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Abstract: The author of this contribution has deliberately omitted the description and evaluation of 
the architectural and historical features of the parish church of the Assumption of the Virgin Mary 
in Vranov nad Dyjí, which can be found in expert works by other authors (PEŘINKA 1906: 44–46; 
JANÍČEK & PAUKERT 1987: 67; JANÍČEK & JANÍČKOVÁ 1991; JANÍČEK 2003a; GRMELA 2004: 6–14; 
BORSKÝ 2008; PRESS 2011; KUČA 2011: 379; KLOIBER et al. 2013: 132–139; ČERNOŠKOVÁ et al. 2015: 
48–51; ŠABATOVÁ 2015). Attention is paid to the buildings, sculptures and craft works, and garden 
landscaping, in the churchyard of the parish church. The buildings include the Romanesque char-
nel house and a late Baroque building on older foundations. The sculpture and craft works include 
the Baroque statue of the Madonna – Virgin Mary with Jesus, various headstones and monuments.  
Special attention is also paid to the no longer existant cemetery and the variety of terrain and land-
scape gardening modifications, and their connectivity with the nearest landscape context, including 
numerous activated and newly functional and presentational aspects

Key words: churchyard of the parish church, buildings, statues and craft works, garden arrange-
ment, landscape context

ÚVOD

Farní kostel Panny Marie Nanebevzaté ve Vranově nad Dyjí vytváří dominantní 
historickou stavbu na návrší terénní ostrožny obtékané meandrem řeky Dyje (viz 
obr. 1 až 3). Cílem tohoto příspěvku je ale základní stavebně historická a umělecko 
historická analýza staveb, sochařských a řemeslných děl a zahradních úprav v jeho 
areálu, včetně jejich kvalifikované obnovy a možností prezentace i funkčního vyu-
žití. Ostatně stavebně historické a umělecko historické analýze vranovského farního 
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kostela se v různém rozsahu prací věnovalo již více česky píšících autorů (PEŘINKA 
1906: 44–46; JANÍČEK & PAUKERT 1987: 67; JANÍČEK & JANÍČKOVÁ 1991; JANÍČEK 
2003a; GRMELA 2004: 6–14; BORSKÝ 2008; PRESS 2011; KUČA 2011: 379; KLOIBER et 
al. 2013: 132–139; ČERNOŠKOVÁ et al. 2015: 48–51; ŠABATOVÁ 2015). Stavby, sochař-
ská a řemeslná díla a zahraní úpravy v jeho areálu budou nejprve popsány a analyzo-
vány jednotlivě.

KARNER SV. ONDŘEJE

Autor tohoto příspěvku ponechává zasvěcení karneru sv. Ondřeji, byť někteří výše 
citovaní historici toto zasvěcení neuvádí, považujíc je zřejmě za nejisté, tudíž poz-

Obr. 1. Areál farního kostela ve Vranově nad Dyjí, pohled ze zámku, asi čtyřicátá léta 20. století, 
stromy před jižní stěnou kostelní lodi ještě poměrně malého vzrůstu, bez pěstebních zásahů, na vy-
sunuté ploše stále hřbitovní pomníky, patrná dvoje vrata na konci příjezdové komunikace z Náměs-
tí, stromové porosty na západní ploše Náměstí, fotografický archiv Národního památkového ústavu, 
územní odborné pracoviště v Brně, reprodukční fotografie číslo negativu 106 005.
Fig. 1. Parish church and churchyard in Vranov nad Dyjí, view from the chateau, probably 1940s, 
the trees in front of the south wall of nave are still relatively small, grave headstones still stood in 
churchyard, double gate at end of driveway from Náměstí (Square) is visible, trees on the western 
section of the Náměstí (Square), photographic archive of the National Heritage Organisation, Brno 
Office, negative number 106 005.
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dější a nikoliv z doby nejstarší výstavby. Problémem je již skutečnost, že odborná 
liturgická literatura uvádí několik zasvěcení sv. Ondřeji, tedy několik různých svět-
ců tohoto jména (SCHAUBER & SCHINDLER 2002: 8, 219, 227, 417, 481, 577, 615; 
RULÍŠEK 2006). Karner ve Vranově nad Dyjí (viz obr. 4 a 5) je poměrně ojedinělou 
hřbitovní kaplí. Jde o stavbu kruhového půdorysu se dvěmi zaklenutými podlažími. 
Spodní zahloubené podlaží je dodnes zachovaná kostnice (ossarium) i nadále zapl-
něná lidskými kostmi a lebkami. Ve vnitřku horního nadzemního podlaží je liturgic-
ký prostor. Dříve zde byl na velikonoce zřizován Boží hrob, u kterého drželi čestnou 
stráž místní vojenští veteráni a hasiči. Velmi pozoruhodná je také apsida horního 
nadzemního podlaží ve formě arkýře, protože nedosedá na úroveň okolního terénu. 
Na vrcholu střechy kuželového tvaru je střešní polygonální zděná lucerna s hrotitým 
završením. Na střešním plášti kuželu je pálená krytina bobrovka položená na dřevě-
ných latích nesených dřevěným krovem asi téměř osazeným na klenbě. Vyplývá to 
z dochovaného staršího zaměření z roku 1904 a je současně pohledově patrné – mír-
né ohyby taškových střešních ploch v místech trámů. Krov je tudíž přístupný pouze 
z vnějšku stavby karneru. 

Mimořádná je kulturně historická hodnota karneru ve Vranově nad Dyjí. Vyplývá 
to z jeho stáří i následného stavebně historického vývoje. Ve stavební podstatě jde 

Obr. 2. Areál farního kostela ve Vranově nad Dyjí, pohled od staré německé školy (bývalého pivo-
varu), asi meziválečné období, na vysunuté ploše stále hřbitovní pomníky, pozvolný tok řeky Dyje 
vzdutí nad zámeckým splavem, fotografický archiv Národního památkového ústavu, územní odbor-
né pracoviště v Brně, reprodukční fotografie číslo negativu 37755.
Fig. 2. Parish church in Vranov nad Dyjí, view from the old German school (former brewery), pro-
bably interwar period, the slow-flowing Dyje river above the Castle Weir, photographic archive of 
the National Heritage Organisation, Brno Office, negative number 37755.
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o románskou stavbu asi z doby před rokem 1259. Někteří badatelé ale kladou vý-
stavbu karneru do 12. století i starší doby. Dílčími stavebními úpravami asi prošel 
v gotickém slohovém období – patrně korektury tvaroslovného pojetí malých oken-
ních otvorů. Z barokního slohového období pochází většina vápenných omítek. Na 
vnější fasádě je malovaný epitaf pozdně barokního pojetí s motivem veraikonu, tedy 
otisku tváře Ježíše Krista z roušky, kterou mu podle legendy podala sv. Veronika při 
jeho cestě na Kalvárii, aby si otřel zakrvácenou a zpocenou tvář. Dnes je tato malba 
poměrně torzální, ale jsou k dispozici její dokumentární fotografie 1. Karner ve Vra-
nově nad Dyjí je taktéž uváděn v obsáhlé odborné a vlastivědné literatuře (PROKOP 
1904: 121; PEŘINKA 1906: 45; PAUKRT 1975: 104–113; KUDĚLKA 1984: 88; JANÍČEK & 

Obr. 3. Areál farního kostela ve Vranově nad Dyjí, pohled od staré německé školy (bývalého pivo-
varu), asi meziválečné období, na vysunuté ploše stále hřbitovní pomníky, různé stromové solitéry, 
pozvolný tok řeky Dyje vzdutí nad zámeckým splavem, v popředí zámecké zahradnictví, fotografic-
ký archiv Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Brně, číslo negativu 3981.
Fig. 3. Churchyard of the parish church in Vranov nad Dyjí, view from the old German school pro-
bably interwar period, various solitary trees, the slow-flowing Dyje river above the Castle Weir, the 
chateau plant nursery in the foreground, photographic archive of the National Heritage Organisati-
on, Brno Office, negative number 3981.

1 Například fotografický archiv Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Brně, 
číslo negativu 30 932, fotograf Ladislav Buček.
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Obr. 4. Areál farního kostela ve Vranově nad Dyjí, objekt karneru s vnější nástěnnou malbou epi-
tafu pozdně barokního pojetí s motivem veraikonu, tedy otisku tváře Ježíše Krista z roušky, kterou 
mu podle legendy podala sv. Veronika při jeho cestě na Kalvárii, aby si otřel zakrvácenou a zpo-
cenou tvář, u karneru druhotně umístěné litinové hřbitovní kříže, strom vlevo v popředí zřejmě tis 
obecný červený, autorství fotografie z roku 1929 je připisováno brněnskému památkáři Ing. Vla-
dimíru Dufkovi, fotografický archiv Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště 
v Brně, číslo negativu 3987.
Fig. 4. Churchyard in Vranov nad Dyjí, charnel house building with exterior wall painting of the 
epitaph in Late Baroque style with the motif of the Veil of Veronica - the imprint of the face of Je-
sus Christ from the shroud, which according to legend he was given by St. Veronica during his jour-
ney to the Calvary, so that he could wipe his bloody and sweating face, secondary siting of cast iron 
cemetery crosses by the charnel house, the tree in the left foreground is clearly a Yew, authorship of 
the photograph from 1929 is attributed to the heritage official Ing. Vladimír Dufek from Brno, pho-
tographic archive of the National Heritage Organisation, Brno Office, negative number 3987. 
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PAUKERT 1987: 67; JANÍČEK & JANÍČKOVÁ 1991: 2; JANÍČEK 2003b; GRMELA 2004: 8–9; 
BORSKÝ 2008: 8–11 a obrazová příloha; KUČA 2011: 379; ČERNOŠKOVÁ et al. 2015: 
50–51). Vnitřní prostor nadzemního podlaží karneru je využíván k občasným církev-
ním potřebám. Spodní zahloubené podlaží kostnice (ossaria) je běžně nepřístupné. 

Pokud jde o jihomoravské karnery, lze přijmout dva stavebně historické aspekty. 
Navazují a vytváří s karnery v sousedícím Dolním Rakousku stejnou, či alespoň 
obdobnou románskou slohovou oblast. Současně lze karnery spojovat se sídelními 
celky, které byly v době budování karnerů městy a městečky, tedy s lokalitami se 
zdůrazněným sídelním významem a nikoliv běžnými vesnicemi.

