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Moje cestování

Bazén? Rybník? 
Přehradní nádrž? 
Retro koupaliště? 
Zatopený lom? Biotop? 
Tak už se přestaňte 
dohadovat, kam 
vyrazit nejdřív  
a užijte si koupání 
pokaždé někde jinde.

co vás zláká 
ke koupání

 
NÁŠ TIP!Biotopy najdete také třeba v Brně, v Dobřanech na Plzeňsku nebo v jihočeských Borovanech.

Voda
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V našich doporučeních na báječné koupání 
nemůže chybět tip na zatopenou pískovnu. U nás 
jich najdete mnoho, ale pokud chcete spojit koupání 
také s jinými radovánkami, zkuste přírodní Jezero 
v Poděbradech. Slunit se pak můžete na písečných 
či travnatých plážích a když vás koupání omrzí, třeba 
si půjčíte lodičku nebo šlapadlo, zahrajete si be-
achvolejbal nebo nohejbal, případně budete dohlížet 

na děti, které ne a ne dostat z některé skluzavky. 
Kdybyste tu chtěli pobýt déle, ubytujte se ve zdejším 
kempu. Nebo ve městě.
✤ V lPoděbradech můžete obdivovat například 
Havířský kostelík, slavné květinové hodiny nebo si 
zajít do Muzea filmových legend. A zdejší minerálku 
si zdarma načepujete třeba před nádražím, na 
kolonádě nebo na Riegrově náměstí.

PŮVABNÁ PÍSKOVNA2

Až se budete toulat Kokořínskem, 
namiřte svoje kroky také do 
venkovních Městských lázní v obci 
Mšeno u Mělníka. Pocházejí z roku 
1932 a patrně jde o zmenšenou 
kopii lázní v Klánovicích, které už 
zanikly. Areál byl vystavěný ve stylu 
art deco, a ten se zachoval i po re-
konstrukci. Tady zkrátka budete mít 
pocit, jako kdybyste se ocitli v první 
republice, jen Saturnin bude chybět. 
Osvěžíte se v bazénu, do kterého 
teče voda ze skalního pramene, ale 
za horkých dnů může mít prý i přes  
20 °C. Vyzkoušíte? 
✤ Pokud patříte mezi zdatné turisty, 
můžete si ještě užít Cinibulkovu 
naučnou stezku, která začíná u lázní 
a měří asi 9 km. Je však poměrně 
náročná. Budete-li cestovat s dětmi, 
raději se s nimi vydejte do nedale-
kého lesoparku Debř nebo je nechte 
vydovádět na dětském hřišti.

1PRVOREPUBLUKOVÁ  
NOBLESA 

TRAVNATÉ PLOCHY doplňuje 
udržovaná písečná pláž.

PODĚBRADSKÉ 
JEZERO slibuje 
pozvolný vstup  
do vody.

MĚSTSKÉ LÁZNĚ v obci Mšeno 
připomenou dobu první republiky.

KOUPAČKA V LOMU3PRIMA KOUPAČKA  
vás čeká poblíž 
Konstantinových 
Lázní.

Podobně jako vy-
sloužilé pískovny fungují 
i mnohé zaniklé lomy. 
K jednomu z nich dojdete 
za pár minut z Konstanti-
nových Lázní, do nichž to 
z Plzně budete mít asi  
35 kilometrů. Lomu na 
Hradišťském vrchu se 
říká Okrouhlák a těžba 
čediče se ukončila 

v 90. letech 20. století. 
Ohrožovala zdejší oblast 
a dokonce zničila část 
hradiště, které zde exis-
tovalo ještě čtyři století 
před naším letopočtem. 
Můžete se tu koupat 
nebo  i potápět, oboje na 
vlastní riziko. Koupačka 
to však bude nesmírně 
fajnová, okoření ji výhledy 

po okolní krajině. 
✤ Další prima vy-
hlídku nabízí návštěva 
nedalekých romantických 
zřícenin. Vyrazit můžete 
směr hrad Krasíkov neboli 
Švamberk, druhým cílem 
se jistě stane Gutštejn. 
A pak třeba přijde vhod 
relaxační lázeňská 
procedura.
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PRAŽSKÉ BIOTOPY
V hlavním městě najdete nespočet 

míst na koupání. Pokud ale chcete pobýt 
na čerstvém vzduchu a ještě byste 
uvítali čištění vody bez chemie, zamiřte 
do Radotína nebo na Lhotku. Biotop 
v Radotíně na Praze 5 je v provozu od 
roku 1914, na Lhotce na Praze 4 se 
otevřel před dvěma lety. Od běžných 
koupališť se biotopy liší tím, že se skládají 
z koupací a čisticí části se speciálními 
vodními rostlinami a mikroorganismy. 

