Vranov nad Dyjí – školní výlety – informace
Vranov nad Dyjí (www.vranovnaddyji.cz) - oblíbené rekreační středisko ležící 22 km západně od Znojma na hranicích s
Rakouskem. Samotné městečko leží v údolí řeky Dyje pod Vranovskou přehradou. Jeho dominantou je zámek, zbudovaný na
skalním ostrohu nad řekou. Vranov nad Dyjí je rovněž vstupní branou do Národního parku Podyjí.
Vranovská přehrada (www.vranovskaprehrada.cz) - tzv. český "Jadran" je jednou z nejteplejších přehrad v České
republice (podle počasí se lze na přehradě koupat většinou již od konce května).
- z náměstí Vranova nad Dyjí je na přehradní hráz asi 1.6 km. Koupání je možné na pláži přehrady, ale i v dalších místech. Na
pláži můžete využít také mohutný tobogán s bazénem, hřiště, vodní atrakce, lanový park atd.
!!! Poznámka !!!: v roce 2018 je kvůli rekonstrukci mostní části přehradní hráze uzavřen průchod přes hráz
(http://www.vranovnaddyji.cz/vranovska-prehrada/oprava-hraze). Na pláž se můžete dostat lodním přívozem z přístaviště
Skalka. Jestliže v době Vaší naplánované cesty přívoz nepojede, je třeba využít pěší trasu – Claryho stezku - (5,5 km). Z
důvodu oprav (http://www.vranovnaddyji.cz/images/dokumenty/Rekonstrukce-hraze-Vranovske-prehrady-doprava-naplaz.pdf) však nejsou omezeny rekreační aktivity Vranovska a kvůli rekonstrukci nebude upouštěna voda v přehradě.
- na Vranovské přehradě funguje i lodní doprava. Možné jsou jak okružní plavby, tak i jízdy k hradu Bítov, spojené
s prohlídkou hradu. Na přehradě jsou 2 firmy provozující lodě:
1) www.lodnidopravavranov.cz, kontakt lodnidopravavranov@seznam.cz , tel. 720 382 783 – tato lodní doprava
zabezpečuje lodní přívoz a může zastavovat na přístavišti Skalka
2) www.oldvranov.cz, kontakt info@oldvranov.cz, tel. 773 141 323 - tato firma nemá bohužel možnost přistávat na
přístavišti Skalka a její lodě odjíždějí z přístaviště na „hrázi“
Vranovský zámek (www.zamek-vranov.cz) - je jedním z nejznámějších a nejnavštěvovanějších barokních zámků v českých
zemích. O jeho atraktivitě svědčí i to, že zde bylo natáčeno několik filmů, např. romantický film "Andělská tvář", pohádka
"Nesmrtelná teta"... Pro skupiny doporučujeme objednání prohlídky předem (vranov@npu.cz, telefon 724 357 169).
Národní park Podyjí (www.narodni-park-podyji.vranovnaddyji.cz) - je jedinečným přírodním celkem nemajícím v naší
republice obdoby. Tato chráněná oblast o rozloze 63 km2 se táhne hlubokým údolím řeky Dyje po obou stranách státní
hranice s Rakouskem, a to od Vranova nad Dyjí až ke Znojmu. Takřka celé údolí je porostlé přirozenými lesními společenstvy.
Oblast se vyznačuje mimořádnými přírodními scenériemi (www.nppodyji.cz/vyhlidky) a je charakteristická mimořádně
velkým množstvím vyskytujících se živočišných a rostlinných druhů na relativně velmi malé ploše
(www.vranovnaddyji.cz/np-podyji-fotogalerie). Toto území je pro většinu návštěvníků zcela neznámé, neboť prakticky celá
tato oblast byla dříve v hraničním pásmu a tedy nepřístupná.
V Návštěvnickém a informačním středisku Správy NP Podyjí - Čížov (infocentrum@nppodyji.cz, telefon 606 710 300,
515 226 722) můžete navštívit poutavou expozici o NP Podyjí nebo si zajistit odborný výklad o NP a ekologii.
Nový Hrádek (www.novy-hradek.eu) – zřícenina v centru NP Podyjí, jedna z nejkrásnějších vyhlídek na národní park.

