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9 | VRANOVSKÁ PŘEHRADA  
       - ROMANTICKÝ KLENOT NA DYJI 

Stavba údolní Vranovské přehrady započala v roce 
1930 a trvala plné tři roky. Přehrada nad obcí Vranov 
na řece Dyji je považována díky svému malebnému 
a zalesněnému okolí za jednu z nejkrásnějších v tu-
zemsku. Lesnaté stráně a strmá skaliska, jimiž jsou 
břehy řeky Dyje vroubeny, činí dojem alpského jeze-
ra. Okolí doplňují zříceniny hradů Cornštejna a Frejš-
tejna, všemu vévodí nejen majestátní hrad Bítov, ale 
samozřejmě také malebný zámek Vranov. Samotná 
hráz je vysoká 59,9 metrů a dlouhá v koruně 292 
metrů. Jezero je dlouhé kolem 30 kilometrů a s jeho 
napouštěním se započalo na podzim roku 1933.

O zavedení osobní lodní dopravy se uvažovalo již 
v roce 1931. Uchazeči o její provozování byli dva – 
spolek Národní jednota pro Jihozápadní Moravu 
(dále jen Národní jednota), která měla za úkol zaští-
tit českou menšinu v německých oblastech na jiho-
západní Moravě, a Klub českých turistů (KČT). Na 
podnět starosty Národní jednoty Jana Máši měl být 
podnik aktivován s KČT společně, nakonec si však 
pro dílčí neshody obě korporace požádaly o kon-
cesi zvlášť. Nutno dodat, že v tak významné turis-

tické oblasti nešlo jen o podnikání v oblasti lodní 
dopravy. Národní jednota získala výhodný proná-
jem pobřežních pozemků, na kterých v krátké době 
vystavěla restauraci a koupaliště, KČT měl v úmyslu 
zase nad přehradou vystavět hotel.

Osobní lodní dopravu na Vranovské přehradě 
chválil Československý plavební úřad 28. června 
1933, zahájena byla v roce 1934. Nejprve 10. čer-
vence komisař Čs. plavebního úřadu provedl pro-
hlídku lodě, zakoupené Národní jednotou v Praze.

Loď J. MÁŠA pod zříceninou hradu Cornštejn

Loď J. MÁŠA s typickým stěžněm
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Na počest iniciátora plavby, který bohužel v únoru 
1933 zemřel, dostala 14metrová loď pro 55 cestují-
cích jméno J. MÁŠA. Od 11. července již brázdila vody 
jezera s pravidelným odplutím ve 14:00 ve všední 
dny. V neděli a ve svátky se od vranovské hráze vy-
plouvalo v 8:30, 11:00 a 17:00 na trasu údolím řeky 
Dyje kolem zaplavených staveb starého Bítova. Na 
trati byly dvě stanice – Lančov a Chvalatice.

Následující rok se k Národní jednotě připojili další 
dva provozovatelé. KČT nasadil do provozu svoji loď 
pro 40 lidí ZNOJMO, kterou postavil podnikatel Ladi-
slav Prchal (1894–1980) ve své dílně ve Znojmě. Ten 
později vstoupil do podnikatelských záměrů obou 
národních spolků i sám. Všichni tři koncesionáři vy-
tvořili společné sdružení Plavební klub ve Vranově 
nad Dyjí, dělící se o zisky z lodní dopravy předem 
dohodnutým poměrem. Koncesi měl ale každý ze 
subjektů samostatnou, KČT a Prchal (z 1. června 
1935) pro jednu loď, Národní jednota pro neome-
zený počet plavidel. Toho tato brněnská organizace 
využila k rozšíření lodního parku. Na vodu tak po-
stupně přibyly lodě PRAHA, BRNO a ONŠOV pro 16-
22 osob a VRANOV pro 35 osob. Žádná z nich ovšem 
před prodejem na Vranov nesloužila v osobní do-
pravě, šlo většinou o bývalé služební motorové 
lodě, zakoupené a dovezené z vltavsko-labské 

