
TIPY NA VÝLETY NA 
VRANOVSKU 

 
 

DATUM 
ČAS 

NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ, KONTAKT 

Po 29.6. 
21:00 

SHŠ INNOMINATUS 
Ohňová show – Pekelný mariáš, aneb co dokážou karty 

Cornštejn – www.znojmuz.cz   znojmuz@znojmuz.cz  
604 891 875, parkoviště 0,5 km směr Lančov 

Čt 2.7. 
21:30  

LETNÍ KINO – CROODSOVI 
Dobrodružná animovaná komedie, USA, 2013, 90 min. 

Restaurace Pařník na Vranovské pláži, 
724 101 725  www.vranovska-plaz.cz 
Vstupné v rámci vstupného na pláž 

Pá 3.7. 
19:00 

SHŠ INNOMINATUS 
Rytířský turnaj – Klání o ruku hradní paní 

Cornštejn – www.znojmuz.cz   znojmuz@znojmuz.cz  
604 891 875, parkoviště 0,5 km směr Lančov 

4.-6.7.  
10,11,12,13, 
14,15 hod. 

Šermířské vystoupení historické skupiny šermu BUHURT   
- pro děti i dospělé 

Hrad Bítov, www.hradbitov.cz  bitov@npu.cz  
515 294 736 ,515 294 622  
Vstup přes padací most na parkánové zahradě. 

So 4.7. Fotbalová utkání,taneční zábava, hraje FREE BAND Starý Petřín, 739 079 416, hřiště popř. kulturní dům 

So 4.7. Rybářské závody v obci Uherčice – obecní rybník Uherčice, 724 571 562, 515 298 570 
Začátek 8,30 hod. 

Ne 5.7. 
21:00 

SHŠ INNOMINATUS 
Ohňová show – Pekelný mariáš, aneb co dokážou karty 

Cornštejn – www.znojmuz.cz   znojmuz@znojmuz.cz  
604 891 875, parkoviště 0,5 km směr Lančov 

Po 6.7. 
21:30 

LETNÍ KINO – „VLK Z WALL STREET“ 
Životopisná dramatická komedie, USA, 2013, 180 min. 
od 12 LET 

Restaurace Pařník na Vranovské pláži, 
724 101 725  www.vranovska-plaz.cz 
Vstupné v rámci vstupného na pláž 

Út 7.7. 
21:30  

LETNÍ KINO – „FOTOGRAF“ 
Dramatická komedie, ČR 2015, 133 min. 
Od 12 let 

Restaurace Pařník na Vranovské pláži, 
724 101 725  www.vranovska-plaz.cz 
Vstupné v rámci vstupného na pláž 

St 8.7. 
19:30 

DIVADLO EXULIS. Divadelní adaptace slavného románu Paula 
Févala „Hrbáč“. Rytíř Lagardère se v přestrojení za hrbáče snaží 
pomstít smrt svého přítele. Dobrodružný příběh pro publikum 
každého věku. 

Zámek Vranov n/D - Sál předků  
Vstupné:  100,-Kč, děti do 15 let zdarma 
Telefonní rezervace:  
TIC 515 296 285, zámek 515 296 215 

Čt 9.7. 
19:00 

SHŠ INNOMINATUS 
Rytířský turnaj – Klání o ruku hradní paní 

Cornštejn – www.znojmuz.cz   znojmuz@znojmuz.cz  
604 891 875, parkoviště 0,5 km směr Lančov 

Čt 9.7. 
21:30  

LETNÍ KINO – „LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ“ 
Dobrodružný animovaný muzikál, USA 2013, 102 min. 

Restaurace Pařník na Vranovské pláži, 
724 101 725  www.vranovska-plaz.cz 
Vstupné v rámci vstupného na pláž 

10-12.7. Volejbalový turnaj 
(smíšená družstva)   

Camping Vranovská pláž 
www.vranovskeleto.cz 

Pá 10.7. 
19:00 

SHŠ INNOMINATUS 
Komponovaný večer – rytířský turnaj, ohňová show, střelba z luku 

Cornštejn – www.znojmuz.cz   znojmuz@znojmuz.cz  
604 891 875, parkoviště 0,5 km směr Lančov 

Po 13.7. 
21:30 

LETNÍ KINO – „RIVALOVÉ“ 
Životopisné drama, USA /Německo/,Velká Británie,2013, 123 min. 
Od 12 let 

Restaurace Pařník na Vranovské pláži, 
724 101 725  www.vranovska-plaz.cz 
Vstupné v rámci vstupného na pláž 

Po 13.7. 
19:00 

Historicko-divadelní společnost  
Čarodějky s.r.o.* (*Sestry Rejdí Ovzduším) „Kladivo na inkvizitora“ 

Cornštejn – www.znojmuz.cz   znojmuz@znojmuz.cz  
604 891 875, parkoviště 0,5 km směr Lančov 

Út 14.7. 
21:30 

LETNÍ KINO – „LÍBÁŠ JAKO BŮH“ 
Komedie, ČR, 2009, 119 min. 
Přístupnost: neomezeno 

Restaurace Pařník na Vranovské pláži, 
724 101 725  www.vranovska-plaz.cz 
Vstupné v rámci vstupného na pláž 

St 15.7. Stand up commedy show NA STOJÁKA 
Karel Hynek, Lukáš Pavlásek, Daniel Čech 

Camping Vranovská pláž, Restaurace Karlička 
777 650 396 

St 15.7. 
19:00 

Historicko-divadelní společnost  
Čarodějky s.r.o.* (*Sestry Rejdí Ovzduším) – Robina Hoodová 

Cornštejn – www.znojmuz.cz   znojmuz@znojmuz.cz  
604 891 875, parkoviště 0,5 km směr Lančov 

Čt 16.7. 
21:30 

LETNÍ KINO – „JAK VYCVIČIT DRAKA“ 
Animovaná komedie, USA, 2010, 94 min. 

Restaurace Pařník na Vranovské pláži, 
724 101 725  www.vranovska-plaz.cz 
Vstupné v rámci vstupného na pláž 

Čt 16.7. Summer Tour fest – Team profesionálních sportovců, kteří vám 
v překážkách několikrát za den představí triky a polety jaké jste 
ještě neviděli. Těšit se můžete na Freestyle BMX, Freestyle MTB, 
Skateboarding, Freestyle Scooter a In-line. Novinkou letos 

Camping Vranovská pláž, 773 666 767 (P. Svoboda)    
recepce@vranovska-plaz.cz  www.vranovska-plaz.cz 
Vstupné zdarma 
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budou workshopy a půjčovna sportovních pomůcek.  

Čt 16.7. 
19:00 

FLERET, POZDNÍ SBĚR a FOLK TEAM.  
Tři hudební skupiny na pomezí folku, country, jazzu a rocku. 
Koncert je rozdělen do tří padesátiminutových bloků s vzájemným 
propojením. 