Turistika a cykloturistika (www.turisticke-trasy.vranovnaddyji.cz a www.cykloturistika.vranovnaddyji.cz) - NP Podyjí
je zpřístupněn sítí turisticky značených cest. Cyklotrasy, částečně souběžné s turistickými trasami, jsou napojeny na systém
příslušných cest u nás i v Rakousku. Turistické cesty a zajímavé vycházky jsou též mimo území NP Podyjí, a to hlavně v okolí
Vranova nad Dyjí. Nově dětské skupiny využívají i oblíbené tzv. hledačky (www.hledacky.vranovnaddyji.cz)

Speciální akce a programy pro školní výlety a akce skupin
- pro školní a turistické skupiny lze objednat velmi oblíbené vycházky s certifikovaným průvodcem NP Podyjí
www.vranov.info/pruvodce. (Kontakt: paní Solařová, SolarovaZuzana@seznam.cz , telefon 739 302 038.)
- prohlídky s průvodcem po městě Znojmě. Firmy NAVAJN (www.navajn.cz) nebo REMO Agency (www.remo-agency.com)
pořádají nejenom běžné prohlídky, ale například i prohlídky s ochutnávkou nealkoholických vinných moštů.
- !!! návštěva Vídně s průvodcem !!! (www.remo-agency.com/cz/vlakem-do-vidne-s-pruvodcem)– prohlídka Vídně s
doprovodem českého průvodce a dopravy (vlak tam i zpět) ve velmi výhodných cenách – zvláště pro děti.
– akce se zábavou i adrenalinem pro skupiny, školy a školní výlety (cyklistické výlety, paintball, lukostřelba), programy
vzdělávání pedagogů formou prožitkové pedagogiky pořádá agentura ZAZO (www.zazo.cz)
- programy pro školy, zájmové organizace a skupiny na Vranovsku a v okolí Znojma organizuje agentura Bakchus aktivity
(www.bakchusaktivity.cz/upload/tematicke-programy/nabidka-pro-skoly.pdf). Je to například lanový park, večerní stezka
odvahy, sportovní odpoledne, vodácká expedice po Vranovské přehradě a další.

Některé pěší turistické trasy:
(1*) Vranov - Švýcarská zátoka - Šumná (žel.st.) - 8 km - cesta malebnou Švýcarskou zátokou vede 3 km půvabným
údolím Vranovské přehrady, odtud lesem do Šumné. Opačný směr cesty využívají výlety, které přijedou na Vranovsko vlakem.
(2*) Vranov - Švýcarská zátoka - Šumná - Lesná - (Čížov - Hardegg) - Obelisk - Vranov n.D. - 13 km (+13km) Švýcarskou zátokou vede cesta do Lesné. Zde je možno navštívit MUZEUM MOTOCYKLŮ. (Cestou lze pokračovat přes Čížov Návštěvnické centrum NP Podyjí, zbytky hraničních zátarasů z období totality, na Hardeggskou vyhlídku až do rakouského
městečka Hardegg.) Odtud trasa vede na vyhlídku Obelisk. Dále se pokračuje stezkou v NP Podyjí zpět do Vranova nad Dyjí.

(3) Vranov – Cornštejn – Bítov - (zpět autobusem přes Šumnou do Vranova, nebo lodí na hráz Vranovské
přehrady) - 13 km - po červené značce lesem do Lančova a po málo frekventované silnici ke zřícenině Cornštejn. Přes most
okolo zátoky Horka k hradu Bítov (prohlídka hradu, návštěva rozhledny Rumburk). Zpět je možná doprava autobusem. Lze
vystoupit u Štítar a pěšky přes pláž do Vranova, nebo ze Šumné Švýcarským údolím pěšky do Vranova. Variantou je i doprava
lodí na hráz Vranovské přehrady (tuto nutno předem objednat (info@oldvranov.cz , tel. 773 141 323, eventuálně na
lodnidopravavranov@seznam.cz , tel. 720 382 783).
(4) Znojmo(autobusem do Čížova)-Hardegg-Obelisk-Vranov - 16 km - autobusem do Čížova, odtud lze do Hardeggu,
nebo alespoň na Hardeggskou vyhlídku, či přímo do Vranova (Čížov-Vranov=9km). Tuto trasu si můžete naplánovat při
příjezdu školního výletu do Vranova nad Dyjí.
Školní výlety ve Vranově nad Dyjí – ubytování, informace, služby
Kontakt: Olga Ryšavá, mobil 607 758 045
Turistická ubytovna Sportclub – www.vranov-ubytovani.cz
, e-mail sportclub.vranov@centrum.cz
Penzion Relax
– www.relax.vranovnaddyji.cz , e-mail info@vranovnaddyji.cz

