
  „80 let Vranovské přehrady“ 

 
Víkendový program 

 

Zahájení rekreační sezóny 2014 
na Vranovsku 

 

Pátek 25.4. – neděle 27.4. 
 

 
 

Pátek 25.4. 
 

10,00 – Vranov nad Dyjí, Zámecký hotel - Slavnostní zasedání k zahájení rekreační sezóny na Vranovsku „80 

let Vranovské přehrady“. Hosté a zástupci médií budou seznámeni s novinkami rekreační sezóny 2014. Krátkou 
prezentaci o historii Vranovské přehrady  a Vranova nad Dyjí bude mít paní kastelánka paní Mgr.Janíčková a pan 
Vaněk.  

18,00 – Vranov nad Dyjí, Zámecký hotel - Beseda s paní kastelánkou Mgr. Janíčkovou „Zámek Vranov a jeho 
vlastníci ve světle majetkoprávních proměn 1914 až 2014 “ a panem Vaňkem (autorem knihy o historii přehrady 
„Vranovská přehrada“) „Dosud nepublikované materiály z historie přehrady“. Audiovizuální prezentace  

s besedou je určena pro nejširší veřejnost a bude doplněna autogramiádou s  možností zakoupit si knihu pana 
Vaňka.  
 
 

Sobota 26.4. a neděle 27.4. 
 

K zahájení 80. sezóny připravili podnikatelé a další subjekty působící v oblasti cestovního ruchu pro návštěvníky 
Vranovska, ale i pro místní občany pestrý víkendový program. Zájemci mohou využít mnoha služeb za zvýhodněnou 
cenu 80 Kč, případně některých služeb ZDARMA.  

Ve Vranově nad Dyjí bude ZDARMA v provozu turistický výletní vláček se zastávkami: náměstí, zámek, hráz 
přehrady. Jízdní řád bude na zastávkách vyvěšen.   
TIC ve Vranově nad Dyjí bude o víkendu otevřeno v době 10,00 – 14,00 hodin.  

 

Lodní doprava – Vranovská přehrada: 
 

LODNÍ DOPRAVA VRANOV, s.r.o. Vranov nad Dyjí  (www.lodnidopravavranov.cz, tel. 720 382 783) 
Loď Viktorie - malá vyhlídková okružní plavba ( 60 min.). Ceny - dospělí 80 Kč, dítě do 15 let 40 Kč.  

Odjezdy v 9,30 hod a v 13,30 hod ( návaznost na turistický vláček).  
OSOBNÍ LODNÍ DOPRAVA s.r.o Vranov nad Dyjí (www.oldvranov.cz , tel. 773 141 323) 
Loď DYJE odplouvá z posledního přístaviště od hráze přehrady. Linkové plavby staví pod hradem Bítov (je možno 

zajít na prohlídku hradu, rozhledny Rumburak nebo Tatra muzea). Návaznost odjezdů z  hráze na turistický vláček. 
Dopolední linka: 9,30 Vranov-hráz, 10,15 příjezd pod hrad Bítov, 10,30 odjezd z Bítova, 11,15 příjezd Vranov-hráz  
Vyhlídková okružní plavba Vranov – Chvalatice a zpět: 12:00 Vranov-hráz, 12:50 příjezd Vranov-hráz 

Odpolední linka: 13,00 Vranov-hráz, 13,45 příjezd pod hrad Bítov, 14,00 odjezd z Bítova, 14,45 příjezd Vranov-hráz 
Ceny plavenek: 
linková plavba Vranov – Bítov, dospělí 80 Kč /děti 3-15 let 40 Kč 

linková plavba Bítov – Vranov, dospělí 80 Kč /děti 3-15 let 40 Kč 
okružní plavba Vranov – Chvalatice, dospělí 80 Kč /děti 3-15 let 40 Kč 
rodinná plavenka 2 dospělí + 2 děti do 15 let - 80 Kč sleva 

 

Historické památky, expozice: 
 

Hrad Bítov (www.hradbitov.cz, tel. 515 294 736) 
Prohlídky v jednotné ceně 80 Kč (dospělý i dítě). Provozní doba 9,00 – 16,00 (poslední prohlídka v 15,00).  

