
Rozdział 3    SLAVKOV U BRNA   
 

Choć z Rasovic do Slavkova mieliśmy bardzo blisko ale jakoś nie spieszyliśmy się ze zwie-
dzaniem tego miasteczka i znajdującego się tam pałacu. Wszyscy wiedzieliśmy oczywiście, 
ze jest to dawne Austerlitz, miejsce gdzie w pobliżu miała miejsce jedna z najsłynniejszych 
bitew w historii Europy, w której Napoleon pokonał połączone wojska cesarzy Austrii i Rosji.    

 Sławków położony około 20 km na 
wschód od centrum Brna liczy blisko 
6000 mieszkańców. 

Na polach pomiędzy Sławkowem a 
Brnem rozegrała się w grudniu 1805 
roku jedna z najważniejszych bitew 
wojen napoleońskich, bitwa pod 
Austerlitz, zwana także "bitwą trzech 
cesarzy". Poległych żołnierzy upamięt-
nia m.in. Pomnik Pokoju na Wzgórzu 
Prackim znajdujący się kilkanaście 
kilometrów od Sławkowa. 

Dawna miejscowość Austerlitz znana jest na całym świecie jako miejsce słynnej bitwy. 
Miejsce, w którym Napoleon świętował swój największy triumf. Miejsce kojarzone też z pra-
wie pięćdziesięcioma tysiącami poległych żołnierzy. 2 grudnia 1805 roku starły się tam naj-
większe potęgi europejskie - Francja, Austria i Rosja. Chociaż przewaga liczebna była po 
stronie sojuszniczych armii cesarzy Franciszka I i Aleksandra I, to cesarz Napoleon następne-
go dnia z balkonu zamku w Sławkowie ogłosił swój triumf wiwatującym żołnierzom fran-
cuskim. Trzydzieści lat później, w 1836, okolicę nawiedziła epidemia cholery, powtórzyła się 
ona jeszcze w 1866. Pamięci ofiar poświęcony jest mały pomnik ustawiony w pobliżu drogi 
do sąsiedniej wsi Křenovice, obok podobnego, upamiętniającego ofiary bitwy pod Austerlitz. 

Ale miejsce to ma znacznie bogatszą historię, sięgającą starożytności a nawet samych począt-
ków osadnictwa ludzkiego na Morawach. Slavkov leżał na przecięciu starożytnych szlaków 



handlowych prowadzących od Morza Śródziemnego do Bałtyku i z zachodu na wschód. 
Świadczy o tym znalezisko rzymskich monet z czasów panowania cesarza Teodozjusza II 
(lata 408–450 n.e.) i Juliusza Waleriusza Majora Maioriana (457-461 n.e). Znaleziono także 
ślady osad celtyckich i rzymskich z okresu migracji narodów oraz ślady osadnictwa słowiań-
skiego. Sensacją było znalezienie monety króla Anglii Knuta Wielkiego (1016-1035), pocho-
dzącej z mennicy londyńskiej. W X i XI wieku dolina Litawy była już bardzo zaludniona. 
Nie jest wykluczone, że jak mówi legenda, Węgrzy nazywali Slavkov „Téhérvár” lub „Bel-
grad” (Białe Miasto), w czasach kiedy dokonywali inwazji na Morawy, co wskazywałoby na 
istnienie już wtedy solidnej osady wapienno-kamiennej. Osada ta została zniszczona podczas 
późniejszych wojen i zastąpiona nową siedzibą (Novosedlice), powstałą w czasie kolonizacji 
tego obszaru przez rycerzy niemieckich. Terytorium to darował im margrabia morawski i 
książę czeski Vladislav I Jindřich (Władysław Henryk) pod koniec lat 90-tych XII wieku. 
Zakon stopniowo zbudował tutaj jedną z najlepiej prosperujących komandorii na Morawach. 
Wśród majątków zakonu o osadzie wspomina dokument wydany przez króla Wacława I w 

1237 roku. 
 W obrębie podzamcza na skrzyżo-
waniu dawnych szlaków handlo-
wych zaczęła rosnąć osada pań-
szczyźniana, która zapoczątkowała 
ulicowy układ Sławkowa. Do cze-
skich osadników stopniowo dołą-
czali też Żydzi, którzy zbudowali 
własne getto. Połączenie społeczno-
ści chrześcijańskiej i żydowskiej 

zaowocowało silną aglomeracją gospodarczą wyniesioną w 1416 roku przez króla Wacława 
IV do rangi miasta. Slavkov był wtedy otoczony solidnym systemem murów miejskich z czte-
rema bramami. Jego centrum było prawdopodobnie tam, gdzie teraz stoi pałac. Znaczenie 
miasta wzmocniło postawienie gotyckiego kościoła św. Jakuba Większego, wspomnianego 
już w 1322 roku, oraz przylegającej do niego wieży miejskiej, która służyła też jako dzwonni-
ca. Jednak w XVIII wieku oba budynki były już bardzo zaniedbane. Kościół parafialny zawa-
lił się częściowo w lipcu 1757 roku i został zamknięty. Kiedy rozpoczęto budowę południo-
wej części zamku został rozebrany. Wieża spłonęła w 1762 roku i została zburzona w 1770 r.  
W ten sposób budowa południowej części zamku usunęła pierwotne, historyczne centrum 
miasta, a jego funkcję przejął dzisiejszy plac Franciszka Palackiego.  

