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VODNÍ NÁDRŽ VRANOV 
Byla vybudována na řece Dyji v blízkosti městečka Vranov nad Dyjí v letech 1930 - 1933. Hráz přehrady je vysoká 
60 m a v koruně je dlouhá 292 m. Vzniklá přehrada je dlouhá asi 30 km a zasahuje až pod hrad Bítov do údolí 
Želetavky. Podle rozlohy je desátá největší v ČR. Přehrada slouží vedle energetických a vodárenských úkolů k 
rekreaci. Letos probíhá přesně 80. rekreační sezona. Rekreační střediska se koncentrují do okolí Vranova nad 
Dyjí, Bítova a Podhradí nad Dyjí. Při stavbě byla zatopena obec Bítov, a proto byla nově vybudována na kopci nad 
přehradou. Při nízkém stavu vody jsou dodnes vidět zbytky původní obce. 
 
CLARIHO KŘÍŽ 
Stojí na vrcholu mohutného, více jak 80 m vysokého skaliska nad řekou Dyjí, těsně nad hrází přehrady. Nechal jej 
zde postavit majitel vranovského zámku hrabě Stanislav z Mniszku jako památku na svého přítele - spisovatele, 
malíře a humanisty knížete Karla Claryho. Ten se při svém pobytu ve Vranově v době cholerové epidemie nemocí 
nakazil, onemocněl a v březnu roku 1831 ve Vídni zemřel. 
  
ŠUMNÁ (ŠUMVALD) 
První písemná zmínka z roku 1798. Kostel Sv. Ducha - vybudovaný 2005 - 2008. V roce 1924 se z místního 
nádraží začala budovat úzkokolejka do Švýcarského údolí, která sloužila na dopravu stavebního materiálu při 
stavbě přehrady. Po dokončení stavby byla stavební firmou nabídnuta k prodeji místním obcím, nebyl ale o ni 
zájem, proto byla rozebrána a odvezena. 
 
HRAD ŠIMPERK (ŠENKEMBERK) 
Zřícenina hradu Šenkemberk se ukrývá uprostřed lesů na ostrohu ze tří stran obtékaném Plenkovickým potokem. 
Na jihu omývají úpatí hradního vrchu vody krásného rybníka Vlkova. Hradiště je na východní straně od planiny 
odděleno hlubokým příkopem, další příkop dělil vlastní hrad od rozlehlého předhradí. Dochovaly se zříceniny 
obvodových zdí a malé zbytky paláce. Hradní zříceniny jsou volně přístupné. Hrad vznikl pravděpodobně již v 
polovině 13. století, i když první zmínka o něm je až z roku 1325. Na počátku 15. století patřil hrad markraběti 
Joštovi, později Enzingerům. Zřejmě za Česko-uherských válek ve 2. polovině 15. století byl pobořen. Jako pustý 
se poprvé připomíná v roce 1517. Šenkenberk je jednou z nejmalebnějších hradních zřícenin na Moravě. 
 
OLBRAMKOSTEL 
Stará osada na zemské stezce ze Znojma do Jihlavy a Prahy,první písemná zmínka r. 1263. Pamětihodnosti - 
kostel Nanebevzetí Panny Marie v jádru pozdně románský z pol. 13. stol. s pozdně gotickými a barokními 
úpravami, výklenková kapličky u hřbitova, boží muka pod lípami, fara z 18. stol., socha Sv. Jana Nepomuckého za 
vesnicí u silnice. 
 
CITONICE 
Orvní písemná zmínka 1252. Kostel Sv. Jana a Pavla z r. 1769, upravený v 19. století. 
 
GRÁNICKÉ ÚDOLÍ 
Bylo postupně upravováno Okrašlovacím spolkem (1879-1880), vybudovány cestičky, osazeny lavičky, postaveny 
chaty chránící návštěvníky před nepřízní počasí. Pivcův pramen pojmenován po jednom z členů. 
 
ZNOJMO 
Díky velkému množství historických objektů městskou památkovou rezervací. Mezi nejvýznamnější památky patří 
hrad s rotundou Sv. Kateřiny. Dále je zde radniční věž z 15. století, která svým provedení a unikátností patří mezi 
dominanty města. Významné je i znojemské podzemí, které patří k unikátním stavbám. Labyrint chodeb se táhne 
pod celým městem v délce 30 kilometrů. Ve Znojmě se také nachází velké množství církevních staveb. Mezi hlavní 
dominanty patří kostel Sv. Mikuláše a kostel Sv. Michala. 
Osídleno již v době prehistorické. R. 1055 vzniklo údělné knížectví s hradem, r. 1190 zakládá Konrát Oto 
premonstrátský klášter v Louce, r. 1226  královským městem. R. 1437 zde byl zavražděn Zikmund. 
 
