Relaxačně vzdělávací pobyt na Moravě – Vranovské přehradě
V loňském roce jsme uskutečnili s klienty 2 vícedenní pobyty na Moravě – oblast
Moravského krasu. Jelikož se našim klientům na Moravě moc líbilo, projevili zájem jet na
Moravu zase, ale tentokrát někam jinam. Původní záměr byl navštívit Pálavu a LednickoValtický areál, ale nepřálo nám termínově volné ubytování v této lokalitě a tak jsme se
s klienty domluvili na NP Podyjí, neméně krásném kousku naší země.
Vše

je

nachystáno

a

s malým

zpožděním

vyjíždíme odpoledne do Campu Bítov.
Příjezd a vybalení, zabydlení do bungalovů a rychle vařit
večeři, už jsme všichni
hladoví. Po jídle jdeme do
místní restaurace v areálu
posedět a pobýt. Krásné
probuzení do slunného dne
bez mráčků. Po snídani se
vydáváme

na

zříceninu

hradu Cornštejn z německého Zornstein – volně přeloženo jako
rozhněvaný kámen.

Bohužel,

zřícenina

hradu

je

nyní

v rekonstrukci a svou bránu otevře až v červenci. Je nám to sice líto, ale co se dá dělat,
operativně měníme program, to co mělo být odpoledne, navštívíme dopoledne – rozhlednu
Rumburak a hrad Bítov. Samozřejmě, že je rozhledna
pojmenovaná

po

slavné

pohádkové

postavě

z Arabely,
kouzelníka
Rumburaka a
taky tu má
rozhlednu a krásné 2 sochy krkavců. Po 146
vyšlápnutých schodech jsme v nadmořské výšce 504
m. Krásný rozhled z nejmladší zděnné rozhledny
v ČR do Vranovské oblasti. Bez fotky nelze odejít. Jen kousek od „Rumburaka“ , je hrad
Bítov, založen v 11. století jako první z hradů na jižní linii Přemyslovského království. Na
prohlídku celého hradu nejdeme, pouze jsme si prohlédli novogotickou kapli nanebevzetí
panny Marie, mučírnu, věž, zbrojnici a sklepení a prošli jsme téměř celou zahradou, kde jsme

z infotabulí kromě zajímavostí si mohli přečíst i někoilik zajímavých pověstí o hradu, o řece
Dyji pod hradem apod.
Jelikož už je hodně po poledni, pospícháme na „domečky“ rychle „uklohnit“ těstoviny se
sýrovou omáčkou a vepřovým masem, ňam, a po

oddychu vyrážíme na zříceninu hradu Frejštejn,
gotický hrad z 13. století. Překvapil nás svojí
velkou rozlohou i malebnou romantičností. Po
sice krátké, ale trochu náročnějším terénem
vedoucí procházce, jdeme doplnit energii do
místního pohostinství. Jak kouzelně zní místo,
kde se zřícenina hradu nachází, no posuďte
sami, „Podhrad nad Dyjí“.
Pomalu se smráká, a tak jedeme zpět na
ubikace a připravit večeři. Po ní jdeme do Bítova, zkratkou, okusit pivo z místního

Hasičského pivovárku, …no maj´ ho jako křen. Ale všeho s mírou, vždyť musíme mít sílu na
další den.
Po

ránu

ještě

pár

kapek z nebe padá,

ale

snídaně

rozehnáno

obloha

je

vše

vyčištěna,

tož

během
a
nic

nebrání vydat se na

Henrichruhe

neboli Jindřichovo

odpočívadlo.

Zhruba 3,5 km od

obce Bítov se

nachází tento novogotický polorozpadlý letohrádek – rotunda nad ostrohy Vranovské
přehrady – kam se jdeme podívat – Růžový vrch.
Pár krásných záběrů a můžeme pokračovat v turistice na vyhlídky – Růžový vrch. Počasí je
příjemné, nálada skvělá, jídlo pití máme s sebou, co víc si přát.
A po pokochání se, jedeme zpět, oběd a odpoledne zlatý hřeb celého pobytu – hrad a zámek
Vranov nad Dyjí. Všichni klienti se
těší, protože vědí, že tu byla kromě
jiných,

natáčená

pohádka

„Nesmrtelná teta“. Původní hrad
z 11. století vystavěn jako jižní
obranný

hrad

pohraničí,

byl

následně rozšiřován například i
Janem Lucemburským. Koncem 16.
a začátkem 17. století získává hrad
barokní zámeckou podobu. Během
30 leté války se jej pokoušeli dobýt
i Švédové, ale marně. Výborná paní
průvodkyně nám skoro hodinu poutavě
vyprávěla o historii a výzdobě zámku.
Takže nyní víme, že je zde největší sál
ze všech českých zámků a hradů, ten,
kde se natáčely záběry do pohádky
Nesmrtelná teta. Je kousek po 17
hodině, je pěkně, nic nás netlačí a tak
se jedeme podívat ještě na Nový
Hrádek, turisticky cca 3 km tam a 3
zpět. Zřícenina hradu, kde tedy již je zavřeno, ale okolí krásné, procházíme 1. zónou NP
Podyjí. Po tak náročném dni, si všichni zasloužíme v Bítovské restauraci skvělé zákusky za
ještě luxusnější ceny, no řekněte, třeba velký větrník za „dvacku“. Pak hajdy na večeři a
posedět na terásce.

Poslední ráno, zase vcelku velmi příjemné, ne zcela slunečno, ale během snídaně se to
krásně vybralo a tak to slibuje opět krásný den. Po snídani
zabalit, dát si poslední kafíčko a vydáváme se na cestu
k domovu, kde máme zastavení: Písečné – podívat se na
zámek, pokračovat do Slavonic na „sgrafitové“ náměstí a
dále přes Landštejn do ČB.

Písečné,

vesnička

na

pomezí Čech a Moravy s původní
tvrzí z poloviny 14. století. V 16.
století přestavěno na renesanční
zámeček. Krátká zastávka, ale
plná dojmů. Pokračujeme do Slavonic, kde si dáváme kafíčko a výbornou zmrzlinu. Prohlídka
náměstí

–

domů

s grafitovou

výzdobou – nádhera. Při cestě k autu
si uvědomuji, že jsme kousek od
Ďáblovo, jak to říci slušně, pr…e,
opradu se tento útvar tak, jak jste si
to domysleli, jmenuje. Kamenné
útvary v České kanadě. Procházka

necelý kilometr, ale plná humoru, no když se jde do
pr…, to se opravdu člověk musí smát. Po návratu
přejíždíme k Landštejnu, kde si dáváme oběd a pak
jdeme obejít hrad. A to je taková pěkná tečka za tím naším putováním.
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