 Pałac w Sławkowie jest jedną z najstarszych siedzib szlacheckich na Morawach. Pierwsze 
pisemne wzmianki o pałacu pochodzą z XIII wieku kiedy istniała tam komandoria zakonu 

krzyżackiego. W miejscu dzisiejszego 
barokowego pałacu wcześniej stał 
zbudowany na początku XIII wieku 
zamek rycerzy niemieckich – komtu-
ria, wymieniona w 1237 roku. 
Fragmenty tamtego budynku miesz-
kalnego i okrągłej wieży schodowej 
zachowały się pod północnym skrzy-
dłem barokowego zamku i pod dzie-
dzińcem zamkowym. 
W XVI wieku, kiedy tymi ziemiami 
władał Oldřich III z Kounic, na star-
szych fundamentach rozpoczęto bu-
dowę nowego pałacu. Od tego czasu 



przez ponad cztery stulecia historia sławkowskiego zamku związana była ze starą, morawską, 
szlachecką rodziną Kouniców (w niemieckiej pisowni Kaunitz), która w swoim herbie miała 
symbol lilii wodnej. W 1509 roku Oldřich z Kounic nabył dwór i pałac Austerlitz, po czym 
uczynił go główną siedzibą rodu. Aktywność rodziny Kouniców (Kaunitzów) w Sławkowie 
spowodowała rozwój działalności budowlanej, wsparcie rzemiosła, utworzenie pierwszej 
manufaktury i ogólny rozwój  regionu.  

 W końcu XVI wieku zbudowano renesansowy, czteroskrzydłowy pałac z arkadami i potężną 
okrągłą wieżą. Fragmenty murów fundamentowych zachowały się w piwnicach północnego i 
zachodniego skrzydła zamku. 
W kolejnym stuleciu dokonano rozbudowy zamku. Zleceniodawcą był Dominik Ondřej z 
Kounic (Dominik Andreas von Kaunitz), żyjący w latach 1654–1705, który pracował jako dy-
plomata i aktywnie uczestniczył w życiu politycznym imperium Habsburgów i był głównym 
motorem rozwoju biznesu i gospodarki. To on pod koniec XVII wieku zainicjował wielką 
barokową przebudowę renesansowej siedziby rodziny Kouniców w Sławkowie. Zadanie zbu-
dowania reprezentacyjnej rezydencji powierzono włoskiemu architektowi Domenico 
Martinellemu z Lukki. Martinelli zaprojektował nowy barokowy budynek w stylu tzw. baroku 
naddunajskiego. Projekt oprócz zamku obejmował też przebudowę większej części miasta z 
nowym kościołem parafialnym.  
Budynek zamku został zaprojektowany na planie przypominającym kształt litery U. Dziedzi-
niec pierwotnie miał być zamknięty bramą wejściową, gdzie całą przestrzeń uzupełniają teraz 
półkoliście stajnie. Budynek otaczała fosa obudowana murem, dzięki czemu nad siecią skle-
pionych piwnic można było stworzyć parter wychodzący na ogród. Budowę rezydencji rozpo-
częto w ostatnich latach XVII wieku pod nadzorem miejscowych mistrzów murarskich i oka-
zjonalnych inspekcji Martinellego. W pierwszym etapie zbudowano środkowo-zachodnie 
skrzydło z masywnie wydłużonymi narożnikami. Zachodnią fosę przykrył pośrodku most z 



kilkoma stopniami, pokonującymi różnicę wysokości między parterem zamku a parterem 
ogrodowym. Cofnięta, centralna fasada została podkreślona na pierwszym piętrze nad mo-

stem przez balkon wychodzący na ogród z centralnego 
pokoju na pierwszym piętrze zachodniego skrzydła. 
Niskie okna poddasza równoważył szereg okien piw-
nicznych, w większości zaślepionych.   
Wnętrze charakteryzowały dwie osobne klatki schodowe i 
duży prostokątny przedsionek z masywnymi kolumnami 
na parterze. Projektanci wnętrz byli także artystami włos-
kimi. Freski namalował Andrea Lanzani, który ściśle 
współpracował z gipsiarzem Santinem Bussi. Rzeźby w 
zamku i parku zostały stworzone przez Giovanniego 
Giulianiego. 
Dominik Ondřej, inicjator barokowej przebudowy zamku 
w Sławkowie, zmarł w 1705 roku. W tym czasie z grub-
sza ukończono jedynie zachodnie skrzydło.  
 
