
Rozdział 2     PERNŠTEJN  
 

Następnego dnia, to jest 11 czerwca, po solidnym śniadaniu wybraliśmy się na dłuższą wy-
cieczkę do średniowiecznego zamku Pernštejn, leżącego nieco na północny zachód od Brna. 
Przez Doubravnik dojechaliśmy do Nedvedic, tam zostawiliśmy samochód na parkingu i ru-
szyliśmy pieszo drogą lekko wznoszącą się w górę, wiodącą do widocznego już zamku.      
Po kilkudziesięciu metrach przy kolejnym parkingu zobaczyliśmy plac, gdzie czekał już 
traktorek z wagonikami, wożący turystów pod sam zamek. Skorzystaliśmy z okazji i dzięki 
temu mogliśmy szybko przekroczyć bramę zamku. Pernštejn w południowomorawskim kraju 
to jeden z najlepiej zachowanych zamków w Czechach. 

Od XIII wieku (pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z roku 1285) był siedzibą rodu Pern-
štejnów (Pernsteinów). Do XVI wieku gotycki zamek był wielokrotnie przebudowywany, w 
późniejszych wiekach nie dokonywano już większych zmian i dzisiejszy wygląd zamku od-
powiada jego postaci z tego okresu. 

Zamek Pernštejn (po czesku hrad 
Pernštejn) jest jednym z najlepiej za-
chowanych i najpiękniejszych zam-
ków gotyckich na Morawach. Zamek 
z połowy XIII wieku położony jest na 
dość wysokim i urwistym skalnym 
wzgórzu.   

Zamek Pernštejn powstał jako nowa 
siedziba rodu Medlowa, jednego z 
najznakomitszych wówczas rodów 
szlacheckich w północno-zachodnich 
Morawach.  



Do budowy zamku w czasie jego budowy i licznych modernizacji używano duże ilości mar-
muru - widać to w obramowaniach okien, drzwi, balustrad, schodów, wsporników wykuszy 
itp.  W pobliskich Nedvědicach istniał kamieniołom marmuru - co sprzyjało stosowaniu go 
przy wznoszeniu zamku. 

Nazwa rodu Pernštejnów pochodzi od 
nazwy zamku. Do największego znacze-
nia ród ten doszedł w XVI wieku.  
Do jego wymarcia doszło w XVII wieku. 
W tym czasie zamek był stopniowo roz-
budowywany zmieniając się ze średnio-
wiecznej postaci w barokową twierdzę. 
Rozbudowy zamku pochłonęły jednak 
większość majątku rodowego i pod ko-
niec XVI wieku Pernštejnowie musieli 
sprzedać zamek. Od tej pory było kilku 
właścicieli tego miejsca. 

Sentencja napisu łacińskiego 
"AETERNUS QUIA-PURUS"  to rodzinne 
motto rodu Pernstejnów "Kto wytrwa, ten 
wygrywa" - charakteryzuje ono wytrwa-
łość i ambicję członków rodu, którzy 
sprawowali wiele ważnych stanowisk.  
  

W XIV wieku zamek został poddany pierw-
szej większej przebudowie. Wtedy to nie-
wielki gród obronny przekształcony został 
w zajmującą całe wzniesienie, majestatycz-
ną dobrze ufortyfikowaną twierdzę obronną 
godnie reprezentującą swoich możnych 
właścicieli.  
Strategiczna lokalizacja twierdzy (na wy-
sokiej skale), głębokie fosy oraz wysokie 
mury obronne z wieżami skutecznie zabezpieczały i uniemożliwiały łatwe zdobycie warowni. 



Jednak gdyby to okazało się niewystarczające to 
właściciele zamku mogli ukryć się w pięciopiętro-
wej wieży Barborka, połączonej z pobliskimi za-
budowaniami tylko dwoma drewnianymi mostami.  

W XV wieku zamek dostał się we władanie rodu 
Mitroviców w którego rękach pozostawał aż do 
końca II wojny światowej.  

W roku 1645, w czasie wojny trzydziestoletniej 
zamek był atakowany przez 7 tysięcy żołnierzy 
szwedzkich. Broniony jedynie przez 200 ludzi, 
pomimo sporych zniszczeń zamek nie został 
zdobyty. Zyskał wtedy nazwę "morawskiej 
twierdzy". 

W pierwszej połowie XVII wieku w 
czasie wojny trzydziestoletniej (wy-
niszczający europejskie kraje długo-
letni konflikt zbrojny pomiędzy 
protestanckimi państwami Świętego 
Cesarstwa Rzymskiego wspierany-
mi przez inne państwa europejskie takie jak Szwecja, Dania czy Francja, a katolicką dynastią 
Habsburgów) warownia skutecznie odparła wszystkie ataki szwedzkich wojsk, potwierdzając 
w pełni swoje obronne walory.  

