

dominantou se stala tzv. jednadvacítka (nynější sídlo Krajského úřadu Zlínského kraje, 

dřívější správní budova firmy Baťa). Kromě pohledu na Zlín ze zlínského mrakodrapu, lze 

ve městě navštívit mimo jiné i Obuvnické muzeum či Muzeum jihovýchodní Moravy ve 

Zlíně, které se nachází ve Zlínském zámku. Zámek byl postaven ve 2. polovině 16. století a 

stojí v centrálním parku města (Internet 11). 

 

Zlín – ZOO Lešná  

 Zoo je umístěna v parku a její originalitou je rozdělení areálu podle jednotlivých 

kontinentů. Ve zlínské zoo žije 1 163 zvířat, reprezentujících celkem 211 druhů. Zoo se 

také může pochlubit bohatou botanickou kolekcí, která čítá více než 1 100 druhů rostlin a 

bylin. V areálu zoo se také nachází Zámek Lešná, který lze navštívit od dubna do října. 

Zlínská zoologická zahrada je druhou nejnavštěvovanější ZOO v ČR z celkových patnácti 

(Internet 12). 

 

Napajedla – zámek 

 Zámek Napajedla - barokní sídlo, navštěvované od roku 2008, je jedinečnou 

příležitostí pro obdivování krásných historických sálů. Prohlídka s průvodcem zahrnuje 

zhlédnutí historických sálů, výklad o historii a šlechtických rodech na zámku. Prohlídka 

trvá cca 45 minut. Prohlídky se konají celoročně, také v zimě (Internet 13).  

 

Napajedla – historický hřebčín 

 Zdejší hřebčín má tradici již od roku 1886 a je proslaven hlavně chovem anglických 

plnokrevníků. Návštěva hřebčína je možná ve skupinách a po předchozí domluvě (Marek, 

Sládková, 2008). 

 

Modrá – archeoskanzen 

 Jedná se o hypotetickou rekonstrukci velkomoravského opevněného sídliště 

středního Pomoraví z 9. století. Stavby jsou rozděleny do tří skupin – řemeslnické, 

mocenské a sídlištně-hospodářské. Nechybí ani výběhy pro zvířata a políčka. Koná se zde 

řada akcí s názornými ukázkami řemesel a života starých Slovanů. V okolí archeoskanzenu 

se nachází řada dalších archeologicky významných objektů – např. kostelík z let 830-840 - 

NKP, Králův stůl, aj. (David et al., 2005).  
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Velehrad 

 Je jedním z našich nejvýznamnějších poutních míst. V roce 1205 zde byl založen 

klášter, který má nyní barokní podobu z roku 1735. V roce 1990 navštívil Velehrad papež 

Jan Pavel II. Mezi dalšími církevními stavbami můžeme jmenovat tzv. Cyrilku – kaple sv. 

Cyrila a Metoděje přestavěná v 18. stol., barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1715 

s obrazy I. Raaba, kaple sv. Vendelína a morový sloup z období baroka. Barokní sochy pak 

můžeme vidět i na jiných místech obce (David et al., 2005). 

 

Hrad Buchlov 

 Tato národní kulturní památka patří k největším, nejstarším a nejlépe dochovaným 

hradům na Moravě. Pravděpodobně vznikl již jako pozdně románský v 1. polovině 13. 

století. Hrad představuje rozsáhlý komplex objektů různého stáří, obklopujících tři nádvoří. 

Interiéry obsahují řadu honosně vybavených sálů, mimo jiné lze vidět přírodovědné a 

egyptologické sbírky, knihovnu, galerii soudobého umění, aj. Celek představuje 

neobyčejně zachovaný soubor šlechtického bydlení z období gotiky a renesance. Blízká 

kaple sv. Barbory z roku 1673, později upravená na hrobku hradních pánů, dnes slouží 

jako výstavní prostor (David et al., 2005). 

 

Buchlovice – zámek a zahrada 

 Buchlovický barokní zámek láká návštěvníky nejen svými interiéry či zámeckou 

Galerií vín, ale také nádhernou zahradou. Od dubna do června jsou zde k vidění kvetoucí 

azalky a rododendrony. Od června do konce října je přístupná ojedinělá sbírka fuchsií 

v zámeckém skleníku. Po parku se pyšně procházejí pávi, symbol rodu Petřvaldů. 

Pravidelně se zde konají svatební obřady. Areál tvoří dva zámky – dolní pro panstvo a 

horní, jenž byl určen pro služebnictvo. Buchlovický zámek spolu se zahradami patří do 

seznamu národních kulturních památek (David et al., 2005). 

 

Staré Město – Památník Velké Moravy 

 Tato národní kulturní památka je jedna z našich nejvýznamnějších archeologických 

lokalit. Budova památníku kryje základy velkomoravského kostela z poloviny 9. století. Ve 

stálé archeologické expozici se můžeme seznámit s dějinami Velké Moravy. Nejen 

Památník, ale celé Staré Město nese známky starého slovanského osídlení ze 6. století. 