vodní cesty. Mahagonovo-mosazná PRAHA předtím 
dokonce sloužila jako osobní jachta ministra želez-
nic Jiřího Stříbrného. ONŠOV a BRNO z loděnice Es-
cher Wyss&Co ve švýcarském Zürichu byly původně 
parní inspekční lodě zemského úřadu v Praze s ozna-
čeními CI a CII, později dostaly spalovací motory 
o výkonu 90 koní. Pro špičatý tvar obou stran trupu 
byly nejprve v inspekčních zprávách nazýváno jako 
„kluzáky“. Druhá zmíněná byla v Praze poškozena 
povodní a do 
provozu na 
Vranově se 
dostala až po 
opravě, zřej-
mě v roce 
1936.

M a j i t e l 
autopovoz-
nictví Prchal začal v roce 1935 provozovat šedesá-
timístnou loď LADA, kterou sám postavil a vybavil 
motorem Opel Blitz. Přes Švýcarskou zátoku převá-
žel motorový osmimístný člun.

Organizace provozu měla v předválečném období 
vysokou úroveň, v duchu tehdejší doby, kdy cestu-
jící byl především zákazník. Svědčí o tom i služební 
instrukce Národní jednoty pro personál motorových 

Jachta PRAHA (I) u vranovské hráze

J. MÁŠA u torza bítovského kostela pluje k Želetavce Loď LADA

BRNO (I)
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člunů, který je nabádán: „Ve styku s obecenstvem 
jednati formou co nejslušnější a vycházeti zájem-
cům ochotně dle možností vstříc“. Na jiném místě je 
možno číst pokyn, že při mimořádných událostech 
„je ctí a povinností postarati se o svoji záchranu na-
posledy“.

Dopravní personál byl oděn do slušivých bílých 
uniforem, na každé lodi byl tzv. vůdce plavidla a prů-
vodčí. Přepravní řád myslel i na zdánlivé maličkosti, 
které však dodávaly provozu vážnost. Při míjení lodí 
se například kapitáni navzájem zdravili salutováním, 
při doplutí pak musel dát vůdce lodi hlášení správ-
ci provozu. Při bouřce, případně zvýšeném vlnobití 
měly lodě za povinnost zajet k výstupu cestujících 
do doku v ústí Švýcarské zátoky, kde byla hladina 
klidnější. Jízdné bylo odstupňované po úsecích: 
Vranov – Chvalatice 4,50 Kč, Nový Bítov 6,- Kč a Bí-
tov hrad 7,- Kč. Okružní jízda po jezeře stála 2 koruny.

Činnost dobře organizovaného provozu byla pře-
rušena nástupem německé moci na podzim roku 
1938. Násilným odtržením pohraničí, které bylo 
důsledkem mnichovského diktátu, se zcela změnila 
politická situace na Znojemsku. Českým organizacím 
a podnikatelům byla jejich další činnost znemožněna 
a majetek zabaven. Všechny lodě a nevelké dopravní 
zázemí tak přešly pod německou správu.

Provoz lodní dopravy utrpěl válečné škody 
Park lodí a dopravu převzal již v roce 1938 Kommu-
nalverband des Landrates im Znaim. Na přehradě 
se mimo stávající flotily objevila po na tu dobu 
nevídaném stěhování z Vídně osmnáctimetrová 
loď pro 100 osob jména AIDA A25. Liší se však 

ONŠOV, BÍTOV a PRAHA(I) ve 40. letech

Návštěva prezidenta Beneše na lodi LADA 13. června 1947

Beneš s kapitánem lodi LADA
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informace jejím původu. Podle jednoho zdroje šlo 
o v roce 1893 (loděnice Danubius Magyar Hajó- 
és Gépgyár RT Újpest/Budapest) vyrobený bývalý 
parní přívoz podnikatele Heinricha Hörnesa na Du-
naji mezi centrem Bratislavy a Petržalkou – plující 
tam pod jmény nejprve FRIGYES a poté NEPTUN. 
Sloužil pravděpodobně i v Budapešti a v první 
polovině 30: let se přesunul do Vídně. Podle druhé-
ho zdroje loď do Vranova putovala mnohem delší 
cestou – z bavorského města, v protektorátní době 
s Vranovem partnerského, po němž později získala 
jméno. Konkrétně z tamního jezera Starnbergersee.