Ostatnia większa przebudowa zewnętrznych 
murów zamku miała miejsce w XVI wieku, 
dzięki temu do czasów obecnych zachował on 
swój charakterystyczny średniowieczny su-
rowy wygląd. Obecnie zamek Pernštejn sta-
nowi jedną z najlepiej zachowanych i najchęt-
niej odwiedzanych średniowiecznych twierdz 
na terenie Moraw. Ten gotycki z zewnątrz i 
barokowy wewnątrz zamek usytuowany został 
pośród okolicznych lasów na malowniczym 
skalnym wzgórzu.  
 

Z zamkiem związanych jest kilka miejsco-
wych podań oraz legend. Jedna z nich głosi, 
że jego komnaty zamieszkuje tajemnicza Bia-
ła Dama. Swego czasu była ona miejscową 
służką, która bardzo zaniedbywała swoje obo-
wiązki spędzając całe dnie na przeglądaniu 
się w lusterku. Kiedy przestała chodzić także i 
na msze, miejscowy mnich uznał, że musi 

przemówić jej do rozsądku. Młoda panna jednak zignorowała go zupełnie, co do tego stopnia 
rozzłościło zakonnika, że przeklął ją na wieki. Jej duch po dziś dzień błąka się po zamkowych 



zakamarkach i korytarzach. Turystki odwiedzające zamek powinny bacznie uważać na lustra, 
bowiem ta która spojrzy w jakieś, w ciągu roku utraci całą swą urodę. 

Do parkingu w Nedvedicach, u podnóża zamkowego wzgórza, wróciliśmy na piechotę, 
schodząc na dół piękną, leśną ścieżką.    

Wracając do Rasovic, gdzie mieliśmy swoja bazę wypadową, zatrzymaliśmy się po drodze w 
Doubravniku, niewielkim ale bardzo ładnym miasteczku w powiecie Brno, w kraju południo-
womorawskim. Według danych z dnia 1 stycznia 2014 Doubravnik liczył 808 mieszkańców. 
Zjedliśmy tam przepyszny obiad, podlany bardzo dobrym piwem.    

 

A oto co napisała o zamku pani inż. arch. Nadĕžda Goryczková, Dyrektor generalny 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w broszurze zatytułowanej „Cesty za renesanci”, 
wydanej w Kromĕřižu w 2017 roku:  

Średniowieczny zamek Pernstejn, ko-
lebka jednego z najsłynniejszych i naj-
silniejszych rodów na ziemiach Korony 
Czeskiej, przeszedł skomplikowane 
losy od chwili jego powstania w poło-
wie XIII wieku. Największa rozbudowa 
zamku nastąpiła po pożarze w 1460 ro-
ku w czasach gdy ziemiami tymi władał 
Jan I z Pernstejna. Wtedy zamek zyskał 
swój obecny późnogotycki wygląd. 
Za życia innego pana, Wilema II, który 
stał się najbogatszym i najpotężniej-
szym mężem królestwa, rodzina władcy 

przeniosła się do wschodnich Czech, głównie do nowej siedziby w Pardubicach, gdzie 
Pernstejnowie zbudowali duży zamek z elementami w stylu renesansowym. 
Działalność budowlana ponownie zaczęła się na zamku pod koniec życia Wilhelma II lub w 
pierwszych latach panowania jego syna Jana II z Pernstejna. Około połowy lat dwudziestych 
XVI wieku do zamku dobudowano nowy, dwukondygnacyj-ny renesansowy pałac, który 
zakończył rozbudowę. 
Nowo zbudowane skrzydło z przestronnym salonem na pierwszym piętrze i salonami na ko-
lejnym piętrze, przypomina projekty architektoniczne królewskiego budowniczego Benedykta 
Rieda, działającego w późnym okresie gotyckim. 



Wygodny i jasny pokój w bezpośrednim 
sąsiedztwie salonu rycerskiego, wyposażony w 
piec kaflowy, lub zachowany malowany sufit z 
baldachimem, zapowiada już nadejście nowej 
epoki, w swym ogólnym tonie zapowiada nowy, 
renesansowy styl życia. 
Nowy pałac reprezentuje jeden z pierwszych 
przejawów tego stylu w morawskim środowisku, a 
jednocześnie stanowi dowód zaawansowanej 
kultury budowlanej w pierwszych latach wła-dzy 
Habsburgów. Mniej więcej w tym samym czasie, 
prawdopodobnie z udziałem tych sa-mych 
włoskich architektów, zbudowano także rodzinną 
świątynię Pernsteinów  w pobliskim Doubravniku. 
 

 