Zámek Vranov n/D – první nádvoří zámku.  
Vstupné v předprodeji:  240,-Kč, vstupné na místě 
300,-Kč  Telefonní rezervace:  
Zámek 515 296 215, TIC 515 296 285 

Pá 17.7. BRUSLENÍ S KISS HÁDY 

Přijďte si v létě užít spoustu zábavy, aneb bruslení na pláži. Brusle 
s sebou. 

Camping Vranovská pláž, 603 238 055 , 605 800 791 
recepce@vranovska-plaz.cz  www.vranovska-plaz.cz 

Pá 17.7. 
21:00 
22:00 

Historicko-divadelní společnost  
Čarodějky s.r.o.* (*Sestry Rejdí Ovzduším)  
Noční prohlídky se strašidly  

Cornštejn – www.znojmuz.cz   znojmuz@znojmuz.cz  
parkoviště 0,5 km směr Lančov  
NUTNÁ REZERVACE 777 991 884 604 821 340, 
případně osobně od 13.7. 2015 

Po 20.7. LETNÍ KINO – „TÍSŇOVÁ LINKA“ 
Thriller, USA, 2013, 95 min. 
Od 12 let 

Restaurace Pařník na Vranovské pláži, 
724 101 725  www.vranovska-plaz.cz 
Vstupné v rámci vstupného na pláž 

Po 20.7. 
17-18 hod. 

KHŠ Baštýři, Ymca Brno – Večerní šermířský program  
Hrdinové z donucení, Cesta do středověku 

Cornštejn – www.znojmuz.cz   znojmuz@znojmuz.cz  
604 891 875, parkoviště 0,5 km směr Lančov 

Út 21.7. 
21:30 

LETNÍ KINO – „MARTIN A VENUŠE“ 
Romantická komedie, ČR, 2012 102 min. 
Přístupnost: neomezena 

Restaurace Pařník na Vranovské pláži, 
724 101 725  www.vranovska-plaz.cz 
Vstupné v rámci vstupného na pláž 

Út 21.7. 
19:30 

KAREL PLÍHAL 
Koncert starších a nových písní předního folkového a jazzového 
hudebníka spojený s podpisem CD.  
Program není vhodný pro děti do 12 let. 

Zámek Vranov n/D – první nádvoří zámku.  
Vstupné v předprodeji:  180,-Kč, vstupné na místě 
200,-Kč Telefonní rezervace: Zámek 515 296 215,  
TIC 515 296 285 

Út 21.7. 
17-18 hod. 

KHŠ Baštýři, Ymca Brno – Večerní šermířský program 
Velký pěší rytířský turnaj, Zachraňte princeznu 

Cornštejn – www.znojmuz.cz   znojmuz@znojmuz.cz  
604 891 875, parkoviště 0,5 km směr Lančov 

St 22.7. 
19:00 

VARHANNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY  
v podání Václava Uhlíře a Václava Metoděje Uhlíře. Tvorba 
českých barokních a klasicistních mistrů. 

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově 
Začátek v 19.00 hod.  
Vstupné: dobrovolné 

St 22.7. 
17-18 hod. 

KHŠ Baštýři, Ymca Brno - Večerní šermířský program 
Cesta do středověku, Zlatka pro knížete 

Cornštejn – www.znojmuz.cz   znojmuz@znojmuz.cz  
604 891 875, parkoviště 0,5 km směr Lančov 

Čt 23.7. 
21:30 

LETNÍ KINO – „TŘI BRATŘI“ 
Hudební pohádka, ČR/Dánsko, 2014, 90 min. 
Vhodné pro děti 

Restaurace Pařník na Vranovské pláži, 
724 101 725  www.vranovska-plaz.cz 
Vstupné v rámci vstupného na pláž 

Čt 23.7. 
Pá 24.7.  
19.00, 
20.00, 21.00 
a ve 22.00 h 

NOČNÍ PROHLÍDKY – FRANKENSTEIN NA HRADĚ BÍTOVĚ 
Známý příběh mladého vědce, který tvoří umělého člověka s 
komickými prvky odehrávající se v 19. století. Vystupuje divadelní 
a šermířská společnost EXULIS z Brna. Šerm, tanec a kontakt s 
diváky návštěvníky jistě zaujmou. 

Hrad Bítov, www.hradbitov.cz  bitov@npu.cz  
515 294 736 , 515 294 622  
 
Vstupenky je třeba si zarezervovat na tel.  
515 294 622, mobil 728 779 105 

Čt 23.7. 
21:15 hod. 

KHŠ Baštýři, Ymca Brno - Večerní šermířský program 
Ohňová show 

Cornštejn – www.znojmuz.cz   znojmuz@znojmuz.cz  
604 891 875, parkoviště 0,5 km směr Lančov 

Pá 24.7. MISS pláž 2015 
6. ročník soutěže o nejkrásnější dívku pláže.   

Camping Vranovská pláž, 603 238 055 , 605 800 791 
www.vranovska-plaz.cz www.missplaz.cz 

Pá 24.7. 
17-18 hod. 

KHŠ Baštýři, Ymca Brno - Večerní šermířský program 
Velký pěší rytířský turnaj, Zlatka pro knížete 

Cornštejn – www.znojmuz.cz   znojmuz@znojmuz.cz  
604 891 875, parkoviště 0,5 km směr Lančov 

So,Ne 
25.-26.7. 

Volejbalový turnaj - hlavní Vranovské léto 
(muži, ženy)   

Camping Vranovská pláž, 603 238 055 , 605 800 791 
www.vranovskeleto.cz   www.vranovska-plaz.cz 

So 25.7. Miss mokré tričko 2015 

5. ročník soutěže Miss mokré tričko se uskuteční přímo na pláži 
Vranovské přehrady. Pro účastnice soutěže jsou připraveny velmi 
atraktivní ceny.  

Camping Vranovská pláž, 603 238 055 , 605 800 791 
www.vranovskeleto.cz   www.vranovska-plaz.cz 

So 25.7. 
19:30-21:45 

KHŠ Baštýři, Ymca Brno - Večerní šermířský program  
Hrdinové z donucení, Cesta do středověku 
Z pážete rytířem, Mistr žonglér, ohňová show  
– Vášeň v plamenech 

Cornštejn – www.znojmuz.cz   znojmuz@znojmuz.cz  
604 891 875, parkoviště 0,5 km směr Lančov 

Po 27.7. 
21:30 

LETNÍ KINO – „FAJKŮ PANE UČITELI“ 
Komedie, Německo, 2013, 117 min. 
Od 12 let 

Restaurace Pařník na Vranovské pláži, 
724 101 725  www.vranovska-plaz.cz 
Vstupné v rámci vstupného na pláž 

Út 28.7. 
21:30 

LETNÍ KINO – „MUŽI V NADĚJI“ 
Romantická komedie, ČR, 2011, 110 min 
Od 12 let 

Restaurace Pařník na Vranovské pláži, 
724 101 725  www.vranovska-plaz.cz 
Vstupné v rámci vstupného na pláž 
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Út 28.7. 
19:30 

SVÍTÁNÍ 
Koncert s hudebním stylem Original Czech Music, který lze jen 
těžko žánrově zařadit.  