Poznámka*: U těchto pěších tras je nutno v roce 2018 počítat se změnami (nutno použít lodní přívoz nebo Claryho stezku)
z důvodu opravy hráze.

Některé cykloturistické trasy:
(5) Vranov – Lesná – Čížov – Hardegg – Felling/Podmyče (přechod) - Vranov – 27 km Po silnici přes hraniční přechod
Čížov-Hardegg a dále po rakouské straně do Fellingu, kde je hraniční přechod do ČR. Lze využít i dalších hraničních přechodů,
a to Šafov/Langau (trasa se prodlouží na 34 km), Heinrichsreith/Stálky (44 km). Celou trasu lze prodloužit až do historického
Drossendorfu přechodem do Vratěnína a přes Uherčice okolo státní hranice zpět do Vranova (celkem cca 75 km).
(6) Vranov – Cornštejn – Bítov - Jemnice ČSD - 33 km - po silnici z Vranova do Bítova přes Cornštejn. Z hradu Bítov přes
Zblovice a Dešov do Jemnice (možno i lesní cestou údolím Želetavky do Police a Jemnice).
(7) Vranov – Hardegg – Merkersdorf – Retz – Hnanice - Znojmo - 47 km - z Vranova na přechod Hardegg podél státní
hranice souběžně s turistickou trasou nebo po trase (6). Na území Rakouska po silnicích až do Retzu. Možnost návštěvy hradu
Hardegg a nedalekého hradu Kaja. Přechodem v Hnanicích do Znojma.

Náměty pro návštěvy kulturních a historických objektů - v závorce uvedena vzdálenost od Vranova n.D. nebo od
Znojma.
Bítov (12 km sz.) - hrad stojící na skále nad soutokem Želetavky a Dyje, nad původní obcí Bítov zatopenou v r.1933 při
stavbě přehrady. Na hradě je například velká expozice vycpaných zvířat (hlavně psů). Nad hradem je nová rozhledna
Rumburak a v obci je i rozsáhlá expozice historických vozidel TATRA (www.tatramuseumbitov.webnode.cz).
Čížov (8 km v.) - Návštěvnické a informační středisko NP Podyjí (možnosti promítání videokazet o Vranovsku a NP Podyjí,
možnost zajištění odborného výkladu pracovníkem NP), zbytky hraničních zátarasů (tzv. železná opona) z období totality.
Cornštejn (8 km sz.) - zřícenina bývalého hraničního hradu stojící na skále vysoko nad přehradním jezerem.
Hardegg (13 km jv. přechodem pro pěší a cyklisty Čížov) - nejmenší rakouské město s historickým hraničním hradem.
Městečko leží v překrásném údolí Dyje.
Hradiště sv.Hypolita (2 km od Znojma) - románský, barokně přestavěný kostel, křížová cesta v Gránickém údolí
Jemnice (33 km sz.)- jedno z nejstarších historických královských měst
Jevišovice (15 km s. od Znojma) - městečko s husitskou tradicí, se 2 zámky a s nejstarší přehradou na Moravě.
Přímětice (nyní součást Znojma) - památník Prokopa Diviše s modelem prvního bleskosvodu, veliký vinný sklep firmy ZNOVĺN
Šatov (7 km j.od Znojma) - unikátní „Malovaný sklep“ (www.malovany-sklep.cz), jeho návštěva je spojena s výkladem o
vinařství a historii Šatova a velký pěchotní srub (bunkr) Zahrada (www.technicalmuseum.cz/areal-cs-opevnni-satov)
Znojmo (22 km jv.) - hrad, rotunda, kláštery, radniční věž a znojemské podzemí (http://jdem.cz/bu65n2, 515 221 342),
kde lze předem objednat dětmi oblíbené adrenalinové prohlídky (http://jdem.cz/bu65p6). Doporučujeme zajištění
odborného průvodce městem (www.remo-agency.com , tel. 737 449 099) nebo cenově výhodnou projížďku turistickým
vláčkem po historickém městě (www.zds-psota.cz/index.php/vyhlidkovy-turisticky-vlacek, 725 150 599).