Největší rybník Českomoravské vrchoviny se 
jmenuje Velké Dářko a rozkládá se v krásné krajině  
Žďárských vrchů. Není to žádný drobek, rozlohou 
přesahuje 200 hektarů a přezdívá se mu Moře Vysočiny. 
Na druhou stranu je však docela mělký, jeho průměrná 
hloubka se pohybuje kolem 1,5 m, maximálně pak 4 m. 
Nicméně tady jako všude jinde platí – kde nedosáhnete 
na dno, tam si užívejte vodní radovánky s patřičnou 
obezřetností. Velké Dářko patří k oblíbeným rekreačním 
oblastem, kromě koupání a projížďky na loďkách si na 
své přijdou také milovníci windsurfingu a jachtaření. 
✤ Kolem rybníka vede stejnojmenná naučná stezka, 
která prochází dvěma přírodními rezervacemi, měří 
asi 11 km a začíná v Karlově. Ale přidat se můžete 
i v dalších okolních obcích, třeba v Radostínu nebo ve 
Škrdlovicích. Přijedete-li na kolech, můžete na nich 
pokračovat do Žďáru nad Sázavou. Ve zdejším zámku 
vás pobaví zážitkové Muzeum nové generace, na Zelené  
hoře se nachází unikátní poutní kostel.

K MOŘI NA VYSOČINU4

Kdo by neznal Orlík, Lipno nebo Slapy! Minimálně jednou jsme tam 
byli všichni. A když ne, tak jsme o nich stokrát slyšeli. Naše země má však 
mnohem víc přehrad, které stojí za návštěvu, včetně Slezské Harty na řece 
Moravici na Bruntálsku. Je to přehradní mládě, stavba byla ukončena v roce 
1997. Najdete tu řadu míst, kde se dá koupat a obdivovat okolní krajinu, kterou 
tvoří i jedny z nejmladších sopek u nás. A občas koupání vyměnit za jiný záži-
tek. Třeba plavbu výletní lodí, přesněji elektrolodí nebo na replice staré dřevěné 
plachetnice, nástup v Leskovci nad Moravicí. Nebo za šlapadla, lodičky, 
rybaření a v srpnu za velezážitek – festival dračích lodí. Tento kouzelný kraj si 
užijete také díky několika naučným stezkám po vulkanitech, vyšlápněte si třeba 
na vrchol vyhaslé sopky Velký Roudný.

ZA NEJMLADŠÍ PŘEHRADOU6

Přestože je každé tvrzení o někte-
rém nej ošemetné (co platilo dnes, 
může být zítra jinak), aqualand Mo-
ravia v Pasohlávkách je opravdu boží. 
Nachází v krásné krajině, například 
z termálních bazénů se naskytne 
výhled na Pálavu, a má disponovat 
největším počtem zastřešených atrak-
cí v naší zemi. Počátkem letošních 
prázdnin se plánuje otevření další 
venkovní části, čím by se letní plocha 

zdvojnásobila. Pokud to klapne, vy-
zkoušíte si super nový tobogán, který 
vás „poveze“ z kopce i do kopce. 
V každém případě si tu však můžete 
připadat jako v lázních, jelikož bazény 
a balneo vany se napouštějí minerální 
vodou z nedalekého vrtu. 
✤ Do Pasohlávek se dostanete nejen 
autem, doveze vás sem autobus třeba 
z Mikulova. V tomto kouzleném mo-
ravském městě se ale určitě zdržíte.

ZÁBAVU NABÍDNE AQUALAND7

DO RADOTÍNA se dopravte třeba 
vlakem a pak asi 10 minut pěšky.

SLEZSKÁ HARTA patří mezi místa, 
která stojí za návštěvu.

AUQALAND MORAVIA vás v létě 
překvapí maxi tobogánem.

SVATÝ 
KOPEČEK v 
Mikulově patří 
mezi významná 
poutní místa.

Moje cestování

BIOTOP NA LHOTCE má v plavecké 
části houbku více než 3 metry.
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