Następcą i spadkobiercą rodowym Dominika Andrzeja 
został jego syn, Maksymilian Oldřich, hrabia Rietbergu 

(Maximillian Hulderich von Kaunitz), żyjący w latach 1879-1746, który w 1720 roku został 
gubernatorem prowincji morawskiej (moravský zemský hejtman).  

Po 1720 roku hrabia skoncentro-
wał się na ukończeniu zamku. 
Znalazł następcę autora pierwot-
nej aranżacji budynku -
Martinellego we włoskim archi-
tekcie Ignácio Valmagginim.  
Valmaggini dokonał pewnych 
fundamentalnych zmian w  pier-
wotnych planach. Potrzeba du-
żej, reprezentacyjnej sali i efek-
townej elewacji wejściowej z 
dziedzińcem honorowym wyma-
gała wprowadzenia znaczących 
zmian w budowie pałacu. 
Wysiłki mające na celu zwięk-
szenie reprezentacyjnego wyglą-
du dziedzińca doprowadziły do 

rozbudowy końców skrzydeł bocznych. Stworzyło to duży obszar wejściowy. Valmaggini 
dokonał powyższych zmian w 1731 roku. Na początku lat trzydziestych ukończenie tych prac 
powierzono budowniczemu Václavowi Petruzzi. 
Maxmilián Oldřich nie dożył ostatecznego zakończenia wystroju elewacji zamku.  
Zasługi w dokończeniu budowy całego zamkowego kompleksu ma jego syn, książę Václav 
Antonín Kounic-Rietberg (Wenzel Anton von Kaunitz), żyjący w latach 1711-1794. To naj-
ważniejszy i najznakomitszy przedstawiciel rodziny Kouniców. Doświadczenie i umiejętności 
zdobyte podczas studiów na uniwersytetach w Wiedniu i Leiden, oraz podczas licznych po-
dróży po Europie, zapewniły mu prestiżowe stanowisko kanclerza w służbie aż czterech wład-
ców habsburskich.  
W 1764 roku został księciem Rzeszy. Był ministrem stanu, kanclerzem Marii Teresy, Leopol-
da II, Józefa II i Franciszka II.  



Krótko po tym, jak przejął po ojcu posiadłość rodową, stanął już cały główny budynek, w tym 
skrzydło południowe. Najstarsza, zachodnia fasada, została zwieńczona dopasowaną architek-
tonicznie kopułą. Zewnętrzna część nowo wybudowanych części została dostosowana do za-
chodniej fasady Martinellego. Wewnątrz jednak dominowały już elementy klasycystyczne. 
Dawne bogactwo dekoracji sztukatorskich i freskowych zostało zastąpione liniowym podzia-
łem dużych powierzchni i drobną dekoracją. Maksimum uwagi poświęcono środkowej owal-
nej sali, w której fresk - iluzoryczny obraz wykonał w 1767 roku austriacki malarz Josef 

Pichler. Kanclerz Kounic (von Kaunitz) zakończył 
także konwersję dawnej jadalni na Salę Przodków, 
gdzie umieścił portrety swoich rodziców, dziadków i 
żony przedstawionych w naturalnej wielkości. 
Ostatnią pracą w pałacu była dekoracja kaplicy pała-
cowej - św. Krzyż, wykonana również przez Pichlera 
w 1769 roku. 
 
Jednym z ostatnich członków rodziny był Václav Robert hrabia z Kounic (Wenzel Robert von 
Kaunitz), żyjący w latach 1848-1913. Na początku swojej kariery pracował jako członek Ra-
dy Rzeszy, propagując interesy polityczne narodu czeskiego. Stał się ważnym patronem stu-
dentów, którym podarował swój pałac na Placu Żerotińskim w Brnie i zlecił budowę kole-
giów uniwersyteckich. 

Po wygaśnięciu linii rodu Kouniców zamek przeszedł w ręce rodu Pálffy. 26 kwietnia 1945 
roku Armia Czerwona wyzwoliła miasto, tracąc w walkach z Wehrmachtem kilkunastu żoł-
nierzy, których zbiorowy grób znajduje się w parku opodal tutejszego pałacu. Po drugiej 
wojnie światowej rezydencja stała się własnością państwa Czechosłowacji. 
 

Mówiąc o pałacu w Slavko-
vie nie sposób nie wspom-
nieć o zamkowym parku.   