Každopádně Němci byla tato loď na Vranovskou 
přehradu vezena již jako motorová. Nákladním 
autem s přívěsem ji tam dopravil Ladislav Prchal 
společně s partou pomocníků. Zřejmě všichni pro 
německého provozovatele pracovali. Loď byla 
v dosti bídném stavu a nesvědčila o tom, že by byla 
v nedlouho vzdálené době provozována. Z pře-
pravy lodi na Vranov v září roku 1939 je celá řada 
fotografií. Neprodleně bylo započato s opravou lodi, 
která dostala mezitím jméno STARNBERG. Dočkala 
se kompletního nátěru, dosazení budky kormidelny 
a zábradlí kolem horní druhé paluby, která byla nad 
zadním salónem pro cestující. Loď se podařilo zařa-
dit do provozu ještě ve válečném období za německé 
správy Landratu.

Mimo něj se v té době objevil na Vranovské pře-
hradě dřevěný německý výcvikový kutr LANČOV, za-
řazený zejména na převoz přes Švýcarskou zátoku.

Všechny lodě dostaly německá jména, například 
loď LADA nesla nově jméno WALDSEE, Znojmo bylo 
přejmenováno na ZNAIM, Vranov na FRAIN atp. 
Provoz pod německou správou však neměl dlouhé-
ho trvání. Trval zhruba do roku 1942, poté byl za-
staven jednak z důvodu nedostatku pohonných 
hmot a také z bezpečnostních důvodů – nad celým 
prostorem hráze byly pomocí mohutných stožárů 
nataženy ochranné sítě, které měli zabránit fatálním 
následkům případného bombardování při náletech 
spojeneckými vojsky.

Lodě od té doby lodě nečinně ležely na souši, po-
škozovány nejen vojáky, kteří například LADU použí-
vali jako záchod, ale i některými rabujícími místními 
obyvateli.

První snaha obnovit provoz lodí na Vranovské pře-
hradě byl již po osvobození v roce 1945. Jako první se 
chopil iniciativy podnikatel Ladislav Prchal a opravil 
svoji poškozenou loď LADA a vyplul s ní k Bítovu. Pří-
děly nedostatkových pohonných hmot však zatím 
nebyly určeny pravidelné rekreační dopravě a v oko-
lí jezera bylo stále umístěno množství výbušnin. 

LADA ve válečné „úpravě“ jako WALDSEE

Přeprava lodi AIDA A25 a úprava na STARNBERG. 
 sbírka M. Balíka
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V listopadu 1945 podal Prchal žádost o obnovení 
koncese, vyřízení však bylo státním úřadem odklá-
dáno. Čekalo se totiž na plánovanou schůzku před-
válečných koncesionářů, na které se mělo ujednat 
vytvoření společného podniku. O obnovení koncese 
mimo Prchala požádal i Klub českých turistů, nově 
se do podnikání v lodní dopravě chtěla zapojit i obec 
Vranov nad Dyjí. Nakonec však poválečnou dopravu 
na Vranovské přehradě zahájil 19. května 1946 pou-
ze Prchal s lodí LADA. KČT ještě neměl svoji loď ZNO-
JMO v provozním stavu.

Ostrý a nečestný boj o provozní práva 
Široké pole podnikatelských možností v turisticky 
atraktivní oblasti zostřilo konkurenční boj jednot-
livých koncesionářů osobní lodní dopravy. Snahou 
státních orgánů bylo sjednotit tyto subjekty pod 
družstvo, které by s jednou koncesí vystupovalo 
jako jediný provozovatel. Složitou situací procházel 
spolek Národní jednoty, jehož zákonné obno-
vení a majetkově-územní práva se snažili ostatní 
společníci zpochybnit. Ve hře nebyl jen zisk z lodní 
dopravy, ale také z koupaliště, restaurace, par-
koviště a benzínové pumpy, které vlastnila Národní 
jednota ještě před válkou. Svoje plavidla měl ten-
to spolek na souši v dezolátním stavu. Její dělníci 
začali nejprve s opravou lodi VRANOV – mimo jiné 
dostala novou nástavbu. PRAHA již nebyla opravi-
telná vůbec a skončila podle všeho ve šrotu.

