
Michalovce -
vstupná brána turizmu

Zemplína
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Zemplínska šírava je po Oravskej priehrade druhou najväčšou vod-
nou plochou na Slovensku s rozlohou 33 km2, dĺžkou 11 km a šírkou 
3,5 km. Maximálna hĺbka vody vo vodnej nádrži dosahuje hodnotu 
16,5 m, v lete má voda teplotu okolo 25 oC, v zime zamŕza a vytvára 
prírodné klzisko.
Vzhľadom na veľký počet tropických dní a nocí patrí táto oblasť         
k najteplejším na Slovensku a má ideálne podmienky na rekreáciu, 
kúpanie, vodné športy, rybolov či pešiu turistiku. V zime je tu možné 
realizovať aj niektoré zimné športy.
Táto rekreačná oblasť je centrom turizmu Zemplína a mesto 
Michalovce je považované za jej vstupnú bránu. Zemplínska 
šírava ponúka viacero menších rekreačných stredísk, ktoré sú 
prístupné z cesty tiahnucej sa pozdĺž vodnej nádrže a každý 
návštevník tu môže nájsť skutočne bohatú ponuku ubytova-
cích a stravovacích služieb, možností zábavy, atrakcií, miest  

na oddych, športové vyžitie i 
wellness aktivity.
Okolie Zemplínskej šíravy sa teší 
veľkej obľube milovníkov sta-
novania a kempovania, pretože 
ponúka naozaj krásne a kvalitné 
priestory  a miesta na tento druh 
rekreácie.
 Súčasne vďaka výborným po-
veternostným podmienkam 
je ideálnym miestom pre do-
volenkujúcich, ktorí majú radi 
vietor v plachtách, rýchlosť 
windsurfingovej jazdy či jazdy 
na vodných lyžiach.

Zemplínska šírava je aj domo-
vom veľkého počtu chránených druhov vodného vtáctva, rýb a 
rastlinstva.

Zemplínska šírava
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Hôrka

Rekreačné stredisko Kamenec, rozprestierajúce sa na ploche  
16 000 m2, je najnavštevovanejším a veľmi obľúbeným strediskom, 
ktoré sa nachádza v malebnej zátoke so štrkovou plážou. Atraktivi-
tu si získal najmä kvôli bazénom, toboganu a zábavným atrakciám. 
Deti sa zabavia v lunaparku a pre milovníkov adrenalínu je k dispo-
zícii motokárová trať KrisCar.

Jedným zo stredísk rekreačnej oblasti je aj Hôrka, nazývaná tiež 
Slnečný lúč. Typickým znakom tohto strediska sú štrkopieskové a 
pieskové pláže a široká ponuka služieb, kultúrnych a športových za-
riadení. Nachádza sa tu lodný prístav, požičovne športových potrieb, 
veľký športový areál s tenisovými kurtmi, volejbalovým a street- 
balovým ihriskom, minifutbalom, minigolfom či detský areál.

Už tradične sa tu usporadúvajú rôzne spoločenské a kultúrne podu-
jatia ako Folklórny festival Zemplína a hudobné festivaly. Konajú sa 
tu aj Šíravské vodné hry a Medzinárodný motozraz Sveta motocyk-
lov. Návštevníci môžu využiť služby Hipocentra, yacht klubov či 
navštíviť prírodnú galériu drevených plastík.

Stredisko Medvedia hora je zaujímavé svojou polohou. Na dve časti 
ho rozdeľuje vyvýšený výbežok polostrova vulkanického pôvodu. 
Rekreačný areál má upravenú štrkovú pláž, autokemping, poži-
čovňu vodných bicyklov a člnov. Na severnej strane strediska sa 
nachádza asi 200 súkromných chát, v ktorých môžete nájsť tiché 
ubytovanie v lesnom prostredí.

