PLAVEBNÍ KOMORY

Staré Město u Uherského Hradiště

Ostrožsko
turistika na řece Moravě
Vlny narážejí do lodi, díváte se na ně a víte, že nikam nemusíte. Na palubě lodi plyne čas pomaleji. Plavba lodí je skvělým
zážitkem, ať už se necháte vézt, nebo řídíte loď sami. Baťův kanál je vodní cesta, která vznikla ve třicátých letech 20. století
a sloužila především pro účely nákladní plavby, dnes však již slouží výhradně k rekreaci. Podél Baťova kanálu vede také
krásná cyklostezka dlouhá více než 80 km. Plavbu lodí tak můžete kombinovat s výlety na kole a vychutnat si krásu okolní
krajiny ze všech stran.

Vplouvání do plavebních komor a vyplouvání z nich
Při vplouvání a vyplouvání z plavební komory musí plavidla snížit rychlost. Po dobu stání v plavební komoře musí být kotvy
úplně zdviženy a plavidla musí být uvázána tak, aby nenarážela do příslušenství plavební komory nebo jiných plavidel. Používání odrazníků je povinné. Nezapomeňte také dodržovat bezpečný odstup od ostatních plavidel. Vplouvání a vyplouvání
z plavební komory je řízeno optickými signály.

Světelná signalizace:
Zákaz
proplutí

Zákaz proplutí
na delší dobu

Komora se připravuje
pro tento směr, zákaz
– připravit k proplutí

Proplutí
povoleno

Kunovský les

Světelná signalizace může být nahrazena signálními znaky.
Nahrazuje jedno nebo dvě
červená světla

Nedakonice

Uherský Ostroh

Nahrazuje jedno nebo dvě zelená
světla

Pokud nejsou světelná signalizace ani signální znaky v provozu je proplutí
bez pokynu obsluhy zakázáno.
Přístavy a přístaviště
Staré město u Uherského Hradiště – přístav
Uherské Hradiště – přístaviště
Kostelany nad Moravou - přístaviště
Uherský Ostroh – přístaviště U Splavu
Uherský Ostroh – přístaviště U Fryčků
Veselí nad Moravou – přístav
Veselí nad Moravou – přístaviště Hvězdárna
Veselí nad Moravou – přístaviště Ranch Mississippi River
Vnorovy – přístav
Strážnice – přístav

Slovník pro turisty na vodě

Veselí nad Moravou

Přístav
Místo, které slouží k dlouhodobému kotvení plavidel. U přístavů bývá i zázemí - občerstvení, sociální zařízení a možnost
ubytování. V areálu přístavů nebo v jejich blízkosti bývají i sjezdy pro lodě.
Přístaviště
Slouží ke krátkodobému kotvení. Pokud je přístaviště opatřeno dodatkovou tabulkou JEN SE SOUHLASEM SPS,
je zde možno kotvit jen maximálně 24 hodin.
Plavební komora
Zařízení, umožňující plavidlům pohyb ve vertikálním směru (nahoru, nebo dolů). Tímto způsobem se plavidla mohou
dostat přes místa s velkým spádem, nebo tam kde se hladina skokově mění (jezy).

Půjčovna lodí Přízámčí Uherský Ostroh
Vyzkoušejte si, jaké je to být kapitánem lodi. Plavba lodí je skvělým
zážitkem, ať už řídíte loď sami, nebo se necháte vézt.
Nabízíme:
- 2 motorové lodičky se zastřešením – Ouklejka a Parmička
- kompletní vybavení pro provoz a bezpečnost
- proškolení v manipulaci s lodí
- tipy na výlety, mapy a turistické informace
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: +420 572 503 960, +420 724 159 213
E-mail: tic@ostrozsko.cz

Vnorovy

www.ostrozsko.cz
Kontakty
DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova
kanálu a vodní cesty na řece Moravě
Masarykovo náměstí 21
686 70 Uherské Hradiště
E-mail: durdak@batacanal.cz
www.batacanal.cz

Strážnice

Informační centrum Přízámčí Uherský Ostroh
Zámecká 24
687 24 Uherský Ostroh
Tel.: +420 572 503 960, +420 724 159 213
E-mail: tic@ostrozsko.cz
www.ostrozsko.cz

Informační centrum Baťova kanálu
Zámecká 2
698 01 Veselí nad Moravou
Tel.: +420 518 325 330
E-mail: abk@batacanal.cz
www.batacanal.cz
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Turistika na řece Moravě
Ostrožsko.

