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Návštěvníci Vranovska mohou od podzimu 2016 do jara 2019 zaznamenat opravu mostní části
hráze Vranovské přehrady.
Ubezpečujeme hosty Vranovska, že:
- kvůli opravě nebude snižována hladina přehrady, ani nebude přehrada vypouštěna
- rekreační možnosti a aktivity na Vranovské pláži, ve Vranově nad Dyjí a potažmo na
celém Vranovsku budou probíhat bez omezení, minimálně v rozsahu minulých let

I když se mohou v médiích objevovat jiné, neověřené informace, je možno skutečně relevantní
informace získat na stránkách investora akce, to je Povodí Moravy, s.p. (www.pmo.cz).

Jedinou změnou, kterou návštěvníci zaregistrují, je uzavření cesty z Vranova nad Dyjí přes hráz
přehrady. Je však několik náhradních možností, jak se lze z Vranova nad Dyjí na pláž (nebo
v opačném směru) dostat.

Náhradní možnosti dopravy z Vranova nad Dyjí na Vranovskou pláž

Lodním převozem

Lodní převoz je v provozu od května 2017. Lodě jezdí ze strany Vranova nad Dyjí z oblasti Skalka
(blízko hráze přehrady) do přístaviště Vranov-hráz. Na přístavišti Vranov-Skalka mají oprávnění
přistávat pouze lodě společnosti Lodní doprava Vranov s. r. o. (konkrétně lodě Poseidon,
Valentýna a Viktorie).
Podrobnosti o přívozu budete průběžně nacházet i na stránkách www.NavstivteVranovsko.cz .
Aktuální jízdní řád převozu je na stránce www.lodnidopravavranov.cz/privoz .
Lodní převoz fungoval na Vranovské přehradě od jejího vzniku do 90. let minulého století. Hosté
Vranovska budou moci tuto zajímavou atrakci využít minimálně i v letech 2017 a 2018.

Automobilem
Popis trasy: 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

Pěšky – Claryho stezka

Popis trasy: z Vranova nad Dyjí (náměstí) můžete využít zajímavou místní vycházkovou trasu – tzv.
Claryho stezku. Tato trasa vede převážně lesem. Podél vranovských serpentin se dostanete do
obce Onšov a odtud do Granátové zátoky a na pláž.
Délka trasy: cca 4,1 km

Obtížnost trasy: stezka vede terénem a je tedy nevhodná pro kočárky a hůře chodící osoby. Větší
převýšení trasy můžete eliminovat tím, že využijete autobusovou přepravu do obce Onšov. Odtud
jsou to již jen 2 km cesty a půjdete jen s kopce.

Zajímavosti: - na trase jsou velmi pěkné vyhlídky – Mniszkův kříž a Claryho kříž
- cestou můžete využít i tzv. hledačku = „hru“ pro celou rodinu (www.hledacky.vranovnaddyji.cz)
Mapa: viz. www.mapy.cz/s/1exWs