Státní zámek Vranov n/D – první nádvoří zámku.     
Telefonní rezervace:  
Zámek 515 296 215, TIC 515 296 285 
Vstupné: 130,-Kč, děti do 15 let zdarma 

St 29.7. Stand up commedy show NA STOJÁKA 
29. 7. 2015 Karel Hynek, Petr Vydra, Lukáš Pavlásek 

Camping Vranovská pláž, Restaurace Karlička 
777 650 396 

Čt 30.7. 
21:30 

LETNÍ KINO – „TUČŇÁCI Z MADAGASKARU“ 
Animovaná komedie, USA, 2014 
Přístupnost: neomezena 

Restaurace Pařník na Vranovské pláži, 
724 101 725  www.vranovska-plaz.cz 
Vstupné v rámci vstupného na pláž 

So 1.8.  
19:30 

SHŠ ALBION – souboje a ohně  Cornštejn – www.znojmuz.cz   znojmuz@znojmuz.cz  
604 891 875, parkoviště 0,5 km směr Lančov 

Po 3.8.  
19:30 

SHŠ ALBION – souboje a ohně Cornštejn – www.znojmuz.cz   znojmuz@znojmuz.cz  
604 891 875, parkoviště 0,5 km směr Lančov 

St 4.8. 
19-22 hod. 

KRÁSKA A NETVOR 
Divadelní představení souboru Marka Dobrodinského na motivy 
francouzské pohádky. Tajemný a romantický příběh s množstvím 
světelných a hudebních efektů v prostorách zámku.  
Délka představení 50 minut. 

Státní zámek Vranov n/D. – interiéry zámku 
Začátky v 19.00, 20.00, 21.00 a 22.00 hodin.  
Vstupné: 130 Kč,-, děti do 15 let 90,-Kč.  
Rezervace pouze na tel. 604 381 520 nebo e-mail: 
agentura.veronika@centrum.cz      

Čt 5.8. Stand up commedy show NA STOJÁKA 
5. 8. 2015 Lukáš Pavlásek, Daniel Čech, Dominik Heřman Lev 

Camping Vranovská pláž, Restaurace Karlička 
777 650 396 

Čt 5.8. 
19:00 

VARHANNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY  
v podání Ivo Prchala. Skladby německých a italských barokních 
mistrů. 

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově 
Začátek v 19.00 hod.  
Vstupné: dobrovolné 

St 5.8.  
19:30 

SHŠ ALBION – souboje a ohně Cornštejn – www.znojmuz.cz   znojmuz@znojmuz.cz  
604 891 875, parkoviště 0,5 km směr Lančov 

Čt 6.8. 
Pá 7.8.  
19 h, 20 h, 
21 h, 22 h. 
 

NOČNÍ PROHLÍDKY – FRANKENSTEIN NA HRADĚ BÍTOVĚ 
Známý příběh mladého vědce, který tvoří umělého člověka s 
komickými prvky odehrávající se v 19. století. Vystupuje divadelní 
a šermířská společnost EXULIS z Brna. Šerm, tanec a kontakt s 
diváky návštěvníky jistě zaujmou.  

Hrad Bítov, www.hradbitov.cz  bitov@npu.cz  
515 294 736 ,515 294 622  
 
Vstupenky je třeba si zarezervovat na tel.  
515 294 622, mobil 728 779 105. 

Pá 7.8.  
19:30 

SHŠ ALBION – souboje a ohně Cornštejn – www.znojmuz.cz   znojmuz@znojmuz.cz  
604 891 875, parkoviště 0,5 km směr Lančov 

Pá 7.8. BRUSLENÍ S KISS HÁDY 

Přijďte si v létě užít spoustu zábavy, aneb bruslení na pláži. Brusle 
s sebou. 

Camping Vranovská pláž, 603 238 055 , 605 800 791 
recepce@vranovska-plaz.cz www.vranovska-plaz.cz 

So,Ne  
8.-9.8. 

Vranovská pouť 
Program: sobota 8. 8. 2015   
- v dopoledních hodinách stánkový prodej, křest nové publikace 
„Vranov nad Dyjí nejen na starých fotografiích“ 
- po celé odpoledne ukázky soubojů – INNOMINATUS 
- 13,00 – 16,00 hodin     country skupina KVĚTINKA 
- 17,00 – 22,00 hodin     vystoupení hudební skupiny VICOMT 
- 21,00 hodin       INNOMINATUS – ohňová show (inferno) 
neděle 9. 8. 2015  
9,15 hodin poutní mše svatá – kostel Nanebevzetí Panny Marie 
14,00 – 17,00 hodin   dechový orchestr ,,AMATÉŘI z Dobšic“ 
 

Celá akce se opět uskuteční na hřišti SK ve Vranově 
nad Dyjí. 
 
Kontakty: 
Úřad městyse podatelna@ouvranov.cz 
515 296 312  

St 12.8. Stand up commedy show NA STOJÁKA 
Karel Hynek, Daniel Čech, Dominik Heřman Lev 

Camping Vranovská pláž, Restaurace Karlička 
777 650 396 

St 12.8. 
19:00 

VARHANNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY  
v podání manželů Kubátových. Skladby starých českých kantorů 
v kontrastu s německými duchovními áriemi. 

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově        
Začátek v 19.00 hod.  
Vstupné: dobrovolné 

So 15.8. GALAVEČER SEKTU 2015 

Zábavní program na pláži odstartuje již v 17:00 hod, slavnostní 
zahájení v 19:00 hod. 

Camping Vranovská pláž, 603 238 055 , 605 800 791 
recepce@vranovska-plaz.cz www.vranovska-plaz.cz 
www.vslechovice.cz 

So 15.-16.8. HRADNÍ POUŤ - XXII. ročník, program: 
Sobota: historický jarmark, divadelní a šermířské vystoupení.  
14 hod. Divadlo s pohádkou "Princezna s dlouhým nosem"  
16 hod. karneval pro děti. Vstupné je zahrnuto do vstupného na 
jednotlivé prohlídkové okruhy I. až IV. 
Neděle: historický jarmark, církevní pouť od hradní studánky (sraz 10.45 
hod.) s průvodem před hradní kapli, kde proběhne mše svatá a po ní 

Hrad Bítov, www.hradbitov.cz  bitov@npu.cz  
515 294 736 , 515 294 622  
 
V neděli bude okruh č. IV. „Vstup do hradu“ – 
ZDARMA (vstup na jarmark, divadelní představení, 
prohlídka obou výstav, kaple, zahrady a strašidel ve 
sklepení). 
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adorace bítovské smírčí Madony (r. 1346) uvnitř kaple. Děti s rodiči 
zveme na divadlo eMILLIon s pohádkou "Princezna se zlatou hvězdou" 
ve 14,00 hodin na hlavním nádvoří. 

 

ZDARMA po oba dny otevřena parkánová zahrada s 
historií rodu Haasů. Vstup přes padací most. 