Podle názorů odborníků byla tato lokalita právě politickým centrem Velkomoravské říše. 

Mezi nejstarší dochované památky se řadí farní kostel sv. Michala z 1. poloviny 13. století, 

v jehož základech byly nalezeny pozůstatky velkomoravské rotundy z 9. století. Nedaleko 

se nachází i další archeologická lokalita Špitálky, kde jsou k vidění základy 

velkomoravského kostela rovněž z 9. století. Zmíněná historická místa jsou veřejně 

přístupná (David et al., 2005). 
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Uherské Hradiště – historické centrum města 

 Město Uherské Hradiště, založeno roku 1257 Přemyslem Otakarem II., je také 

nazýváno srdcem Slovácka. Ze starého centra je zde ještě dnes vidět mnoho památek, např. 

bývalá jezuitská kolej, kostel sv. Františka Xaverského, bývalá židovská synagoga, aj. 

Dominantami města jsou Masarykovo a Mariánské náměstí, jež jsou spojena Prostřední 

ulicí. Současné kulturní dění se soustřeďuje zejména na Slovácké divadlo, Klub kultury, 

Městská kina, Knihovnu B. B. Buchlovana a Slovácké muzeum (David et al., 2005). 

 

Kunovice – vyhlídkové lety a tandemové seskoky 

 Kdo by měl chuť, může se na zdejší krajinu podívat z tzv. „ptačí perspektivy“. A to 

buď z paluby vyhlídkového letounu, nebo je pro odvážnější nabízen tandemový seskok 

z letadla (David et al., 2005). 

 

Kunovice – Letecké muzeum 

 Toto muzeum bylo 

založeno v roce 1970 

členy Slováckého 

aeroklubu. Nejdříve bylo 

budováno jako muzeum 

letounů vyrobených v 

továrně v Kunovicích. 

Později se však letecký 

park rozrostl také o stroje 

jiných výrobců a letouny z 

armády. Dnes zde 

můžeme vidět přes dvacet 

letounů v dobře 

zachovaném stavu –    

Obr. 3 (Internet 14). 

 

Ostrožská Nová Ves – jezera a lázně 

 Obec Ostrožská Nová Ves je známá především sirnatými lázněmi a štěrkovými 

jezery. Lázně, založené v roce 1903, navštěvují pacienti s revmatickým a kožním 

onemocněním. V blízkosti lázní se nachází přírodní památka Lázeňský mokřad (Marek, 

Sládková, 2008). 

 

Uherský Ostroh – zámek, židovský hřbitov 

 Ostrožský zámek dnes slouží pro potřeby města, nemá zámeckou expozici. 

Židovský hřbitov ze 17. století čítá na dvě stovky náhrobků a památník obětem holocaustu 

z roku 1959 (Internet 15). 

 

Obr. 3 Letecké muzeum Kunovice (Internet 22) 
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Veselí nad Moravou – zámek a hvězdárna 

 Renesanční zámek a přilehlý zámecký park lze navštívit pouze za účelem příjemné 

procházky. Hvězdárna nabízí vzdělávání a přednášky v oboru astronomie a příbuzných 

věd. Je otevřena každý pátek po celý rok (Marek, Sládková, 2008). 

 

Vnorovy – lanovka pro lodě 

 Blízko obce se nachází technický unikát – křížení Baťova kanálu s řekou Moravou. 

Lanovka sloužila člunům pro překonání silného proudu řeky a rozdílné výšky hladin. K 

vidění jsou už jen zbytky strojního zařízení lanovky (Marek, Sládková, 2008). 

 

Strážnice – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy 

 Muzeum je vlastně skanzen, který seznamuje návštěvníka se způsobem života a 

bydlení lidu na Slovácku. Je také místem mnoha kulturních akcí. Celkem je zde umístěno 

64 objektů v terénu, který díky vysázené 

zeleni odpovídá tehdejší době (Internet 16). 

 

Petrov – vinné sklepy Plže 

 K vidění je okolo 80 vinných sklepů 

budovaných od 15. století. Jedná se o 

nejhodnotnější soubor vinných sklepů u nás. 

Areál připomíná samostatnou vesničku a je 

přístupný po celý rok (Internet 17).  

 

Sudoměřice – Výklopník  

 Technická památka – viz Obr. 4,  

sloužila k překládání lignitového uhlí 

přiváženého z nedalekého dolu Tomáš 

v Ratíškovicích. Uhlí bylo překládáno 

z vagonů do lodí, které se plavily po Baťově 

kanálu do Otrokovické elektrárny (Internet 18). 