Obr. 5. Areál farního kostela ve Vranově nad Dyjí, objekt karneru s vnější nástěnnou malbou epita-
fu pozdně barokního pojetí s motivem veraikonu, u karneru druhotně umístěné kamenné náhrobky, 
stromy vpravo zřejmě smrky, fotografie asi po roce 1965, autor Vladimír Buček, fotografický archiv 
Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Brně, číslo negativu 30928.
Fig. 5. Churchyard in Vranov nad Dyjí, charnel house with exterior wall painting of the epitaph in 
Late Baroque style with the motif of the Veil of Veronica, secondary siting of stone headstones by 
the charnel house, the trees on the right are clearly Spruces, photograph probably from after 1965, 
author Vladimír Buček, photographic archive of the National Heritage Organisation, Brno Office, 
negative number 30928.
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SOCHA MADONY 

Kamenná pozdně barokní socha Madony – Panny Marie s Ježíškem se starším ná-
zvem Šimberská Matka Boží (obr. 6 a 7) je dnes druhotně umístěna na svažité ploše 
bývalého hřbitova za farním kostelem Panny Marie Nanebevzaté. Má pocházet 
z lesní lokality téměř zaniklé zříceniny hradu Šenkenberg (Šenkenberk, Šimperk) 
mezi poměrně nedalekými obcemi Šumná (Šumvald) a Olbramkostel. Od konce 16. 
století tato lokalita náležela k vranovskému panství. Zda šlo o její prvotní umístění 
a jaké důvody vedly k volbě tohoto působivého, ale značně odlehlého místa se zatím 
nepodařilo zjistit. Hrad Šenkenberg zanikl jako sídlo asi před polovinou 15. století 
(PLAČEK 2001: 605–606). Nicméně existuje jeden aspekt, který by vysvětloval, či 
alespoň naznačoval, liturgickou funkci sochy na odlehlém lesním místě u zříceniny 
hradu Šenkenberg. Sochařsky zobrazená Madona – Panna Maria má na hlavě výraz-
nou kamennou korunu (viz ještě dále). Jde tudíž o ikonografické zobrazení Panny 
Marie Královny, jejíž svátek připadá na 22. srpna (SCHAUBER & SCHINDLER 2002: 
489). V pozdním létě bylo původní umístění samozřejmě lépe dostupné pro přiměře-
nou liturgii, než v zimních měsících. 

Asi v první čtvrti 20. století vranovský hoteliér Šimerka umístil sochu Madony do 
proluky mezi svoji vranovskou vilu a vilu hospodářského rady a správce vranovské-
ho zámku Nikodéma – dnes Havlíčkovo nábřeží číslo 187 a 186. Na stávající místo 
na svažité ploše bývalého vranovského hřbitova byla přenesena asi po roce 1950 
(JANÍČEK & PAUKERT 1987: 67; JANÍČEK & JANÍČKOVÁ 1991: 4; JANÍČEK 2004a: 16). 
Není zcela jisté z jakých důvodů se tak stalo. Málo přesvědčivé jsou případné důvo-
dy bezpečnostní, protože stávající místo na bývalém vranovském hřbitově je poměr-
ně odlehlé. Rok přemístění 1950 by mohl znamenat důvody politicko ideologické. 
Nicméně šlo ve svém výsledku a v rámci své doby o postup v podstatě kultivovaný. 
Nesmyslné je ale druhotné umístění Madony, tedy Panny Marie s Ježíškem – Matky 
Boží s dítětem, což je nejvyšším božským symbolem narození, na sice bývalém, ale 
přesto hřbitově, který je symbolem smrti, fáze lidské existence umírání. Na předchá-
zejícím místě se socha Madony ocitla asi po roce 1906. Neuvádí ji totiž moravský 
historik František Václav Peřinka ve své publikaci Vlastivěda moravská Vranovský 
okres, která vyšla v roce 1906. 

Z umělecko historických slohových hledisek je socha Madony časově řazena do 
pozdního baroka druhé čtvrti 18. století, či kolem poloviny tohoto století (JANÍČEK 
& PAUKERT 1987: 67; JANÍČEK & JANÍČKOVÁ 1991: 4; JANÍČEK 2004a: 16; KUČA 2011). 
Dnes je socha Madony osazena na novodobém třikrát odstupňovaném fundamentu 
s nápisem AVE MARIA na jeho horním dílu. Zbývající, již pozdně barokní části 
jsou asi vytesány z litavského detritického vápence, který bývá poněkud nepřesně 
nazýván mušlový vápenec. Na nízkém plintu je zeměkoule svíraná ovinutým hadem. 
Na zeměkouli je vzpřímená postava Madony – Panny Marie. Oděna je splývavým 
odstupňovaným, ale nepříliš sochařsky plasticky zdůrazněným šatem. Bohatěji pro-
filován je přehoz drapérie šikmo umístěný asi v polovině postavy Madony. Socha 
byla zjevně komponována hlavně na čelní pohled, protože její zadní část je bez vý-
raznější profilace. Hlavu Panny Marie charakterizuje jemně propracovaná tvář a vla-
sy svázané do krátkého účesu. Na hlavě má výraznou kamennou korunu. V pravé 
ruce držela žezlo, ze kterého se zachoval pouze spodní opěrný kamenný díl. Levou 
rukou drží neoděného sedícího Ježíška s krátkými vlnitými vlasy. Ten drží v levé 
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ruce kouli (jablko). Vlídný až lidsky niterný výraz tváří Panny Marie i Ježíška zdán-
livě kontrastuje s významem těchto atributů. Koruna a žezlo znamenají korunování 
Panny Marie Kristem jako královny patriarchů, proroků, apoštolů a všech svatých. 
Koule – jablko znamená prvotní hřích Adama a Evy v ráji, kteří trhali zapovězené 
ovoce ze stromu poznání dobra a zla, který byl ovinut hadem. Přesto lze vranovskou 
Madonu – Pannu Marii řadit mezi její milostná zobrazení (RULÍŠEK 2006). Sochařský 

Obr. 6., 7. Areál farního kostela ve Vranově nad Dyjí, socha Madony – Panny Marie s Ježíškem 
(Šimberská Matka Boží), čelní a zadní pohled, fotografie z října 2006, autor Hana Winklerová, 
fotografický archiv Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Brně, čísla nega-
tivu 146 936, 146 937 – 895.
Fig. 6, 7. Churchyard in Vranov nad Dyjí, statue of the Madonna – Virgin Mary with Jesus (Šim-
berk Mother of God), front and rear views, photographs from October, 2006, author Hana Winkle-
rová, photographic archive of the National Heritage Organisation, Brno Office, negative numbers 
146 936, 146 937 – 895.
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rukopis vranovské Panny Marie s Ježíškem konzultoval autor příspěvku dne 1. úno-
ra 2016 s profesorem Milošem Stehlíkem z Brna. Pan profesor vyslovil předpoklad, 
že jde o poněkud gotizující sochařskou práci, řezbářského pojetí. Tudíž, že tvůrčí 
sochař byl školením řezbář a řezba do dřeva v jeho tvorbě dominovala. Při opakova-
né konzultaci přímo na místě ve Vranově nad Dyjí dne 2. června 2016 byly na zadní 
části sochy posuzovány „technické vrypy“, které jsou původní, tedy z doby vzniku 
sochařského díla. S největší pravděpodobností zde byla osazena velká svatozář v po-
jetí mandorly ve tvaru mandle, či věnce. V každém případě ale jde o velmi kvalitní 
sochařské dílo, ale zatím neúplné. 

Vranovská socha Madony – Panny Marie je ale zjevně torzem původního sochař-
ského celku. Nepochybně chybí alespoň základní podnož, která se mohla skládat ze 
stupňovité základny, nesoucí nejspíš sloup, či pilíř s patkou a hlavicí. Zde mohla být 
další reliéfní nebo přiřazená drobnější sochařská výzdoba. 

 Rukopisné sochařské souvislosti lze hledat v často velmi kvalitním mobiliáři 
řady katolických kostelů, hlavně na Vranovsku a Znojemsku. Nespornou inspirací 
byl barokní kamenný sochařský fond z těchto oblastí. Mimo jiné lze uvést Marián-
ské morové sloupy ve Vranově nad Dyjí na Náměstí (PEŘINKA 1906: 35–37; JANÍČEK 
& JANÍČKOVÁ 1991: 4; JANÍČEK 2003c) a ve Znojmě na Dolním (dnes Masarykově) 
náměstí (RICHTER et al. 1966: 66, vyobrazení 78; VÁCHA 1999: 68–80). Je ale nutno 
zdůraznit, že jde o Mariánské sloupy morové. Nezobrazují totiž Madonu – Pannu 
Marii jako zobrazení milostné.

FARNÍ BUDOVA S VOZOVOU KOLNOU A DVOREM 

Fara ve Vranově nad Dyjí je velmi starou církevní institucí. Podle archivních prame-
nů byla fara ve Vranově již v roce 1259 (HOSÁK 1938: 179). Jde o rok první archivní 
zmínky o faře a proto nemusí jít o datum založení nejstarší. 

Přestože je farní budova ve Vranově nad Dyjí poměrně velkou dvoupodlažní stav-
bou rezidenčního pojetí v dominantním urbanisticko architektonickém a krajinář-
ském situování na návrší nad řekou Dyjí, byly dlouho její stavebně historický vývoj 
a slohové zařazení téměř opomíjeny (PEŘINKA 1906: 45). Vranovská farní budova je 
postavena na půdorysu písmene U s krátkými bočními křídly, z nichž jihozápadní 
vykazuje stavební charakter přístavku. Jde o podsklepenou budovu se sedlovými 
zvalbenými střechami. Na střeše jsou historická komínová tělesa – tvaroslovnou 
bohatostí vyniká hlavní komínové těleso severní blíže k objektu farního kostela. 
Dokladuje tvůrčí fantasii a kvalitu řemesla vranovských zednických mistrů. Zvláště 
podélná fasáda v dominantní urbanisticko architektonické a krajinářské situaci nad 
řekou Dyjí o šesti pravidelných okenních osách, je poměrně výrazně členěna pilas-
trovým řádem s římsovými hlavicemi, pod okenními otvory v patře jsou parapetní 
římsy a plastická omítková zrcadla, nad okenními otvory klenáky a plastická omít-
ková zrcadla. V přízemí je valená klenba s výsečemi, patro je plochostropé s plastic-
kými omítkovými dekorativními zrcadly. 

Farní budova ve Vranově nad Dyjí je ve stavební podstatě intaktní slohovou stav-
bou doznívajícího vrcholného a nastupujícího pozdního baroka. Stojí ale na zákla-
dech starší stavby – dochovaný alespoň goticko renesanční sklepní prostor vyzděný 
z kamenného materiálu a s původní litou klenbou z doby vzniku. Novou výstavbu 
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farní budovy inicioval v roce 1720 Michal Heřman hrabě Althann jako tehdejší ma-
jitel vranovského panství (JANÍČEK & JANÍČKOVÁ 1991: 4; JANÍČEK 2004b: 16; KUČA 
2011: 379). 