Kamenec Medvedia hora

Kamenec ponúka počas letnej sezóny svojim návštevníkom všetky 
druhy vodných športov. Pešia zóna je lemovaná predajnými stán-
kami a bufetovými zariadeniami. K dispozícii sú rôzne formy ubyto-
vania, turisti sa môžu ubytovať v chatách, penziónoch a hoteloch. 
Okrem toho je stredisko Kamenec obľúbeným miestom na kempo-
vanie. Autokemping má kapacitu cca 50 stanov. Počas sezóny Disco 
Motel Kamenec pripravuje každý víkend skvelé akcie plné zábavy  
so zaujímavými hudobnými hosťami. Vďaka svojej výhodnej polo-
he, krásnemu prostrediu a rôznorodým atrakciám je práve Kame-
nec z pohľadu návštevníkov najzaujímavejšou lokalitou.
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Vinianske jazero leží v krásnom lesnom prostredí 11 km od Mi-
chaloviec. Vďaka pomerne malej ploche a ochrane okolitých le-
sov voči vetru sa môže pýšiť mimoriadne teplou vodou, a preto 
je nepopierateľne veľkým lákadlom turistov a ideálnym miestom  
na relax pri vode. Je známe aj v zahraničí a za jeho krásami pri-
chádza veľa turistov z Poľska, Maďarska, Čiech, Ukrajiny, Nemecka 
či Holandska. Pre svoje výborné klimatické podmienky a skutočne 
nádhernú prírodu sa radí k najvyhľadávanejším miestam cestovné-
ho ruchu na Slovensku. 

vinianske jazero

Svoju príťažlivosť má vo všetkých ročných obdobiach. V lete je 
turisticky atraktívne kvôli kúpaniu, v jeseni kvôli hubárčeniu a ry-
bolovu, v zime zas behu na lyžiach a korčuľovaniu. Je to celoročne 
vyhľadávané miesto na turistiku a relaxačné pobyty.

Jazero vzniklo v sedle na úpätí dvoch vrchov, Marečkovej a Šutovej, 
vytvorením umelej hrádze a privedením vody z Vinianskeho poto-
ka. Umelé jazero sa rozprestiera na ploche 8 ha a má priemernú 
hĺbku 3 m. Stredisko poskytuje množstvo ubytovacích a reštaurač-
ných služieb, ako aj ďalších služieb pre športové vyžitie.

prímestská - Biela hora

Stredisko Paľkov je ide-
álne pre vyznávačov 
vodáctva, športového 
rybárčenia a vodných 
športov. Vhodné je naj-
mä na rodinnú rekreáciu, 
keďže poskytuje množ-
stvo tichých zákutí. V 
stredisku sa nachádza 
autokemping a komplex 
neplaveckých bazénov.

Klokočov
Rekreačné stredisko je od Mi-
chaloviec vzdialené 12 km a leží 
v blízkosti obce Klokočov, ktorá 
je známym pútnickým miestom. 
V kostole Nanebovzatia Panny 
Márie sa nachádza zázračný 
obraz, ikona Bohorodičky, ktorá 
ronila slzy, keď ju zneuctili he-
retici. V stredisku sa nachádza 
autokemping a komplex rôznych bazénov.

paľkov

Rekreačné stredisko Biela hora je od Michaloviec vzdialené len 3 km 
a je teda prvým rekreačným strediskom Zemplínskej šíravy. Západ-
ný okraj strediska tvorí lesopark, terén je  mierne svahovitý, trávnatý. 
Pláže sú štrkovité, s pozvoľným vstupom do vody.

Špecifickým znakom tohto strediska je množstvo súkromných chát, 
niektoré z nich ponúkajú aj individuálne ubytovanie pre turistov. 
Biela hora ponúka svojim návštevníkom okrem vodných športo-
vých aktivít aj plážový volejbal, minifutbal, minigolf či rôzne trasy 
pre pešiu turistiku alebo cykloturistiku.



Hôrka - Slnečný lúč

Medvedia Hora

Kaluža
Kamenec Klokočov

Paľkov

Vinianske jazero
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V centre mesta Michalovce sa nachádza kryté kúpalisko s plavec-
kým bazénom. Kúpalisko je v prevádzke od októbra do augusta, 
v letných mesiacoch ponúka možnosť opaľovania sa na trávnatej 
ploche v areáli kúpaliska. 

