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Vánoční dárek ze Znojemska 
zakoupíte ve Vánoční dárkové kanceláři 

ZnojmoRegionu (Obroková 2/10, Znojmo)  

každý adventní čtvrtek  
(2., 9., 16. a 23. prosince 2021) 

vždy od 11 do 19 hod. 

Nákupem podpoříte regionální výrobce  

a turistické služby ze Znojemska a Podyjí 

 

 

VODÁCKÉ CENTRUM ZNOJMO 
• Vánoční voucher #Spolunadyji       =700 Kč 

• Vánoční voucher #Spolunakajak    =5.700 Kč 

• Vánoční voucher #Spolunasalzu – pro 1 osobu   =3.400 Kč 

• Vánoční voucher #Spolunasalzu – pro 2 osoby   =6.800 Kč 

Uvedené dárkové poukazy je možné uplatnit v provozní době Vodáckého centra Znojmo a v termínech 

vypsaných pro jednotlivé zážitkové kurzy.  

 

DODAVATEL: Vodácké centrum Znojmo, s.r.o. 

U Obří hlavy 7, 669 02 Znojmo  

Tel.: 727 841 363  

E-mail: info@centrumvodarna.cz  

www.centrumvodarna.cz 

 

Vodácké centrum Znojmo je největším poskytovatelem 

vodáckých služeb ve znojemském regionu. Provozuje půjčovnu 

lodí s kompletním servisem, zajišťuje provoz 3 vodáckých 

tábořišť na Dyji, organizuje vodácké i nevodácké kurzy.  

Sídlí ve znojemské Staré vodárně pod majestátní siluetou 

znojemského hradu, přímo pod hrází Znojemské přehrady.  

Je také pořadatelem vodáckých kurzů (ale i lyžařských nebo 

kurzů první pomoci) s proškoleným doprovodem  

a instruktážním vedením s akreditací MŠMT.  

http://www.znojmoregion.cz/
http://www.centrumvodarna.cz/
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Areál Staré vodárny ve Znojmě je ideálním 

výchozím místem pro splutí řeky Dyje. 

Neexistuje snad v České republice řeka 

vhodnější pro vodácké začátečníky, školní 

kurzy nebo rodiny s dětmi. Kdo začne Dyji 

splouvat ve Znojmě, bude mít první den vodu 

jen mírně tekoucí, klidnou a širokou – ideální 

na osvojení si vodáckých základů. Až další dny 

se stane o trochu rychlejší a klikatější, ale o to 

krásnější. Jde o čistou, klidnou a mírnou řeku 

meandrující mezi nedotčenými lužními lesy se 

slepými rameny, prosluněnými vinohrady a do 

nedávna nepřístupnou pohraniční oblastí, kde břehy střeží vojenské bunkry a pevnosti bývalého 

československého válečného opevnění. Není tak masově vytížená, jako např. Sázava nebo Vltava,  

a zázemí podél jejího toku je dokonalým návratem k původním hodnotám vodáctví. Tábořiště ve 

Znojmě, v Krhovicích a v Hrádku, jejichž provoz zabezpečuje Vodácké centrum Znojmo, totiž nejsou 

přehlídkou přepychového luxusu, ale autentickým vodáckým stanovým kempem s romantikou večerních 

posezení u táborových ohňů, nejlépe s kytarou... V letní sezóně je o víkendech propojuje vodácky 

autobus, který zajišťuje bezpečný návrat lodí i lidí zpět do Znojma. 

Vánoční voucher #Spolunadyji aneb Zážitková plavba po řece Dyji opravňuje k zapůjčení vodáckého 

vybavení ve Vodáckém centru Stará vodárna ve Znojmě k plavbě po Dyji a zajištění dopravy lodí z cíle 

plavby zpět, v hodnotě 700 Kč. Pro uskutečnění plavby je nutné si loď předem zarezervovat. Platnost 

poukazu je do 30. 9. 2022. Rezervace vybavení přes webové stránky: https://pujcovna.vodaci.org nebo 

mailem na: pujcovna@vodaci.org anebo telefonicky na č.: 727 841 363. 

Vánoční voucher #Spolunakajak aneb Staň se kajakářem je poukazem na Kajakářský kurz I. stupně. 

Nauč se jezdit na kajaku během 4denního kurzu pro začátečníky. Čeká tě kompletní výuka pádlování 

včetně eskymáckých obratů, technika jízdy i bezpečnost na řece. Termíny kurzů 2022 najdete v kalendáři 

akcí na stránkách www.centrumvodarna.cz. Nutnost se předem přihlásit přes formulář na webu nebo  

na mailu: info@centrumvodarna.cz.  

Vánoční voucher #Spolunasalzu (ve variantě pro 1 nebo pro 2 osoby) opravňuje držitele k účasti na 

dvoudenním zážitkovém kurzu na rakouské řece Salze. Jde o nádhernou řeku v alpských soutěskách asi  

3 hodiny cesty ze Znojma. Mezi vodáky je vnímána jako řeka učitelka, pod zkušeným vedením vhodná  

i pro začátečníky na divoké vodě. V ceně voucheru je zahrnuto zapůjčení veškerého vodáckého vybavení, 

doprava vodáckého materiálu na řeku i kolem ní a instruktorské zajištění v průběhu celé akce. Instruktoři 

mají akreditaci MŠMT a certifikaci pro záchranu a vedení skupiny na divoké vodě. V ceně není zahrnuta 

doprava na místo a ubytování (1 noc v kempu). Termíny pro příští léto budou vypsané na webu 

www.centrumvodarna.cz.  

Podrobnější informace i krátké video zde: http://centrumvodarna.cz/akce-pro-verejnost/salza  

http://www.znojmoregion.cz/
https://pujcovna.vodaci.org/
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