 

Skalica – městská památková zóna 

 O bohaté historii města Skalica svědčí množství památek v centru, jež si dodnes 

zachovalo svůj starobylý ráz. K nejvýznamnějším patří klášter františkánů, klášter 

milosrdných bratří, Mlýn bratrů Pilaříků a mnoho dalších (Marek, Sládková, 2008).  

 

Hodonín – Masarykovo muzeum, lázně, ZOO 

 Ve městě Hodonín se návštěvníkovi nabízí hned několik míst, která stojí za 

návštěvu: Masarykovo muzeum, Muzeum naftového dobývání a geologie otevřeného od 

dubna do října, Zámek Hodonín s prohlídkou interiérů a expozicí o T. G. Masarykovi, 

Lázně Hodonín, Zoologická zahrada a mnoho dalších (Marek, Sládková, 2008).  

Obr. 4 Výklopník (Internet  2)  



 Lenka Těthalová: Baťův kanál v proměnách času  

2013                                                                                                                                                                   22 
 

5 MOŽNOSTI VYLEPŠENÍ PLAVBY PO BAŤOVĚ KANÁLU  
 

 Ačkoliv by se mohlo zdát, že tato turistická vodní cesta je ideálním místem pro 

strávení volných chvil, je nutno podotknout, že i zde se nachází několik „slabých stránek“, 

které by stály nejen za zmínku, ale i za úvahu o jejich napravení.  

 V textu níže jsou uvedeny ty případy, které jsou, co se turismu týká, nežádoucí. Na 

druhé straně je ovšem pravdou, že provoz na Baťově kanále, i přes tyto nedostatky, není 

nijak narušen.  

 

5.1 Nedostatek kotvících zařízení 
 

Pod pojmem kotvící zařízení je myšlen přístav nebo přístaviště. Jejich nedostatek 

především v severní části kanálu má za následek jednoduše řečeno „odliv“ turistů ze 

severní části kanálu do jižní. Pro příklad: Jihomoravský kraj nabízí celkem 4 přístaviště, 

sloužící pouze ke krátkodobému kotvení (plus 7 přístavů, v nichž je také možnost 

krátkodobého kotvení). Oproti tomu Zlínský kraj disponuje celkem 7 přístavišti, ale pouze 

3 přístavy o malé kotvící kapacitě.  

V průběhu hlavní plavební sezony se vyskytuje situace, kdy je přes noc drtivá 

většina lodí zakotvena právě v přístavech v jižní části Baťova kanálu. Je to dáno tím, že 

návštěvníci nehledají pouze místo k zakotvení lodi, ale také určité zázemí, ubytování, 

možnost občerstvení, které jim přístaviště nenabídnou. Nastává tak situace, kdy těch 

několik málo přístavů má přes noc doslova přeplněnou kapacitu.  

Dalším faktem je, že některé části vodní cesty, jež nemají vhodná kotvící zařízení, 

slouží pouze jako transportní stezky, jimiž turisté pod tlakem časově omezeného provozu 

plavebních komor často jen proplouvají. Samozřejmě s tím souvisí zkracování doby pobytu 

i ušlý zisk hlavně v severním úseku kanálu a to právě kvůli nedostatku nabízeného zázemí. 

Mezi tyto úseky patří úsek Uherský Ostroh – Kostelany nad Moravou, do určité míry úsek 

Spytihněv – Otrokovice a do vybudování PK Bělov také zdrž jezu Bělov.  

Nutno zmínit, že v severní části Baťova kanálu, tedy od Veselí nad Moravou po 

Kroměříž, se nachází celkem 3 přístavy (Spytihněv, Staré Město a Uherské Hradiště), 

z nichž žádné oficiálně nenabízí možnost dlouhodobého kotvení a pouze jedno přístaviště 

zaručuje ochranu lodí před povodní (kapacita ochranného přístaviště Babice je však velmi 

omezena - cca 3 lodě). 

 

Pozn.: V severní části vodní cesty se nachází půjčovny lodí pouze ve Spytihněvi a ve 

Starém Městě. Oproti tomu na jižní straně je půjčování lodí umožněno v přístavech ve 

Veselí nad Moravou, Vnorovech, Strážnici, Petrově, Sudoměřicích, Skalici (SK) a 

v Hodoníně. 
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Co se týče kotvících přístavů, turisté plavící se po Baťově kanálu více uvítají tzv. 

bazénové a hranové přístavy – viz Obr. 5 a Obr. 6. Bazénový přístav se v severní části 

kanálu nevyskytuje vůbec, v jižní části se vyskytuje přístav bazénového i hranového typu s 

poměrně vyššími kotvícími kapacitami (např. delší hranová přístaviště nebo více 

prostranství k zaparkování lodi). U těchto dvou typů přístavů se také nachází zázemí pro 

turisty (infrastruktura a služby), což je dalším důvodem pro zastavení. Bazénové přístavy 

mívají větší kapacitu pro kotvení lodí. Hranové přístavy jsou také využívány, ovšem 

většinou na kratší dobu. Výjimečně se používají pro kotvení v noci. Jejich nevýhodou 

může být situace, když se loď špatně přiváže (zajistí) ke břehu a v důsledku proudů je 

odnesena na jiné místo. Dalšími nevýhodami jsou malá kapacita a nutnost přemístění lodi, 

když přijíždí velká výletní loď, která chce u hrany zastavit.  