Hrad Hardegg - Dolní Rakousko (www.riegersburg-hardegg.com, tel. 0043 2949 8225) 
Zvýhodněné vstupné 2 x 80 Kč (tedy 160 Kč na osobu, možno platit v hotovosti v korunách).  
Provozní doba: 9,00 – 17,00 hodin.  

Státní zámek Vranov nad Dyjí (www.zamek-vranov.cz, tel. 515 296 215)  
Zvýhodněné vstupné na 1. prohlídkový okruh. 80 Kč plné vstupné, 40 Kč pro děti od 6 do 15 let, studenty a seniory 
nad 65 let. Provozní doba 9,00 – 16,00 (poslední prohlídka v 15,00).  

 
 

http://www.lodnidopravavranov.cz/
http://www.oldvranov.cz/
http://www.hradbitov.cz/
http://www.riegersburg-hardegg.com/
http://www.zamek-vranov.cz/


Kultura – výtvarná expozice, country zábava, varhanní koncert: 
 

Zámeček Lubo  Podhradí nad Dyjí (www.lubokristek.net, tel. 515 297 165) 
Expozice surrealistického výtvarníka Lubo Kristka. Speciální prohlídky v rámci letošního otvírání Kristkovy podyjské 

glyptotéky. Cena 80 Kč za dvě osoby. Každý návštěvník dostane dárek. 
Časy prohlídek: pátek ve 14, 15 a v 16 hodin, o víkendu v 9, 10, 11 a 14, 15, 16 hodin.  
Zámecký Hotel  Vranov nad Dyjí (www.zameckyhotelvranov.cz, tel. 774 448 004) 

Zábava se znojemskou country skupinou Květinka  
Termín: sobota 26.4., začátek v 17,00 hodin  
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie Vranov nad Dyjí (www.fatym.com, tel. 733 386 486) 

Varhanní koncert – skladby starých barokních mistrů zahraje varhaník Ivo Prchal.  
Varhany ve farním kostele jsou z roku 1778 (varhanář Josef Silberbauer) a jedná se o cenný a jeden z 
nejzachovalejších nástrojů v ČR.  

Začátek koncertu v neděli 27.4. v 10,15 hodin (po skončení mše svaté). Po ukončení koncertu možnost prohlídky 
kůru a varhan. 
 

Netradiční místní zajímavosti : 
 

Tatra museum Bítov (www.tatramuseumbitov.webnode.cz, tel. 604 231 026) 
Prohlídky expozice v době 9,30 až 17,00 hod. Zvýhodněné vstupné 80 Kč pro rodiny nebo slupinky 3-5 osob.  
Muzeum motocyklů Lesná (www.veteransalon.cz, tel. 602 745 458) 

Prohlídky expozice v době 9,00 až 17,00 hod. Zvýhodněné vstupné 80 Kč pro rodiny s dětmi.  
Vodní elektrárna Vranov - Návštěvnické centrum Vranov nad Dyjí (www.elektrarna-vranov.cz, tel. 733 670 428) 
Exkurze s průvodcem do vodní elektrárny ZDARMA. Prohlídky 10,00 až 15,00 hodin (začátky prohlídek každou  

celou hodinu).  
Keramická dílna „Keramika Piwowarczik“ Vranov nad Dyjí (www.keramika.aspone.cz, tel. 724 051 917) 
Prohlídky keramické dílny ve Vranově nad Dyjí ZDARMA. Ukázka tvorby vranovské kameninové keramiky s 

možností zakoupení výrobků. Dílna otevřena v době od 14,00 do 16,00 hodin.  
Rozhledna Rumburak Bítov (www.restaurantrumburak.cz , tel. 777 348 757) 
Rozhledna přístupná ZDARMA v sobotu 26.4.  

 

Aktivní víkend – sport, adrenalin, akce pro děti: 
 

* - akce takto označené se konají jen za příznivého počasí (bez deště a extrémního větru).  
Rybníky u Jejkala  (www.vranov.info/rybniky_jejkal, tel. 775 753 073) – možnost rybolovu na soukromých, kvalitně 

zarybněných rybnících  ZDARMA  
*Bakchus aktivity Vranovská pláž (www.bakchusaktivity.cz , tel. 604 859 434) 
Adrenalínová houpačku z mostu na Vranovskou pláž – „swing jump“. Cena 80% běžné ceny. 

