
Vranov nad Dyji - Várkastély
67103 Vranov, Zámecká 93., Česká Republika
Telefon +420 515296215
E-mail vranov@brno.npu.cz
http://www.zamek-vranov.cz/
GPS: 48.893111 , 15.808835 (Parkoló=48.897163 , 15.809217), a parkoló kb. 800 méterre van a 
kastélytól, az erdőn keresztűl, meredek turista úton lehet megközelíteni. Parkolási díj 50 CzK. A 
utasaimat kitettem a kastély bejáratánál, letettem a parkolóban a kocsit, majd felgyalogoltam, 
visszafelé ugyanez volt a megoldás, nem Hölgyeknek való gyaloglás az erdőben, igazán 
találhatnának szállítási megoldást a parkoló és a kastély között, mint pld.- a Hluboka kastélynál!
Nyitva: K-V 9-17, utolsó vezetés 16 óra, kápolna csak július-augusztus, ebédszünet 12-13 óra
Belépő: felnőtt 120 CzK, nyugdíjas 80 CzK, fotójegy 100 CzK, vezetés (I. kör) 55 perc, park 
felnőtt 65 CzK, nyugdíjas 30 CzK.

Vranov várkastély Dél-morvaország-ban, Thaya folyó partján, egy sziklára 
épült. A 14. században a Morva hercegség védelmi rendszerének részeként 
végvár volt, fából készült palánk vette körül.
A települést először 1100 környékén említették a "Cseh Krónika”-ban.
A vár és környezetének jelenlegi megjelenése a 18. században alakult ki.
Eredeti berendezések részben eltűntek a második világháború alatt, 
pótlásában nagy szerepet játszott Gebhard von der Wenseho, bútorokat hozott 
más kastélyokból. A kastélyt és berendezését a második világháborút 
követően államosították.

I. vezetés
A monumentális csarnok, európai barokk építészet.

Szobák a keleti szárnyban, a déli szárnyban, a nyugati 
szárnyban.
Összesen 25 belső mutatja be a kifinomult kultúrát a késő 18. 
század különböző időszakában.
Figyelmet érdemel Althann Mihály József díszes hálószobája, a 
hölgyek szalonja, a szobrok, klasszikus fürdőszoba kő medencéje, a 
férfi szalon festményei, a kis és nagy étkező, galéria.
A belső tereket gazdag stukkó és festett díszítések teszik 

látványossá, különösen - kandallók, csillárok, cserépkályha, bútorok, szőnyegek, értékes Althan 
család családi portréi, a könyvtár 10.000 kötet, és egy nagy kerámia gyűjtemény.

A vár és a kastély története
Vranovi területet 1323-ben  Luxemburgi János király adományozta 
(városokat, malmokat, tavakat, erdőket) Henry a Lipa-nak, aki elismert 
vezetője volt az arisztokrata ellenzéknek és az egyik legerősebb személy a 
királyságban. Abban az időben a gótikus vár uralta a völgyet, mesterien 
kihasználva a hely természetes előnyeit a kanyargó folyót, és a szűk sziklás 
hegyfokot, ebben az időben keletkezett a mai ősi csarnok, a két-emeletes 
torony, a kápolna és a lakossági palota. 
A 15. században - összhangban az általános folyamatokkal - gyorsan változnak 
tulajdonosai.

1665-ben, Tűz pusztította el a várat, így sivár és elhagyatott birtok lett. Gróf II. Althann Mihály 
Johann családja 1680-ban megvásárolta a birtokot. Céljuk volt, hogy létrejöjjön egy modern, 
kellően reprezentatív kastély, a belső is megfeleljen a megváltozott időknek és igényeknek. 
Építészként közép-európai barokk egyik legnagyobb egyéniségét, a fiatal udvari építészt Johann 
Bernhard Fischer von Erlach-t választották, munkái között vallási épületek Salzburgban és az 
első projektje volt a császári rezidencia Schönbrunnban voltak.
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1687 után Fischer tervei alapján kezdték építeni a kastélyt, az ősök monumentális ovális és merész 
csarnokát, melyet a bécsi szobrász Tobias Kracker szobraival díszítettek, ezt még olasz mesterek 
belső stukkó díszeivel egészítették ki.

