
OBCE VRANOVSKÉHO REGIONU

BÍTOV 

Hrad Bítov s hradním areálem a lesoparkem 
Hradní studánka
Jezírko lásky s Alfrédovým křížem
Zvířata v zahradě (u parkoviště hradu)
Rozhledna Rumburak
Zřícenina hradu Cornštejn
Kostel sv. Václava
Vyhlídková skála Čertice (pohled na Horky)
Vyhlídková skála Hvězdička 
U Doutné skály a území hradu Cornštejna
Na území obce jsou dvě přírodní rezervace  
Tatra muzeum  
Vodní park v kempu Bítov
 
CHVALATICE

Kostel sv. Kříže, u kostela se nachází památník obětem války 
a hřbitov
Památka poklony Panny Marie Lurdské na dvoře domu čp. 59
Přírodní rezervace „Růžový vrch“ s krásným výhledem na Vranov-
skou přehradu
Turistická pěší trasa po silnici Lančovská, kde na rozcestí doleva 
končí u Vranovské přehrady. Vpravo pokračuje trasa po zpevněné 
lesní cestě k Bítovu, kolem památného buku a zříceniny vodního 
mlýna. 
Pěší trasu lze volit do Švýcarské zátoky poblíže vranovské hráze. 
Další pěší trasa vede přes statek Panšula (Augustinův dvůr) lesem 
do Moravských Budějovic. 
Všechny výše uvedené trasy jsou vhodné i pro cykloturistiku

KOROLUPY

Farní kostel sv. Vavřince z druhé poloviny 18. století 
Pomník padlým občanům v 1. světové válce z roku 1929 
Collaltovská cihelna z počátku 19. století (u Uherčic) 
Letohrádek (u Uherčic) 
Kapličky a boží muka v okolí obce 
Na loukách u Podhradí nad Dyjí předválečné bunkry tzv. řopíky 
V katastru obce byl lom na tmavé gabro (pozůstatky na návsi) 
Obecní rybník (koupání, rybaření) 

LANČOV

Farní kostel sv. Maří Magdaleny ze 13. století
Lančovský dvůr (Luitgardin) z 19. století
Tisová stráň, Farní dům
Boží muka u Kamenného mostu
Stříbrná zátoka
Lančovská zátoka. 
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Zajímavosti
Budova bývalé poštovní stanice, dnes sídlo OÚ - v přízemí budo-
vy je zřízena expozice, která se věnuje historii poštovního spojení 
mezi Prahou a Vídní a především samotné poštovní stanici ve 
Vratěníně. Farní kostel sv. Jakuba Většího z let 1771 – 1773
Objekt bývalého kláštera
Dům č.p. 1 - bývalý zámeček
Socha sv. Donáta a Jana Nepomuckého 
Archeologická lokalita - pomístní název U kola
Přírodní rezervace Bílý kříž s vyhlídkou na řeku Dyji
Vycházková stezka loupežníka Grasela, která vede na vyhlídku 
v přírodní rezervaci Bílý kříž.

VYSOČANY

Údolí řeky Želetavky s několika bývalými mlýny
Pomník padlých z 1. světové války
Dřevěný kříž za hájkem u silnice na Korolupy 
Palliardiho Hradiště u Koberova mlýna, Přímo pod obcí ve vodách 
přehrady je zatopená vesnice Starý Bítov, Staroslovanské pohřebiště 
západně za Starým Bítovem, V blízkosti obce  se nachází hrad Bítov 
a zřícenina hradu Cornštejn, Most přes přehradu u Vysočan. 
Vycházkové trasy 
Na Vyhlídce - nádherný výhled přes řeku  na hrad Bítov, výhled na hrad 
Cornštejn a Vysočanský most, Koberův, Svobodův  a Mácův mlýn, 
Palliardiho Hradiště, Boží muka za obcí u silnice na Polici 