St 19.8. Šermířské vystoupení - OHŇOVÁ SHOW   

Tančící víla se stane nástrojem temného rituálu obětování starým 
bohům. Za třeskotu magické esence ohně a erupce ohnivých 
kouzel se z její vyprchávající fyzické podstaty stane démon. Osm 
účinkující na jevišti, souhra fire-poi, ohnivých tyčí a dalších 
ohnivých nástrojů vás 20 minut nenechá ani na vteřinu 
chladnými.   

Camping Vranovská pláž, 603 238 055 , 605 800 791 
recepce@vranovska-plaz.cz www.vranovska-plaz.cz 
www.bastyri.cz 
 

Čt 20.8. 
19:30 

SNY JINDŘICHA VIII. v podání Hoffmannova divadla. 

Kabaretní leporelo s písněmi Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. 

 

Státní zámek Vranov n/D - první nádvoří zámku.     
Telefonní rezervace:  
Zámek 515 296 215, TIC 515 296 285 
Vstupné: 130,-Kč, děti do 15 let zdarma 

Čt 27.8. 
19:30 

JANA RYCHTEROVÁ - TWO VOICES.  
Vážně nevážná hudba velkých klasiků s humornými texty 
písničkářky. Duo s třemi účinkujícími  představuje žánr „Crazy 
Classic“. 

Státní zámek Vranov n/D - první nádvoří zámku.     
Telefonní rezervace:  
Zámek 515 296 215, TIC 515 296 285 
Vstupné: 130,-Kč, děti do 15 let zdarma 

12. – 13. 
září 2015 

DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ je pro návštěvníky 
připraven vstup ZDARMA pro: pro organizované výpravy mládeže 
od 20 osob a pro děti do 15 let na I.prohlídkový okruh. ZDARMA 
vstup na: IV. prohlídkový okruh "Vstup do hradu" (prohlídka obou 
výstav, kaple, zahrady, nádvoří a strašidel pro děti) a na 
parkánovou zahradu se vstupem přes padací most. 

Hrad Bítov 
www.hradbitov.cz   
bitov@npu.cz  
515 294 736 , 515 294 622  
 

26. 9. „HRADNÍ KAPROBRANÍ“ si mohou děti v doprovodu rodičů 
vyzkoušet své rybářské umění a vylovit si vlastního kapra z 
hradního rybníka. Dva největší úlovky budou odměněny cenami. 
Při absolvování prohlídky Paláce ve dnech 26. a 27. 9. pak 
návštěvníci ochutnají vybrané pochoutky prostého i šlechtického 
stavu na téma rybích pokrmů v naší hradní kuchyni. Vstupenky je 
možné si rezervovat. 

Hrad Bítov 
www.hradbitov.cz  
bitov@npu.cz  
515 294 736 , 622  
 

 

 
VRANOV NAD DYJÍ 
STÁTNÍ ZÁMEK VRANOV NAD DYJÍ  515 296 215 - koncerty na nádvoří i v hudebním salonu zámku, tři interiérové okruhy.  
Vyzkoušení *střelby z luků a kuší do připravených terčů pod vedením zkušených střelců.  
*Terárijní expozice – II. nádvoří zámku od 1.7. do 31.8. - hadi, pavouci, chameleoni + králíčci, činčily, kobylky, myši, potkani  9 – 18 hodin. 
515 296 215. Otevřeno denně kromě pondělí. Vstupné: dospělí 40,-, snížené 20,-, rodinné 100,- (2 dospělí a 2 děti). 
Výstavy na zámku 
Kamenina trochu jinak - v bývalé kočárovně na téma „Česká, moravská a evropská kamenina 18. a 19. století ze sbírek 
Uměleckoprůmyslového muzea v Praze“. Návštěvníci ji budou mít možnost zhlédnout v červnu a v září o víkendech od 10 do 16 hodin, 
v červenci a srpnu denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin.  Otevřena bude po tři sezony, to je až do roku 2016.  
Podyjí 1820. Črty z cest G.M. MONSORNA – výstava kreseb rakousko-italského malíře Giovanni Maria Monsorna (1786-1836) v galerii 
Thayana ve dnech 30. května až 27. září 2015. Vstup zdarma. 
Náboženské obrazy Juliány Jirousové – výstava v zámecké kapli Nejsvětější Trojice zahrnuje obrázky světců a další křesťanské náměty. 
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE VE VRANOVĚ – otevřen pouze po domluvě 515 296 384, 723 693 455  
marek@fatym.com  www.fatym.com   
BOHOSLUŽBY NA PŘEHRADĚ - každé pondělí od 7. 7. do 11. 8. v 19.30 na střeše RESTAURACE ŠTIKA. Pěší poutníci vycházejí vždy 
v 18.30 hod. od vranovské fary www.fatym.com  515 296 384  marek@fatym.com   
PRO RYBÁŘE – povolenky Penzion Drops tlf. 603 568 560, p. Bítov-Horka - 602 755 265. 
Rybník Jejkal 775 753 073 směrem od zámku na Podmyče, penzion@penzionprochazka.cz 
*KOLOVÝ TURISTICKÝ VLÁČEK, který funguje nejen jako zážitkový, ale jako dopravní prostředek náměstí – zámek - přehrada. Jezdí dle 
jízdního řádu, který je na každé zastávce nebo k dispozici na informačním centru. 
VYHLÍDKA ZAMILOVANÝCH – jedinečný výhled na idylickou krajinu z hlavní serpentiny při příjezdu do Vranova od Znojma. Na vyhlídku se 
dostanete z náměstí ve Vranově uličkou vedle pošty, směrem ke kostelu a poté vpravo po modré turistické značce „Claryho stezky“ 
k Mniszkovu kříži, od kterého sejdete na silnici a dáte se doprava. Zpět doporučujeme vzhledem k bezpečnosti stejnou trasou. 
*PEVNOSTNÍ MUZEUM VRANOV - areál lehkého opevnění vz. 37 z roku 1998. Telefon +420 732 605 638 
Návštěvní doba: červenec a srpen – denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Přístup: Areál se nachází asi 10´pěší chůze nad Vranovským 
zámkem u komunikace směrem na Šafov. U autobusové zastávky Vranov – statek je třeba zabočit doprava. 
ELEKTRÁRNA-návštěvnické středisko v budově vodní elektrárny s možností prohlídky, www.elektrarna-vranov.cz vstup zdarma  
605 154 155 info@vranovagency.cz. Prohlídky každou hodinu, vyčkat příchodu průvodce.Otevřeno od 9-17 h, poslední prohlídka v 16 h. 
PLAVBY LODÍ - lodě Valentýna a Viktorie (okružní vyjížďky, pravidelná linková doprava) – 720 382 783 
Vyjížďky lodí s možností řízených degustací vína ze Znojemska – 606 887 575 
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TURISTIKA – Claryho stezka, Stezka na Šibeniční vrch, Okruh Heleny Mniszkové, Felicitin okruh, Okruh Junáckým údolím. 
CYKLISTIKA - CYKLOBUS ČSAD JIHOTRANS a.s., ĆESKÉ BUDĚJOVICE: Vranov nad Dyjí, Národní park Podyjí, Znojmo  
DOPORUČUJEME – při putování NP Podyjí a Znojmem využijte oblíbené průvodcovské služby: NP Podyjí – certifikovaní průvodci, tel. 
739 302 038  Znojmo – prohlídky Znojma a cykloprohlídky Znojma s průvodcem, tel. 737 449 099. 
 