Vlevo hned za vjezdem do farního dvora je obdélná přízemní stavba se zvalbenou 
střechou a intaktně dochovanou střešní krytinou bobrovkou, včetně třech intaktních 
vikýřů v pojetí zvaném volské oko. Otevřena je pouze z podélné stěny směrem do 
farního dvora. V její ose je široký vjezdový otvor s osovým nosným toskánským 
sloupem. Na bocích byly zřejmě původně dva boční dveřní otvory. Omítka fasády je 
členěna rýsovanými vrypy. Ve svém celku jde o téměř intaktní klasicistní stavbu asi 
z doby kolem roku 1800. Šlo o hospodářské zázemí fary – patrně sloužící jako vozo-
vé kolny a koňské maštale. 

Farní dvůr o dvou úrovních a částech ploch zachovává situaci doloženou již na 
plánech indikačních skic stabilního katastru z let 1824 a 1873. Terasy mezi oběma 
úrovněmi farního dvora ale měly být počátkem třicátých let 20. století částečně za-
sypány 2. Od 18. století se zřejmě výrazně nelišilo základní využití celého farního 
dvora. Horní plocha přiléhající k farní budově a věži farního kostela Panny Marie 
Nanebevzaté, byla pojízdná a pochozí. Dílčí části pochozí plochy byly dlážděny 
hrubě opracovanými kamennými placáky. Pojízdné části plochy zůstávaly hliněné 
s vyrovnaným a zdusaným povrchem, částečně travnaté. Spodní komunikačně vzdá-
lenější plocha byla vždy zahradní. Zřejmě nešlo o zahradu okrasnou, ale o ovocný 
sad, který doplňovaly záhony s květinami a zeleninou pro potřeby farnosti.

HLAVNÍ PILÍŘOVÝ VJEZD S OPĚRNÝMI A VYMEZUJÍCÍMI ZDMI 

Prostorový význam hlavního pilířového vjezdu s opěrnými a vymezujícími zdmi, je 
pro areál farního kostela Panny Marie Nanebevzaté ve Vranově nad Dyjí zcela zá-
sadní, protože jej spolu s břehem řeky Dyje vymezuje. Areál je ohraničen dlouhým 
úsekem opěrného a vymezujícího zdiva začínajícím na zadní hranici dvorů za domy 
před silničním mostem v dnešní ulici 8. května, pokračujícím mohutným lomeným 
kamenným obloukem v opěrném zdivu směrem proti toku řeky pod farní budovou, 
na nějž navazuje vymezující zeď na hranici bývalého hřbitova, která se ztrácí v le-
soparku pod návrším Křížového vrchu. Toto zdivo je dokonce považováno za torzo 
hradebního opevnění Vranova. Variantou je mínění, že jen částečně sleduje půdorys-
nou stopu hradebního zdiva. Zatím jde o neprokázanou hypotézu, nicméně ji nelze 
úplně vyloučit. Zdivo totiž spojuje místo bývalého silničního brodu, později mostu 
přes řeku Dyji směrem od vranovského zámku (hradu), od hradu Cornštejn a obce 
Bítov s hradem, s opačným úsekem této hlavní silnice směrem od Znojma (PEŘINKA 
1906: 40).

Poněkud nejasný je časový původ dnešní jednoduché ohradní zdi s novodobými 
plechovými vraty, která odděluje horní plochu farního dvora od ploch kolem farního 
kostela Panny Marie Nanebevzaté (obr. 8). Zeď zde zřejmě vždy byla, protože zame-
zovala nežádoucím vstupům k farní budově a opačně v náhodném úniku domácích 
zvířat, která byla na farnosti z praktických uživatelských důvodů. Otázkou ale je, 

2 Moravský zemský archiv v Brně, fond indikačních skic, D 9, inv. č. 688, č. mapy 543, kart. 130, 
D 9, inv. č. 689, č. mapy 543, kart. 130; Farní kronika Vranov nad Dyjí, překlad do češtiny Karel 
Fila ze Znojma, strana 34 překladu.
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zda dnešní jednoduchá ohradní zeď je na původním historickém místě. Podle výše 
uvedených plánů indikačních skic stabilního katastru z let 1824 a 1873 je tato zeď 
v půdorysné stopě líce severní boční stěny farní budovy a stejné jižní stěny kostelní 
věže. Ostatně tento stav uvádí i mladší katastrální mapy. Pak se ale ocitá v ose pří-
jezdové komunikace z vranovského Náměstí, což se dnes může jevit jako prakticky 
nereálné. Opak je ale velmi pravděpodobný, či spíše jistý a to už jen z těch důvodů, 
že dříve nebylo požadováno například vjíždění těžkých vozidel dodavatelů, popelářů 
a hasičů. V současné době vymezují poměrně široký vjezd ze zmíněné příjezdové 
komunikace dva výrazné jednoduché zděné omítané pilíře. Na jejich vrcholu jsou 
dvě kamenné piniové šišky, které jsou poněkud poddimenzované, zřejmě druhotně 
použité. Možná jsou spolu s oběma pilíři torzem původní monumentální pozdně 
barokní brány. Tato brána mohla mít dva pravidelné vjezdy, levý do farního dvora, 
pravý na plochy kolem farního kostela Panny Marie Nanebevzaté. Přes velmi malé 
měřítko je tato brána pohledově patrná na starých fotografických pohlednicích – cel-
kové pohledy z vranovského zámku, ale také detailní pohledy (ČERNOŠKOVÁ et al. 
2015: 26–27; ANDERLE & SCHMIDT 2002: BAND II: 37). Zobrazena je také na detail-

Obr. 8. Areál farního kostela ve Vranově nad Dyjí, torzo pozdně barokní vjezdové brány na konci 
příjezdové komunikace z vranovského Náměstí, fotografie z února 1994, autor Weiglová, fotogra-
fický archiv Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Brně, číslo negativu 
110 112.
Fig. 8. Churchyard of the parish church in Vranov nad Dyjí, torso of the Late Baroque entrance gate 
at the end of the driveway leading from the Vranov Square, photograph from February, 1994, au-
thor Weiglová, photographic archive of the National Heritage Organisation, Brno Office, negative 
numbers 110 112.
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ní pohlednici asi ještě z meziválečného období ze sbírky Bohumila Švece ze Znojma 
(obr. 9). Kdy tato případná brána zanikla není zatím bezpečně zjištěno, ale bylo to 
v souvislosti s rozvojem motorizmu – v daném prostorovém kontextu šlo o důvod 
poněkud nepřesvědčivý. Nicméně existovala asi v poněkud tvaroslovně redukované 
podobě ještě po II. světové válce. Vyplývá to z drobné fotografické publikace distri-
buované ve Vranově nad Dyjí po roce 1950 3.

Otázky o svém funkčním historickém smyslu vyvolává také mohutný lomený 
kamenný oblouk v opěrném zdivu směrem proti toku řeky Dyje pod farní budovou. 
Zřejmě existoval nejpozději v roce 1842, protože je zobrazen na obraze, barevném 
oleji na plátně, s názvem Požár Poitnerova mlýna ve Vranově nad Dyjí z téhož roku, 

Obr. 9. Původní brána z ulice z Náměstí měla dva vstupy, jeden do areálu farního kostela a druhý na 
farní dvůr. Na pohlednici z meziválečného období je zobrazen východní vstup. Ze sbírky Bohumila 
Švece za Znojma.
Fig. 9. The original gate from the Náměstí (Square) had two entrances, into the churchyard and into 
the rectory yard. This postcard from the interwar years shows the eastern entrance. From the colle-
ctions of Bohumil Švec from Znojmo.

3 Fotografický archiv Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Brně, repro-
dukční fotografie, číslo negativu 106 005.
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který je uložen ve sbírkách Jihomoravského muzea ve Znojmě. Velmi zřetelný je na 
fotografii asi z třicátých let minulého století, která zobrazuje pohled přes řeku Dyji 
k letní cukrárně a kavárně manželů Viktora a Leopoldiny Wittkových, kteří ji provo-
zovali v prvním nárožním domě za mostem v dnešní ulici 8. května. Tato cukrárna 
a kavárna zde byla ještě po II. světové válce, kdy ji provozoval pan František Veselý 
(ČERNOŠKOVÁ et al. 2015: 54, 110; ANDERLE & SCHMIDT 2002: BAND I: 379, 388). 
Právě tato fotografie dokladuje historickou konstrukci a strukturu lomového kamen-
ného zdiva, zaklenutého lomeného oblouku a také plochy tohoto zdiva v lomeném 
oblouku, které se poměrně nedávno zřítilo. Patrná je také struktura skalního podloží 
nad hladinou řeky Dyje, včetně zazděného podélného trámu v horní části vpadlé 
plochy lomeného oblouku. Tento objekt může vyvolávat představu, že jde o bývalou 
vjezdovou bránu do historického jádra Vranova nad Dyjí v místě brodu a později 
mostu. Středověký původ zdiva však nelze bez archeologického výzkumu doklado-
vat. Nejspíš ale jde o konstrukční zednické řešení překonávající skalnatý terén těsně 
nad hladinou řeky Dyje vzedmuté jezem pod zámkem, kde bylo velmi obtížné ukot-
vit základové zdivo. Navíc zřejmě vranovskému zednickému mistrovi šlo o to, aby 
gotizujícím lomeným obloukem začlenil celý objekt do zahradních úprav pod budo-
vou fary. Závažnější a smutnou skutečností ale zůstává, že ani po částečném zřícení 
zdiva nebyly učiněny žádné praktické kroky k celkové stavební obnově, přestože 
stávající stav ohrožuje bezpečnost osob i majetku. Mohutný lomený kamenný ob-
louk je zřejmě ve vlastnictví Římskokatolické farnosti ve Vranově nad Dyjí. Vedle 
neprováděné údržby, ale zřícení alespoň urychlil chov domácího zvířectva vlastníka 
sousedícího obytného domu. 

Elementární již výše uvedenou praktickou funkcí opěrných a vymezujících zdí je, 
že vymezují, tudíž urbanisticko architektonicky a krajinářsky formulují jednotlivé 
plochy v areálu farního kostela Panny Marie Nanebevzaté ve Vranově nad Dyjí. Jde 
o již uváděné dvě úrovně farního dvora, dnes veřejné zahradní plochy bezprostřed-
ně přiléhající k farnímu kostelu a karneru sv. Ondřeje, plochu bývalého – starého 
hřbitova vysunutou směrem ke Křížovému vrchu a zahradní svažitou plochu mezi 
podélnou stěnou farní budovy a břehem řeky Dyje, které budou ještě dále uváděny 
v rámci analýzy zahradních úprav (obr. 10, 11).

