Vranov nad Dyjí – vycházka okolo zámku
s tajenkou
Hledačka č.2

Vydej se na cestu s námi,
do míst, kam chodili zámečtí páni.
Projdeš se starým lesoparkem chviličku
a uvidíš nejednu hezkou stavbičku.
Návod: u jednotlivých bodů hledačky vylušti jednotlivé tajenky a písmenka označená čísly doplň na
patřičné místo do konečné tajenky.

Obtížnost hledačky: fyzicky středně obtížná trasa, (převýšení 123 m, 305-428 m n. m.,
stoupání/klesání 175 m), Většina trasy vede po lesních a skalních pěšinkách a cestách. Snadná
trasa na orientaci, lze zvládnout i s dětmi, nevhodné pro kočárky.
Délka hledačky (délka, čas): okruh přibližně 5 km, asi 2,5 hodiny. Cestou můžete navštívit bunkry
a zámek, v tomto případě počítejte s delší dobou.
Kdy je vhodné hledačku procházet: hledačka je přístupná celoročně.

Vybavení na cestu: papír + tužka, dobrá obuv, může se hodit dalekohled a fotoaparát a hole na
nordic walking.
Začátek hledačky: náměstí ve Vranově nad Dyjí u TIC Vranov nad Dyjí
Konec: náměstí ve Vranově nad Dyjí u TIC Vranov nad Dyjí

(c) TIC Vranov nad Dyjí infocentrum@ouvranov.cz

Trasu můžeš začít u Turistického informačního centra na náměstí Vranova nad Dyjí. Vydáš se Mlýnskou ulicí, až
dojdeš k parčíku, kde máš první zastávku.

1.

V parčíku vítá tě plastika dřevěná,
v zimě je před sněhem přístřeškem chráněná.
"Osud stromu" jméno má, je tam lístek,
vytvořil ji známý sochař Lubo Kristek.
Věnoval ji vznešené řece Dyji,
ta ji tady každodenně míjí.

V parčíku je umístěna dřevěná plastika s názvem
„Osud stromu“. Je součástí tzv. glyptotéky, to je
souboru více plastik, které vytvořil Lubo Kristek a
věnoval je řece Dyji. Aby byla socha chráněna
před deštěm, je skryta pod přístřeškem, který má
zvláštní tvar, příznačný pro hrobky faraónů
v Egyptě. Napiš, jak se tvar jmenuje.

Z parku se vydej podél řeky k mostu, vejdi na něj a pohleď na skálu

2.
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Přes řeku postaven velký most,
chodívá přes něj lidiček dost.
Z mostu uvidíš na skále kamenné stavby,
sloužily dříve jako ochranné hradby.
První podle ptáka jméno má,
taky hláskou se nazývá.

Při pohledu z mostu na zámek uvidíš 2 kamenné stavby. Ta
pod zámkem sloužila k zásobování vodou z řeky Dyje, ta na
skále blíže mostu byla předsunutou obrannou stavbou.
Napiš do tajenky, jak se tato stavba jmenuje (první slovo je
přízviskem stavby - podle ptáka, kterého má obec v názvu,
druhé slovo je název stavby).
Přejdeš most a odbočíš doprava, kde se objeví malý můstek přes
potok. Půjdeš stále dál a za jediným domem po tvé pravé ruce
začíná cestička se žlutou turistickou značkou stoupat po skále.

3.
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Žlutou trasou vzhůru jdeš,
po lese se rozhlédneš.
Bílé zvíře v tajence je,
v písni běhá přes koleje.
Půjdeš cestou po skále,
Nevhodné jsou sandále.

Žlutě značená turistická trasa, po které jdeš, vede zpočátku po
skále. Její jméno souvisí s rohatým domácím zvířetem (obvykle
bílým), kterému zdolání skalního terénu nedělá problémy. Jestliže
nevíš, jak by se cesta mohla jmenovat, nalezneš její jméno na konci
trasy. Zapiš je do tajenky.

Pěšinka končí na cestě vedoucí od zámku.
Pokračuj doleva, dolů s kopce, kolem krásně
opravených domků. Po 250 m dojdeš k Felicitině
studánce.

_

4.
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Jaká se tu v lese skrývá krása,
pro žíznivé poutníky je to spása.
Studánku hraběnka z Mniszku postavila,
aby tak milované údolí ozdobila.
Přírodu pozoruj jen tiše shora,
snad zahlédneš i zajímavého tvora.
V údolí, do kterého jsi vstoupil, nalezneš zajímavou stavbičku, tzv. „Felicitinu studánku“. Nechala ji zřídit
v roce 1806 Felicie, hraběnka z Mniszku a věnovala tuto studánku unaveným poutníkům k osvěžení a svému
milému údolí pro okrasu.
Podél cesty teče potůček, který je domovem tvora, velmi podobného ještěrce. Když zahlédneš jeho tmavé tělo
se žlutými fleky, pouze si jej prohlédni,
ale nechytej jej. Patří totiž mezi chráněné
druhy živočichů. Jak se jmenuje?
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Od studánky pokračuj dál tou cestou, která nepřekračuje potok. Dávej pozor na zelenou turistickou značku, která po
asi 200 m odbočuje doprava do svahu. Nahoře tě povede ovocnou alejí k silnici, kterou opatrně přejdi. Dál půjdeš
kolem kamenné zdi statku k bunkrům., který jsou v letních měsících zpřístupněny a můžeš do nich jít na prohlídku.