Konfiskovaná loď STARNBERG byla Okresním ná-
rodním výborem Znojmo místo obci Vranov vypočí-
tavě přidělena Prchalovi. Ten měl na rozdíl od obce 
dostatečné technické zázemí, aby tento těžce poško-
zený vrak vybavil chybějícím motorem a uvedl do 

provozního stavu. Na generální opravu si musel vzít 
půjčku 40 tisíc korun a po jejím dokončení požádal 
o rozšíření koncese na provoz dvou lodí. Opravená 
loď dostala nové jméno MORAVA a poprvé vyplu-
la na jezero 11. srpna 1946. Prchal se však z jejího 
provozování dlouho neradoval. Loď mu ONV Znojmo 
odebral a přidělil původnímu žadateli obci Vranov, 
nehledě na jeho vynaložené peníze a úsilí. Majitel 
lodě již předem věděl, že podnikatele poškodí. Proti 
takovému jednání, které odpovídalo tehdejší době, 
nebylo žádného odvolání.

Po odebrání lodi MORAVA měl Prchal potíže s kon-
cesní podmínkou dvou lodí, a proto si od KČT pro-
najal k provozu loď ZNOJMO. 

Sloučení provozovatelů 
a zestátnění majetku 
Iniciativou orgánů tehdejší státní správy bylo na 
přelomu let 1946-47 nově založeno Podyjské lázeň-
ské a plavební družstvo Vranov nad Dyjí (PDV). Po-
dílníky se stali Národní jednota, KSČT, obec Vranov 
nad Dyjí a Ladislav Prchal, na jehož koncesi byla 
družstvem lodní doprava také provozována. Pro ná-
pory turistů a rekreantů měl k dispozici flotilu lodí:
– vlastní loď LADA (později přejmenovaná na 
ONŠOV II),
– postupně opravené lodě Národní jednoty ONŠOV 
a BÍTOV (ex BRNO I) – bývalé inspekční parníčky 
z Prahy) a VRANOV,

Loď MORAVA u mostu pod Bítovem a exjachta PRAHA (I)
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Přeprava parníku MÍR Havlíčkovou ulicí ve Znojmě

Loď PRAHA (II)

Momentky s parníkem MÍR

Lodě VRANOV (I) (nahoře) a  ZNOJMO



Když na Labe v roce 1841 vyplul první český 
parník Bohemia, naši předci možná netušili, 
jak bohatou historii začínají psát. Přestože 
v Čechách jsou jen dvě déle splavné řeky – 
Labe a Vltava – vystřídala se na nich nepře-
berná směsice osobních lodí. V dávné  
minulosti vozily místní za prací a obchodem, 
později se staly hlavně oblíbeným výletním 
povyražením. 
S počátkem 20. století se vyhlídkové plavby 
objevují na Svratce v Brně či na Ohři  
v Chebu a Karlových Varech. Ve 20. letech 
pak na „Velkém rybníku“ (Máchově jezeře),  
ve 30. letech na přehradě Mšeno, na 
Vranovské přehradě, na Baťově kanále 
a pak také...
...to vše i mnohé další zjistíte při četbě  
či listování touto knihou, která si vytkla 
nemalý cíl: na jednom místě zmapovat, kde 
všude se v historii na území dnešní České 
republiky provozovala veřejná osobní lodní 
doprava (jako služba, s profesionálními 
lodivody, za úhradu), až do dnešních dnů. 
Hezké počtení. 
Loď ahój!

Odkazy na aktuální 
lodní provozy a novinky
následující po vydání knihy 
najdete na:
lodnidoprava.unas.cz
fb.com/osobnilodnidoprava


