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FELLING 
Rodinný podnik Matejka - jediný rakouský podnik, který se dnes ještě zabývá zpracováním perleti. Firma byla 
založena v roce 1911 Rudolfem Marchartem, který tehdy ještě zpracovával mušle z Dyje a Moravy. Když byly 
domácí zásoby vyčerpány, zahájil Bruno Marchart roku 1948 import mořských mušlí a šneků, z nichž se i dnes 
stále ještě vyrábí knoflíky a šperky. 
V rámci prohlídky závodu probíhá názorná ukázka výroby knoflíků a šperků z lastur. V podnikové prodejně lze v 
předváděcí místnosti spatřit širokou paletu perleťových šperků, od ušlechtilých náhrdelníků a náramků až po jemně 
cizelované brože a přívěsky. Návštěvníky očekávají názorné informace. Kromě prohlídky dílny mohou návštěvníci 
na úvod shlédnout videoprezentaci. 
 
HARDEGG 
Je nejmenším rakouským městem. V současné době má v hraničním městě na Dyji trvalé bydliště na 80 obyvatel. 
Hardegg je pravděpodobně jediným rakouským městem, které má více domů nežli samotných obyvatel.  

 
 
Historický pohled na město 
 
 
První písemná zmínka o městě Hardeggu se 
datuje do roku 1290. Název se odvozuje od 
starohornoněmeckého slova "hard" = les, "-egg" 
= skála, kámen. V přeneseném smyslu pak 
název znamená "pevný dům v lese". V průběhu 
staletí ztratil Hardegg na významu. 
V přímém sousedství zažívalo obrovský rozmach 
plánovaně založené vinařské město Retz. Po 
skončení Třicetileté války obýval hrad, který se již 
nacházel ve špatném stavu, pouze správce. V 
roce 1764 běsnil v Hardeggu obrovský požár. 
Obyvatelé směli na opravu a výstavbu svých 
obydlí použít materiál z hradu.  
Vedle množství řemesel se v Hardeggu těšila 
velkému významu výroba sukna a obchod. 

Kromě toho se hardeggští po celá staletí pokoušeli o výrobu střelného prachu, přestože prachárna v průběhu času 
několikrát vyletěla do vzduchu.  
Na konci 19. století vtrhl do města cestovní ruch. Z Hardeggu se stalo letovisko. Letní hosté oceňovali především 
nerušenost a příjemné klima, bavili se koupáním v řece a rozvíjeli bohatý kulturní program. V roce 1929 již 
Hardegg disponoval celkem 500 hostinskými lůžky! Mezníkem se stal rok 1933 a výstavba elektrárny Vranov. Od 
toho okamžiku, kdy se z akumulační vodní elektrárny začala vypouštět voda, klesla teplota vody v létě průměrně 
na 10° Celsia a s koupáním byl konec. Druhá světová válka cestovní ruch docela ochromila.  
Po válce zbylo z Hardeggu město "na konci světa". Hraniční most přes Dyji byl uzavřen a dřevěné desky 
odstraněny. Jen obnažené traverzy vedly na druhou, sousední stranu. Na české straně hlídkovali ozbrojení vojáci. 
Houbaři, kteří nevědomky překročili státní hranici, byli zadrženi a domů se mohli vrátit až po několika dnech.  

 
 
Projížďka na loďce po Dyji 
 
 
Hardegg zažil na okraji Železné opony hospodářský 
úpadek. Protože se nedostávalo pracovních míst, 
začali mladí lidé odcházet do města a zůstali jen 
staří, kteří stejně jako dříve nabízeli ubytování v 
soukromí, protože hosty stále ještě lákalo rybaření 
na Dyji. 
Jistě si každý dokáže představit, jak obrovská vlna 
radosti se zvedla, když byl most v roce 1990 znovu 
otevřen. Od té doby cestovní ruch vzrostl na 
významu. 
  
   
 
 

 



 
 
HRAD HARDEGG 
Úzké kotlině mocně vévodí hrad Hardegg. Na základě archeologických výzkumů bylo prokázáno, že hradní 
vyvýšenina byla osídlena již od 10. století. 
První písemný záznam s názvem hradu se objevil poprvé kolem roku 1145 spolu se zmínkou o jistém Ottu von 
Hardegg. Hrad byl postaven během první poloviny 12. století v rámci zakládání řetězce hraničních opevnění, 
přičemž však nejnovější výzkumy dokazují existenci dřevěného hradu již od 10. století. 
Roku 1731 odkoupil hrabství rod pánů Khevenhüller. Dnes se hrad nachází ve vlastnictví hraběte Gotthard Pilati 
von Thassul zu Daxberg, vnuka posledního knížete Antona Sigmunda Khevenhüller-Metsch. Zchátralost hradu, 
zemětřesení a katastrofální požár obce v roce 1764 pohnul tehdejší majitele hradu ke svolení hrad zbourat a 
stavební materiál použít při obnově města. Ke konci 19. století byla za knížete Johanna Karla Khevenhüller-Metsch 
jižní a východní část hradního komplexu rekonstruována. Kolekce zbraní a upomínkové sbírky na císaře 
Maxmiliána Mexického, jehož průvodcem byl právě kníže Johann Karl, padly bohužel za oběť prvním poválečným 
událostem roku 1945. Dnes lze na hradě spatřit pouze malou vzpomínkovou výstavu o Maxmiliánu Mexickém. 
 
LESNÁ 
nejvýše položená obec vranovského panství, založena r. 1793. 
Na jihovýchodním okraji obce obnovený větrný mlýn holanského typu, v němž je zřízena vinárna. 
České muzeum motocyklů a automobilová galerie - založeno r. 1995. 
  
 