Platné jízdní autobusové řády www.idsjmk.cz. K hrázi Vranovské přehrady jezdí linka 816. V pracovní dny se k hrázi jezdí jen od 1. 7. do 31. 
8. mimo tyto dny k hrázi nic nejezdí. O víkendu se k hrázi jezdí od 9. 6. do 29.9.  
Speciální Jednodenní jízdenka Podyjí, lze koupit u každého řidiče autobusu za 100 Kč. Umožňuje cestování všemi linkami IDS JMK i vlaky 
v okrese Znojmo a návštěvníci s ní nově dojedou třeba až do Laa an der Thaya. V nepracovní dny platí pro 2 dospělé + 3 děti. Celá rodina 
tedy může pohodlně cestovat bez starostí o platnosti jízdenek jen za 100Kč. 
PŮJČOVNA JÍZDNÍCH KOL VE VRANOVĚ  A OKOLÍ 
Vranov nad Dyjí – penzion RELAX, 723 560 485. K dispozici jsou horská kola pro děti i dospělé, vč. přileb, zámků a cykloturistických map. 
Na některá kola lze připevnit dětskou sedačku s nosností do 22 kg.   Cena půjčovného na den 200,- Kč. Vranovská přehrada – pláž pod 
Vojenskou zotavovnou, p. Hubený tel. 604 859 434. K dispozici jsou horská kola pro dospělé a 1 kolo pro děti, možnost půjčky i dětské 
sedačky, přilby a náhradních dílů. 
Cena za půjčení je 60,- Kč/hodinu + 50,- každá započatá hodina, denní půjčovné 350,- Kč (skupinové slevy). Nutná záloha.  
Půjčovní doba denně od 9-19hodin (červenec-srpen), jinak po tel. domluvě. K zapůjčení je nutný osobní doklad. 
Lukov – penzion U Hrádku, p. Jan Řehoř tel. 603 757 990 
K dispozici jsou celkem 4 kola, zn. Author 2 kusy, půjčovné 200,- /den, příp. 120,- na 2 hodiny, a zn. Mongoose 2 kusy, půjčovné 300,-/den, 
příp. 200,- na 2 hodiny. Zapůjčení je nutné si předem rezervovat na výše uvedeném čísle.
OPRAVNA JÍZDNÍCH KOL – +420 723 404 817 (u sportovního hřiště ve Vranově). 
 

CAMPING VRANOVSKÁ PLÁŽ  
*DĚTSKÉ HŘIŠTĚ a DĚTSKÝ SVĚT na pláži Vranovské přehrady u penzionů Gaudeo, možnost využití animačních programů se soutěžemi, 
hračky, dětské hřiště s pískovištěm, skluzavky, jiné prolézačky a také velmi vkusně posazený dřevěný hrad, který zapadá do terénu okolní 
přírody. Jeho stavitelé tu navíc mysleli nejen na děti, ale i na rodiče, pro které mezi atrakce umístili stoly a židle, takže mohou mít své děti 
stále na očích i během příjemného posezení. 
*DĚTSKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO na pláži Vranovské přehrady. Zájezdová loutková scéna "Kašpárkův svět" manželů Ivana a Vlaďky 
Antošových z Opavy zve všechny lidičky od 1 do 100 let na loutková představení, které budou probíhat i v roce 2015. Program na  
www.vranovska-plaz.cz úterý, středa, čtvrtek 18-19 h. 
LETNÍ KINO- program k dispozici na www.vranovska-plaz.cz – začátky vždy v 21:30 hodin. Společnost Vranovská pláž, s.r.o. si vyhrazuje 
právo zrušení představení z technických důvodů či nepříznivého počasí. 
*LANOVÝ PARK 
*PŮJČOVNA SPORTOVNÍCH POTŘEB – pálky na stolní tenis, softtenis, petangue, badminton, stolní spol. hry…….. 
*PŮJČOVNA ELEKTROLODÍ, ŠLAPADEL, VESLIC, KÁNOÍ, SURFŮ, KOLOBĚŽEK, HORSKÝCH KOL……… 
„Bakchus aktivity s.r.o.“ – pláž Vranovské přehrady, tvorba outdoorových, prožitkových a animačních programů a pořádáním firemních, 
sportovních a vzdělávacích akcí. Zaměřujeme se na firemní klientelu, tématické programy pro jednotlivce i skupiny a programy pro školy.  
info@bakchusaktivity.cz   www.bakchusaktivity.cz tel. +420 604 859 434   +420 736 670 512 
 
RESTAURACE ve Vranově 
RESTAURACE PARNÍK, Vranov – +420 723 612 306  
COUNTRY SALOON, Vranov – +420 603 549 469 
ZÁMECKÝ HOTEL, Vranov –  +420 515 296 101, info@zameckyhotelvranov.cz 
RESTAURACE U VODNÁŘE, za hrází Vranovské přehrady – +420 736 670 512 
RESTAURACE HEROLD – 777 555 611, 728 481 060 
 

CAMP BÍTOV 
*AQUAPARK CAMP BÍTOV - plavecký bazén, bazén s masážními lůžky, pro nejmenší skluzavky a brouzdaliště. Vstupenky k zakoupení na 
recepci kempu Bítov, 605 842 965 
PŮJČOVNA ŠLAPADEL - 605 842 965         RYBÁŘSKÉ POVOLENKY - 605 842 965 
*DĚTSKÉ DŘEVĚNÉ HŘIŠTĚ pro děti s průlezkami,  spojené s vnitřním dětským koutkem, který se nachází na parníku  
Praha 
*ANIMAČNÍ A TANEČNÍ PROGRAMY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ v kempu a na koupališti  
*DĚTSKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO na pláži Vranovské přehrady. Zájezdová loutková scéna "Kašpárkův svět" manželů Ivana a Vlaďky 
Antošových z Opavy zve všechny lidičky od 1 do 100 let na loutková představení, které budou probíhat i v roce 2015. Od 15.00hod.-16.00 h. 
každé úterý a čtvrtek vstup zdarma!!   
 