NĚKTERÉ NÁHROBKY Z BÝVALÉHO – STARÉHO HŘBITOVA 

Dokumentární fotografie bývalého – starého vranovského hřbitova v okolí farního 
kostela Panny Marie Nanebevzaté v detailnějším měřítku se nepodařilo zjistit. Pou-
ze plocha bývalého – starého hřbitova vysunutá směrem do svahu Křížového vrchu 
je pohledově patrná na fotografických panoráma z místa od bývalého vranovského 
pivovaru, později německé školy a dnes Základní školy 4. Podle ústní informace Ing. 
Petra Grunda z Vranova nad Dyjí ze dne 2. června 2016 se v minulosti nacházely 
lidské kosti v bezprostředním okolí karneru sv. Ondřeje. Bez archeologického vý-
zkumu ale nelze bezpečně stanovit zda jde o nejstarší vranovské pohřebiště, či šlo 
o pohřby po úplném zaplnění hřbitovní plochy směrem do svahu Křížového vrchu. 
Hřbitov v okolí farního kostela se přestal užívat asi na konci 19. století. Na plánu 

4 Fotografický archiv Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Brně, repro-
dukční fotografie, číslo negativu 3981, 37755.
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indikační skici stabilního katastru z roku 1873 je vranovský hřbitov ještě vyznačen 
na plochách bezprostředně přiléhajících k farnímu kostelu a karneru sv. Ondřeje a na 
ploše vysunuté směrem do svahu Křížového vrchu 5. Naopak ještě není vyznačen 
dnešní vranovský hřbitov vpravo při ulici Bítovská, který je vysunut z nejstaršího 
jádra Vranova nad Dyjí, což souviselo s císařskými hygienickými nařízeními. 

Tři nejstarší náhrobky a tři další kamenické prvky, které jsou vytesány z litavské-
ho detritického vápence, který bývá poněkud nepřesně nazýván mušlový vápenec, 
jsou druhotně umístěny před krátkou vnější příčnou zdí pod kostelní věží 6. Jsou po-

Obr. 10. Areál farního kostela ve Vranově nad Dyjí, severovýchodní roh plochy před severní boční 
stěnou kostela s pomníkem padlých v I. světové válce, solitérní stromové smrkové a listnaté keřové 
výsadby, reprodukční fotografie těsně před, či krátce po II. světové válce, fotografický archiv Ná-
rodního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Brně, číslo negativu 37754.
Fig. 10. Churchyard in Vranov nad Dyjí, NE corner of churchyard in front of the northern side wall 
of the church, with the World War I war memorial, solitary Spruce trees and plantings of deciduous 
shrubs, reproduction of a photograph taken just before, or just after, World War II, photographic ar-
chive of the National Heritage Organisation, Brno Office, negative number 37754.

5 Moravský zemský archiv v Brně, fond indikačních skic, D 9, inv. č. 689, kart. 130.
6 Fotografický archiv Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Brně, doku-
mentární fotografie z dubna 1989, autor Jana Kolbábková, číslo negativu 100 438.
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skládány do vyvážené tvaroslovné kompozice bez bližší vzájemné historické souvis-
losti. Patrně nejstarší je středový dekorativní jetelový kříž s děleným erbem – znak 
Althannů a patrně Marie Anny Josefy hraběnky Althannové a markýzy Pignatelli 
v štítové kartuši. Kříž byl v poměrně nedávné době vážně poškozen údajně pádem 
silné větve ze stromu a žel zatím nebyl restaurátorsky rekonstruován. Jde o kvalitní 
již rokokovou sochařskou práci z doby asi po polovině 18. století. Ze stejné doby 
pochází tři nápisové náhrobní desky, dvě s dílčí reliéfní výzdobou. Levá pouze nápi-
sová deska je z hrobu vranovského faráře Johana Carla Johna, který zemřel 30. pro-
since 1776 (HORNÁ 2016: 12). Dvě kamenné piniové šišky jsou druhotně osazené na 
koruně zdi (viz obr. 12). Zřejmě pochází ze zaniklé brány na konci příjezdové komu-
nikace z vranovského Náměstí. 

Obr. 11. Areál farního kostela ve Vranově nad Dyjí, stromové výsadby mezi severní podélnou 
stěnou farní budovy a břehem řeky Dyje, fotografie asi po roce 1965, autor Vladimír Buček, foto-
grafický archiv Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Brně, číslo negativu 
30950.
Fig. 11. Churchyard of the parish church in Vranov nad Dyjí, trees planted between the northern 
side wall of the rectory and the Dyje riverbank, photographs probably from after the year 1965, 
author Vladimír Buček, photographic archive of the National Heritage Organisation, Brno Office, 
negative number 30950.
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Pozoruhodná je litinová nápisová a reliéfní deska Johanny Doré, která taktéž 
pochází z bývalého – starého hřbitova v okolí farního kostela Panny Marie Nanebe-
vzaté ve Vranově nad Dyjí (obr. 13). Její dekorativní pojetí kombinuje historizující 
a klasicistní tvarosloví z druhé čtvrti 19. století. Zhotovitele nelze bezpečně určit, 
ale patrně jde o velmi kvalitní práci z produkce uměleckých železáren v Blansku 
(GROLICH 1991: 119–121; SYCHRA 2015: 65–77; SEDLÁŘOVÁ 2016). Obdélnou desku 
rámuje motiv vejcovce. V horní části obdélné plochy je osový kříž připomínající 
tvar kříže dělového. V rozích jsou částečně poškozené květinové věnce do kterých 
jsou vloženy menší svazky protáhlých listů. Obzvlášť pozoruhodné jsou dva svislé 

Obr. 12. Areál farního kostela ve Vranově nad Dyjí, tři nejstarší náhrobky a tři další kamenické prv-
ky druhotně umístěné před krátkou vnější příčnou zdí pod kostelní věží, fotografie z dubna 1989, 
autor Jana Kolbábková, fotografický archiv Národního památkového ústavu, územní odborné pra-
coviště v Brně, číslo negativu 100 438.
Fig. 12. Churchyard of the parish church in Vranov nad Dyjí, the three oldest headstones and three 
other stone elements in their secondary position in front of the short exterior transverse wall below 
the church tower, photograph from April 1989, author Jana Kolbábková, photographic archive of 
the National Heritage Organisation, Brno Office, negative number 100 438.
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motivy na bocích plochy desky připomínající antický motiv Fasces cum securibus, 
tedy svazek liktorských prutů z jilmu nebo břízy převázaných červenými řemínky. 
Chybí ale vložená sekera (BUBEN 1999: 126, 229; POHANKA 2013: 120). Liktoři byli 
v antických dobách města Říma úřední zřízenci vyšších úředníků, před kterými vždy 
kráčeli se svazky prutů opřenými o rameno po tomto městě (MAREK 2008: 250–251).

Ještě v únoru 1994 se u zadní kamenné zdi bývalého – starého vranovského 
hřbitova nad objektem karneru nacházelo jedenáct náhrobních desek a pomníků 7. 

7 Fotografický archiv Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Brně, doku-
mentární fotografie z února 1994, autor Weiglová, číslo negativu 110 115, 110 116, 110 117.

Obr. 13. Areál farního kostela ve Vranově nad Dyjí, litinová nápisová a reliéfní deska Johanny Doré 
z druhé čtvrti 19. století, asi z produkce uměleckých železáren v Blansku, fotografie asi z doby po 
roce 1989, autor Jana Hejtmánková, fotografický archiv Národního památkového ústavu, územní 
odborné pracoviště v Brně, číslo negativu 100 430.
Fig. 13. Churchyard of the parish church in Vranov nad Dyjí, cast iron inscription and embossed 
plate dedicated to Johanna Doré from the second quarter of the 19th century, probably from the 
production of the artistic ironworks in Blansko, photograph probably from after 1989, author Jana 
Hejtmánková, photographic archive of the National Heritage Organisation, Brno Office, negative 
number 100 430.
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Převážně jde o gotizující a klasicizující kamenosochařské práce asi z pozdního 19. 
století a počátku 20. století. Jsou jednak dokladem pečlivého dobového řemesla 
a také kultury a dějin této doby. Jejich zanedbaná údržba, či dokonce poškozování 
a rozkrádání, je naopak dokladem kulturní a morální problematičnosti doby nedávno 
minulé i současné (obr. 14–16). 

Na severním okraji plochy naproti boční podélné stěny farního kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie se nachází ještě jeden pomník postavený z lomového kamene. 
Zapomenut, překryt zelení, zbaven téměř všech dokumentujících atributů, tedy 
identifikačního nápisu, kovové desky s jmény padlých – zůstal ale kovový kříž na 
kterém měl již v době vzniku trnovou korunu Ježíše Krista nahradit ostnatý drát, což 
mělo evokovat bojiště I. světové války. Ostnatý drát se vinul kolem pozlacené svato-
záře. Jde o pomník vranovských občanů, asi převážně moravských Němců, padlých 
v I. světové válce v letech 1914 až 1918 (obr. 17). Podle zprostředkovaných infor-
mací byl postaven vranovskými veterány a hasiči, odhalen a požehnán 8. července 
1934. Autorem jeho návrhu měl být Dr. Ing. Raimund Raidl z Brna. Nutno konsta-
tovat, že šlo o pomník výtvarně zdařilý a neobvykle tvaroslovně moderní, postaven 
byl za první Československé Masarykovy republiky a obdobné pomníky se stavěly 
padlým Čechům a moravským Čechům 8. Všichni se již na velmi vzdálených vojen-
ských hřbitovech dávno rozpadli v prach a doklady o jejich životě se někdy zacho-
valy v rodinných, státních a muzejních archivech. Dějiny a kulturu jakékoliv doby 
lze samozřejmě kriticky analyzovat, ale nelze je vymazat například zanedbáváním 
péče o pietu pomníků padlých, či dokonce odstraňováním jejích atributů, či úplným 
ničením. Je to navíc úplně zbytečné, protože stále platí trefné rčení, že také na jižní 
Moravě mnohdy minulost patřila moravským Němcům, ale současnost a budoucnost 
patří moravským Čechům, pokud ale budou chtít a budou schopni si svoji kulturně 
zaslouženou budoucnost udržet. Dávno padlí jim ale jejich budoucnost rozhodně ne-
vezmou. Nicméně třicátá až padesátá léta 20. století jsou také ve Vranově nad Dyjí 
stále poněkud neuzavřenou kapitolou dějin.

