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W sąsiedztwie Velehradu znajduje się bardzo interesujące miejsce, w którym można 
zwiedzić prawdziwe skarby architektury romańsko gotyckiej, renesansowej i barokowej. 
Mowa o miejscowości Buchlovice.  Buchlovice (niem. Buchlowitz) to miasteczko w po-
wiecie Uherské Hradiště, które w styczniu 2012 roku liczyło zaledwie 2487 mieszkań-
ców. W miasteczku tym znajduje się stary królewski zamek obronny oraz barokowy 
kompleks składający się z dwóch budynków pałacowych i dużego parku.  

 

Aby być w zgodnie z chronologią zacznijmy od śre-
dniowiecznego zamku Buchlov.  
Jest to zamek królewski położony w niewielkim pa-
śmie górskim Chřiby, na wysokości 540 m nad pozio-
mem morza, około 6 km od Buchlovic. Drzewostan 
otaczający zamek składa się głównie z grabów i la-
sów bukowych.  
Początki zamku sięgają pierwszej połowy XIII wie-
ku. Został założony przez króla czeskiego jako strategiczna, obronna forteca strzegąca traktu 
handlowego oraz jako ośrodek władzy sądowniczej sprawowanej w imieniu króla przez bur-
grabiów. Aż do XV wieku nigdy nie został zdobyty. 
Najstarszy zamek tworzyły wieże obronne z domem 
mieszkalnym, pałacem i kaplicą. Zachodnia wieża, 
nieco wyższa, pełniła również funkcję bramy wjaz-
dowej. W 1468 roku Buchlov został zdobyty i uszko-
dzony przez Węgrów Macieja Korwina; między in-
nymi destrukcji uległa wówczas pierwotna kaplica 
zamkowa. Zniszczenia te stały się impulsem do prze-
prowadzenia późnogotyckiej przebudowy, która cią-
gnęła się aż do połowy XVI wieku. Zamek zarzą-
dzany był przez służące królowi rodziny szlacheckie 
aż do XVI wieku. Pod koniec XV wieku zarządzali 
nim panowie z Cimburka, którzy zbudowali repre-
zentacyjną salę rycerską w stylu późnego gotyku. 
W 1520 roku zamek przeszedł w ręce prywatne i od 
16 do 18 wieku zamek był własnością możnych mo-
rawskich rodzin: Žerotínów, Zástřizlów, Petřvaldských z Petřvaldu i Berchtoldów.  



Gruntowną przebudowę zamku przeprowadził książę Jan Ždánský z Zástřizel zmieniając 
nieco jego romańsko-gotycki styl na renesansowy w latach 1540-1558.  
Żdańscy rozbudowali zamek w imponująca rezydencję mieszkalną. Umocniono wówczas 
także dolną cześć założenia dobudowując nową basztę zwaną Wieżą Anielską. Rodzina 
Ždánských zaangażowała się jednak na początku XVII wieku w powstanie narodowe i po 
1620 roku utraciła majątek w wyniku konfiskat, a zamek od 1644 roku przeszedł na własność 
rodu z Petřvaldu.  

Kolejne prace budowlane były prowadzone w stylu renesansowym i barokowym ale mimo 
wysiłków nowych właścicieli, aby zaadaptować średniowieczną warownię do XVIII-wiecz-
nego stylu życia, zamek nie spełniał nowych wymagań i stopniowo cieszył się coraz mniej-
szym zainteresowaniem. Od 1751 roku budowla pozostawała nawet niezamieszkana, lecz 
szczęśliwie nie popadła w ruinę i dotrwała do 1945 roku, kiedy to została znacjonalizowana z 
przeznaczeniem na muzeum.  
Zamek jest własnością państwa i jest zarządzany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. 

 
Wycieczki zazwyczaj przechodzą od „li-
powego drzewa niewinności”, przez 
czarną kuchnię, studnię zamkową, zbro-
jownię lub barokową sypialnię i kolek-
cję książąt Berchtoldów, do pokoju mu-
mii lub wieży widokowej. W zamko-
wych murach od połowy XIX wieku 
działa muzeum założone przez braci 
Berchtoldów . Dla gości udostępniona 
jest także wieża z której rozpościera się 
przepiękna panorama okolicy. W po-
bliżu zamku (około 3 km) na okolicz-
nym szczycie znajduje się wybudowana 
w XIII wieku kaplica św Barbary.  
 

Znaczenie zamku polega na unikatowym 
zachowaniu oryginalnych elementów ar-
chitektonicznych poszczególnych kon-
strukcji. Jest przykładem przekształcania 
surowego gotyckiego zamku w wygod-
ny dwór renesansowy. 
 



Najstarsze założenie składało się z nieregularnego 
obwodu grubych murów otaczających dziedziniec 
o kształcie zbliżonym do owalu o wymiarach 49 x 
35 metrów.  Pierścień obwarowań dostosowano 
do formy terenu skalistego wzniesienia. Po stronie 
zachodniej i wschodniej w linii murów wznie-
siono czworoboczne, masywne wieże.  

