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Staatliche Burg Bítov

State Castle Bítov

Bítov je jedním z nejstarších (r. 1061) a nejromantičtějších hradů naší země. Leží
na ostrohu nad soutokem řek Dyje a Želetavky na samém konci Vranovské přehrady.
Původně dřevěný zeměpanský hrad byl počátkem 13. stol. přestavěn na hrad kamenný.
Býval centrem jednoho ze šesti moravských krajů a patřil do obranné linie jižní hranice
země. Po vymření Přemyslovců se dostává (r. 1307) na více než 200 let do rukou
Lichtenburků. Za nich vzniklo jádro dnešního paláce, hradní kaple, obě vstupní věže
se štítovou zdí a jižní křídlo. Po vymření Lichtenburků se zde vystřídali Strejnové ze
Švarcenavy a Jankovští z Vlašimi. Ti zde zakládají pivovar a jednu z největších zbrojnic
u nás. V pol. 19. století upravují Daunové hrad do dnešní novogotické podoby. Palácové interiéry jsou bohatě vyzdobeny novogotickou iluzivní výmalbou napodobující
dřevo, kámen nebo štuk. Daunové také zakládají rozsáhlou zoologickou sbírku, kterou
poslední majitel (do r. 1945), velkoprůmyslník baron Jiří Haas z Haasenfelsu, dále
rozšířil. Hrad proměnil na jednu z největších soukromých zoologických zahrad u nás.
Nejznámější je dnes sbírka 50 vycpaných psů nejrůznějších ras, největší svého druhu
na světě. Návštěvníky také jistě zaujme hradní kuchyně a hladomorna s mučírnou.

Bítov (Vöttau) ist eine der ältesten (1061) und romantischsten Burgen unseres
Landes. Sie erhebt sich auf dem Felsvorsprung am Ende des Stausees in Vranov
(Frain) über dem Zusammenfluss der Dyje (Thaya) und Želetavka. Die einst aus Holz
errichtete landesfürstliche Burg wurde zum beginnenden 13. Jahrhundert in eine
Steinburg umgebaut. Als Zentrum eines der sechs mährischen Bezirke lag sie in der
Verteidigungslinie der südlichen Landesgrenze. Nach dem Aussterben der Przemysliden (1307) gelangte sie für mehr als 200 Jahre in die Hände der Lichtenburger.
Unter ihrer Herrschaft entstanden der Kern des heutigen Palasts, die Burgkapelle,
die beiden Eingangstürme mit der Stirnmauer und der Südflügel. Nach dem Aussterben der Lichtenburger kamen die Strejn von Schwarzenau und danach die Jankovsky von Wlaschim. Die Letzteren gründeten die Brauerei und eine der größten
Waffenkammern im Land. In der Mitte des 19. Jahrhunderts verliehen die Daun der
Burg ihr heutiges neugotisches Aussehen. Die Palasträume sind mit neugotischen
illusionistischen Malereien reich verziert, die Holz, Stein und Stuck nachempfinden.
Diese Familie legte den Grundstein für die umfangreiche Zoosammlung, die vom
letzten Eigentümer (bis 1945), dem Großindustriellen Baron Georg Haas von Haasenfels, erweitert wurde. Er verwandelte die Burg in einen der größten Privatzoos
bei uns. Am bedeutendsten ist heute die weltweit größte Sammlung mit 50 ausgestopften Hunden verschiedenster Rassen. Für die Besucher sind gewiss die Burgküche und der Hungerturm mit Folterkammer interessant.

Bítov is one of the oldest (1061) and most romantic castles in our country. It is
situated on a meander spur above the confluence of Dyje and Želetavka Rivers at
the very end of the Vranov water reservoir. The originally wooden seigniorial castle
was rebuilt into the stone-structure at the beginning of the 13th century. It used to
be a centre of one of Moravian administrative regions and belonged in the defence
line of the country’s southern frontier. After the family of Przemyslids had become
extinct in 1307, the castle got in the hands of Lichtenburgs for more than two hundred years. The core of the today’s palace, the castle chapel, both entrance towers
with the gable wall and the southern wing came to existence during their era. After
the family of Lichtenburg had died out, the Strejns from Švarcenava came to live
there and were later replaced by the family of Jankovský from Vlašim who founded
there a brewery and one of the largest armoury in the country. In the mid-19th
century, the Dauns gave the castle its today’s neo-Gothic shape. Palace interiors
are richly decorated with illusive neo-Gothic paintings imitating wood, stone or
plaster. The Daun family also founded an ample zoological collection, which was
further extended by the last owner (until 1945), industrial magnate baron Jiří Haas
of Haasenfels, who turned the castle into one of the largest private zoological gardens in our country. Most popular today is the collection of fifty stuffed dogs of
diverse breeds, which is the biggest of its kind in the world. Visitors will certainly be
interested to see also the castle kitchen and a dungeon with the torture chamber.

Spezielle Angebote und Aktionen
• Nacht- und Weihnachtsbesichtigungen
• Ausstellungen
• Aufführungen von Theaterstücken und Schaufechtveranstaltungen
• Konzerte
• Empfänge und Hochzeiten .

Special offers and events
• Night and Christmas tours
• Exhibitions
• Theatre and fencing performances
• Concerts
• Banquets and wedding ceremonies

Begleitende Dienstleistungen
Auf dem Hof haben ein Restaurant, die Vinothek sowie ein Geschäft mit Andenkenartikeln geöffnet.

Accompanying services
Visitors are invited to the castle courtyard restaurant, vinoteque and souvenir
shop.

Öffnungszeiten
April und Oktober:
Sa., So., Feiertage
Arbeitstage außer Mo.
Mai, Juni u. September: täglich außer Mo.
Juli u. August:
täglich außer Mo.

Opening hours
April and Oct:
Saturdays, Sundays, holidays
working days except Mondays
		
May, June and Sept.: daily except Mondays
July and August:
daily except Mondays

Speciální nabídky a akce
• noční a vánoční prohlídky
• výstavy
• divadelní a šermířská vystoupení
• hudební koncerty
• rauty a svatební obřady
Doprovodné služby
Na nádvoří lze navštívit restauraci, vinotéku a prodejnu upomínkových předmětů.
Otevírací doba
duben a říjen
soboty, neděle, svátky
všední dny mimo pondělí
květen, červen a září denně mimo pondělí
červenec a srpen
denně mimo pondělí

9.00–16.00 h
jen předem ohlášené výpravy
9.00–17.00 h
9.00–18.00 h

9.00–16.00 Uhr
nur für angemeldete Besucher
9.00–17.00 Uhr
9.00–18.00 Uhr

09.00-16.00 o’clock
only groups
booked in advance
09.00-17.00 o’clock
09.00-18.00 o’clock