VYMEZENÍ, STAVEBNĚ HISTORICKÁ ANALÝZA A MOŽNOSTI ZAHRADNÍ 
OBNOVY, VČETNĚ VYUŽITÍ PLOCH V OKOLÍ FARNÍHO KOSTELA PANNY 
MARIE NANEBEVZATÉ VE VRANOVĚ NAD DYJÍ 

Pro úplnost je nutné tyto plochy nejprve znovu vyjmenovat, včetně jejich vzájem-
ných hranic. Z toho by mělo vyplynout jejich urbanisticko architektonické, zahradní 
a krajinářské vymezení a to ve vzájemném kontextu. 

Nejprve je ale třeba uvést, který historický plošný stav lze považovat za výchozí 
k obnově. V podstatě jde o plošný stav současný s vyloučením novodobých poško-
zujících a destruktivních zásahů, včetně nevhodných stavebních úprav jako je beto-
nový nájezd na vysunutou plochu bývalého hřbitova. Tento plošný stav byl konci-
pován po roce 1933, protože v této době došlo k vybudování nové podélné kamenné 
zdi, která se vysunula ke svahu nad údolím řeky Dyje a tím se zvětšila plocha před 
severní podélnou stěnou farního kostela. Za kněžištěm farního kostela byly dnes 
chybějící dvě krátké dělící zdi s osovými průchody. Spodní směřovala od rohu staré 

8 Sbírka Bohumila Švece ze Znojma; ANDERLE & SCHMIDT 2002: BAND II: 42; Farní kronika Vra-
nov nad Dyjí, překlad do češtiny Karel Fila ze Znojma, strana 35.
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Obr. 14–16. Areál farního kostela ve Vranově nad Dyjí, náhrobní desky a pomníky u zadní kamenné 
zdi nad objektem karneru, fotografie z února 1994, autor Weiglová, fotografický archiv Národního 
památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Brně, čísla negativu 110 115, 110 116 a 110 117.
Fig. 14–16. Churchyard in Vranov nad Dyjí, graves and monuments by the rear stone wall above 
the charnel house building, photograph from February 1994, author Weiglová, photographic ar-
chive of the National Heritage Organisation, Brno Office, negative numbers 110 115, 110 116 and 
110 117. 
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sakristie a navazovala na zeď, která odděluje vysunutou plochu bývalého hřbitova 
a zadní dvorní parcely domů při dnešní Znojemské ulici. Druhá poněkud výše polo-
žená oddělovala dvě samostatné plochy, tedy plochu v bezprostředním okolí farního 
kostela a plochu bývalého – starého hřbitova vysunutou ke svahu Křížového vrchu. 
Tyto stavební změny zobrazuje situační nákres datovaný 15. 10. 1933 9. Všechny 
plochy v okolí farního kostela označuje jako starý hřbitov. Není jisté, zda jde o věro-
hodnou historickou informaci, či jde o omyl mladší doby roku 1933. Na nové podél-
né zdi je výše uvedený pomník padlých v I. světové válce. Pak byl postaven až po 
roce 1933, což by mohlo vysvětlovat jeho moderní „funkcionalistický“ tvaroslovný 
výraz.

Zřejmě nezodpovězenou otázkou zůstane možnost rekonstrukce dvojité vjezdové 
brány na konci příjezdové komunikace z Náměstí. Nicméně její urbanisticko archi-
tektonická důvodnost je velmi přesvědčivá. Z těchto hledisek rozhodně nepřesvěd-
čuje stávající v podstatě „uliční díra“. Tento aspekt souvisí i se stávající ohradní zdí 
s novodobými plechovými vraty, která odděluje horní plochu farního dvora od ploch 
kolem farního kostela.

Obr. 17. Areál farního kostela ve Vranově nad Dyjí, pomník padlých v I. světové válce v letech 
1914 až 1918, odhalený a požehnaný 8. července 1934. Ze sbírky Bohumila Švece ze Znojma.
Fig. 17. Churchyard of the parish church in Vranov nad Dyjí, First World War memorial, unveiled 
and blessed on 8th July,  1934. From the collections of Bohumil Švec from Znojmo.

9 Moravský zemský archiv v Brně, fond E 82, inv. č. 4 874, sign. F 37, kart. 1 335.
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Pro úplnost je třeba uvést, že podle zatím ústních informací stál vpravo za vjezdo-
vou bránou na konci příjezdové komunikace z Náměstí, malý přízemní objekt. Snad 
šlo o márnici, což by odpovídalo situování na vstupním okraji kostelního areálu a při 
vstupech do farního kostela. Později měl objekt sloužit jako sklad nářadí. Zda zani-
kl z důvodu nedostatečné údržby, či byl odstraněn jako nepotřebný se již bezpečně 
neví.

Všechny plochy kolem farního kostela Panny Marie Nanebevzaté charakterizuje, 
že jsou jediným historickým urbanisticko architektonickým, zahradním a krajinář-
ským prostorem, který je různě členěn. Všechny jsou mimo jiné vzájemně průchozí 
a vysunutá plocha bývalého – starého hřbitova navazuje na lesoparkové úpravy 
Křížového vrchu. Průchodem s novodobými plechovými vraty lze vstoupit na horní 
pojízdnou a pochozí plochu farního dvora a z této plochy bez výraznější překážky na 
plochu spodní. Spodní plocha farního dvora zřejmě sloužila jako ovocný sad s částí 
ploch užívaných jako záhony s květinami a zeleninou pro potřeby farnosti. V jejím 
severovýchodním rohu je při farní budově vnější klesající schodiště s průchodem 
na svažité zahradní pozemky s terasami a různými schodišti mezi severní podélnou 
stěnou farní budovy a břehem řeky Dyje. Tyto pozemky a zdivo z lomového kamene 
bezprostředně prostorově i komunikačně souvisí s plochou v bezprostředním okolí 
farního kostela Panny Marie Nanebevzaté. Z této plochy lze bez překážky vstoupit 
na vysunutou plochu bývalého – starého hřbitova a dále pokračovat do lesoparku na 
Křížovém vrchu a navazujícím Šibeničním vrchu, včetně staré silnice od Znojma se 
zaklenutým kamenným mostkem (KOZDAS 2008: 45–57).

Vedle již zmíněného kamenného gotizujícího (? gotického) lomeného oblouku 
těsně nad hladinou řeky Dyje, je nutné uvést ještě jeden menší stavební objekt, který 
může souviset se zahradnickou činností farnosti. Situován je taktéž těsně nad hladi-
nou řeky Dyje a jeho praktickou funkcí je čerpání vody. Postaven byl ve dvou časo-
vých etapách. Starší část z režných pálených cihel asi pochází z pozdního 19. století 
a byla jednoduše dostavěna v meziválečném období, či ještě později. Jde o obecní 
majetek, který měl zásobovat užitnou vodou zástavbu Vranova nad Dyjí v nejbliž-
ším okolí.

Prioritní otázkou možností – záměru zahradních architektonických úprav v areálu 
farního kostela Panny Marie Nanebevzaté ve Vranově nad Dyjí, je potřeba komuni-
kačních a terénních úprav. Většina ploch takové úpravy nevyžaduje, ba právě naopak 
je z hlediska historické autenticity nežádoucí. Z funkčních a prezentačních důvodů 
je ale nutné dotvořit komunikační propojení s břehem řeky Dyje, včetně úpravy bře-
hového pozemku do přiměřené pochozí plošiny – viz ještě dále v příspěvku. V sou-
časné době lze po ryze užitném kovovém schodišti sestoupit k menšímu stavebnímu 
objektu na čerpání vody. Na tomto úzkém schodišti se s obtížemi vyhnou dvě osoby. 
Velmi problematická je také architektonická hodnota tohoto schodiště. Zcela ne-
kompromisně by měl být odstraněn betonový nájezd na vysunutou plochu bývalého 
– starého hřbitova. Jednak degraduje architektonickou, zahradní a krajinářskou hod-
notu celého prostoru, velmi nepříznivý až škodlivý je také ze zásadních praktických 
aspektů. Vytváří totiž betonový splav, po němž srážkové vody z velké plochy stékají 
k patě zdiva farního kostela, které podmáčí a tím poškozují. Z funkčních důvodů ob-
časného uzavírání jednotlivých ploch, ale také z důvodů architektonických, je žádou-
cí obnova již zmíněných dnes chybějících krátkých dělících zdí s osovými průchody. 
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Pro názornou úplnost je znovu uváděno, že spodní směřovala od rohu staré sakristie 
a navazovala na zeď, která odděluje vysunutou plochu bývalého – starého hřbitova a 
zadní dvorní parcely domů při dnešní Znojemské ulici. Druhá poněkud výše polože-
ná oddělovala plochu přímo u farního kostela a vysunutou plochu bývalého – starého 
hřbitova. Dnes je v tomto místě uvedený velmi problematický betonový nájezd. Jako 
lepší alternativu lze doporučit schodiště z vybraných jen hrubě opracovaných lomo-
vých kamenů. Těsně nad tímto schodištěm a hlavně u jeho paty je třeba vybudovat 
podélné žlaby vydlážděné kamennými valouny, či malými kamennými placáky. 
Jejich smyslem by bylo odvádění srážkových vod do travnatých ploch, tudíž mimo 
základové zdivo farního kostela, ale také karneru. 

Zřejmě nedořešenou otázkou zůstane rozsáhlý razantní zásah do stromů a keřů 
v okolí farního kostela Panny Marie Nanebevzaté, ale i na dalších místech ve Vra-
nově nad Dyjí – park u zámeckého splavu a stromy před novým hřbitovem při Bí-
tovské ulici. Došlo k němu asi počátkem roku 2011 – viz fotodokumentace z února 
2011 (obr. 18, 19) 10. Není ale úkolem tohoto příspěvku vyšetřovat, kdo tento „dře-
vorubecký“ zásah vlastně zapříčinil. Jeho úkolem ale je analyzovat, kdy byly tyto 
stromy a keře vysázeny, zda byly prováděny průběžné pěstební zásahy, ale hlavně 
zda sem v daném početním rozsahu a zahradním architektonickém i krajinářském 
pojetí vůbec patří. 