BÍTOV 
HRAD BÍTOV – Výstavy, historická hudba, šermířská vystoupení, divadlo, hradní pouť – mše, jarmark, program pro děti, Dny evropského 
kulturního dědictví, hradní kaprobraní. Speciální prohlídkové okruhy: Hradní vězení, hladomorna, mučírna – návštěvníci se seznámí 
s útrpným právem a na vlastní kůži si mohou vyzkoušet některé mučící nástroje (palečnice, španělská bota, skřipec, kláda, pás cudnosti a 
další).   
Bítovská zbrojnice – dřevcové, chladné a palné zbraně, zbroje, orientální zbraně vše z období 15. – 19. století.  
1. 7. - 31. 8. Lukostřelba na prvním nádvoří hradu. Začátek od 9:00  Poznámka: Střelnice v pronájmu soukromé firmě  

http://www.idsjmk.cz/
http://www.bakchusaktivity.cz/


 

Výstavy 
Život malých aristokratů - výstava zaměřená na způsob života a zábavu dětí z aristokratických rodin. Zabývá se vzděláním, odíváním, 
vystupováním ve společnosti, zábavou od narození až po dospělost. Děti si zde budou moci některou ze zábav malých aristokratů 
vyzkoušet. Sbírku originálních exponátů presentuje Muzeum hraček v Rychnově nad Kněžnou ve sloupovém sále hradu Bítov od 25. dubna 
do 30. září 2015. Cena je zahrnuta ve vstupném na okruh č. IV. v otevírací době hradu. 
Od nás až na Bítov …z Bítova až k nám výtvarné práce dětí z Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené v Brně, Kociánce. Je 
zaměřená na výtvarnou tvorbu dětí od malby až po ruční práce. Obrazy, dřevěné hračky a praktické výrobky. Výstava bude otevřena 
v divadelním sále hradu od 25. dubna do 30. září 2015. Cena je zahrnuta ve vstupném na okruh č. IV. v otevírací době hradu. 
 
*ZVÍŘATA V ZAHRADĚ NA BÍTOVĚ – 600m před hradem Bítov, 607 515 918, Z. Nikolai, adlerbussard@email.cz , otevřeno X.-VI.  
Po-Ne 10-17.30 hod., VII.-VIII. Po-Ne 10-18.30, IV.-X. Po-Ne 10-17.30 hod.  
*ROZHLEDNA RUMBURAK (Bítov) – před hradem. Jediná rozhledna na Znojemsku. Postavena byla společně se sportovně – rekreačním 

areálem v letech 2008 – 2009. Otevřeno: 10:00 - 18:00 hodin. Vstupné na rozhlednu je 30 Kč. +420 777 348 757   

info@restaurantrumburak.cz  http://www.restaurantrumburak.cz/rozhledna-jizni-morava/ 

*TATRA MUZEUM v obci Bítov – otevřeno červenec, srpen, nebo po dohodě 9-18.00 hod., 604 231 026 
http://tatramuseumbitov.webnode.cz,   vcars@seznam.cz 
* ZŘÍCENINA CORNŠTEJN (u Bítova) –Otevřeno denně (31.5. – 30.9.) 9-17.00 hodin, poslední prohlídka v 16 h. Odstavná plocha pro auta 
cca 0,5 km směr Lančov. www.znojmuz.cz   znojmuz@znojmuz.cz  604 891 875. V červenci a srpnu ukázky historického šermu v průběhu 
denních prohlídek hradu. Červenec a  srpen divadelní a  šermířská představení. Denně od 10-11.30 13.30-15.30 hod. historické dílny pro 
děti všeho věku. Po celý týden na hradě středověké: odívání, keramiku, šperkařství, kuchyni, mučírnu, mistra kata, tkalcovství, písemnictví a 
mistra zbrojíře. 
 

UHERČICE 
STÁTNÍ ZÁMEK UHERČICE +420 515 298 396     uhercice@npu.cz       www.zamek-uhercice.cz 
Otevřeno: červen – soboty a neděle, červenec a srpen – denně mimo pondělí. Návštěvní hodiny: 9.30 – 17.00, poslední prohlídka v 16.15. 
Zpřístupněny 2 okruhy. Trasa A – interiéry v různých fázích restaurátorských zásahů: salony západního křídla včetně komorního barokního 
divadla s náznakovou instalací mobiliáře (obrazy, lustry, gobelíny), banketní sál, chodba jižního křídla (výstava fotografií zámku – průřez 
uplynulým stoletím), letní jídelna a sousední salon, zámecká kaple. Trasa B (otevřena od července 2013): prostory tzv. starého zámku 
(nejstarší části areálu) ještě před zahájením stavebních a restaurátorských prací. Výstup do horního patra věže s vyhlídkou do okolí. 
Mimo sezonu jsou prohlídky možné pro skupiny min. 10 osob po předchozí dohodě se správou zámku. 

 
PODHRADÍ NAD DYJÍ 
ZÁMEČEK LUBO, Podhradí n/Dyjí - zamecek.lubo@volny.cz, 515 297 165, sbírka díla surrealistického výtvarníka a akčního umělce Lubo 
Kristka. Otevřeno červenec na základě telefonické domluvy, srpen v pátek, sobotu a neděli vždy v 9, 10 a 11 hod, poté ve 14, v 15 a 16 hod, 
mimo uvedené dny a měsíce na základě předběžné domluvy (též akce pro skupiny, pro školy, projekce atd.). 
Kristkova podyjská glyptotéka - soubor soch, kterou mistr daroval řece Dyji.  
Zřícenina Frejštejn – vstup na vlastní nebezpečí bez vstupného 

 
LESNÁ 
*MUZEUM MOTOCYKLŮ NA LESNÉ – 602 745 458, otevřeno 9-23.00 hod., vstupné dospělí 75 Kč 
Mše svaté na přehradě v pondělí v 19,30 a v 18,30 od kostela, červenec – 12. srpen, pravidelné měsíční poutě Nový Jeruzalém za obnovu 
víry v našem kraji, vždy v 15. dni v měsíci duben-září v 18.00 hodin. 
 

 
 
 
 
LUKOV 
NOVÝ HRÁDEK U LUKOVA    
otevřen od 1. května do 30. září:   v květnu a červnu denně od 10 hodin do 17 hodin, v červenci a srpnu denně od 10 do 18 hodin, v  září 
pouze o sobotách, nedělích a státních svátcích od 10 do 16 hodin. Poslední prohlídka začíná hodinu před ukončením návštěvní 
doby!  Polední přestávka od 12 hod. do 13 hod. 
 

ZNOJMO 
*PODZEMÍ - Labyrint chodeb pod centrem Znojma budovaný ve čtyřech patrech pod sebou má cca 30 km chodeb. Patří k největším 

bludištím ve střední Evropě. Prohlídka je zpestřena Tajemnou podzemní expozicí, kde najdete pohádkové postavy, alchymistickou dílnu, 

oživlé skály či ukázku vězeňských kobek. Otevřeno červenec-srpen 9:00-18:00. Pro skupiny po objednání kdykoliv. Poslední prohlídka 

hodinu před koncem otevírací doby. Vstupné CZK červen-září 95/55, rodinné vstupné (1 dosp.+ max. 2 děti) 115, (2 dospělí + max. 3 děti) 

210, skupinové (6-15 let + pedag. dozor) 35. Ještě během sezóny dojde k otevření nových tras, tzv. adrenalinových. Sledujte 

mailto:info@restaurantrumburak.cz
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http://www.znojmuz.cz/
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www.znojmocity.cz/podzemi. Informace o ostatních prohlídkových objektech ve Znojmě získáte v Turistickém informačním centru v centru 

města na pěší zóně u radniční věže nebo u hradu, tel. 515 222 552, e-mail: tic@znojemskabeseda.cz. 