Wieża wschodnia była nieco mniejsza, 
posiadała wymiary 8,8 x 10 metrów i gó-
rowała nad drogą dojazdową do zamku. 
Wieża zachodnia o wymiarach 10 x 10 
metrów miała mury grube na 3 metry, 
przyziemie sklepione kolebkowo i piętra z 
płaskimi stropami. Zapewniała ochronę 
położonej obok bramy prowadzącej na 
dziedziniec.  

 
Pomiędzy wieżami po południowej stronie dosta-
wiono główny budynek mieszkalny, który miał 
płaskie, drewniane stropy i dużą salę na piętrze, 
oświetlaną ostrołukowymi oknami. Mniejsza za-
budowa znalazła się po stronie północnej i być 
może tam znajdowała się również zamkowa kuch-
nia.   
Pod koniec XIII i w XIV wieku powiększeniu ule-
gła zabudowa mieszkalna po stronie północnej i 
południowej, gdzie umieszczono wysunięty w kie-
runku skarpy ryzalit, wzmocniony w przyziemiu 
dwiema przyporami. Na jego piętrze zbudowana 
została kaplica zamkowa. Zamek otrzymał także 
zewnętrzny, niższy obwód murów obronnych. 
Wzdłuż nich poprowadzono nową drogę dojaz-
dową na główny dziedziniec. 
Przebudowa późnogotycka doprowadziła do obni-
żenia wieży wschodniej i połączenia jej z dawnym 
ryzalitem kaplicznym w nową, czworoboczną, 



bardzo masywną konstrukcję. Dawny wjazd na dziedziniec otrzymał nową smukłą wieżę i 
ostatecznie powstał późnogotycki ciąg budynków z komnatami zwieńczonymi sklepieniami 
krzyżowo – żebrowymi i sieciowymi, z których wyróżnia się tak zwana Sala Rycerska. W 
północno – wschodniej części usytuowano nową kaplicę (z powodu zniszczenia kaplicy wcze-
snogotyckiej w trakcie walk z 1468 roku) ze sklepieniem krzyżowo – żebrowym i prezbite-
rium umieszczonym w wykuszu.  

Zamek jest obecnie jedną z najlepiej zachowanych średniowiecz-
nych budowli na terenie Moraw. Jego pierwotny wygląd jest czy-
telny, pomimo późniejszych renesansowych i barokowych prze-
kształceń.  
 
Wróciliśmy do samochodu pozostawionego u podnóża zamku 
obok pomnika Jana Nepomucena. Z parkingu można udać się na 
zamek albo do kaplicy świętej Barbary na sąsiednim wzgórzu. 
Tam już nie dotarliśmy – zabrakło czasu – tym bardziej, że nie 
znając jeszcze historii tych miejsc, jadąc z Velehradu najpierw 
trafiliśmy nie do zamku Buchlov lecz do pałacu Buchlovice poło-
żonego w centrum tej miejscowości 

.    

 
Historia pałacu Buchlovice jest ściśle związana ze starym zamkiem Buchlov, który jednak 
pod koniec XVII wieku stawał się dla jego właścicieli coraz bardziej niewygodny. Dlatego 
Jan Dětřich z Petřwaldu postanowił zbudować nowy, bardziej komfortowy pałac. Ród 
Petřvaldów w ciągu kilku pokoleń wyrósł na najbogatszych właścicieli ziemskich. Stało się 
tak dzięki zręcznej polityce gospodarczej a także dzięki korzystnym małżeństwom, które 
otworzyły im drogę do najwyższych urzędów wojewódzkich. Pałac Buchlovice został zbudo-
wany jako kopia włoskiej willi w stylu barokowym, przez Domenico Martinellego. Jest to je-
den z najbardziej romantycznych budynków w Czechach. W 1800 roku stał się własnością 
hrabiów Berchtoldów, a od roku 1945 pałac jest otwarty dla turystów. 



Budowę zamku-pałacu rozpoczął tuż przed 1700 rokiem bogaty i szlachetny hrabia Jan Dě-
třich Petřvaldský, który zamierzał wznieść pałac jako wspaniały dar dla swojej żony Agnes 
Eleonory z włoskiej rodziny Collona. Być może dlatego jeden z wiodących ówczesnych wie-
deńskich architektów zamówił włoskie plany w stylu tak zwanej willi rustica.  

W rezultacie wielokrotnie 
przerabianej koncepcji archi-
tektonicznej powstał naj-
czystszy przykład włoskiej 
barokowej willi w Europie 
Środkowej. Od samego po-
czątku wokół zamku-pałacu 
zbudowano piękny baroko-
wy  ogród, który zachwyca i 
zadziwia swoim pięknem  
współczesnych turystów. 