Z tohoto aspektu mají značnou časovou vypovídací hodnotu zvláště historické 
panoramatické fotografie historického jádra Vranova nad Dyjí, které byly fotografo-
vány z výrazného nadhledu z vranovského zámku. Na jedné z nejstarších fotografií 
datované do roku 1888 není nynější stromová zeleň patrná. Stejné platí o fotografi-
ích datovaných do roku 1900, 1922 a krátce po roce 1930 (ČERNOŠKOVÁ et al. 2015: 
26–28; ANDERLE & SCHMIDT 2002: BAND I: 11, 25). V již zmiňované drobné foto-
grafické publikaci distribuované ve Vranově nad Dyjí po roce 1950, jsou ale již ny-
nější stromy patrné, byť v poměrně mladém věku asi patnácti let 11. Z toho vyplývá, 
že nynější stromy byly vysázeny po roce 1933 v rámci terénních úprav, které zobra-
zuje již uvedený situační výkres datovaný 15. 10. 1933. 

V této souvislosti nelze opomenout, že uvedené historické panoramatické fotogra-
fie poměrně dobře zobrazují zahradní architektonické úpravy a výsadby z doby před 
rokem 1933. Jde zvláště o plochy přiléhající z jihu a jihovýchodu k farnímu kostelu. 
Na fotografii datované do roku 1888 je čitelný solitérní listnatý strom vpravo za brá-
nou na konci příjezdové komunikace z Náměstí. Mezi kostelní věží a farní budovou 
jsou alespoň dva štíhlé asi listnaté stromy, na které navazují nižší stromy na obou 
plochách farního dvora. Tato fotografie z roku 1888 dokonce dobře dokumentuje 
asi pískovou pěšinu v travnaté ploše, která se obloukem stáčí za kněžiště farního 
kostela. Kolem této pěšiny jsou malé keřové solitéry a patrně při zdi nad objektem 
karneru mladé stromky. V podstatě tudíž jde o malé přírodně krajinářské zahradní 
architektonické pojetí. Na fotografii datované do roku 1922 mizí patrně dva štíhlé 
asi listnaté stromy mezi kostelní věží a farní budovou. Naopak nabývá na korunové 

10 Fotografický archiv Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Brně, do-
kumentární fotografie z února 2011, autor Hana Winklerová, čísla negativu 149 859, 149 860, 
149 861, 149 862, 149 863, 149 864, 149 865 – šanon číslo 987.
11 Fotografický archiv Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Brně, repro-
dukční fotografie, číslo negativu 106 005.
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Obr. 18., 19. Areál farního kostela ve Vranově nad Dyjí, neodborně vážně poškozené stromy a keře, 
fotografie z února 2011, autor Hana Winklerová, fotografický archiv Národního památkového ústa-
vu, územní odborné pracoviště v Brně, čísla negativu 149 859, 149 863.
Fig. 18, 19. Churchyard of the parish church in Vranov nad Dyjí, seriously damaged trees and bu-
shes after unprofessional pruning, photograph from February 2011, author Hana Winklerová, pho-
tographic archive of the National Heritage Organisation, Brno Office, negative numbers 149 859, 
and 149 863. 
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hmotnosti stromová zeleň na plochách nad objektem karneru a za kněžištěm farního 
kostela. Na fotografii datované do roku 1930 již není čitelný solitérní listnatý strom 
vpravo za bránou na konci příjezdové komunikace z Náměstí. Velmi se začíná za-
hušťovat, nabývat na korunové hmotnosti, včetně zabírání ploch před jižní podélnou 
stěnou farního kostela zeleň, která byla doposud jen na plochách nad objektem kar-
neru a za kněžištěm farního kostela. 

V roce 1933 se tudíž ve Vranově nad Dyjí rozhodlo, že v rámci terénních úprav 
a vybudování pomníku padlých v I. světové válce v letech 1914 až 1918, dosavadní 
zeleň jižně a jihovýchodně od farního kostela odstraní. Při výsadbě nové stromové 
zeleně ale její tvůrci zjevně neměli dostatečnou architektonickou zahradní invenci 
a také praktickou časovou předvídavost. V podstatě vytvořili kolem farního kostela 
jednoduchý postupně růstem překrývající stromový ovál. Do roku 1938 tyto stromy 
nerušeně rostly, bez větší potřeby pěstebních zásahů. V letech 1938 až 1945 probíha-
la II. světová válka, což rozhodně nebyla doba vhodná pro údržbu zahrad a stromů. 
Po roce 1945 nejsou žádné pěstební zásahy doloženy a proto zahradnicky nepřiroze-
ně protáhlé větve stromů vlastně zcela překryly loď a kněžiště farního kostela. Když 
v roce 1988 vyšla dobová reprezentativní textová a fotografická publikace Státní zá-
mek Vranov nad Dyjí, je na otištěné barevné panoramatické fotografii historického 
jádra Vranova pohledově patrná pouze kostelní věž. Korunami stromů je zcela pře-
kryta loď a kněžiště farního kostela, ale také Mariánský morový sloup na Náměstí 
(KUSÁK 1988: foto 20).

Poměrně ojedinělou je dokumentární fotografie, která zobrazuje detail plochy se 
zahradními úpravami před objektem vranovského karneru v roce 1929. Její autorství 
je připisováno známému brněnskému památkáři Ing. Vladimíru Dufkovi. V popředí 
je středně velký strom, či vzrostlý keř, patrně tis obecný červený. Fotografie součas-
ně dokumentuje několik litinových křížů. Na stěně karneru je ještě velmi zřetelná již 
zmíněná nástěnná malba epitafu pozdně barokního pojetí s motivem veraikonu, tedy 
otisk tváře Ježíše Krista z roušky, kterou mu podle legendy podala sv. Veronika při 
jeho cestě na Kalvárii, aby si otřel zakrvácenou a zpocenou tvář. Nebyla to zřejmě 
malba jediná, protože na jižní podélné kamenné zdi jsou nepříliš zřetelné malby, 
patrně hřbitovních epitafů, rámované tvaroslovnou formou kartuše. Plocha je za-
travněna a ke schodišti karneru je prošlapána pěšina, která ale zřejmě byla záměrně 
vymezena v rámci celkových architektonických zahradních úprav  (obr. 4) 12. 

Další dokumentární fotografie téměř ze stejného místa asi z doby po roce 1965 již 
nezobrazuje tis obecný červený a litinové kříže. Nově zde jsou stromové jehličnany, 
patrně smrky a o vnější stěnu karneru jsou opřeny tři kamenné náhrobky (obr. 5) 13. 
Smrkové stromové výsadby se na plochách kolem farního kostela Panny Marie Na-
nebevzaté začaly objevovat již dříve. Dva smrky zobrazuje nedatovaná fotografie 
v severovýchodním rohu plochy před severní boční stěnou kostela s pomníkem pad-
lých v I. světové válce. Odhadem lze tuto dokumentární fotografii časově zařadit těs-
ně před, či těsně po II. světové válce. Mimo dvou uvedených smrků dokumentuje již 
bohatě rozrostlý listnatý keř, který byl asi po roce 1933 vysazen na východním boku 

12 Fotografický archiv Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Brně, číslo 
negativu 3987.
13 Fotografický archiv Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Brně, autor 
Ladislav Buček, číslo negativu 30928.
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pomníku padlých v I. světové válce. Na části vysunuté plochy bývalého – starého 
hřbitova dokumentuje bodovou keřovou výsadbu přírodně krajinářského zahradního 
pojetí (viz obr. 10) 14.

Plocha bývalého – starého hřbitova vysunutá směrem k lesoparku Křížového vr-
chu si zřejmě dlouho uchovala charakter opuštěného hřbitova s různými hřbitovními 
pomníky v travnaté ploše. Tuto přírodně krajinářskou zahradní plochu doplňovalo 
několik různě vysokých stromových solitérů s kuželovým tvarem korun. Je to patrné 
na již uvedených fotografických panoráma z místa bývalého vranovského pivova-
ru, později německé a dnes Základní školy 15. Svažité zahradní pozemky s terasami 
a různými schodišti mezi severní podélnou stěnou farní budovy a břehem řeky Dyje 
byly zřejmě vždy pokryty poměrně hustou, ale záměrně zahradně architektonicky 
komponovanou a pěstěnou stromovou výsadbou. Pěstební zásahy spočívaly zvláště 
v permanentním zkracování vrcholů stromových korun tak, aby nezastiňovaly farní 
budovu, která z těchto korun jakoby kontrastně vyrůstala. Dobře to dokumentují 
fotografická panoráma uvedená v předcházejícím odstavci textu příspěvku. Po II. 
světové válce byly tyto pěstební zásahy vynechávány, či spíše neprováděny vůbec. 
Mimo jiných to dokladuje dokumentární fotografie z doby asi po roce 1965. Proto 
má mimořádnou vypovídací historickou hodnotu pohlednice z doby krátce před ro-
kem 1945. Zobrazuje pohled přes řeku Dyji na severní podélnou stěnu farní budovy, 
část farního kostela s věží a siluetu zámku. Velmi čitelný je zděný lomený oblouk, 
zahradně redukovaná zeleň a další konfigurace terénu – zjevně ještě zděné schodiště 
k řece Dyji (k objektu na čerpání vody), střední kratší podesta a horní dlouhá podes-
ta až nad zděný lomený oblouk (obr. 20) 16. 

Ve smyslu všeho výše uvedeného vyvstává základní otázka, zda je opodstatněné 
nadále ponechávat nynější stromový ovál kolem farního kostela, který byl vysazen 
po roce 1933 a počátkem roku 2011 „dřevorubecky“ rozsáhle razantně upraven. 
Ještě před příchodem stále poněkud tajemných „dřevorubců“ údajně s odborným do-
zorem, vydala velká příznivkyně Vranova nad Dyjí knihovnice ze Znojma paní Hana 
Skleničková barevnou pohlednici, jejímž fotografem byl Libor Teplý (obr. 21). Jde 
o jarní snímek s rašícím listím na neporušených stromech a svěží trávou, který na 
pravém boku vymezuje vnějšek kněžiště farního kostela Panny Marie Nanebevzaté, 
na levém boku karner sv. Ondřeje a světle modré obloze s mraky dominuje Sál před-
ků vranovského zámku. Nepochybně jde o fotografický záběr impozantní a zároveň 
niterný. Bohužel je ale již ryze historický bez možnosti návratu v reálném termínu. 
Nicméně i kdyby nedošlo k „dřevorubeckému“ zásahu není z řady hledisek, včetně 
odborně památkových, architektonicky zahradních i krajinářských jiná odpověď než 
následující. Stromový ovál kolem farního kostela, který byl vysazen po roce 1933 
sem nikdy nepatřil a nepatří, zvláště po uvedené „dřevorubecké“ úpravě. Pak ale vy-

14 Fotografický archiv Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Brně, repro-
dukční fotografie, číslo negativu 37754.
15 Fotografický archiv Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Brně, re-
produkční fotografie, číslo negativu 3981, 37755; ANDERLE & SCHMIDT 2002: BAND I: 112, 339; 
BAND II: 440.
16 Fotografický archiv Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Brně, autor 
Ladislav Buček, číslo negativu 30950; Státní okresní archiv Znojmo, sbírka pohlednic, Vranov nad 
Dyjí, Po / 379, vydavatel ORBIS; Sbírka Bohumila Švece ze Znojma.
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vstává zásadní otázka jak z hledisek odborně památkových, architektonicky zahrad-
ních i krajinářských, ale také prakticky funkčních formulovat záměr obnovy areálu 
farního kostela Panny Marie Nanebevzaté ve Vranově nad Dyjí. V každém případě 
by mělo jít o sice tvaroslovně volné přírodně krajinářské zahradní architektonické 
pojetí, ale důsledně bez invenční bezradnosti „technického kamenictví silničních 
ploch a výsadeb mrkvových záhonků“, které občas dodávají projektanti a zároveň 
nahrazující pojem tvořit pojmem mluvit.

