Výlety MIMO DAVY s chutnou odměnou
v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí
ZNOJMO – Znovínský koloběžkový okruh
(4,5 nebo 3,5 km – na kole, koloběžce, pěšky i s kočárkem)
Příznivci koloběžek a nenáročných cyklotras jistě s nadšením přivítají novou aktivitu Znovínu Znojmo, který
kromě svých už dobře známých nordic-walkingových tras mezi vinohrady v okolí Znojma zprovoznil také
speciální koloběžkový okruh okolo řeky Dyje. Začíná u monumentálního Louckého kláštera, kde Znovín
Znojmo v době „bezvirové“ standardně provozuje turistické prohlídky kláštera s průvodcem, své vlastní
návštěvnické centrum, vinařské a bednářské muzeum anebo jedinečnou vinařskou uměleckou galerii.
Z bezplatného parkoviště u Městské plovárny Znojmo-Louka se můžete vydat na okružní trasu podél Dyje
dlouhou cca 4,5 km (zkrácená trasa jen 3,5 km). Po jedné straně řeky pojedete po úzké asfaltce mezi
udržovanými zahrádkami a přes hladinu řeky se Vám budou otevírat nádherné výhledy na panorama Znojma,
dochované středověké hrady i malebné podhradí. Na druhém břehu pojedete z větší části přírodním terénem
a odměnou Vám budou romantické scenérie u široké a klidné vodní hladiny. Přes řeku se dostanete jednak po
Sedlešovickém mostě (kousek pod Louckým klášterem) a zpět pak přes lávku pro pěší v místě, kde se Vám nad
hlavou objeví středověké hradby královského města Znojma (kratší varianta) anebo ještě kousek dál po nově
opraveném mostě před hrází Znojemské přehrady (delší varianta).
Kdo bude potřebovat přestávku, může se zastavit u „výdejního okénka“ občerstvovacího stánku, který
o víkendech provozuje Vodácké centrum Znojmo ve vodáckém tábořišti u Staré vodárny. Tu najdete jen o pár
kroků za druhým mostem – přímo pod hrází Znojemské přehrady. http://pujcovna.vodaci.org
Trasa Znovínského koloběžkového okruhu vede po celou dobu prakticky po rovince a po komunikaci se žádným
nebo jen s minimálním automobilovým provozem. Je tak ideální nejen pro milovníky koloběžek, ale třeba i pro
děti, které se teprve učí jezdit na kole. Bez problémů cestu zvládnete i s kočárkem. Naproti parkovišti před
Městskou plovárnu přitom najdete i půjčovnu a servis kol i koloběžek Cyklo klubu Znojmo (doporučujeme se
ale předem objednat). www.cykloklubznojmo.cz
Před hlavním vstupem do Louckého kláštera také určitě oceníte možnost nakoupit čerstvé ovoce a zeleninu
či sušené plody z Farmy U Tří dubů anebo maso, uzeniny a sýry od regionálních producentů. Novinkou je jejich
akce „Naše mošty do Vaší pošty“, kdy si výtečné mošty ze znojemského ovoce můžete on-line objednat
a nechat v praktické krabici doručit až k sobě domů. www.facebook.com/TriDuby
A ani milovníci vína nepřijdou v areálu Louckého kláštera zkrátka – Znovín Znojmo zde totiž i nadále pokračuje
v prodeji sudových i lahvových vín přes „výdejní okénko“ a skvěle funguje i jeho e-shop, kdy víno doručí
zákazníkovi až domů. www.znovin.cz
Zatímco budete vybírat z chutných a lahodných regionálních produktů, mohou Vaše děti mezitím řádit na
sousedním hřišti, které je zbudováno z dřevěných sudů – jak jinak, vždyť areál Louckého kláštera je
vyhlášeným vinařským centrem.
Informace o trase: www.znovin.cz/znovinsky-kolobezkovy-okruh
Aktivní mapa: https://mapy.cz/s/lozegecuve

1

Loucký klášter ve Znojmě –
Znovín Znojmo.
Nízká bílá budova
v popředí – prodej
regionálních potravin
a ovoce Farmy U Tří dubů.

Cesta podél řeky Dyje.
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