 

 
Obr. 5 Hranové přístaviště   

 
Obr. 6 Bazénový přístav   
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5.2 Navrhované lokality pro stavbu kapacitních ochranných přístavů 

  

Vzhledem k neustále se navyšujícímu počtu návštěvníků Baťova kanálu a s tím 

spojeného narůstajícího množství člunů je třeba, aby se i úměrně zvyšovaly kotvící 

kapacity na vodní cestě. Návrhů na rozšíření či vybudování nových kapacitních přístavů je 

hned několik.  

 

Jedná se např. o: 

 

 Petrov 

 Napajedla Pahrbek 

 rozšíření kapacity přístavu Veselí nad Moravou 

 Babice 

 Kroměříž (realizace po dokončení nebo souběžně s realizací PK Bělov) 

 Hodonín - realizace po dokončení nebo souběžně s realizací PK Rohatec a PK 

Hodonín (Durďák, 2012) 

 

Pokud by došlo k vybudování těchto přístavů, jistě by bylo vhodné při jejich realizaci 

počítat i s výstavbou doprovodné infrastruktury, která v těchto místech chybí. Tato 

infrastruktura by byla tvořena: čerpacími stanicemi pohonných hmot, plochami 

k manipulaci, odčerpávacími stanicemi splaškových nádrží, plochami pro umístění lodí 

mimo plavební sezónu, plochami a halami za účelem opravování plavidel, sjezdy do vody, 

aj.  

 

a) Důvody pro přístav v lokalitě Napajedla Pahrbek 

 

 Toto přístaviště je tvořeno pevným molem a bezbariérovým přístupovým 

chodníkem. Ačkoliv se zde nachází celkem kvalitní nově vybudované zázemí (bufet, 

chatky, sprchy, plocha pro stanování, sportovní vyžití, půjčovna kol), stále zde chybí 

laicky řečeno „místo pro zaparkování lodí“, kterých se zde v letních měsících sjíždí 

dostatek. Bohužel jen málo z nich zde kvůli malé kapacitě přenocuje. Zájem turistů o tuto 

lokalitu roste i díky nedalekému Zámku Napajedla nebo Hřebčínu Napajedla. Dalšími 

důvody pro zastavení jsou místní restaurace, popř. další možnosti nakoupení potravin a 

jiného zboží. 

 Toto místo bylo již v minulosti využíváno k rekreačním účelům. V 60. letech 20. 

století začala výstavba rekreačního střediska Pahrbek, dokončená roku 1967. V 80. letech 

byla zahájena říční plavba lodí z Pahrbku do Otrokovic a zpět. Budovy vystavěné 

v průběhu 60. let, třebaže již zrekonstruované, stojí na svém místě dodnes (Internet 19).  

 

 Návrh: Kotvení lodí by zde bylo možné, jelikož se v těsné blízkosti rekreačního 

centra Pahrbek nachází slepé rameno řeky Moravy – Obr. 7. Pokud by se toto rameno 
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napojilo na Moravu, bylo by zde vytvořeno kotviště o značné kapacitě. Napojení na řeku 

by ovšem vyžadovalo výstavbu mostku přes toto napojení, jelikož tudy vede cyklostezka – 

Obr. 8.  

 

Pozn.: Slepé rameno je sice určeno ke koupání, avšak rozbor vody z loňských let ukazuje 

pozitivní nález sinic a vodního květu (Internet 20).       

 

 
Obr. 7 Slepé rameno u Pahrbku   

 
Obr. 8 Vzdálenost mezi slepým ramenem a řekou Moravou 
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b) Důvody pro vybudování přístavu v lokalitě Babice 

 

 Přístaviště v Babicích je vhodné pro zvýšení kotvících kapacit hned z několika 

důvodů: jednak se jedná o velmi frekventované území, ať již z pohledu vodní turistiky, 

nebo díky využití cyklostezky, která je zde nově vybudována v úseku Spytihněv – 

Kostelany nad Moravou. Lokalita je zvláště vhodná pro vybudování doprovodné technické 

infrastruktury (zaměřené na základní opravy lodí), jelikož se nachází mimo obec. Nová 

budova u přístaviště byla otevřena v roce 2006. Nabízí občerstvení, sprchu a WC. Také se 

v přímé blízkosti přístaviště nachází prostory vhodné ke stanování. V obci Babice se 

nachází čtyři restaurace, motorest a ubytovna. Místo je tedy ideální pro další rozvoj. 