Kontakty na některá další kulturní zařízení a historické objekty:
Státní hrad Bítov (515 294 622), zámek Jevišovice (515 231 141), Znojemský hrad + rotunda (515 224 961), zámek
Uherčice (515 298 222), Muzeum motocyklů Lesná (602 745 458), Muzeum vozidel Tatra Bítov (603 506 442).

Upřesnění možností exkurzí:
V následujícím přehledu uvádíme některé význačné podniky, ve kterých si případně můžete sami zajistit pro Váš školní výlet
exkurzi. Exkurzi doporučujeme dohodnout předem.
Vodní elektrárna - 671 03 Vranov nad Dyjí - www.elektrarna-vranov.cz - nové IC (informační centrum) zajišťuje exkurze
do Vranovské vodní elektrárny. Exkurze jsou zdarma. (Kontakt: tel. 723 375 156, info@vranovagency.cz). Exkurze skupin je
třeba objednat předem. Elektrárna je v provozu od roku 1934 a lze zde shlédnout film o stavbě přehrady, původní funkční
zařízení elektrárny doplněné o moderní počítačové řízení (jak elektrárny Vranov, tak dálkově i dalších elektráren Vír...).
ZNOVĺN Šatov - sklep ZN-Přímětice 62, tel. 515 225 014 (největší vinný sklep ve ZN) -- další možnosti exkurzí s vinařskou
tématikou můžete zjistit na www.znovin.cz , tel. 515 221 656.

Pro snadnější naplánování tras a výletů doporučujeme následující publikace :





Průvodce po Čechách, Moravě, Slezsku sv.16, "Podyjí - Znojemsko" (nakladatelství S & D ve spolupráci s KČT)
Turistická mapa PODYJÍ - THAYATAL, Vranovská přehrada – č. v edici 53, podrobná turistická mapa (1 : 50000 edice SHOCART)
Cykloturistická mapa PODYJÍ, THAYATAL – č. v edici 164, cykloturistická mapa s popisem profilů tras (1 : 60000 edice SHOCART)
ZNOJMO a okolí – plán města a jeho okolí (1 : 12000 a 1 : 100000, edice SHOCART)

Další informace: TIC Vranov nad Dyjí (infocentrum@ouvranov.cz , 515 296 285), TIC Znojmo (tic@znojemskabeseda.cz,
515 222 552), Návštěvnické a informační středisko správy NP Podyjí – Čížov (infocentrum@nppodyji.cz, tel. 606 710 300)

Ubytování pro školní výlety:
Jednodušší typ ubytování Vám nabízí Turistická ubytovna Sportclub (www.vranov-ubytovani.cz). Velmi výhodné cenové
relace jsou pro školní výlety nebo pro skupiny při objednání celého objektu. Možnost využití fotbalového hřiště zdarma.
Ubytování ve studiích a apartmánech s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkami Vám můžeme nabídnout v Penzionu
Relax (www.relax.vranovnaddyji.cz). V tomto penzionu nabízíme zvýhodněné mimosezónní ceny pro školní výlety.
V obou ubytovacích zařízeních je pro pedagogický doprovod poskytováno ubytování ZDARMA.
Pro školní výlety můžeme zajistit některé další služby – stravování se slevami pro dětské kolektivy, odborný průvodce městem
Znojmem, průvodce NP Podyjí.... Rádi Vám poskytneme podrobné informace – info@vranovskaprehrada.cz.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Těšíme se na Vaši návštěvu ve Vranově nad Dyjí.

Školní výlety ve Vranově nad Dyjí – ubytování, informace, služby
Kontakt: Olga Ryšavá, mobil 607 758 045
Turistická ubytovna Sportclub – www.vranov-ubytovani.cz
, e-mail sportclub.vranov@centrum.cz
Penzion Relax
– www.relax.vranovnaddyji.cz , e-mail info@vranovnaddyji.cz