Pałac w Buchlovicach jest 
uważany za jeden z najważ  
niejszych, wysokiej jakości 
przykładów morawskiej ar-
chitektury barokowej. W 
pierwotnym założeniu miała 
to być willa rustica – wiejska 
rezydencja, otoczona syme-
trycznie rozmieszczonymi 
budowlami użytkowymi wo-
kół dużego dziedzińca.  
 

Drugi etap budowy zamku, 
związany z hrabią Karlem 
Petřvaldskim, zmienił tę 
koncepcję. Hrabia chciał 
stworzyć raczej „willa subur-
bana”, czyli letni dom w o-
grodzie. Do upiększenia re-
zydencji przyczynił się na 
pewno także szambelan ce-
sarski Bernard Jan z 
Petřvaldu, który wprowadził 
w pałacu kolejne, barokowe 
modyfikacje. W czasie jego 
panowania powstał również 
barokowy ogród z oranżerią. 
W efekcie, w wyniku prac 
prowadzonych do 1794 roku, 
powstał pałac stworzony w 
najlepszym stylu baroko-

wym. Po wczesnej śmierci hrabiego Bernarda właścicielką Buchlova i Žeravic została jego 
młodsza siostra Maria Theresa. W 1744 roku poślubiła Prospera hrabiego Berchtolda z 
Uherčic. Kiedy spadając z konia zabiła się w pobliżu zamku Buchlov, majątek przejęła starsza 
siostra hrabiego Bernarda i Marii Teresy z Petřvaldu- Agnes Eleonora.  



Hrabina Anežka Eleonora z Petřvaldu  zmodyfikowała otaczający ogród i wnętrza zamku ko-
rzystając z usług brneńskiego rzeźbiarza Ondřeja Schweigla. Zarządzała pałacem i majątkiem 
Buchlova aż do swej śmierci w roku 1800. Wtedy majątek trafil w ręce rodu Berchtoldów.  
 

Ponieważ do końca życia po-
została panną, cały majątek 
pozostawiła siostrzeńcowi, 
hrabiemu Leopoldowi Ber  
chtoldowi.  
 

Bardzo ciekawą postacią był 
potomek Leopolda - Zygmunt 
I hrabia Berchtold. W czasie 
„Wiosny Ludów”, w rewolu-
cyjnym roku 1848, należał do 
tych, którzy otwarcie sprzeci-
wili się centralnemu rządowi 
Habsburgów. Po krwawej po-
rażce buntu w 1849 roku, jako 
jednemu z inicjatorów buntu, 
groziła mu kara śmierci. 

 

Dzięki licznym wstawiennictwom cesarz Franciszek Józef I zamienił mu karę śmierci na karę 
dożywotniego więzienia. Zgodnie z legendą to piękna żona Berchtolda, uzyskała tę łaskę u 
cesarza. Zygmunt I Berchtold resztę życia spędził w Buchlovie i Buchlovicach, gdzie zmarł w 
1869 roku. Do jego najważniejszych osiągnięć należało zgromadzenie ogromnej kolekcji mi-
nerałów i grafik, a zwłaszcza otwarcie zamku Buchlov dla publiczności w 1848 roku.  
 



Ostatni etap rozbudowy pałacu w Buchlovicach przyniósł przełom XIX i XX wieku. Prace 
budowlane rozkwitły w pierwszych latach XX wieku, kiedy właścicielem Buchlovic był hra   

bia Leopold II Berchtold, żyjący w 
latach 1900–1942, który zrobił 
wielką karierę w ostatnich latach 
monarchii habsburskiej, został na-
wet ministrem spraw zagranicznych 
Austro-Węgier. To hrabia Leopold 
Berchtold z Uherčic napisał tele-
gram o wojnie Austro-Węgier z Ser-
bią w 1914 roku. Według history-
ków była to pierwsza telegraficzna 
deklaracja wojny. 
Hrabia zatrudnił najpierw wiedeń-
skiego architekta Otmara Leixnera, 
a później budowniczego z Uherské 
Hradiště Dominika Feya, aby zmo-

dyfikował budynek w stylu neobarokowym. Zamiarem było zbliżenie barokowych budynków 
do włoskiego środowiska. Budowniczy Domi   nik Fey wybrał bardzo delikatne wykończenie, 
z którego wyróżniają się charakterystyczne balustrady parapetowe z 1902 r. I przedłużenie ist-
niejących balustrad na tarasach ogrodowych. Podczas tych modyfikacji powstała nowa ściana 
dekoracyjna z uroczą Fortuną. 
Ostatnim arystokratycznym właścicielem zamku był pierworodny syn hrabiego Leopolda II 
Berchtolda -  Alois Zygmund. Po ukończeniu gimnazjum w mieście Uherské Hradiště studio-
wał na Wydziale Prawa w Wiedniu i pracował między innymi jako porucznik armii czecho-
słowackiej w rezerwie. Pałac objął w posiadanie w 1942 roku. Mieszkał głównie w odosob-
nieniu w Buchlovicach a po wojnie został wyrzucony z pałacu jako osoba niepożądana. 
Resztę życia spędził w Wiedniu. 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 