Provoz: sobota 26.4.,  11,00 - 18,00 hodin.  
*Lanový park Vranov - Vranovská pláž (www.lanovyparkvranov.cz, tel. 604 859 434) 
Provoz 11,00 – 18,00 hodin, cena 80 Kč/os. 

*Bakchus aktivity - Půjčovna Vranovská pláž (www.pujcovnavranov.cz , tel. 604 859 434) 
Šlapadla a loďky - provoz 10,00 - 18,00 hodin, cena 80 Kč/hod. šlapadlo, 60 Kč/hod.loďka  
Koloběžky - provoz 10,00 - 18,00 hodin, cena 40 Kč/hod. V sobotu 26.4. dostanou děti k zapůjčeným koloběžkám 

podklady pro „bojovku“ - hledání indicií a plnění úkolů. Po úspěšném absolvování hry je čeká odměna ve formě 
podvečerního překvapení. 
Vranov Agency - Půjčovna elektrokol a elektroskútrů Vranov nad Dyjí - hráz (www.naplnyproud.cz , tel. 733 

670 428) - Zapůjčení elektrokola/elektroskútru v ceně 80 Kč na 2 hod.  
*Koňská stáj Vranov nad Dyjí (www.vranov.info/kone , tel. 739 479 832) 
Vožení dětí a dospělých na koních. Zájemci si mohou ZDARMA vyzkoušet jízdu na klidných koních appaloosa. Akce 

bude probíhat na zahradě naproti Policie ČR ve Vranově nad Dyjí. Termín - sobota 26.4., 14,00 – 17,00 hodin.  
 

Tematické vycházky do okolí Vranova nad Dyjí s průvodci NP Podyjí: 
 

Vycházka s průvodcem "Po stopách úzkokolejky" (Vranovská přehrada) (www.nppodyji.cz, tel. 724 256 182) 

NP Podyjí Vranov nad Dyjí (www.nppodyji.cz , tel. 724 256 182) 
Vedoucí: Martin Kouřil (Správa NP Podyjí)  
Sraz: sobota 26.4. v 10,00 hodin, uprostřed hráze Vranovské přehrady  
Trasa: přehradní hráz Vranov - údolí Štítarského potoka - po zelené značce kolem hájovny zpět  
Délka vycházky: cca 5 km, nenáročný terén, částečně však mimo cestu, doporučené vybavení - dobrá obuv 
Tématické zaměření: Pro dopravu materiálu na staveniště Vranovské přehrady byla v roce 1930 z nádraží Šumná 

postavena úzkokolejná drážka. Kromě množství archivních materiálů a fotografií zůstaly po tomto pozoruhodném 
technickém díle zachovány doposud patrné stopy v terénu. Účastníci vycházku budou mít příležitost nejen 
nahlédnout do kopií archivních záznamů, ale i projít  část trasy a stát se tak na chvíli "drážními archeology". 
Vycházka s průvodcem po vyhlídkách (Vranov nad Dyjí) (www.vranov.info/pruvodce , tel. 739 302 038) 
Claryho stezka - po vyhlídkách v okolí Vranova n. D.(cca 7 km), Vycházka je ZDARMA.  
Termín: neděle 27.4., vycházka začíná u TIC Vranov nad Dyjí v 10,00 hodin.  
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Ubytování: 
 

Návštěvníci Vranovska si mohou zajistit o víkendu 25.4.-27.4.2014 ubytování v ceně 80 Kč/osobu a noc 
v následujících ubytovacích zařízeních: 

 
Hotel Country Saloon - Vranov nad Dyjí (www.countrysaloon.info, tel. 724 051 917) 
Penzion Hamry - Vranov nad Dyjí (www.pensionhamry.cz  tel. 603 281 877) 

Penzion Herold - Vranov nad Dyjí (www.herold.krulovi.cz  tel. 775 719 806) 
Penzion Idyla - Vranov nad Dyjí (www.penzion-idyla.cz, tel. 602 664 637) 
Penzion Jelen - Vranov nad Dyjí (www.vranov.com, tel. 724 774 774) 