NÁRODNÍ PARK PODYJÍ 
Vyhlášen 1. 4. 1991 na ploše 63km

2
. Později i v Rakousku vyhlášen Národní park Thayatal. Přirozenou osu tvoří 

řeka Dyje, která už zhruba 900 let tvoří hranici, proto není území postiženo urbanizací. 
Kaňon Dyje vytváří unikátní říční fenomen s mnoha meandry, hluboce zaříznutými údolími bočních přítoků, 
nejrůznějšími skalními útvary, kamennými moři a skalními stěnami. Je jedním z posledních zachovalých hlubokých 
říčních údolí ve střední Evropě, nepoznamenaných výstavbou nebo nezatopených přehradou. 
 
KRAVÍ HORA 
Výrazný terénní hřeben. V nejvyšším bodě dosahuje 325 metrů nad mořem, což vůči hladině Dyje představuje více 
jako stometrové převýšení. Přes Kraví horu vede prastará komunikace spojující Znojmo s dolnorakouským 
Retzem, dnes určená pouze pěším a cyklistům.  Náhorní pláň je již součástí Národního parku Podyjí a je porostlá 
jednak lesním porostem a jednak ojedinělou vřesovištní vegetací a teplomilnou květenou, které se zde daří kvůli 



výborným mikroklimatickým a půdním podmínkám a také skutečnosti, že na Kraví hoře se pravidelně kosí tráva a 
pase dobytek (zejména ovce). S výjimečnou flórou souvisí výskyt chráněné fauny, jako např. užovky hladké. 
Pláň Kraví hory v minulosti vybízela k vojenským manévrům: v zimě 1631/1632 se zde scházelo císařské vojsko 
pod velením Albrechta z Valdštejna, v roce 1742 zde stanový tábor rozbili Prusové Bedřicha Velikého a v roce 
1809 během bitvy u Znojma odtud francouzské kanóny císaře Napoleona I. pálily na rakouské pozice. Jako 
vojenské cvičiště pak Kraví hora bohužel sloužila v období od 1. světové války až do 60. let 20. století. 
   
HAVRANICKÉ VŘESOVIŠTĚ 
Nejrozsáhlejší vřesoviště v NP.v němž převládají keříčkovité formace s vřesem a krušinkou chlupatou.  
 
ŠOBES (ŘÍMSKÁ CESTA)  
Skalnatý hřeben s ostrohem v hluboce zaklesnutém meandru řeky Dyje. Z cesty po hřebeny jsou pěkné výhledy na 
obě strany do údolí Dyje. 
Jedna z nejstarších a patrně nejlepších vinic evropských vinařských poloh. V letních měsících je zde otevřený 
stánek s možností ochutnávky místních vín v autentickém prostředí. 
 
LUKOV 
První písemná zpráva o obci je v zakládací listině Louckého kláštera, kde je zmíněna i osada Prilucea 
(pravděpodobně Lukov), pochází z roku 1190. Kostel Sv. Jiljí pozdně barokní, přestavěný v 18. stol., pranýř vedle 
kostela z r. 1609. 
 
ČÍŽOV 
Leží nedaleko rakouské hranice v ochranném pásmu Národního parku Podyjí a slouží jako východisko pro 
návštěvu parku nebo nedalekého rakouského města Hardegg. 
 
VRANOV NAD DYJÍ 
Původně bylo založeno jako osada pod zeměpanským hradem, postaveným na ochranu jižní hranice. 
Dominantou obce je zámek, který se vypíná na 76 metrů vysoké skále. Obec má výrazně rekreační charakter 
jednak díky vyhledávané Vranovské přehradě a současně díky poloze obce na okraji Národního parku Podyjí.  
Již v Kosmově kronice je k roku 1100 zmínka o hradu Vranov, s jehož historií je spjat vznik a vývoj obce a později 
městečka. Původně byl hrad zeměpanským majetkem, roku 1323 byl dán do zástavy Jindřichu z Lipé, později ho 
získali Lichtenburkové. 
Za třicetileté války bylo městečko popleněno, ale hrad odolal švédskému dobývání. V r. 1665 vyhořel. Nový majitel 
Michal Jan II. z Althanu zahájil přestavbu původně gotického hradu na reprezentativní barokní zámek. Autorem 
projektu byl architekt evropského významu Jan Bernard Fischer z Erlachu. V průběhu 19. století, kdy panství 
vlastnily polské hraběcí rodiny Mniszků a Stadnických, byl vybudován rozsáhlý přírodně-krajinářský park. 
V 19. století jej proslavila vranovská kamenina typu wedgwood. V r. 1816 zakoupil majitel vranovského dominia 
Stanislav Mniszek místní výrobnu kameninového zboží průměrné kvality. Zdokonalení výrobní technologie a 
rozšíření produkce přinesly kýžený výsledek, třicátá a čtyřicátá léta se pro továrnu stala obdobím vrcholného 
rozkvětu. Vyráběl se rozsáhlý sortiment zboží masově pronikajícího na tuzemský i zahraniční trh – např. jídelní, 
toaletní, psací a kuřácké soupravy, ale i květináče, vázy, kávostroje a ohřívače. Koncem čtyřicátých a v průběhu 
padesátých let se ovšem začaly množit vážné výrobní a odbytové potíže a v r. 1882 byla továrna definitivně 
uzavřena. 
  
 


