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Baťov kanál 

(Česká republika, Morava) 

Kroměříž – Velehrad – Strážnice – Petrov/Plže - Skalica – Holíč – Kopčany – Mikulčice 
 

03.06. - 05.06.2022 
(3 dni/2 noci) 

                
Baťov kanál je lemovaný cyklocestou dlhou viac ako 80 km, na ktorú nadväzujú trasy v okolí, vrátane Moravských 
vínnych ciest. Cyklocesta má prevažne asfaltový povrch a vedie takmer po absolútnej rovine s prehľadným 
terénom.   
"Baťák" ponúka atraktívnu a netradičnú možnosť, ako poznať kraj okolo rieky Moravy od hanáckych Atén – 

Kroměříže až po Hodonín. Prebicyklujeme krajom popri tejto historickej vodnej ceste s funkčnými plavebnými 

komorami. Čakajú nás nevšedné zážitky, pamiatky, miestny folklór a dobré vínko, či unikátne technické pamiatky 
v prístavoch kanála. Na záver výletu čakajú na nás aj cyklotrasy pokračujúce z Moravy na Slovensko do okolia 
Skalice a Holíča.      
                                                       

1. deň (piatok, 03.06.2022) 
 
etapa č. 1: Kroměříž (prehliadka historického centra mesta, návšteva Kvetnej záhrady – UNESCO) – moravským 
cyklochodníkom cez Otrokovice do mesta Napajedla (zámok, žrebčín) – Spytihněv, Babice (plavebné komory) – 
Staré mesto (Uherské Hradiště) – Modrá (archeoskanzen, vodný tunel).   
Ubytovanie: Uherské Hradište a okolie.   
etapa č. 1 = 40 km 
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2. deň (sobota, 04.06.2022) 
 
etapa č. 2: Modrá – Velehrad (pútnické miesto, bazilika) – Staré Město – Kostelany nad Moravou – Uherský Ostroh 
– Veselí nad Moravou – Vnorovy (prístav, plavebné komory) – Strážnice (zámok, skanzen). Ubytovanie v Strážnici. 
Večerný program: plavba loďou po Baťovom kanále pri západe slnka (nie je v cene zájazdu). 
etapa č. 2 = 42 km 

 
3. deň (nedeľa, 05.06.2022) 
 
etapa č. 3: Strážnice – Petrov/Plže (maľované vínne pivnice) - prístav Sudoměřice/Výklopník (technická pamiatka) 
- prístav Skalica - Skalica mesto (ukážka výroby + ochutnávka trdelníka, nie je v cene zájazdu) – Holíč (zámok) – 
Kopčany/kostolík sv. M.Antiochijskej – Kopčany/cisársky a kráľovský žrebčín - Kopčany/cyklomost do 
Mikulčíc/Slovanské hradisko -  naloženie bicyklov v Mikulčiciach a odchod do Bratislavy. 
etapa č. 3 = 40 km    

 
 
   
 
 



 
Etapy v km: 
 

1. deň: 40 km 
2. deň: 42 km 
3. deň: 40 km 

 
spolu km:   122 km 
 
POVRCH/PROFIL: po značených asfaltových cyklochodníkoch, miestami po asfaltových cestách medzi dedinami a 
čiastočne po poľných cestách (klasické cesty po dedinách s malou premávkou, miestami oddelený cyklochodník). 
Profil rovinatý. 

 
BICYKLE: vhodné pre všetky typy bicyklov 

 
OBTIAŽNOSŤ: ľahká 

                                  

CENA: xxx EUR   
 

CENA ZAHŔŇA: 

• Autobusovú dopravu z/do Bratislavy 

• Prepravu bicyklov cyklovozíkom 

• 2 x ubytovanie 

• 2 x raňajky 

• Sprievodcu CK 

• Poistenie proti insolventnosti CK 
 
CENA NEZAHŔŇA: 

• Ostatnú stravu okrem uvedenej 

• Prípadné vstupy 

• Cestovné komplexné poistenie 

• prípadná hotelová (pobytová) taxa   
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