 

 Návrh: V blízkosti přístaviště se nachází dvě slepá ramena řeky Moravy, z nichž  

jedno, které je od přístaviště vzdáleno jen asi 100 metrů, by mohlo sloužit ke kotvení lodí – 

Obr. 10. Nachází se na protějším břehu, na který by bylo možné se dostat přes most, který 

je od přístaviště vzdálen asi 220 metrů – Obr. 9. Slepé rameno by se ovšem muselo napojit 

na vodní cestu – Obr. 11. Na březích ramena by bylo vhodné zhotovit alespoň dřevěné 

molo pro pohyb osob a pro ukotvení lodí zapustit kotvící lana. Také by bylo vhodné 

uvažovat o zpevnění břehu slepého ramena, kvůli narušení jeho stability v důsledku 

kotvení. Celková vzdálenost od slepého ramena do přístaviště by byla přibližně 350 metrů. 

Kapacita pro kotvení by ve slepém rameně mohla nabídnout až desítky nových kotvících 

míst (samozřejmě podle míry vybudování). 

Co je třeba brát u této lokality v potaz, jsou chatky na okrajích ramena, které však 

nelemují rameno po celém jeho obvodu. Ideální by asi také nebyla vzdálenost, kterou by 

návštěvníci museli ujít, aby si zakotvili svou loď. S tím je také spojen strach o svoji loď, 

kterou by turisté neměli „pod dohledem“. Tento problém by ovšem mohl být vyřešen díky 

možným kontrolám a hlídačům v okolí kotvení. 

 

  
Obr. 9 Most přes Baťův kanál u Babic 
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Obr. 10 Slepé rameno u Babic 

        

 

Obr. 11 Vzdálenost mezi řekou a ramenem, v pozadí mostek 
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c) Důvody pro vybudování přístavu u plavební komory Kunovský les 

 

 Okolí plavební komory Kunovský les je přímo ideální pro další rozvoj. Tomu 

nahrává  nejen skutečnost, že se tato lokalita nachází blízko Starého Města, ale i existence 

původního baťovského domku (využívala ho obsluha plavební komory), jakožto jediné 

příbřežní infrastruktury využívané zejména turisty – místní podnik „Zašívárna U Osla“. 

Dalšími důvody pro rozvoj lokality je cyklostezka lemující břeh Moravy, infrastruktura 

v blízkosti baťovského domku, která spočívá v sociálním zařízení, restauraci, ubytování, 

kempu a vinném sklepě. V blízkosti se také nachází archeologické naleziště Velké Moravy 

– Špitálky. V budoucnu je zde plánována revitalizace slepých ramen Moravy (obnova 

ekosystému) s úmyslem obnovení funkčnosti ramen. Také by zde měla vzniknout nová 

odpočinková místa pro návštěvníky a naučné stezky.  

 Zmíněné atraktivity by jistě přitáhly pozornost kolem se plavících turistů. Toto 

místo by nejen přineslo více finančních prostředků, ale bylo by i vhodným kotvištěm, které 

by zamezilo přeplnění kapacity například ve Veselí nad Moravou. V přímém okolí se 

nachází volná prostranství, která by mohla být využívána pro kempování nebo pro základní 

opravy lodi. 

 

 Návrh: V blízkosti plavební komory Kunovský les se nachází slepá ramena řeky 

Moravy – Obr. 13, která jsou využívaná pouze pro lov ryb. Bylo by vhodné napojení těchto 

ramen (nebo alespoň jednoho z nich) na Moravu. V okolí se nachází převážně pole, takže 

realizace by byla možná. Jediným problémem by mohla být výstavba mostku přes toto 

napojení, jelikož tudy vede cyklostezka – Obr. 12. Napojením Moravy na slepé rameno by 

vzniklo tzv. bazénové přístaviště. Bylo by ovšem třeba výstavby alespoň dřevěného mola 

kolem vnějšího břehu mrtvého ramena a zapuštění pacholat nebo rohatinek pro přivázání 

lodí. 

 Dalším možným řešením by byla výstavba tzv. hranového přístaviště při pravém 

břehu Moravy – Obr. 14. Vzhledem k provozování podniku „Zašívárna u Osla“ je škoda, 

že zde turisté nemají kde zastavit s lodí.  

 

 
Obr. 12 Vzdálenost mezi slepým ramenem a řekou 

 



 Lenka Těthalová: Baťův kanál v proměnách času  

2013                                                                                                                                                                   29 
 

 

 

 
Obr. 13 Slepé rameno u Kunovského jezu

 

Obr. 14 Chybějící hranové přístaviště před plavební komorou 
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5.3 Klady a zápory Baťova kanálu (SWOT analýza) 
 

Silné stránky Baťova kanálu 

(Strengths) 

Slabé stránky Baťova kanálu 

(Weaknesses) 

 Vysoká návštěvnost (i cizinci). 