5.

Jak se expozice těchto
2 bunkrů jmenuje?

Betonové stavby vidíš krátce,
nejsou však v žádné zahrádce.
Bunkry je nazývali,
dříve vojáci je obývali.
Už je to mnoho let,
dnes klidně tam můžeš jet,
nově jsou opraveny,
návštěvníci budou spokojeni.

Před 2. světovou válkou se stavěly na hranicích Československa malé
betonové pevnůstky – tzv. bunkry. Dva tyto bunkry jsou opraveny a
vybaveny původním zařízením. V létě se do bunkrů můžete podívat.
Jak se expozice těchto 2 bunkrů jmenuje?

_
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Od bunkrů tě lesní cesta přivede na Hraběnčinu louku. Hlídej si zelenou značku, dovede tě k odbočce na lesní cestu.
Po ní dojdeš k lesní kapli.

6.

Lesní kaple ve vranovském lesoparku stojí,
Původně s antickou bohyní Dianou ji osud pojí.
Hraběnka z Mniszku vranovskou přírodu milovala,
později chrámek pěkně vybavila a panně Marii zasvětila.
Dnes v chrámku nově zrekonstruovaném
Svatý Hubert je občas pánem.

Lesní kaple byla postavena koncem 18. století jako součást
vranovského lesoparku. Původně chrámek zasvěcený antické bohyni
Dianě byl uvnitř vyzdoben sochami antického bájesloví. Začátkem 19.
století byla stavba zasvěcena Panně Marii Ochranitelce (Maria Schütz).
V současnosti se zde konají na podzim
myslivecké, tzv. „Svatohubertské“ mše.
Spočítej, kolik oválných oken má kaple a
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počet zapiš slovy do tajenky.
Pokračuj po značené cestě smrkovým lesem. Přejdeš po dřevěném mostku přes strž a lesní cesta tě dovede až k
rozšířenému místu zvaném Tanečnice.

7.

Cestou lesem přes dřevěný most,
budeš toho míti právě dost,
vtom objevíš tu pěkné místečko,
odkud zhlédneš celé městečko.
Chvíli postůj, odpočívej v mechu,
přitom zdravou vůni lesa vdechuj.
Místo nazývá se Tanečnice,
nebývá zde nikdy tlačenice.

Po zelené pokračuješ dalších 300m
kolem bývalé kočárovny – dnes
výstavní galerie. Opatrně přejdi silnici a
dostaneš se k velké bráně do
historického areálu.

Součástí bývalého lesoparku je i místo
nazývané „Tanečnice“ – dříve častý cíl
vycházek.
Napiš, jak se obecně označuje místo, ze
kterého je rozhled do okolí.

9

8.

Nad našim městečkem na skále, tyčí se ve výši spanilé.
První zmínka je již v Kosmově kronice,
od těch časů měl však majitelů více.
Do dnešní podoby rod Althanů jej upravil
a takto nám tu do dnešní podoby zbyl.

Stojíš
před
vchodem
do
historicky
nejcennějšího barokního objektu ve Vranově
nad Dyjí. Je-li otevřeno, navštiv objekt,
rozhlédni se z nádvoří do údolí řeky Dyje,
případně se zúčastni prohlídky.
Do tajenky napiš, jak se objekt nazývá ?

_
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Pod nedalekým prodejním stánkem začíná pěší cesta vpravo od silnice. Po ní budeš scházet svahem dolů až k místu,
kde z této stezky odbočuje doprava úvoz lemovaný listnatými stromy. Tímto úvozem sejdeš k velké, dvoupatrové
budově s mnoha okny

9.

Vařil se zde zlatavý mok,
od té doby udělala budova veliký skok.
Kdysi byla velmi oblíbená,
dnes ale původnímu účelu vzdálená.
Děti sem chodí doplňovat znalosti,
což však jim a rodičům občas přidělává starosti

Budova, před kterou stojíš slouží ke vzdělávání. V 19. století však ještě
přináležela místnímu pivovaru. Jak se budova nyní označuje?

_
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Pokračuj dál, po ulici, až dojdeš k řece. Na jejím břehu stojí socha - tvoje další zastávka.

10.

Jeden z českých patronů je dalším z našich objevů.
Pět hvězd má kolem hlavy, je to již dávno,
co byl vhozen do Vltavy. Kříž drží ve své ruce
a kolem teče voda v Dyji – naši řece.

Barokní socha nedaleko mostu ztvárňuje křesťanského mučedníka. Obdobné
sochy tohoto svatého stojí často u řek a mostů, neboť byl tento světec
umučen a svržen do Vltavy. Uveď, jak se jmenuje.
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Nyní se projdi po mostě směrem k Náměstí, na kterém se nachází informační tabule
s turistickým informačním centrem, které můžeš navštívit a podělit se o zážitky z této
vycházky.

Závěr

Při pohledu na zámek člověku dech se tají,
co stvořit za poklad předkové naši dokázali,
s velikou úctou zde stojíme
a v srdci máme přání jediné:
o tento odkaz s láskou pečovat
a pro budoucí generaci jej zachovat.

Upři svůj pohled vysoko na skálu. Jistě potvrdíš, že barokní památka, kterou
tam vidíš, je po právu označována jako
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