NÁSTIN FINÁLNÍHO IDEOVÉHO ZÁMĚRU OBNOVY AREÁLU FARNÍHO 
KOSTELA PANNY MARIE NANEBEVZATÉ VE VRANOVĚ NAD DYJÍ

Zahradním plochám v areálu farního kostela Panny Marie Nanebevzaté ve Vranově 
nad Dyjí rozsahem dominuje plocha bývalého – starého hřbitova vysunutá směrem 
k lesoparku Křížového vrchu. 

Určitým problémem je, že současná stavební historie hřbitovy nezařazuje mezi 
díla zahradního umění. Současně ale uvádí poměrně četné hřbitovní realizace, kde 
skutečnost, že jde o zahradní umělecké dílo připouští (PACÁKOVÁ et al. 1999: 455). 
Již z doby baroka pochází dochované hřbitovy, které jsou dílem zahradního umění, 

Obr. 20.  Pohled přes řeku Dyji. Velmi čitelný je lomený oblouk, terasa a zděné schodiště k objektu 
na čerpání vody a zahradní úpravy pod podélnou stěnou farní budovy. Ze sbírky Bohumila Švece 
ze Znojma.
Fig. 20.  View across the river Dyje. It clearly shows the Gothic arch, terrace and staircase leading 
to the pumping station and the gardens along the side wall of the rectory. From the collection of 
Bohumil Švec from Znojmo.
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Obr. 21. Areál farního kostela ve Vranově nad Dyjí, stav porostů na barevné pohlednici z doby před 
rokem 2011, autor Libor Teplý, vydavatel Hana Skleničková ze Znojma, reprodukováno s laskavým 
souhlasem paní Hany Skleničkové.
Fig. 21. Churchyard of the parish church in Vranov nad Dyjí, state of the vegetation on a colour 
postcard from the period before 2011, author Libor Teplý, published by Hana Skleničková from 
Znojmo, reproduced with the permission of Mrs. Hana Skleničková.
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včetně jejich krajinářských hodnot. Jde například o hřbitov s bohatou sochařskou vý-
zdobou ve Střílkách u Kroměříže z roku 1743. Dalším barokním příkladem je Dolní 
hřbitov u Žďáru nad Sázavou, jehož projekt je připisován architektonické osobnosti 

Obr. 22. Areál farního kostela ve Vranově nad Dyjí, prostranství se stromy před severní podélnou 
stěnou kostela, v popředí kráčející postava brněnského uměleckého historika a památkáře PhDr. 
Antonína Jirky, fotografie z května 1978, autor Žabinský, fotografický archiv Národního památko-
vého ústavu, územní odborné pracoviště v Brně, číslo negativu 80 221.
Fig. 22. Churchyard in Vranov nad Dyjí, open space with trees in front of the northern longitudinal 
wall of the church, the figure walking in the foreground is the art historian and historic monuments 
official PhDr. Antonín Jirka from Brno, photograph from May, 1978, author Žabinský, photogra-
phic archive of the National Heritage Organisation, Brno Office, negative numbers 80 221.
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Jana Blažeje Santiniho – Aichla. Za zahradní i krajinářská díla jsou považovány také 
židovské hřbitovy. Názorný příklad je nedaleko Vranova nad Dyjí v krajině na okraji 
obce Šafov. Pozoruhodné jsou také hřbitovy uváděné pod názvem lesní hřbitov – jde 
o díla již moderní zahradní architektury. Jako příklad bývá zmiňován lesní hřbitov 
ve Zlíně z roku 1931 podle návrhu architekta Františka Lydie Gahury. Díky bada-
telské práci Jany Staré byl připomenut obdobný lesní hřbitov u opět nedaleké nové 
obce Bítov vybudované v letech 1930–1934 (STARÁ 2008: 21–36). Za zmínku nepo-
chybně stojí malý lesní hřbitov na návrší nad dolnorakouským městem Retz, který 
je situován v blízkosti větrného mlýna s muzeem mlynářství a sochařské barokní 
křížové cesty. Na tomto hřbitově jsou pohřbeni cizí státní příslušníci, kteří v průběhu 
II. světové války zemřeli v Retzu a jeho nejbližším okolí. Zahradně architektonicky 
byly upravovány bývalé hřbitovy ve městech. Velmi charakteristickým a názorným 
příkladem je pietní park v jihočeském Písku vymezený ohradní zdí. Součástí piet-
ního parku je hřbitovní goticko renesanční kostel Nejsvětější Trojice Boží, zvoni-
ce, čtyři zděné kaple a kulturně historicky hodnotné náhrobky, například historika 
Augusta Sedláčka (1843–1926). Zatravněnou plochu parku s různými stromovými 
a keřovými solitéry člení pravidelná síť pochozích pěšin (PAVLÁTOVÁ & EHRLICH 
2004: 202–203). Obdobné příklady upravených a prezentovaných starých hřbitovů 
jsou také v hlavním městě Praze. Lze uvést park u hřbitovního románského kostela 
sv. Václava na Proseku. Jde o obdobné řešení jako v případě pietního parku v Písku. 
Výrazný rozdíl je v tom, že v Písku je pravidelná hřbitovní síť pochozích pěšin a na 
Proseku se uplatňují oblé pěšiny přírodně krajinářského zahradního architektonické-
ho pojetí. Pravidelnou sítí cest je pietnímu parku v jihočeském Písku podobný Ma-
lostranský hřbitov v Praze. Jeho převážně travnaté plochy také člení různé stromové 
a keřové solitéry a četné starší náhrobky i větší pomník Leopolda Thun – Hohenstei-
na. Na okraji Malostranského hřbitova je hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice Boží 
z roku 1837 (PACÁKOVÁ 2000: 84–89).

Z výše uvedeného informativního výčtu architektonicky zahradnicky upravova-
ných a prezentovaných starých i novějších hřbitovů vyplývá řada podobných tvůr-
čích aspektů s areálem farního kostela Panny Marie Nanebevzaté ve Vranově nad 
Dyjí. Současně lze tyto příklady považovat za přiměřeně inspirující.

Na dnešní poněkud indiferentní ploše před jižní podélnou stěnou farního kostela 
Panny Marie Nanebevzaté lze doporučit jednoduché architektonicky zahradnické 
přírodně krajinářské pojetí, včetně obloukové pěšiny, podle výše uvedené dokumen-
tární fotografie datované do roku 1888. Rovná plocha před severní podélnou stěnou 
farního kostela měla z doby po roce 1933 charakter pietně společenský a shromaž-
ďovací (obr. 22). Tento stav s pomníkem padlých v I. světové válce v letech 1914 až 
1918 lze doporučit k zachování a k pietní obnově s možností uvážení tvůrčího dopl-
nění piety všem padlým a současně podle motivu – „Minulost patří těm, kteří tady 
byli a budoucnost patří těm, kteří tady jsou.“ 

Plochu bývalého – starého hřbitova vysunutou směrem k lesoparku Křížového 
vrchu lze taktéž doporučit k úpravě v jednoduchém architektonicky zahradnickém 
přírodně krajinářském pojetí bez pěšin. Nutno ale zachovat pěší cestu směřující do 
lesoparku Křížového vrchu. O této ploše bezpečně víme, že sloužila jako hřbitov. 
Proto je důvodné rozmístnit zde dochované hřbitovní pomníky, včetně výtvarně hod-
notných pomníků a litinových křížů z jiných zrušených hrobů. Určitou nevýhodou 
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tohoto návrhu je relativní odlehlost místa s nebezpečím vandalizmu a krádeží. Podle 
prohlídky autora příspěvku dne 21. července 2016 je téměř k nevíře, co zde lze ještě 
ukrást – rozkrádána je kamenná ohradní zeď, což zjevně vyžaduje příjezd vozidla. 
Na svahy nad řekou Dyjí je sypán zahrádkářský a kuchyňský odpad. Na travnatou 
plochu za farním kostelem byla dokonce vysypána hromada sutě z valníku náklad-
ního vozidla. Lze ale oponovat, že jsme většinově v kulturní střední Evropě, včetně 
technických možností jednoduchého kamerového systému a samozřejmě intenzivní-
ho pohybu osob. 

V ploše bývalého – starého hřbitova je dnes druhotně umístěna pozdně barok-
ní socha Madony – Panny Marie s Ježíškem se starším názvem Šimberská Matka 
Boží. Zjevně jde o torzo původního sochařského celku, protože chybí odpovídající 
podnož zřejmě v základním tvaru sloupu. Její návrh by měl vycházet z dobových 
vzorů, kterých je samozřejmě poměrně velká řada 17. Socha samozřejmě může zůstat 
na stávajícím druhotném místě, což je ale nejméně vhodné – socha Madony jako 
symbol zrození na hřbitově. Variantně bylo uvažováno o místě pod kostelní věží 
v pohledové ose příjezdové komunikace z vranovského Náměstí, jehož vhodnost 
je pouze zdánlivá. Opět jde o jistý kontrast s Pannou Marií Nanebevzatou, které je 
zasvěcen farní kostel a Pannou Marií – Madonou. Toto umístění je sice dominantní, 
ale pouze dominantní, bez zjevného barokně komponovaného myšlenkového sdělení 
a barokního příběhu. Zdánlivě odlehlé je místo při horní hraně opěrné zdi ve spodní 
zahradní ploše farního dvora nad řekou Dyjí. Na nové podnoži by se socha ocitla 
v impozantní urbanisticko architektonické a krajinářské situaci, protože by se stala 
součástí siluety nejenom farní budovy, ale současně stavebního souboru vranov-
ského barokního zámku. Nepochybně by šlo o emotivně vypjatou kompozici, která 
by spojila několik barokních pohledových os – až niterně heroického a teatrálního 
barokně komponovaného myšlenkového sdělení a barokního příběhu. V případě to-
hoto umístění je určitým problémem odlišné vlastnictví sochy a pozemku – Městys 
Vranov nad Dyjí a Římskokatolická farnost Vranov nad Dyjí. Pak lze doporučit sice 
méně výrazné, ale obdobné místo při severovýchodní horní hraně a rohu nižší opěr-
né zdi souběžné se severní podélnou stěnou farního kostela. Jde o místo doporučené 
profesorem Milošem Stehlíkem z Brna při konzultaci přímo na místě ve Vranově 
nad Dyjí konané dne 2. června 2016. Taktéž by šlo po zahradní redukci zeleně o po-
měrně impozantní urbanisticko architektonickou a krajinářskou situaci, která by se 
pohledově uplatnila z protilehlého břehu řeky Dyje. Toto umístění by se ocitlo v po-
měrně blízkém kontaktu s pomníkem padlých v I. světové s širším pietním fenomé-
nem filosofického smíření, včetně česko německého. 