 Celých 53 km vodní cesty. 

 Levná plavba, komorování 

zadarmo. 

 Možnost vypůjčení lodí. 

 Pravidelné plavby velkých lodí. 

 Bezbariérový přístup v některých 

přístavech a přístavištích. 

 Množství kotvících kapacit 

v Jihomoravském kraji. 

 Proplouvání krásnou přírodou. 

 Zajímavosti v okolních obcích. 

 Kvalitní zázemí v přístavech na 

BK. 

 Možnost zapůjčení lodi od 18 let 

bez zvláštního průkazu. 

 Dobrá informovanost – informační 

centra, www stránky,… (plavební 

atlas). 

 Omezená kapacita lodí k vypůjčení. 

 Nedostatek dlouhodobých kotvících 

kapacit ve Zlínském kraji. 

 Snaha nočního kotvení v přístavech 

 tzv. transportní úseky. 

 Omezený provoz plavebních komor. 

 Čekací fronty u plavebních komor. 

 Chybějící příbřežní hrany u 

plavebních komor. 

 

 

Hrozby Baťova kanálu 

(Threats) 

Příležitosti Baťova kanálu 

(Opportunities) 

 Záplavy. 

 Znečištění. 

 Neohleduplní turisté. 

 Technické problémy                          

(např. komorování). 

 Špatné počasí  horší sezóna. 

 

 Slepá ramena využít pro kotvení 

lodí. 

 Další rozvoj na BK (infrastruktura 

při okolních obcích). 

 Prodloužení plavby (Hodonín, 

Kroměříž). 

 Více informací o BK veřejnosti 

(např. poutače na otevření plavební 

sezóny). 

 Reklama (Toffiffe). 
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5.4 Anketa 
 

 Dotazníky byly vyhotoveny internetovou aplikací www.survio.cz a rozeslány 

převážně pomocí internetového odkazu nebo předány v tištěné verzi. Průzkum probíhal od 

22. března do 16. dubna 2013 (celkem 26 dní). Dotazník byl předán, či rozeslán 150 

respondentům, z nichž odpovědělo celkem 109.  

 Z přijatých vyplněných dotazníků vyplývá, že průměrný věk respondentů byl mezi 

18 – 26 lety, poměr mužů i žen byl vyrovnaný, nejčastější nejvyšší dosažené vzdělání byla 

střední škola s maturitou a nejvíce respondentů pocházelo ze Zlínského a Jihomoravského 

kraje. Naprostá většina již někdy slyšela o Baťově kanálu a také správně zodpověděla, že 

se nachází na území Jihomoravského a Zlínského kraje. U otázky „Kdo byl iniciátorem 

výstavby BK“ byla správná odpověď Tomáš Baťa, mnoho respondentů však také 

odpovědělo Jan Antonín Baťa, který stavbu po smrti svého nevlastního bratra zrealizoval. 

Ne každý však věděl, kdy stavba proběhla a pro přepravu jaké komodity sloužila. Polovina 

dotazovaných uvedla, že v minulosti plula po Baťově kanálu, a to nejčastěji 1 – 2 krát - 

většina byla s plavbou spokojena a uvedla, že by ráda plula znovu. V otázce, co se jim 

nelíbilo na BK, kdy bylo možno uvést i více možností, bylo nejčastěji zaškrtnuto chybějící 

přístaviště u zajímavých míst a některých obcí, nedostatek míst s občerstvením a provozní 

doba plavebních komor. Mnoho respondentů bylo ovšem s uvedenými možnostmi 

spokojeno. V následující otázce bylo respondenty uvedeno, co pokládají za největší 

lákadlo na BK. Jednoznačně nejvíce odpovědí získala okolní příroda, odpočinek a relaxace 

u vody a zajímavá okolní města a obce (památky, kulturní vyžití). Naprostá většina 

respondentů nikdy neslyšela a tudíž se ani neúčastnila Odemykání či Zamykání plavební 

sezony. Jen pět respondentů ze 109 se těchto akcí zúčastnilo. Poslední otázka se týkala 

cyklostezky při Baťově kanálu a jejího využití. Cyklostezka je všeobecně velmi vytížená, 

ovšem 60 % respondentů uvedlo, že ji nevyužívá. 

 Podrobné výsledky ankety včetně grafů jsou k nahlédnutí v Příloze I. 
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6 VLIV BAŤOVA KANÁLU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A MOŽNOSTI 

JEJICH NÁPRAVY 
 

 Ačkoliv byl Baťův kanál zbudován jako plavební a závlahový, v dnešní době se už 

bohužel pro závlahy okolních luk nepoužívá. Pro zachování společenstev rostlin a 

živočichů na plavebním úseku je nutné sledování, průběžné vyhodnocování a provedení 

opatření tak, aby byla eliminována zátěž na životní prostředí (Čmelík et al., 2003). 