ZÁLESÍ

Dům č.p. 1 - bývalá panská sýpka 
Dům č.p. 10 a 11 - bývalá panská  ovčárna 
Dům č.p. 3 - bývalá fořtovna 
Zájezdní hostinec z 19. století 
3 lípy zasázené při založení obce, dnes památkově chráněné 
Zvonička z roku 1948, která byla v roce 2002 rekonstruována   
Přírodní památka Žleby u rybníka Vyrazil 
Památník lesníků  v Horním lese 
Dvůr Augustov 

ZBLOVICE

Vycházkové trasy - Údolí   
Peksova mlýna, Výrova  
skála, Tůň Tomšálka,  
K hradu Bítova kolem  jezírka lásky přes Slaměný most
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LESNÁ

Vycházková trasa (okruh) k Letohrádku 
Kostel sv. Terezie - hlavní oltářní obraz sv. Terezie zhotovil ředitel 
keramické továrny ve Vranově Josef Doré. Slavnostní vysvěcení 
kostela se konalo 2. září 1868. Kostel byl postaven podle plánů 
znojemského stavitele Burgera. Větrný mlýn - je pozoruhodnou 
technickou památkou v obci. Jeho stavba započala v roce 1860 
a v roce 1862 byl dokončen. Mlýn poté sloužil svému účelu až do 
roku 1894.
Muzeum motocyklů  
 
LUBNICE

Grázlova díra, Lubnické stráně, Údolí Želetavky, Mlýn, Suchá 
skála, Barokní fara, Kostel sv. Jiří z r. 1718 s barokní budovou fary, 
Kaplička z počátku 19. století. Boží muka a na katastru obce 4 
kříže, Pomník padlým z 1. světové války a pamětní deska z r. 1985 
V minulém století se na jihovýchodním okraji obce dolovala tuha 
a nově byly v okolí geologickým  průzkumem zjištěny i větší zá-
soby krystalického vápence a dolomitu. Ve zmolách jihozápad-
ně od obce je možný (historický) výskyt střevíčku pantoflíčku. 

ONŠOV

Claryho kříž 
Claryho stezka - Dovede nás z náměstí ve Vranově k tak zvanému 
Claryho [klaryho] kříži, romantické vyhlídce nad hrází Vranovské 
přehrady. Cestou projdeme okolo několika zajímavých památek, 
například Farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, Mniszkova 
kříže a Kaple výběrčího. Po výstupu na horní hranu údolí se 
dostaneme do obce Onšov, odtud zpět do lesa ke Claryho kříži 
a prudkým svahem k Vranovské přehradě. Výškově náročnější 
stezka s návratem zpět na náměstí do Vranova po silnici měří 
okolo 7 km a lze ji pohodlně absolvovat za necelé dvě hodiny.

OSLNOVICE

Secesní kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
s malbami Jano Köhlera převezena v r. 1969 z Brna 
Králova Pole do Oslnovic a v r. 1993 - 1996 znovu postavena. 
Kaple na návsi zasvěcená Panně Marii kolem roku 1820. 
Osady Chmelnice, Farářka, Penkyřák a Stušice.  
Vycházková trasa (okruh) - značené zajímavosti na trase Oslno-
vice - Podhradí nad Dyjí přes Uherčický les  
Oslnovice - Vysočany - Peksův mlýn - Zblovice - hrad Bítov 
Oslnovice - Vysočany po silnici na Bítov zřícenina hradu Corn-
štejna, odtud dále na Bítov nebo po cestě na Lančov a Vranov 
nad Dyjí. 

PODHRADÍ NAD DYJÍ

Dominantou obce je zřícenina hradu Frejštejna. 
Kaple sv. Jana a Pavla Sloup sv. Trojice 

PODMYČE

Kaple sv. Markéty 
Místní hřbitov zřízení r. 1871  
Obecná škola (od 1894, 1924 1tř.)

STÁLKY

Dominantou vesnice je gotický kostel zasvěcený Nanebevzetí 
Panny Marie. Je to zajímavý architektonický skvost s původní kamen-
nou dlažbou a starobylými varhanami. Gotický kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, jehož varhany pocházejí z roku 1872 a barokní 
socha Jana Nepomuckého. 

