
 
 

Informace ohledně ubytování  

ve stanovém městečku Stará vodárna a stanovém městečku Loucký klášter 

 

Vodácké centrum Stará vodárna 

Adresa: U Obří hlavy 7, Znojmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V areálu vodáckého centra je možné využít zatravněnou plochu pro přespání v době konání ZHV. 
Vzhledem k velikosti areálu je kapacita stanů omezená na 40 malých stanů. K dispozici je kompletní 
sociální zázemí, parkování je možné na ulici před areálem, nebo na 200 m vzdáleném bezplatném 
parkovišti. Není možné parkovat uvnitř areálu. 

Kouřit je v celém areálu přísně zakázáno!!! 

Rezervace je možná na emailové adrese info@centrumvodarna.cz – při rezervaci upřesněte typ a 
velikost stanu.  

Organizace: 

Po příjezdu se prosím hlaste v kanceláři. Náš pracovník vám ukáže místo, kde si postavíte stan.  

Všichni ubytovaní se musí seznámit s provozním řádem a dodržovat jej. 

Ceník tábořiště v době konání ZHV 

 Tábořiště Cena za noc 

Osoba starší 15ti let 190 Kč 

Rekreační poplatek (os. starší 15ti let) 20 Kč 

Osoba mladší 15ti let 80 Kč 

Dítě mladší 6ti let zdarma 

Stan 100 Kč 

 

 

 



 
 

Stanové městečko Loucký klášter 

Adresa: Loucká 3054/23, Znojmo – POZOR - VSTUP z ulice Klášterní! 

Protože kapacita tábořiště v Centru Vodárna není neomezená, rozšířili jsme pro vás ubytovací kapacity 
o další stanové městečko, které se nachází v překrásném a starobylém areálu Louckého kláštera hned 
vedle hlavní lodě kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava. Vzdálenost městečka od centra 
Znojma je cca 15 minut pešky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavení tábořiště: 

- Mobilní toalety (3 ks) 
- Mobilní umývárna s vlastním zásobníkem na vodu a vlastním odpadem 
- Nožní pumpa vody, dávkovač tekutého mýdla, držák papírových ručníků a odpadkový koš 
- Ostraha - 1 osoba 

- Parkovat je možné cca 200 m od místa (viz mapka) 

 
Rezervace je možná na emailové adrese info@centrumvodarna.cz – při rezervaci upřesněte typ a 
velikost stanu.  
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Ceník tábořiště v Louce v době konání ZHV 

 Tábořiště Cena za noc 

Osoba starší 15ti let 190 Kč 

Rekreační poplatek (os. starší 15ti let) 20 Kč 

Osoba mladší 15ti let 80 Kč 

Dítě mladší 6ti let zdarma 

Stan 100 Kč 

 

 

Provozní řád stanového městečka Loucký klášter 

➢ Návštěvník je povinen po příchodu nebo příjezdu do tábořiště oznámit svůj příchod 
pověřenému pracovníkovi. 

➢ Poplatky se platí ihned po příjezdu / příchodu dle platného ceníku. 
➢ Stany je návštěvník povinen postavit na místě určeném správcem tábořiště. 
➢ Za své zdraví a věci si ručí hosté a návštěvníci sami. 
➢ Na pozemcích areálu a sociálních zařízeních je nutno udržovat čistotu a pořádek. 
➢ Veškeré odpady je návštěvník povinen ukládat do nádob k tomu určených. 
➢ V době od 22:00 do 6:00 hodin je povinnost zachovávat noční klid. 
➢ Přísný zákaz řezání, kácení a jiného poškozování vegetace. 
➢ Možnost parkování aut je na bezplatném parkovišti vzdáleném zhruba 200 m od areálu. 
➢ Při hrubém porušení provozního řádu má pověřený pracovník právo vyloučit osoby, které se 

dopustily přestupku v prostoru tábořiště, bez nároku na vrácení poplatku. 
➢ Kouřit je v celém areálu přísně zakázáno!!! 

 

 


