
Otevírací doba:
pondělí až pátek: 09:00 - 12:00 hod., 14:00 - 17:00 hod.
sobota, neděle a svátek: 14:00 - 17:00 hod.

Po předchozím objednání je kdykoliv možno zorganizovat 
prohlídku pro skupinu od 8 osob.

Ceny vstupného:
 dospělá osoba   € 4,--
 senioři, studenti   € 3,--
 děti 6 - 15 let   € 1,--
 rodinné vstupné   € 6,--

 mimořádné výstavy  € 2,--

Naši stálou nabídku doplňují nejrůznější mimořádné výstavy, 
odborné prohlídky, zvláštní akce a muzeálně-pedagogické 
aktivity pro děti a mládež. 

Zámecké muzeum kraje Mühlviertel ve Freistadtu
Schlosshof 2, 4240 Freistadt
Telefon: +43 (0)7942/72274
http://www.museum-freistadt.at
e-mail: schlossmuseum.freistadt@gmx.at
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kraje M
ühlviertel ve FreistadtuTuristický svaz kraje Mühlviertel-Kernland

Tel. +43 (0)7942/75700
e-mail: kernland@oberoesterreich.at
http:\\www.muehlviertler-kernland.at

Měšťané ve středověku získávali své bohatství na jedné straně 
díky obchodu, na straně druhé pak díky řemeslům. Výjimkou 
nebyly obchodní kontakty do celé Evropy, např. do Benátek, 
Norimberka nebo Krakova. Jako doklad tohoto úspěšného 
období jsou vystaveny váhy a závaží, cechovní truhlice a 
tovaryšská osvědčení.

V trvalé expozici muzea si můžete prohlédnout rovněž kera-
mické výrobky z bývalé hornorakouské továrny na keramiku 
v St. Peteru u Freistadtu. V této továrně se v letech 1921 až 
1959 výráběla užitná a dekorativní keramika. 

V dalším oddělení 
se dozvíte více o 
textiliích, oděvech, 
modrotisku, 
výrobě klobouků a 
výšivkách z pavího 
peří.



V zámku, který byl ve 14. století vybudován na 
severovýchodním okraji města Freistadtu, se dnes 
vedle několika veřejných úřadů nachází i Zámecké 
muzeum kraje Mühlviertel. Muzeum umožňuje získat 
dobrý přehled o kultuře a historii kraje Mühlviertel i 
města Freistadtu.

Rozsáhlé sbírky lze celkově rozčlenit do pěti tema-
tických skupin: 

- národopis kraje Mühlviertel
- řemesla a obchod
- historie města, běžný život v minulosti 
- podmalba na skle a keramika 
- historie celnictví a finančnictví 

Těžištěm muzejní expozice je také takřka 800letá 
historie města Freistadtu, která je dokumentována 
pomocí původních předmětů, např. nádoby na smůlu, 
kamenných koulí nebo hákovnic. Novinkou je sbírka 
vztahující se k historii celnictví a finančnictví, která 
byla k muzeu přičleněna. Ta disponuje vlastními 
výstavními prostorami. Díky ní došlo k doplnění a 
ucelení historie kraje Mühlviertel, jež byl po dlouhý 
čas hraničním regionem.

Z 50 m vysoké strážní věže se naskýtá překrásný pohled 
na město a jeho okolí. Ve věži se nacházejí prostory 
muzea, které dokumentují historii města, národopis a 
řemesla. Na vrcholu strážní věže se nachází původně 
zařízená obytná místnost a působivý ochoz ve výši 35 
metrů. Zde pracoval věžník, který byl strážcem města a 
tvořil součást obranného systému středověkého města. 

Rozsáhlým textilním sbírkám muzea bude věnován větší 
prostor. Bude zde prezentována tvorba učňů, např. pásky 
s nápisy a zkušební práce, úplná kolekce z dílny švadleny 
šijící jemné bílé prádlo a výrobky modrotiskové dílny.

Sloupový sál, původně stáj pro koně, byl postaven v roce 
1588 a používá se jako mimořádný výstavní prostor. 

Malá obec Sandl byla v první polovině 19. století 
střediskem výroby podmaleb na skle, takže se označení 
“Obrázky na skle ze Sandlu” stalo odborným termínem v 
národopisu.

Ve sbírkách Zámeckého 
muzea kraje Mühlviertel 
najdeme rovněž věcné 
svědky historie práva, 
např. úřední tabule, 
tržní řád a doklady k 
mýtu za užívání cest a 
silnic.

V krejčířské dílně jsou vystaveny nástroje, vzory střihů i 
hotové šaty.

Podstatné informace k historii středověkých řemesel 
se dozvíte v cechovní místnosti, v níž jsou vystaveny 
cechovní truhlice, cechovní znaky a vývěsní štíty, cechovní 
korbele a doklady k ranným řemeslům.

V bývalé zámecké kapli je umístěno okolo 300 podmaleb 
na skle, které pocházejí převážně ze Sandlu a z Buchersu. 