Penzion Julie - Vranov nad Dyjí (www.penzionjulie.wz.cz, tel. 732 506 335) 
Penzion Kormorán - Vranov nad Dyjí (www.penzionkormoran.cz, tel. 774 515 296) 
Apartmán Kratochvíl - Vranov nad Dyjí (www.vranov.info/kratochvil, tel. 606 624 647) 

Ubytování Lucie - Vranov nad Dyjí (www.ubytovani-lucie.sweb.cz, tel. 606 738 536) 
Penzion M - Vranovská pláž (www.penzion-m.cz, tel. 731 466 739) 
Penzion Relax - Vranov nad Dyjí (www.relax.vranovnaddyji.cz, tel. 723 560 485) 

Turistická ubytovna Sportclub - Vranov nad Dyjí (www.vranov-ubytovani.cz, tel. 606 332 017) 
Ubytování Švajková - Vranov nad Dyjí (www.vranov.info/svajkova, tel. 606 282 403) 
Camping (chatová osada) - Vranovská pláž (www.vranovska-plaz.cz, tel. 724 101 725) 

Apartmán Zdenka - Vranov nad Dyjí (www.vranov.info/zdenka, tel. 721 179 360) 
 

V případě, že již u výše uvedených zařízení neuspějete, můžete si vybrat i z  mnoha dalších ubytovacích zařízení, 

která poskytují výhodné mimosezónní ceny (viz. Informace na www.vranov.info, www.navstivtevranovsko.cz)  
 

Stravování: 
 

Uvedené restaurace nabízejí hostům ubytovaným ve vybraných ubytovacích zařízeních (viz. výše) víkendová 

slavnostní menu v ceně 80 Kč. Poukaz na slavnostní menu obdržíte u svých ubytovatelů.  
Ostatním návštěvníkům Vranovska poskytnou tyto restaurace jídla v ceně 80% běžné ceny (tedy se slevou -20%). 
Akce platí v sobotu 26.4. a v neděli 27.4.2014.  

Doporučujeme Vám rezervovat si stůl ve vybrané restauraci telefonicky ! 
 

Restaurace Country Saloon - Vranov nad Dyjí (www.countrysaloon.info, tel. 603 549 469) 

Polévka: Slavnostní polévka s játrovými knedlíčky  
Hlavní jídlo: Svíčková na smetaně, knedlík, brusinky  
Desert: Jablečný štrůdl se šlehačkou  

Pro hosty s kuponem navíc přidáme skleničku sektu a k dezertu kávu presso.  
 

Penziony a restaurace GAUDEO - Vranovská pláž (www.penzionygaudeo.cz, tel. 774 869 840) 
Polévka: Jarní zeleninová polévka  

Hlavní jídlo: 200g Grilované kuřecí prsíčko v medové marinádě s pečenou zeleninou ovoněnou tymiánem, 
bramborové dukáty 

 

Restaurace Herold - Vranov nad Dyjí (www.herold.krulovi.cz, tel. 775 719 806) 
Polévka: Hovězí vývar s nudlemi  
Hlavní jídlo: Králík na smetaně, knedlík  

Desert: čokoládový desert 
 

Restaurace U Tesařů  - Bítov (www.utesaru.cz, tel. 737 842 777) 
Polévka: Hovězí vývar s masem a domácími nudlemi  

Hlavní jídlo: Pečená kachna, knedlík zelí  
 

Restaurace U Vodnáře  - Vranov nad Dyjí - hráz (www.uvodnare.cz, tel. 604 335 305) 

Polévka: Slepičí polévka  
Hlavní jídlo: Kuřecí smažený řízek, bramborový salát s majonézou  

 

Zámecký Hotel - Vranov nad Dyjí (www.zameckyhotelvranov.cz, tel. 774 448 004) 
Polévka: Hovězí vývar s nudlemi  
Hlavní jídlo: Zámecký vrabec, bramborový knedlík, zelí 

Desert: Broskvový koláč  
 
 

Akce uvedené v tomto programu nabídli dobrovolně jednotliví provozovatelé a garantují nabízené služby.  
Pro podrobnější informace doporučujeme kontaktovat přímo jednotlivé poskytovatele služeb. 

 
Využijte nabídky Vranovska k prožití příjemného jarního víkendu plného zajímavých akcí ! 

 

Jste srdečně zváni. 
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