STARÝ PETŘÍN, NOVÝ PETŘÍN, JAZOVICE

Kostel sv. Jana Křtitele Stětí - Starý Petřín 
Kaple sv. Michala - Archanděla - Jazovice 
Kaple Panny Marie Pomocnice - Nový Petřín

ŠAFOV

Socha sv. Jana Nepomuckého 
Židovský hřbitov Kostel sv. Bartoloměje 
5 chovných rybníků

ŠTÍTARY

Štítary patří mezi nejstarší obce Znojemska, existovaly prav-
děpodobně již kolem roku 1000 našeho letopočtu. Histo-
ricky významným je střed obce. Pro ojedinělou stavební 
koncepci, která se uzavírá kolem kostela sv. Jiří, bylo centrum Ští-
tar vyhlášeno venkovskou památkovou zónou. Samotný kostel 
je zase zajímavý tím, že věž stojí od kostela odděleně. Obdob-
né uspořádání je na Moravě známé pouze z Rouchovan, Jevíčka 
a Znojma (kostel sv. Michala). Největších stavebních úprav se 
kostel dočkal roku 1706, kdy po zásahu bleskem vyhořel. Sou-
časný hlavní oltář byl pořízen roku 1893. Věž je osazena třemi 
zvony. Významnou památkou je také dům č. 49 - původní selská 
usedlost se špýcharem. Obec Štítary byla stanovena 10.10. 2006 
městysem. 

ŠUMNÁ

Kostel Sv.Ducha v Šumné z r. 2008 
Zvonice postavena v letech 1874 - 1875 
Zřícenina hradu Šimberk  

UHERČICE

Státní zámek Uherčice 
Socha sv. Jana Nepomuckého – rekonstrukce v roce 2010
Kaplička sv. Huberta Barokní sýpka Collaltova cihelna z poč.  19. sto-
letí Rozhledna (hradní zřícenina) – nejstarší rozhledna v Čechách 
a na Moravě
Obelisk
Kostel sv. Bartoloměje v Mešovicích – celková rekonstrukce v roce 
2012

VRANOV NAD DYJÍ

Zámek Vranov nad Dyjí
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Muzeum čs. opevnění z let 1936-1938
Turistický kolový vláček
Návštěvnické centrum E.ON ve vodní elektrárně pod hrází pře-
hrady - s průvodcem shlédnout přímo provoz a řízení elektrárny
Vycházkové trasy - Okruh Heleny Mniszkové, Feliciin okruh, Cla-
ryho stezka, Okruh Junáckým údolím, vyhlídky-z nichž nejnověj-
ší Vyhlídka zamilovaných při příjezdu do Vranova v serpentinách 
Pro rybáře pstruhové i mimopstruhové revíry včetně soukro-
mých rybníků
Turistické informační centrum mikroregionu Vranovsko 
Vranovská přehrada - je jednou z nejteplejších českých přehrad. 
Je vyhledávanou rekreační oblastí především díky přehradnímu 
jezeru s kvalitní vodou vhodnou ke koupání a dalším rekreačním 
aktivitám. Najdete zde půjčovny loděk i elektrolodí, sportovní 
zázemí, tobogán, lanový park, divadlo, kino pro děti, wellness 
centrum s masážemi, saunou, vířivkami, soláriem, squashem, 
golfem,…. Jako volnočasové aktivity jsou vyhledávány kulturní a 
sportovní akce na pláži, akce pro mládež, diskotéky nebo napří-
klad možnostplavby na lodích. Nejen tradiční letní rekreace, ale i 
jaro, podzim a zima mají ve Vranově nad Dyjí své osobité kouzlo.

VRATĚNÍN

Obec Vratěnín byla vyhlášena vesnickou památkovou zónou 
a v seznamu jmenovitých památek je uvedeno 24 památkově 
chráněných objektů. V roce 1996 byl Vratěnín vyhlášen Vesnicí 
roku ČR.