*MUZEUM MOTORISMU, Koželužská 44  – auta, motorky, traktory, parní stroje,…tel. 603 548 351  

*REMO-Agency a Znojemská Beseda na letošní turistickou sezónu připravila speciální prohlídky města Znojma pro návštěvníky i jeho obyvatele: 
každý pátek a sobotu v 10:00 a 20:00 hodin. Sraz u Informačního centra na Obrokové ul. Po dobu prázdnin 2x týdně (středy a soboty) NOVĚ ve 
stejném čase, tedy v 8:30 sraz a v 8:50 odjezd na jedinečný „Výlet vlakem s průvodcem do Vídně“ - jedinečná cena 399 Kč http://www.remo-
agency.com. Více na výše uvedených kontaktech. „A jako každý červenec a srpen, každý pátek a sobotu a ve dnech   12.-28.7. denně  vždy v 21. 
a 22 h se můžete setkat ve znojemských uličkách s ponocným. Bližší informace TIC Znojmo.“ Více na 737 449 099   david@remo-agency.com 
*MOŽNOST KRYTÉHO KOUPÁNÍ  
Základní škola Znojmo – Přímětice 569 – menší bazén se slanou vodou a vířivkou, předem volat 515 211 011, www.zsprim.cz 
Pro veřejnost: po-pá 18-20 h so 9-12h, 15-20h,ne 9-12h Vstup 40,-/60,-za hodinu 
Hotel Prestige – po-ne 9-22h, 515 224 595  www.hotel-prestige.cz s posilovnou 100,-/2 hod. 
 

JEVIŠOVICE 
STARÝ ZÁMEK JEVIŠOVICE - z důvodu rekonstrukce je od 1. 5. 2015 pro návštěvníky zpřístupněna pouze expozice Hradní kuchyně 
a výstava Umění skalních maleb. Zájemcům je zpřístupněna také opravená kaple Starého zámku, kde si návštěvníci mohou prohlédnout 
také nově zrestaurované varhany od Jana Výmoly z roku 1754 ze sbírek oddělení dějin hudby.  

CHVALOVICE (U ZNOJMA) 
*DINOSAUŘI – výstava pohyblivých dinosaurů, otevřeno celý rok, tel. 725 894 444 
*DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 

HATĚ U ZNOJMA 
*NÁKUPNÍ A ZÁBAVNÍ PARK PRO DĚTI - EXCALIBUR CITY – http://www.merlinskinderwelt.com/  32km – otevřeno od 10-19.00 hod. Pro 
děti každého věku, ale i jejich rodiče nabízíme zábavu, která nezná hranic – autodráhy, skoky lodičkou do vody, ruské kolo, pirátskou loď, 
balónkovou střílnu, pirátskou střílnu, kolotoče, skluzavky a mnoho dalšího. Za nepříznivého počasí využijte v zastřešené části dětskou pláž. 
Naleznete zde i bistro s vlastní nabídkou jídel, kavárnu, obchůdek s hračkami, infopoint. K dispozici jsou také multifunkční prostory kina pro 
soukromé účely a narozeninové party. Vstup do areálu je zdarma! Platba za atrakce je prostřednictví Merlinových tokenů, které je možné 
zakoupit na místě ve výměnných automatech jak za české koruny, tak za eura. 
Rakousko 
ZÁMEK RIEGERSBURG, hrad HARDEGG Rakousko – otevřeno denně, možnost zvýhodněného vstupného při návštěvě obou památek, 
www.riegersburg-hardegg.com   
 
*vhodné pro rodiny s dětmi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VYCHÁZKOVÉ TRASY s průvodcem NP Podyjí:                        

Vranov nad Dyjí a západní část NP Podyjí   

Z Vranova pod Ledové sluje a zpět - délka trasy: 2 hod., náročnost: nízká, určeno pro rodiny s dětmi do 10 let (vhodné i pro  vycházku s 
kočárkem). Námět vycházky: a/ Náměstí (splav) b/ Hamerské vrásy c/ Pod Ledovými slujemi, koryto řeky Dyje d/ Hamerská lávka a Benátky 
přírodní a historické zajímavosti. 
Z Vranova na Obelisk a zpět - délka trasy: 3 hod., náročnost: střední, vhodné i pro netrénované turisty a pro rodiny s dětmi od 10 let. 
Námět vycházky: a/ Náměstí (splav) b/ Hamerské vrásy c/ Pod Ledovými slujemi, koryto řeky Dyje (od tohoto místa začíná stoupání až na 
Obelisk) d/ Most Heleny Mniszkové na Obelisk e/ Hamerská lávka a Benátky přírodní a historické zajímavosti. 
Procházka zámeckým lesoparkem - délka trasy: 4 hod., náročnost trasy: střední, vhodné i pro netrénované turisty a pro rodiny s dětmi 
od 12 let. Námět vycházky: a/ Náměstí (splav) b/ Hamerské vrásy c/ Hamerská lávka a Benátky přírodní a historické zajímavosti (v 
Benátkách začíná stoupání na Felicitin okruh) d/ Felicitin okruh a Felicitina studánka procházka lesem s výhledem na Vranovský zámek z 