Pierwotnie wokół zamku był 
renesansowy ogród. W cza-
sie rządów Dominika Ondře-
ja Kounica, który zainicjo-
wał barokową przebudowę 
zamku, i pod przewodnic-
twem holenderskich eksper-
tów, powstał park skompo-
nowany w stylu francuskich 
ogrodów barokowych - 
około 1700 roku założono 



parter kwiatowy z dwoma basenami, fontanną Petra Williama i oranżerią (nazywaną kasy-
nem), ozdobioną freskami Andreya Lanzaniego. Dla tej oranżerii zaprojektowano także 
szereg rzeźb Giovanniego Giulianiego i Ignáca Lengelacha, przedstawiających głównie 
mitologiczne istoty i alegorie. Pierwotny park nie przetrwał do naszych czasów. 

W kolejnym etapie budowniczy Václav Petruzzi, odpowiedzialny za budowę zamku, a także 
kontynuację prac w parku pałacowym, opracował plan połączenia placu parkowego z pała-
cem. Dostęp do placu otworzył most obejmujący fosę z kilkoma stopniami. Plac ozdobiono 
rzędami drzew. Po bokach znajdowały się dwa baseny, rozmieszczone wzdłuż głównej osi i 
cztery fontanny z labiryntem oraz zbiornik wodny z kanałami biegnącymi przez całą długość 
ogrodu wzdłuż osi wzdłużnej. Václav Antonín, książę Kounice i Rietberg, niewątpliwie naj-
bardziej przyczynił się do ukończenia całego kompleksu pałacowego. Kilka lat po przejęciu 
jego majątku nie tylko ukończył przebudowę zamku, ale także ukończył ogólny wygląd parku 
zamkowego, który powiększył się kosztem zburzonych budynków kościoła parafialnego św. 

Jakub i miejskiej wieży. 
Główny plac rozciąga się te-
raz wzdłuż osi poprzecznej z 
trzema fontannami. 
Wybudowano przejście na 
zboczu między górną, i dolną 
częścią ogrodu. Długi kanał 
został przekształcony w sys-
tem trzech pól. Plac ozdobił 
zestaw rzeźb i waz. 
Wszystko zostało harmonij-
nie połączone  z otaczającym 
park krajobrazem miasta za 
pośrednictwem alei drzew. 

W drugiej połowie XVIII wieku w parku zamkowym umieszczono małe budynki ogrodowe 
(parasol - ptaszarnię) i zachowaną chińską altanę. W pierwszej połowie XIX wieku ogród zo-
stał przekształcony w park angielski, zieleń zaprojektowano po bokach głównej osi podłużnej. 

Baseny zostały u-
sunięte, a baroko-
we rzeźby prze-
niesione na dzie-
dziniec zamkowy. 
Niektóre z nich 
pozostały jednak 
w nowo powsta-
łych romantycz-
nych zakątkach. 
Przejście z dol-
nego do górnego 
ogrodu zmieniono 
na trawiasty stok, 
regularne rozwią-
zanie górnego pla-
cu całkowicie 
zniknęło. 



Wreszcie, w latach siedemdziesiątych XX wieku miała miejsce wielka przebudowa parku, 
która opierała się między innymi na projekcie z 1774 roku i przywróciła mu dawny barokowy 
wygląd. Centralnym motywem kompozycji architektonicznej są dwa baseny ogrodowe zain-

stalowane na osi zachod-
niego wejścia z parą 
zbiorników wodnych u-
sytuowanych symetrycz-
nie poza osią. 
Uzupełnieniem tej prze-
strzeni są swobodnie 
rozmieszczone  rzeźby 
barokowe o tematyce 
mitologicznej na coko-
łach ozdobionych kartu-
szami i medalionami, 
przeniesione z dziedziń-
ca z powrotem do parku 
zamkowego. Ściśle zor-
ganizowaną kompozycję 
geometryczną ozdabiają 
i ożywiają  samotne sku-
piska drzew iglastych i 
liściastych. 
 

Park zamkowy stanowi 
integralną część całego 
zespołu zamkowego i 
jest jednym z najważ-
niejszych historycznych 
ogrodów na Morawach. 
Jego powierzchnia 
wynosi 15,5 ha.  

 
Odrestaurowany park zamkowy został otwarty z okazji sympozjum UNESCO na temat 
barokowych ogrodów, które odbyło się we wrześniu 1977 roku. Od 1996 roku z tyłu parku 
znajduje się 6-dołkowe pole golfowe, które ciągnie się za północną ścianą zamku. Park 
obejmuje również ogrodnictwo, szklarnie i tak zwane „pańskie szkółki” Panšula, gdzie 
uprawiano sadzonki do parku i lasu Kouniców. 

W 2005 r. Rozpoczęto 
sadzenie drzew. Dodano 
tułów z lipowych alejek, 
tworząc przejście do 
wąskiej części alei na 
dole parku, a lewe kółko 
wokół pawilonu 
kasztanowca chińskiego 
zostało niedawno 
zasadzone. 
W 2018 r. Rozpoczęła się 
naprawa rzeźb i trwa do 
dziś. 