V tomto kontextu je nutné uvést, že areál farního kostela Panny Marie Nanebe-
vzaté navazuje nejenom na historickou zástavbu Vranova nad Dyjí, ale stoupající 
krajinou a lesoparkovou ostrožnou na lokality Křížového a Šibeničního vrchu. Na-
chází se zde několik značně rozdílných staveb. Velikostí, či přesněji délkou domi-

17 Lze uvést například publikaci MAXOVÁ et al. 2006, strany 22, 23 a 24 – Havlíčkův Brod, strana 
40, 43 a 44 – Chotěboř, strana 53 a 54 – Libice nad Doubravkou, strana 55 – Lípa, strana 83 – Brt-
nice, strana 102 a 109 – Jihlava, strana 106 a 107 – Jihlava – Staré Hory, strana 111 – Krasonice, 
strana 163 – Červená Řečice, strana 170 – Kámen, strana 173 – Nová Cerekev, strana 192 – Žirov-
nice, strana 207 – Budišov, strana 220 a 221 – Lesonice, strana 227 – Želetava, strana 275 a 276 
– Žďár nad Sázavou.
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nuje stará formanská i vojenská cesta směrem na Znojmo s kamennými opěrnými 
zdmi, pilíři a žel nadále s prolomeným kamenným zaklenutým tunýlkem – mostkem. 
Krajinnou dominantu tvoří převážně pozdně klasicistní Mniszkův kříž postavený 
v roce, či krátce po roce 1846. Solitérní stavbou je pozdně barokní kaple zasvěcená 
Nejsvětější Trojici datovaná do roku 1746. Její postavení měl iniciovat a zaplatit Jo-
hann Bäck, velmi neoblíbený a někdy i proklínaný výběrčí kontribuce (šlo o peněžní 
daň určenou hlavně pro vojenské potřeby). Na jednom z vrcholů ostrožny se nachází 
torzo malé kamenné pravidelné stavby o čtyřech stěnách s průchodem. Dříve se au-
tor příspěvku přikláněl k verzi, že jde o bývalou koňskou maštal pro tažné koně, kte-
ří byli používáni do přípřahů povozů s těžkým nákladem na příkré staré formanské 
i vojenské cestě. Šlo hlavně o svážení obilí do panského vranovského mlýnu a opač-
ně o odvoz mouky z tohoto mlýnu. Pro tažné koně ale jde o velmi malý objekt, což 
tento způsob využití zpochybňuje (KOZDAS 2008: 45–57). Lze tudíž přijmout verzi, 
že jde o torzo šibenice vranovského panství. Není však podobná nejbližšímu objektu 
šibenice u dolnorakouského města Raabs (KERSCHBAUMER 2009: 41–42). Větší po-
dobnost je s archeologicky prověřenými objekty šibenic u moravských měst Tišnov 
a Lomnice (UNGER 2014: 152–160; UNGER et al. 2016: 23–69).

Svébytnou otázkou je komunikační propojení cest a teras pod severní podélnou 
stěnou farní budovy s břehem řeky Dyje upraveným do přiměřené plošiny přírodně 
krajinářského pojetí. Nyní se zde nachází úzké kovové schodiště směřující k men-
šímu stavebnímu objektu na čerpání vody. Pokud chceme uspokojivě odpovědět na 
otázku k čemu by to bylo vůbec dobré, musíme se vrátit do historie před II. a hlavně 
I. světovou válkou. 

Hladina řeky Dyje je v těchto místech vzedmuta zámeckým splavem. Za běžné 
situace tvoří klidnou hladinu s možností rekreačního splavování všemi směry na 
malých lodích s vesly. Tyto rybářské a také romantické plavby již v letech 1820 až 
1821 kresebně dokumentoval Giovanni Maria Monsorno (VÁCHA 2004: vyobrazení 
číslo 50 K 24889). Po polovině 19. století kresebně dokumentoval obdobný motiv 
vranovský Francouz Josef Doré (ČERNOŠKOVÁ et al. 2015: 10). Od konce 19. století 
byla vydávána poměrně četná řada pohlednic dokumentujících i několik malých čas-
to různě barevně vyzdobených lodí s vesly. Jejich osádku tvořili společensky ustro-
jení pánové a společensky ustrojené dámy se slunečníky, kteří se kochali klidnou 
romantickou plavbou a impozantními pohledy na přívětivé, stavebně monumentální 
a krajinářsky dramatické okolí (obr. 23, 24) 18. Tato idyla bohužel zanikla po II. svě-
tové válce. Autor tohoto příspěvku považuje obnovu této tradice za smysluplnou 
a přiměřeně reálnou, pouze vyžadující schopné a kultivované realizátory. Může sice 
vzejít námitka, že ve Vranově nad Dyjí již není silniční most vysoko nad hladinou 
řeky Dyje, která se někdy rychle zvyšuje při intenzivním vypouštěním vody z jezera 
Vranovské údolní přehrady. Je to spíše výmluva, protože proplutí pod nynějším be-
tonovým mostem může být příznivé poněkud adrenalinové zpestření plavby a zvý-
šená hladina v bezpečné vzdálenosti od zámeckého splavu je fyzicky překonatelná 
s variantní možností ukončení plavby. Malým lodím s vesly ale zatím chybí malá 

18 ČERNOŠKOVÁ et al. 2015: 54 a zadní vazba knihy; ANDERLE & SCHMIDT 2002: BAND I: 390; 
BAND II: 317; fotografická sbírka znojemského sběratele Bohumila Švece a vranovského sběratele 
Jana Černohlawka.
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Obr. 23, 24 Vranov nad Dyjí, řeka Dyje převážně nad zámeckým splavem s malými rybářskými 
a rekreačními loďmi, ze sbírek Jana Černohlawka z Vranova nad Dyjí a Bohumila Švece ze Znojma.
Fig. 23, 24. Vranov nad Dyjí, the river Dyje above the Castle Weir with small fishing and recreatio-
nal boats, from the collections of Jan Černohlawek from Vranov nad Dyjí and Bohumil Švec from 
Znojmo.
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přístaviště s malými nástupními a kotvícími můstky, například na břehu řeky Dyje 
pod farní budovou. Romantické plavby na malých lodích s vesly spojené s přiměře-
nou koncentrací osob by navíc napomohly eliminaci problémů spojených s vandaliz-
mem a krádežemi. 

Krádeže kulturně historicky hodnotných předmětů nemůže ospravedlnit sběratel-
ská vášeň, natož obyčejné kšeftování. Podstatně horší je ale ničící vandalizmus, kte-
rý může mít několik podob. Od temně skryté patologie opakovaně povalující a ni-
čící obnovené náhrobky na nedalekém židovském hřbitově v městečku Šafov. Lze 
označit za pošetilé a vlastně téměř schvalující, považovat tuto cílenou zvrhlost za tak 
řečenou klukovinu. Ničící vandalizmus může být a také byl zcela oficiální, včetně 
úředního doporučení. Před rokem 1989 mizely z krajiny v rámci oficiální ateistické 
ideologie četné kapličky a sochy s náboženskými křesťanskými motivy. Některé sice 
končily v muzeích, či dokonce u kostelů, ale často zcela beztrestně zmizely úplně. 
Nicméně i po roce 1989 dobře bují oficiální úředně vlastně schválený vandalizmus. 
Jak jinak lze nazvat brutální zásah do mohutných lip u hřbitova v Lančově, které na-
konec zmizely úplně, či obdobný kanalizační průraz památkově chráněného mostu 
ve Vracovicích, v obcích nedaleko Vranova nad Dyjí. Odstrašující je osud hřbitova 
na Ruprechtické ulici ve vzdáleném městě Liberci, který vedle dobře míněných 
postupů, kombinoval všechny druhy vandalizmu probíhající v dlouhém čase (ŠTER-
NOVÁ 2007: 25–31). Pokud ovšem budou tyto jevy i nadále existovat a to dokonce 
jako lhostejně i aktivně přijímaná společenská norma, je nutno vážně pochybovat 
o našem návratu do kulturní Evropy. Tuto pochybnost nezmění proklamování, že 
jsme do této kulturní Evropy po několik staletí patřili. Možná se do ní dá dojít po za-
hradních pěšinách kolem obnovených soch a náhrobků, či doplout na malých lodích 
s vesly.

ZÁVĚR 

Tento příspěvek si vytkl za úkol stavebně historicky analyzovat malý prostor s velmi 
bohatým až dramatickým vývojem. Zároveň zjistil, že i v malém prostoru je spousta 
nejrůznějších problémů a otázek, či dokonce filosofických symbolů. Jestli přispěje 
k jejich řešení, tak splnil své společenské poslání.

SUMMARY
This contribution analyses the architectural, artistic and historical value of the buildings, sculpture 
and craft works in the churchyard of the parish church of the Assumption of the Virgin Mary in 
Vranov nad Dyjí. Similarly, the historic garden design and landscaping, including the now defunct 
cemetery, and their relationship to the nearest landscape context, are evaluated. The purpose of this 
analysis is to justify their maintenance and gradual renewal after the completion of the restoration 
of the parish church, because they are of undisputed cultural and historical value. It is also the out-
line of a possible design of their formative complement and possible changes, including already 
existing and new functional and presentational aspects. This proposal could reasonably comple-
ment, and also support the dominant role of the renewed liturgical usage of the parish church of 
the Assumption of the Virgin Mary. It should also objectively remind us of and evaluate even quite 
forgotten or even deliberately concealed phases of local history. This is because without objective 
evaluation of all phases of local history the challenges and needs of the present and the future can-
not be objectively formulated.  
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