http://www.znojmocity.cz/podzemi
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jižní strany e/  Zámek Vranov nad Dyjí  f/ Vyhlídka Tanečnice, Hraběnčina louka, Junácké údolí od Vranovského zámku procházka lesem s 
krásnou vyhlídkou z vyhlídky Tanečnice na městečko, zámek a údolí Dyje. Kaple Maria Schutz, procházka Junáckým údolím. 
Claryho okruh - délka trasy: 3 hod., náročnost trasy: střední, vhodné i pro netrénované turisty a pro rodiny s dětmi od 12 let. Námět 
vycházky:a/ Náměstí (splav) b/ Kostel Nanebevzetí panny Marie, kaple sv. Ondřeje, Mniszkův kříž, prohlídka Mniszkova kříže s výhledem na 
městečko, vranovský zámek a údolí řeky Dyje (od kostela začíná stoupání až k obci Onšov) c/ Kaple sv. Trojice, Kumpova poklona, obec 
Onšov stoupání kolem kaple sv. Trojice s ukázkami zbytků staré cesty do Vranova, prohlídka Kumpovy poklony s výhledem na hráz 
vranovské přehrady, návštěva obce Onšov (kaple sv. Anny) d/ Claryho kříž od obce Onšov procházka ke Claryho kříži.  Krásná vyhlídka na 
jezero a vranovský zámek e/ Vranovská přehrada sestup od Claryho kříže do Granátové zátoky.  
Felicitin okruh - délka trasy: 4 hod., Náročnost trasy: střední, vhodné i pro netrénované turisty a pro rodiny s dětmi od 12 let. Námět 
trasy: a/ Náměstí (splav), průchod částí Benátky na Felicitin okruh (v Benátkách začíná stoupání na Felicitin okruh) b/ Felicitin okruh, 
studánka Heleny Mniszkové procházka lesem s výhledem na vranovský zámek z jižní strany, výklad o historii Felicitiny studánky a studánky 
Heleny Mniszkové. Výhled na zámek ze západní strany a možnost prohlídky bývalého hraničního opevnění (za Felicitinou studánkou začíná 
stoupání ke studánce Heleny Mniszkové) c/ Kamenný most a Junácké údolí od studánky Heleny Mniszkové sestup do Junáckého údolí ke 
Kamennému mostu.  
Z Čížova na Nový Hrádek a zpět - délka trasy: 6 hod., Náročnost: střední, vhodné pro trénované turisty. Námět vycházky:  
a/ Čížov prohlídka střediska NP Podyjí b/ Železná opona prohlídka zbytků železné opony c/ Cesta do Lukova cesta lesem po červené trase 
do obce Lukov (středně náročná cesta se střídavým stoupáním a klesáním) d/ Obec Lukov prohlídka místních pamětihodností malebné 
obce Lukov e/ Přes Příčky k Novému Hrádku v místě zvaném Příčky možnost odpočinku (po cestě k Novému Hrádku ukázka zříceniny 
hradu Kaya na rakouské straně) f/ Nový Hrádek prohlídka zříceniny Nový Hrádek a okolní přírody g/ Cesta zpět po stejné trase s ukázkami 
přírodních zajímavostí.  
Poznejme naše sousedy - délka trasy: 7 hod., Náročnost trasy: střední, vhodné pro trénované turisty. Námět vycházky: a/ Náměstí 
(splav) b/ Hamerské vrásy c/ Hamerská lávka přírodní a historické zajímavosti (od tohoto místa začíná stoupání až k letohrádku Braitava) d/ 
Letohrádek Braitava, původní lesopark z doby Altmanů e/ Heimatkreuz kříž postavený německými vysídlenci z Vranova, nádherná vyhlídka 
na celé Podyjí, Pálavské vrchy a město Mikulov f/ Obec Felling cestou po státní hranici do rakouské obce Felling s ukázkami místních 
zajímavostí a možností návštěvy posledního soustružnictví perleti v Rakousku g/ Zámek Riegersburg prohlídka místního zámku (v češtině) 
možnost přestávky a občerstvení v místní restauraci h/ Obec Podmyče cestou zpět v obci Felling odbočka přes hraniční přechod do obce 
Podmyče, cestou míjíme památník vyhnání německých občanů z Vranova ch/  Junácké údolí, Vranov nad Dyjí z obce Podmyče procházka 
lesem Junáckým údolím přes Kamenný most zpět do Vranova.                      Zpracoval: M. Študent, držitel certifikátu „Průvodce NP Podyjí“ 

           Možno procházka s certifikovanou průvodkyní NP Podyjí, 739 302 038 
 
VYHLÍDKA ZAMILOVANÝCH – jedinečný výhled na idylickou krajinu z hlavní serpentiny při příjezdu do Vranova od Znojma. Na vyhlídku se 
dostanete z náměstí ve Vranově uličkou vedle pošty, směrem ke kostelu a poté vpravo po modré turistické značce „Claryho stezky“ 
k Mniszkovu kříži, od kterého sejdete na silnici a dáte se doprava. Zpět doporučujeme vzhledem k bezpečnosti stejnou trasou. 
VYCHÁZKOVÁ STEZKA NA ŠIBENIČNÍ VRCH  
měří zhruba 630 m, je značena žlutě a dostanete se k ní po „modré“ Naučné Claryho stezce, která začíná u kostela Nanebevzetí Panny 
Marie ve Vranově. Během této cesty na Vás čeká několik zajímavých míst: rotunda sv. Ondřeje, Mnizskův kříž, Kaple Nejsvětější trojice, 
zbytky staré formanské cesty, pozůstatky bývalé šibenice s informačním panelem a výhledem na vranovský zámek. 
 
CYKLISTICKÉ TRASY v NP Podyjí 
 

I. Vranov – Šafov – Langau – Riegersburg – Felling – Hardegg – Merkersdorf – Niederfladnitz – Retz – Retzbach – Hnanice – 
Havraníky – Popice – Znojmo – Vranov n/D (cca 75km). Z Hnanic též možno přes Šobes. 

II. Vranov – Lančov – Cornštejn – Bítov – Zblovice – Koberův mlýn – Dešov – Štítary – Šumná – Lesná (54km). Autobus 
 
PĚŠÍ TÚRA v NP Podyjí 
I.Čížov – pěšky Hardegg – Merkersdorf – červená turistická značka po rakouské straně řeky Dyje – Hardegg – Na Keplech – červená turist. 
značka  Ledové sluje – Vranov n/D (cca 24km). Kratší varianta: z Hardeggu zpět do Čížova 
 
TRASA č. 1 VRANOV N/D. – HARDEGG – VRANOV N.D. – 32km. Nejvyhledávanější trasa na Vranovsku 
Vranov – Vranovský zámek – Podmyče – přechod Podmyče/Felling – Felling – Hardegg – přechod Hardegg/Čížov – Hardeggská vyhlídka – 
Čížov – hájenka Lesná – Lesná – Švýcarské údolí – Vranovská přehrada – Vranov (32km) 
TRASA č. 2 VRANOV – BÍTOV – VRANOV – 35km 
Vranov – Lančov – zřícenina Cornštejn – obec Bítov – hrad Bítov – Chvalatice – Zálesí – Vranovská pláž – Vranov n/D. (35km) 
TRASA č. 3 – VRANOV N.D. – PODHRADÍ – VRANOV N.D – 49 km (se zámkem Uherčice 58 km) 
čerpáno z www.cykloturistika.vranovnaddyji.cz 
 
TURISTICKÉ PŘECHODY DO RAKOUSKA: 
Čížov – Hardegg. Tento oblíbený hraniční přechod najdete hned uprostřed Národního parku Podyjí. Mezi Českem a Rakouskem tudy 
můžete projít na hraničním mostě přes řeku Dyji. Přechod je určen jen pro pěší a cyklisty. Autem do Hardeggu výhradně a pouze přes 
Šafov! 

http://www.cykloturistika.vranovnaddyji.cz/


 

Podmyče – Felling. Přechod pro pěší, cyklisty a lyžaře propojuje také městečka Podmyče a Felling. 
Stálky – Heinrichsreith. Tento turistický přechod je určen pro cyklisty, lyžaře i pěší. 
 
Do Rakouska autem 
Šafov – Langau   Šafov – Riegersburg. Autem se do Rakouska můžete vydat třeba přes Šafov, kde najdete klidný silniční přechod, s 
minimálním provozem. Využít jej ovšem mohou nejen motoristé, ale také pěší či cyklisti. 
Vratěnín – Drosendorf. Tento větší silniční přechod často využívají nejen turisté s osobními auty, ale také řidiči kamionů. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Turistické informační centrum Vranov n/Dyjí 
infocentrum@ouvranov.cz  515 296 285      www.navstivtevranovsko.cz 

http://www.navstivtevranovsko.cz/