 

6.1 Doporučená opatření, která by mohla zlepšit ekologickou situaci na 

kanálovém úseku vodní cesty 

6.1.1 Opatření technického rázu 

  

Na všech úsecích je nutné aktivně vytvářet tzv. „místa minimálního úkrytu“. Jsou to 

místa, či pásy při březích, která budou chráněna před ničivým působením vln a před 

potenciálním najížděním lodi. 

Nejvhodnějším způsobem se zdá využití kmenů stromů (vrb) z prořezávek břehů. 

Toto opatření by bylo vhodné provést každých 100 m kanálu, zejména na hůře přístupných 

březích ze souše. Konečná podoba by vypadala tak, že by se toto opatření střídalo po obou 

březích, a to po 50 m na levém a na pravém břehu (Čmelík et al., 2003). 

 

6.1.2 Opatření organizační a osvětová 

 

 Nejen plavba a bagrování sedimentů, ale také sečení porostů na hrázích představují 

ohrožení vodních druhů organismů, které jsou vázány zejména na příbřežní linii vodní 

vegetace. V roce 2002 byly v nevhodnou dobu (v červnu) vysečeny porosty na levém 

břehu mezi Veselím a Vnorovy. Následkem bylo narušení přirozeného úkrytu slípek 

zelenonohých. Ta hnízda, která byla takto odkryta, byla v naprosté většině ptáky opuštěna 

nebo byla zničena predátory. Proto by se mělo sečení hrází provádět nejdříve počátkem 

července. Od mokřadní vegetace je nutno ponechávat pás široký 0,5 – 1,0 m. Tím by se 

mělo zachovat mokřadní rostlinstvo, které umožňuje bezpečný úkryt hnízd i mláďat 

vodních ptáků a dalších živočichů. 

 Mělo by se zamezit většímu kolísání vodní hladiny. Příkladem bylo neúnosné 

kolísání v roce 2002 v úseku mezi Veselím a Vnorovy. Toto kolísání zapříčinilo, že jistá 

část mokřadní vegetace byla po určité období prakticky na suchu, a to včetně hnízd slípek 

zelenonohých, kterou ptáci opouštěli. Je nutné, aby kolísání vodní hladiny v kanále bylo 

udržováno v rozmezí max. 10 cm. Je to nezbytné zvláště v době hnízdění mezi dubnem a 

červnem. 

 Nevědomost návštěvníků plavebního kanálu o negativních následcích ať už rychlé 

plavby, nebo případnému najíždění do vegetace, by mohly změnit např. plakáty, umístěné 

u plavebních komor nebo na mostech, které návštěvníci podjíždí. Na ceduli by byl 
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vyobrazen člun nasunující se na břeh, na kterém je průřez vegetací s ukrytým hnízdem 

slípky. Nápis: Buď ohleduplný k přírodě – Obr. 15 (Čmelík et al., 2003). 

 

 
Obr. 15  Návrh cedule k zamezení najíždění na břeh (Originál, 2013) 

6.1.3 Realizovaná opatření 

 

 Na konci roku 2002 bylo realizováno na plavební komoře ve Veselí nad Moravou 

zařízení, které zajišťuje samoobsluhu plavební komory a trvale udržuje vyrovnanou vodní 

hladinu v úseku Veselí – Vnorovy. Bylo tak provedeno na základě dlouhodobých stížností 

provozovatelů plavby, ekologů a zemědělců. Ustálení vodní hladiny by mělo vést ke 

zlepšení kvality celého úseku (Čmelík et al., 2003). 

Na rozvoji Baťova kanálu se významně podílí Zlínský a Jihomoravský kraj. 

Z dotací Zlínského kraje se před sezonou v roce 2012 opravilo opevnění kanálu v úseku 

Babice – Spytihněv za 2,95 milionu Kč, dále levobřežní hráz po odstranění pařezů 

Morava-Napajedla v částce asi 190 000 korun a za 

650 000 Kč opevnění v úseku Staré Město – Huštěnovice. 

 Také výstavba nových přístavišť – Strážnice, 

Sudoměřice – Výklopník, Staré Město, Spytihněv a 

přístavní infrastruktury u jezu Kunovský les, výrazně 

zvedla možnosti kotvení lodí, což by se mělo odrazit na 

spokojenosti návštěvníků. V plavební sezoně v roce 2012 

přibylo nové a jednotné označení všech přístavišť pomocí 

tabulí – viz Obr. 16, na kterých je název přístaviště, 

kilometráž, vzdálenost k dalšímu nejbližšímu přístavišti po 

i proti proudu a piktogramy s nabízenými službami. 