Nyolc év alatt (1687-1695) hozták létre a világi barokk építészet 
egyik vezető gyöngyszemét hozták létre. Nem sokkal ezután Earl 
Michael John II. Fischer hozzáfogott a ragyogó Szentháromság 
várkápolna tervezéséhez Mindössze két év (1699 és 1700) és a 
hegyfokot új, építészetileg rendkívül értékes, hat ovális hengeres 
várkápolna díszítette. Az osztrák művész Ingác Heinitz a Hein-
zenthalu festményei díszítik az ovális táblák felett. Az oltár téma az 
Ég, a Paradiscom, és az utolsó ítélet freskója, valamint a templom 
védelmezője Szent Mihály arkangyal.
Egy fontos fejezete a kastélyépületnek a 18. század utolsó negyede, 
amikor az utolsó Althann Mihály József birtokolta. Gyors és 
összehangolt munka eredményeként levelek díszítik a belső tereket (az 
első emeleten fennmaradt), főként művészi tapéta és stukkó díszítések 
és a freskók, amelyek közül néhány a késő barokk és a reneszánsz 

művészet között ingadozik, de befolyásolta a kialakuló klasszicizmus is.
A klasszicizmus nem csak a várkastélyt gazdagította, hanem annak közvetlen környezetét is. 1793-
ban a csődeljárás  útján cseh vidéki ügyvéd Josef Hilgartner a Lilienborn vásárolta meg a 
birtokot, befejezte a már megindított munkát,  befejezte a tereprendezést a parkban, részeként 
dombos, erdős terepen szabálytalan kereszt utak és patakok, az ősi templom, pavilonok, 
mesterséges barlangok, kő padok és kis kertek, szobrok és tó vízeséssel díszítették.
Az új tulajdonos szabályozza területen a fácán, a szarvasok vadászatát és épített egy nyári házat, 
valamint istállót és kocsi tárolókat, és utakat épített.

A várkastély Mniszek lengyel nemesi család tulajdonába kerül 
1876-ban a várkastély életében strukturális alapvető változásokat 
hozott. Művészi színvonalú falfestmények a belső nyugati 
szárnyban (nem sokkal 1800 után), a fiatal gróf Stanislaw 
Mniszek kérésére az úgynevezett spirituális alkímia szellemében, 
neo-gótikus és romantikus homlokzat kapott a kastély és 
elkötelezett a kastély park javításában és a várkastély tágabb 
környezetében is - kápolna építés, kereszt, obeliszkek, 

műemlékek.
Az új tulajdonos a gazdasági életre is koncentrál. 1816-ban, Stanislav Mniszek vasáról egy 
kőedény gyárat és fokozatosan épít fel egy nagy és virágzó új cikket a kerámia gyártást 
Csehországban. 
Mniszek Stadnických bővítette a nagy könyvtárat amely a francia behatást jelzi, a tulajdonos 
kényes és kifinomult ízlését és növeli a várkastélyban a színházi életet. Felkér rövid várkastélyi 
tartózkodásra zenészeket, előadókat, zeneszerzőket és a bécsi színház tagjait. A kulturális légkört 
még néhány híres író is színesíti, mint a Nobel díjas Henryk Sienkiewicz.
Nem sokkal 1938 után  a várkastély részévé válik Hitler Birodalomnak, a második világháború 
után állami tulajdonba kerül és a nyilvánosság számára megnyitották.

Az 1970-es években felújításra került, beleértve a 
közüzemi vezetékek cseréjét, tetők, homlokzatok és a 
falak tartósítását, teljesen újratelepítik az első emeleti 
belsőt, új jegypénztár, valamint történeti kiállítást hoznak 
létre. Az új létesítmény lehetővé teszi az ősök 
csarnokának, a kápolnának és egyéb belső terek 
bemutatását. Különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy az 
eredeti kőedény gyár termékei is bemutathatóak legyenek. 
A rendkívül értékes természeti környezetet része, az első 



legszigorúbban védett Podyjí  Nemzeti Parknak. Az eredeti kis parki épület megőrzése és a hiteles 
szabad táj gazdag növény-és geológiai teszik értékessé a parkot.


