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ZnojmoRegion zve na letní dovolenou u vody  

Nejen místní, ale i turisté a návštěvníci Znojemska a Podyjí určitě ocení nový přehled míst vhodných 

ke koupání a letní rekreaci u vody.  

Sestavila jej destinační společnost ZnojmoRegion, jejímž 

posláním je podpora a propagace cestovního ruchu celého 

Znojemského okresu.  

Kromě oblíbených venkovních plováren a koupališť 

s tobogány, skluzavkami či skokanskými můstky najdete 

v přehledu nazvaném „Léto u vody“ i přehrady a vodní 

nádrže, rybníky a biotopy anebo zatopené lomy a pískovny. 

Celkem jde o 25 lokalit, které představuje popis koupací 

plochy i doprovodných služeb v jejím okolí.  

Nechybí však ani vodáky čím dál oblíbenější řeka Dyje. Její splavný úsek od hráze Znojemské přehrady je vhodný 

pro vodácké začátečníky nebo rodiny s dětmi. Ideální je výprava na 3 dny – vodácká tábořiště najdete ve Znojmě 

v areálu Staré vodárny, v Krhovicích a v Hrádku. Všechny spravuje Vodácké centrum Stará vodárna ve Znojmě,  

kde je možné si také veškeré potřebné vybavení zapůjčit a po splutí Dyje se díky vodáckému autobusu pak i s lodí 

nechat odvézt zpět do Znojma.  

Kdo dává přednost velkým vodním plochám s řadou vodních atrakcí a možností dalšího sportovního vyžití 

v areálu, ten by měl určitě zamířit na Vranovskou pláž, na Městskou plovárnu Louka ve Znojmě, příp. na Městské 

koupaliště v Moravském Krumlově. Kdo má raději koupaliště s komornější atmosférou, tomu se bude líbit 

v Hlubokých Mašůvkách, ve znojemských Mramoticích, v Miroslavi, v Trstěnicích anebo ve Vrbovci.  

Užít si letní koupání a vodní sportování na Znojemsku se ovšem letos dá i zadarmo anebo s velmi výhodnou 

slevou. Vranovská pláž, znojemská Městská plovárna Louka, koupaliště v Hlubokých Mašůvkách a ve Vrbovci 

anebo půjčovna lodí Vodáckého centra Stará vodárna ve Znojmě jsou totiž zařazeny do Turistické karty 

ZnojmoRegionu 2020, nabízející řadu dárků, slev a bonusů za návštěvu vybraných cílů. Tyto odměny se dají získat 

za nasbíraná razítka od července až do konce září. A kdo ještě v Turistické kartě vyplní mini-dotazník, zařadí se 

navíc i do slosování o Velkou cenu ZnojmoRegionu. V ní může vyhrát Rodinnou dovolenou pro 4 osoby se zážitky 

vhodnými pro děti anebo Dovolenou s přívlastkem pro 2 se zážitky spojenými s pivem a vínem. Vybrat si je pak 

bude moct kdykoliv až do konce roku 2021.  

Přehled Léto u vody i informace k Turistické kartě a Velké ceně ZnojmoRegionu najdete na: www.znojmoregion.cz  

 

Foto: Koupaliště Vrbovec           Více informací: Irena Navrkalová  
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