
Informace o rekonstrukcích na Vranovské přehradě 
 

Aktualizováno: 30.05.2019 
 

Návštěvníci Vranovska mohou i v 1.části roku 2019 zaznamenat opravu mostní části hráze 
Vranovské přehrady a rekonstrukci lávky na Vranovskou pláž. Obě akce by měly být dokončeny do 
letní sezóny 2019. Aktuální stav je následující: 
 
 

Oprava mostní části hráze Vranovské přehrady 
Hráz je v současnosti opravená a je již průchozí bez omezení. Nejsou zde již ani značky zákazu 
vstupu pro pěší. Omezení zde již není ani pro cyklisty.  
 
 
 

Oprava lávky na Vranovskou pláž 
Polovina oprav byla již provedena na podzim 2018, dokončení je plánováno do zahájení letní 
sezóny 2019.  
Z oficiálního sdělení investora (Městys Štítary) vybíráme 
„…Oznámení o uzavření lávky přes Švýcarskou zátoku 
Městys Štítary oznamuje občanům, že od 1. 3. 2019 bude lávka pro veřejnost uzavřena. Od tohoto 
termínu budou na lávce probíhat výměny mostních závěrů, bude demontováno a odvezeno 
zábradlí a také budou probíhat práce na nové pochozí izolaci mostovky. Po dobu, kdy bude 
zábradlí demontováno, bude v místě táhel namontováno dočasné dřevěné dvoumadlové zábradlí 
pro možnost pohybu a práce na lávce. Před i za mostem budou namontovány ploty s označením 
uzavření lávky a zákazem vstupu. 
 
Aktualizace: 
Městys Štítary tímto důrazně upozorňuje na zákaz vstupu na lávku. 
Od 1.6.2019 budou na lávce prováděny izolační a další práce. 
Jakýkoliv neoprávněný vstup způsobí škody na aplikované izolační vrstvě. 
Předpokládaný zákaz vstupu do 30.6.2019.  
Pavla Rozsypalová, starostka 
Městys Štítary 

 I když se o rekonstrukcích mohou v médiích objevovat jiné, neověřené informace, relevantní 
informace naleznete na webech investorů www.pmo.cz a www.obecstitary.cz. 

Pro případ omezení průchodu z Vranova nad Dyjí na Vranovskou pláž uvádíme náhradní možnost 
dopravy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Automobilem nebo autobusem 

 

Popis trasy automobilem: z Vranova nad Dyjí pojedete po silnici směrem na Znojmo. U obce Onšov 
zabočíte na spojnici do obce Šumná a dále pokračujete do vesnice Štítary. Asi 1 km za touto obcí je 
odbočka na Vranovskou pláž. Zde můžete zaparkovat nedaleko přehradního jezera na parkovišti. 

Délka trasy: cca 14,4 km 

Mapa: viz.  www.mapy.cz/s/1exHT  
 

 
 
Cesta autobusem: o víkendech jezdí mezi Vranovem nad Dyjí a Vranovskou pláží i autobusové 
spoje (viz. https://www.idsjmk.cz/jrady/830.pdf).  
 
 


