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[ČESKO] 
 

DYJE a ZÁMECKÁ DYJE 
 
Dyje je řekou v plenkách. Tedy aspoň pro vodáky. Její tok kopíruje státní hranici 

s Rakouskem a několikrát se do Rakouska i celá řeka vrací, proto také po ní byla 

plavba v minulém režimu silně omezována. Co kdyby voda zanesla „nebohé plavce“ 

na nepřátelský břeh? I z toho důvodu se tábořiště, kempy a další služby na jejích 

březích teprve rodí a kde jinde než na Dyji i dnes můžete stále oficiálně přespat „na 

divoko“ pod mostem v Hevlíně.  
 

Víkendovou plavbu po Dyji začínáme ve Znojmě pod Louckým jezem. Až do Krhovic se 

jedná o nepříliš obtížnou plavbu, řeka je přehledná, široká s několika jezy, díky skluzavkám 

většinou sjízdnými. Pod Krhovickým jezem začínají Meandry Dyje - rezervace, v níž se 

řeka odklání od civilizace a silně se kroutí v místy dost zarostlém korytě. Chvílemi 

připomíná řeku Moravu u Litovle, chvílemi meandry na horní Lužnici, rozhodně si zde 

nezasoulodíte. Zvlášť za vyšších průtoků, kdy řeka svižně teče, vás meandry mohou 

nečekaně překvapit. Umíte-li se však dostatečně ohánět pádlem a máte-li v sobě 

romantického nebo dobrodružného ducha, tenhle úsek, v němž se vrátíte jakoby v čase 

nazpět, vás rozhodně potěší. Plavbu, která nás zavede na skok i do Rakouska, zakončíme 

nedaleko Hevlína. U 5denní plavby pokračujeme do Jevišovky, odkud se přesuneme pod 

Novomlýnské nádrže. Kousek pod Bulhary odbočuje Zámecká Dyje, jejímiž meandry 

s lužními lesy proplujeme do zámeckého parku Lednicko-valtického areálu a dále do 

Staré Dyje, po níž se poblíž Janohradu vrátíme opět do hlavního koryta Dyje.  
 

Davy vodáků zde nečekejte. Ani hospody, bufety a kempy tu nejsou tak časté jako 

například na Vltavě či jiných tradičních vodáckých řekách. Za to vám Dyje může nabídnout 

něco, co na jiných řekách v Česku nenajdete – možnost posezení ve sklípku u sklenky 

dobrého místního vína.  
 

Obtížnost sjížděného úseku je do WW 1. 
 

Víkendový program: 

PÁTEK: sraz v podvečer v kempu ve Znojmě u řeky  

SOBOTA: po snídani instruktáž a seznámení s používaným vybavením a plavba              
do Hrádku, večer možnost navštívit sklípek nebo vyhlášenou restauraci  

NEDĚLE: po snídani pokračování v plavbě do Hevlína, případně až do Jevišovky. 
Ukončení plavby u silničního mostu (Hevlín) nebo žel. zastávky (Jevišovka). 
 

5denní program: 

1., 2. a 3. DEN: stejný jako u víkendového s doplutím do Jevišovky, odkud přejedeme 
vlakem a busem přes Mikulov do Nových Mlýnů do kempu pod hrází 

4. DEN: po snídani plavba do Nejdku. Odpoledne bude čas na prohlídku Lednice               
s nedalekým zámkem a vyhlášeným parkem.  

5. DEN: po snídani plavba Lednicko-valtickým areálem a Starou Dyjí, po níž se za 
Janohradem vrátíme zpět na Dyji. Ukončení plavby v Břeclavi a odjezd domů.  
 

Ubytování: ve vlastních stanech na tábořištích a v kempech 
Stravování: snídaně 
Obtížnost plavby: do WW 1, řeka vhodná pro každého 
Používané lodě: 2místné plastové kanoe Vydra nebo 3místné Tukany          
 

Termín 
Trasa 

Místo srazu Plavba Cena 

od do tábořiště/kemp km Kč/os. 

Víkendovky ze Znojma do Hevlína 

 

V ceně: vypůjčení sportovního vybavení včetně lodí (dvou nebo třímístné kánoe nebo 
nafukovací pálavy), pádel, plovacích vest, vodotěsných sudů, neoprenových bot a 
nepromokavých bund, snídaně, poplatky za stanování, instruktor - organizátor, přeprava 
osobních věcí během programu, DPH. 

Slevy: Sleva stálého klienta - 5%  
Dětská: slevy pro děti do 15 let: -200 Kč (víkend), -300 Kč (5denní) 
Porcelánek: dítě do 6 let na třetí sedačce v kánoi za paušální cenu 255 Kč/den. 
1. Moment: -8% pro stálé klienty, -5% pro ostatní při přihlášení a úhradě zálohy do 31.3.2022! 
 

  

     

 

        

 

10.6. 12.6. Znojmo - Hevlín Kemp Znojmo 36 1 990 

5.8. 7.8. Znojmo - Hevlín Kemp Znojmo 36 1 990 

5 denní ze Znojma do Břeclavi 

5.8. 9.8. Znojmo - Břeclav Kemp Znojmo 74 3 250 
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