Letné kúpalisko v Strážskom ponúka niekoľko bazénov - veľký pla-
vecký bazén, menšie s toboganom a kruhové bazéniky pre naj-
menšie deti. Počas svojej existencie si kúpalisko vybudovalo dobré 
meno nielen u domácich, ale aj u návštevníkov z iných okresov.

Kúpaliská a bazény

Kúpalisko v Sobranciach poteší hlavne plavcov svojím 33 m dlhým 
bazénom. Pre neplavcov je k dispozícii menší bazén a najmenší sa 
môžu hrať v detskom bazéne, v ktorom sa voda vymieňa každý 
deň. Areál kúpaliska ponúka aj priestor na iné obľúbené športy, 
ako je plážový volejbal, streetball a tenis. Nechýba ani detské ihris-
ko s hojdačkami a preliezačkami.

Areál vodných športov, letné kúpalisko v Trebišove, je v prevádzke 
od júna do augusta a návštevníci môžu využívať tri bazény. Dva  
z nich sú plavecké a jeden detský. V areáli je možné si zahrať  
aj minigolf, volejbal, hádzanú či stolný tenis.

Mestské kúpaliská
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V rekreačných strediskách Kaluža, Klokočov a Paľkov sú od roku 
2003 otvorené rovnaké neplavecké bazény s rozmermi 112 x 12 m  
a hĺbkou 1,2 m. Ich súčasťou sú aj ďalšie dva detské bazény s hĺb-
kou 0,4 m.

Toto rekreačné stredisko nájdete na polceste medzi Trebišovom  
a Slovenským Novým Mestom, ležiacim už v bezprostrednej blíz-
kosti slovensko-maďarských štátnych hraníc. 

V areáli sa nachádza penzión, kemping a športovo - relaxačná časť 
s bazénmi s ohrievanou vodou a ihriskami.

autokemping MáriaBazény na Zemplínskej šírave
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Pre milovníkov vodáckeho športu je príťažlivá rieka Laborec. Je 
splavná po celý rok od Strážskeho až po svoje ústie a je vhodná 
najmä na nenáročnú vodnú turistiku. Horná časť Laborca do Stráž-
skeho je síce vodácky príťažlivejšia, ale je splavná len pri vyššom sta-
ve vody v rieke (obec Krásny Brod minimálne 70 cm).

Splavovanie vodných tokov 
dolného Zemplína

Rieka Ondava je splavná po celej svojej dĺžke. V hornej časti tečie 
bystro a vytvára kaskády, splavovanie je však bezpečné. Miesto 
začiatku splavu je závislé od stavu vody (Svidník 90 cm, Stropkov 
50 cm, Domaša 161 cm splavná celoročne). Splavovanie Ondavy 
ponúka veľmi pekné miesta na táborenie, po ceste je možné do-
plniť aj zásoby. Zastaviť sa môžete v kempoch pri vodnej nádrži 
Domaša (Valkov, Kelča) alebo len tak táboriť na brehu, napr. pri 
obci Bžany.

Splavovaním ďalšej zemplínskej rieky si prídu na svoje aj nároč-
ní vodáci. Na Latorici nejde o adrenalínové splavovanie perejí,  
ale plavba po nej je plná ticha, pokoja a skutočnej divokej prírody. 

Jedinou riekou na východe Slovenska, ktorá sa používa ako vodná 
cesta, je rieka Bodrog. Je splavná aj väčšími loďami a v závislosti  
od vodného stavu má hĺbku minimálne 230 cm.



www.dolnyzemplin.sk
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Európsky fond regionálneho rozvoja -
investícia do vašej budúcnosti

Tento materiál vznikol s finančnou podporou
Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

v rámci projektu Michalovce - vstupná brána turizmu Zemplína. 

EURÓPSKA ÚNIA