Tabule mají reflexní provedení, takže jsou dobře patrné i 

ve tmě (Macík, 2013). 
Obr. 16 Ukázka nové tabule s 

piktogramy 
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7 ZÁVĚR  
 

 Baťův kanál je vodní cesta, která se nachází v regionu Slovácko. V minulosti byl 

využíván hlavně pro nákladní plavbu. V dnešní době je ovšem využíván výhradně turisty, 

kteří se po kanále mohou plavit buď na vlastní, nebo vypůjčené lodi, anebo lodí výletní.  

 

Baťovo vodní dílo je v současnosti využíváno nejen jako transportní vodní cesta 

mezi jednotlivými městy a vesnicemi, ale je také i místem, díky kterému zde návštěvníci 

tráví svou dovolenou. Obrovským lákadlem pro turisty je okolní příroda, levná plavba a 

možnost kormidlování lodi.  

 

K významnému rozvoji Baťova kanálu přispěje prodloužení ke Kroměříži skrz 

plavební komoru Bělov, a napojení vodní cesty na úsek vedoucí k Hodonínu přes plavební 

komoru Rohatec. Tím vznikne vodní cesta o celkové délce přibližně 76 km.  

 

 Bakalářskou práci na téma Baťův kanál v proměnách času jsem si vybrala proto, 

jelikož žiji v regionu Slovácko a vodní cesta je mi dobře známa – několikrát jsem plula 

výletní lodí po kanálu a také využívám kolem vedoucí cyklostezku. Také jsem se o tomto 

vodním díle a okolních místech chtěla dozvědět více. 

 

 Hlavním cílem této práce bylo poukázat na nedostatek míst pro zastavení lodí ve 

Zlínském kraji a současně navrhnutí nových přístavišť ke kotvení a s tím související 

doprovodné infrastruktury. K lokalitám, které byly ať již pro kotvení, nebo jen pro 

zastavení navrženy, patří Napajedla Pahrbek, kde by se pomocí napojení vodní cesty na 

slepé rameno zvýšila kotvící kapacita. Dále přístaviště Babice, ve kterém bylo opět 

navrhnuto propojení vodní cesty se slepým ramenem. Poslední návrh se týkal vytvoření 

kotvících kapacit u plavební komory Kunovský les a to buď využitím blízkého slepého 

ramena, nebo prodloužením přístavní hrany.  

 

Pomocí SWOT analýzy byly definovány nejen stinné a silné stránky vodní cesty, 

ale také její hrozby a hlavně příležitosti, jež by se mohly v následujících letech zrealizovat. 

K silným stránkám patří hlavně levná plavba a poměrně dlouhý úsek vodní cesty, jež mají 

zásadní vliv na počet návštěvníků. Velkou výhodou je také okolní příroda a zajímavosti, za 

kterými se turisté mohou vydat. Velmi pohodlná je také možnost zapůjčení lodě přímo 

v půjčovnách při Baťově kanálu a také kvalitní zázemí v přístavech. Negativa na vodní 

cestě mají podobu např. omezeného provozu plavebních komor, nedostatku kotvících 

kapacit zejména ve Zlínském kraji nebo omezené kapacity lodí k vypůjčení. Často se stává, 

že si turista dostatečně dopředu nezajistí vypůjčení lodě, a pak jsou již všechny lodě 

zapůjčeny. Značný odliv turistů pro Zlínský kraj, který je způsoben nedostatkem kotvících 

kapacit, má za následek tzv. transportní úseky, neboli místa, kterými turisté bez zastavení 

pouze projíždí. K hrozbám Baťova kanálu se řadí zvláště špatné počasí, jež ovlivňuje 

návštěvnost přístavů a přístavišť, která slouží jednak pro účely posádky lodí, jednak pro 
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cyklisty. Možnými hrozbami mohou být také povodně či znečištění vody. Mezi příležitosti 

patří především dokončení výstavby plavebních komor v Bělově a Rohatci, čímž dojde 

k prodloužení vodního díla. Dalšími možnými plány do budoucna by mohlo být využití 

slepých ramen řeky Moravy pro kotvení lodí a také další rozvoj infrastruktury na Baťově 

kanálu.  

 

Součástí práce bylo i vytvoření ankety, pomocí níž vyšlo najevo, že Baťův kanál 

znají lidé jak na Moravě, tak v Čechách. Bohužel ne každý již správně odpověděl na 

otázky týkající se období výstavby a iniciátora tohoto díla. V dalších otázkách bylo 

dotazováno na atraktivity, jež jsou na Baťově kanálu z pohledu turisty ty nejlákavější, ale 

také na to, co postrádali při plavbě po této vodní cestě.  

 

Budování nových přístavišť a kotvících kapacit zejména ve Zlínském kraji bude mít 

v budoucnu velký vliv na rozvoj Baťova kanálu. Každé nově vybudované přístaviště 

doprovázené patřičnou infrastrukturou naláká na dané místo nejen nové investory a 

návštěvníky, ale samozřejmě i finanční prostředky.  
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