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Státní zámek Vranov nad Dyjí
Státní zámek Vranov nad Dyjí patří k nejpozoruhodnějším světským stavbám středoevropského baroka. Vznikl postupně na konci 17. a v průběhu 18. století přestavbou
z původního zeměpanského hradu, poprvé připomínaného k roku 1100.
Jeho návštěvníky zaujmou především pozůstatky středověkých hradeb, unikátní
architektura sálu předků a zámecké kaple od protagonisty evropského barokního
stavitelství Johanna Bernharda Fischera z Erlachu, dále bohatá kolekce kameninových
výrobků z proslulé vranovské továrny (1799 –1882) nebo bohatě zařízené klasicistní
a romantické zámecké interiéry z konce 18. a z celého 19. století.
Speciální nabídky a akce
• tradiční letní koncerty a divadelní představení
• výstavy historického uměleckého řemesla v bývalé kočárovně
• výstavy moderního umění v zámecké kapli
• výstavy výtvarných děl s přírodní tematikou v galerii Thayana na prvním nádvoří
• návštěva zahrady
• komentované prohlídky výstav
• prohlídky některých dosud nezpřístupněných částí zámku
Zajímavosti v cíli
Dojem z návštěvy zámku umocňuje i okolní příroda s mimořádným bohatstvím flóry
i fauny, která je součástí první, nejpřísněji chráněné zóny Národního parku Podyjí.
Jedním z tamních nejzajímavějších turistických cílů je nedaleká zřícenina Nového
Hrádku s unikátní gotickou architekturou, z jejíž vyvýšené vyhlídky mají návštěvníci
výjimečnou příležitost obdivovat strhující panoráma podyjského kaňonu s údolními
nivami a meandrující řekou.

Staatliches Schloss Vranov nad Dyjí

Das staatliche Schloss Vranov nad Dyjí (Frain an der Thaya) gehört zu den bemerkenswertesten Profanbauten des mittelalterlichen Barocks. Sein heutiges Aussehen entstand durch Umbauten im ausgehenden 17. Jahrhundert und während des
18. Jahrhunderts aus der erstmals im Jahr 1100 erwähnten ursprünglichen Burg
des Landesfürsten.
Sehenswert sind die Überreste der mittelalterlichen Schanzen, die einzigartige
Architektur des Ahnensaals und die Schlosskapelle vom Protagonisten der europäischen Barockbaukunst Johann Berhard Fischer von Erlach, sowie die große Steingutsammlung aus der berühmten Manufaktur in Vranov (1799 – 1882) oder die
üppig gestalteten klassizistischen und romantischen Schlossräume vom Ende des
18. und aus dem ganzen 19. Jahrhundert.
Spezielle Angeboten und Aktionen
• Konzerte und Theaterstücke im Sommer
• Ausstellungen des historischen Kunsthandwerks im ehemaligen Kutschenhaus,
• Ausstellungen der modernen Kunst in der Schlosskapelle
• Ausstellungen von plastischen Kunstwerken zum Thema Natur in der Galerie
Thayana auf dem ersten Hof
• Besuch des Gartens
• kommentierte Besichtigungen der Ausstellungen
• Besichtigungen einiger bisher nicht für die Öffentlichkeit zugänglichen Räume
Sehenswürdigkeiten
Der Besuch des Schlosses wird darüber hinaus durch seine beeindruckende Lage
inmitten einer herrlichen Natur mit enorm reicher Flora und Fauna in der ersten,
streng geschützten Zone des Nationalparks Podyjí zum Erlebnis. Eines der interessantesten touristischen Ziele ist die in der Nähe liegende Ruine Nový Hrádek (Neuhäusel) mit ihrer einmaligen gotischen Architektur. Von ihrem erhöhten Aussichtsplatz breitet sich vor den Besuchern das überwältigende Panorama des Caňons des
Flusses Dyje (Thaya) mit seinen Talfluren und Mäandern aus.

Vranov nad Dyjí State Chateau
The State Chateau of Vranov nad Dyjí ranks among the most remarkable secular
architectures of the Central European baroque style. The structure was coming to
existence gradually towards the end of the 17th century and during the 18th century through the reconstruction of the original seigniorial castle, first mentioned
in 1100.
Visitors will be particularly interested in the remainders of medieval fortifications,
unique architecture of the ancestors’ hall and chateau chapel built by the protagonist of the European baroque architecture, Johann Bernhard Fischer from Erlach, as
well as in the ample collection of earthenware products from the renowned Vranov
factory (1799-1882). No less interesting for them will be the richly furnished neoclassicist and romantic palace interiors from the end of the 18th century and from
the entire 19th century.
Special offers and events
• Traditional summer concerts and theatre performances
• Exhibitions of historic applied arts in the former carriage house
• Exhibitions of modern arts in the chateau chapel
• Exhibitions of graphic arts with the themes of nature in the Thayana Gallery on
the first courtyard
• Visit to palace gardens
• Commented exhibition tours
• Excursions to some hitherto inaccessible chateau parts
Attractions of the destination
Impressions from the visit to the chateau are augmented by the surrounding nature
with the enormous wealth of flora and fauna, which is included in the first, most
stringent protected zone of the Podyjí National Park.
One of the most interesting tourist destinations is the nearby ruin of Nový Hrádek
with rare gothic architecture from the elevated viewpoint of which the visitors have
an exceptional opportunity to admire the breath-taking panorama of the meandering Dyje River canyon with floodplains.

