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Úvod 

Má vlastivědná diplomová práce nazvaná Knížata z Lichtenštejna na 

jižní Moravě se zabývá politickým a kulturním vzestupem tohoto rodu na 

jižní Moravě. Ve své práci se zaměřuji na rozsah lichtenštejnského panství 

v této oblasti, kde dále sleduji jak rozsáhlou výstavbu památek profánních 

tak i sakrálních. Věnuji se jejich stavebnímu vývoji, který dovádím až do 

současnosti. Svůj výčet zakončuji dnešním stavem a využitím dané 

památky. 

Veškeré informace jsem čerpala jak z monografií, tak regionálních 

tiskovin a často i z internetových stránek jednotlivých obcí a měst. Nejprve 

jsem se zaměřila na obecný stavební vývoj těchto památek. К tomuto účelu 

jsem použila edici Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku, která vycházela v 80. letech 20. století, dále dvousvazkové 

Umělecké památky Moravy a Slezska od Bohumila Samka, které jsou 

bohužel dovedeny pouze do písmene N a publikaci Miroslava Plačka -

Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. Protože mnohé renesanční stavby 

byly zbudovány na místech původních románských či gotických tvrzí a 

hradů, které už dnes neexistují, potřebovala jsem se s těmito zaniklými 

stavbami také seznámit. К tomuto účelu mi velmi posloužila Ilustrovaná 

encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí od Miroslava Plačka. 

Ke stavebně-historickému vývoji jednotlivých lichtenštejnských památek 

jsem čerpala informace z publikací zaměřených konkrétně na tyto stavby. 

Základním materiálem o residenci Lednice se tak pro mě stala brožura od 

Emy Charvátové - Lednice, o stavební činnosti Lichtenštejnů v břeclavském 

panství publikace Město Břeclav od kolektivu autorů, o vývoji krumlovského 

zámku práce Miloše Stehlíka Moravský Krumlov, o památkách 

hodonínského panství jsem se dovídala z knihy Hodonín, jež sice vyšla 

v 70. letech minulého století, ale dodnes nebyla faktograficky překonána. 

К vývoji zámeckého areálu ve Valticích jsem využila publikace Valtice a 

okolí, dále Lednice/Valtice od autora Dalibora Kusáka, nebo brožury vydané 

Památkovým ústavem v Brně: Lednicko-valtický areál a Valtice. Dále jsem 

6 



využila dvě díla Jiřího Kuthana: Aristokratická sídla v období klasicismu a 

Aristokratická sídla v období romantismu a nakonec jsem vše doplnila o 

pohled z hlediska dějin umění, který jsem získala ze studie Jiřího Kroupy 

Zámek ve Valticích v 17. století: pallazo in fortezza a Zámek ve Valticích 

v 18. století: residence a „altana". Vzhledem k tomu, že některé památky po 

druhé světové válce zanikly, bylo nutné nalézt literaturu zabývající se tímto 

tématem. Odpovědi jsem nalezla v publikaci Zaniklé hrady, zámky a tvrze 

Čech, Moravy a Slezska po roce 1945 od autorů Františka Musila, 

Miroslava Plačka a Jiřího Úlovce. Protože regionální literatura často 

nestačila zaplnit veškerá bílá místa, která mi v průběhu zpracování tohoto 

tématu vyvstala, musela jsem jako zdroj využít i webové stránky 

zkoumaných sakrálních a profánních památek. Čerpala jsem tak informace 

z oficiálních internetových stránek jednotlivých památek, obcí, měst, regionů 

i krajů. Především mi poskytly cenné informace o jejich současném stavu, 

využití a dalších projektech na jejich úpravu a budoucí zachování. 

Historii rodu Lichtenštejnů jsem nejprve sledovala na základě obecného 

vývoje rodu v rámci českých zemí z publikací Encyklopedie knížecích rodů 

zemí Koruny české od autorů Jana Županiče, Františka Stellnera a Michala 

Fialy a dále zdila Petra Maška Modrá krev. Poté jsem se zaměřila na 

zpracování jeho dějin v rámci Moravy. Nové poznatky mi přinesly statě 

Thomase Winkelbauera Lichtenštejnové jako šlechta neznající hranice, 

Tomáše Knoze Moravská barokní šlechta a článek Lubomíra Slavíčka 

Sběratel z vášně. Kníže Karel Eusebius z Lichtensteina a výtvarné umění. 

Nakonec jsem je doplnila o fakta, který vyplynula ze studia jednotlivých 

lichtenštejnských panství na jižní Moravě. 

Nejproblematičtější bylo studium pobělohorských konfiskátů rodu. 

Obecně jsem vycházela z dosud nepřekonané publikace z konce 

19. století Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618 od Tomáše Václava 

Bílka a pro svou oblast zájmu jsem využila nedávno vyšlou knihu 

Pobělohorské konfiskace: moravský průběh, středoevropské souvislosti, 

obecné aspekty od moravského historika Tomáše Knoze. Poté jsem vše 

obohacovala o fakta z regionálních i obecných literatur. 

Ve své práci jsem narazila na několik problémů. Nejprve na nepřesné 

datace, které vznikly chybným opisováním v daných literaturách. Ty jsem se 
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snažila eliminovat porovnáváním se životopisnými údaji v rodokmenu 

valtických Lichtenštejnů a využitím lichtenštejnských listin uložených ve 

Vaduzu. Posloužily mi k tomu statě Metoděje Zemka - Jižní Morava 

v lichtenštejnských listinách ve Vaduzu I. a Listiny jižní Moravy 

v lichtenštejnském archivu ve Vaduzu II., obě vydané ve vlastivědných 

sbornících Jižní Morava. Větším a zásadním problémem se pro mou práci 

stali představitelé stavitelské rodiny Tencallů. Ve zpracovávání obecného 

architektonického vývoje lednicko-valtického areálu jsem totiž narazila na 

dvě často se prolínající stavitelská jména: Giovanni Pietro Tencalla a 

Giovanni Giacomo Tencalla. Jména byla často zaměňována a celkově 

v uvedených literaturách působila chaoticky. Pokusila jsem se dopátrat jak 

to vlastně s těmito dvěma jmény bylo. Zpočátku jsem doufala v rozuzlení 

pomocí knih Encyklopedie českých zámků od Pavla Vlčka a Hradů a 

zámků na Moravě a ve Slezsku od Miroslava Plačka. Ve Vlčkovi jsem se 

dopátrala zajímavé informace, že na Moravě působili Tencallové dva a to 

zmiňovaný stavitel Giovanni Pietro Tencalla a jistý štukatér Giacomo 

Tencalla. Nezbývalo mi nic jiného, než se obrátit na Památkový ústav, 

oddělení Hradů a zámků. Prostudovala jsem zde uložené pasporty státních 

zámků Lednice a Valtice, které mi bohužel nic nového nepřinesly. Velký 

posun nastal po prostudování německé encyklopedie autorů Ulricha Theme 

a Felixe Beckera - Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler. Zde jsou 

poprvé zmíněni všichni tři Tencallové: stavitelé Giovanni Pietro Tencalla, 

Giovanni Giacomo Tencalla a štukatér Giacomo Tencalla. К finálnímu 

rozřešení celého problému mi dopomohl článek Petra Fidlera - Kostel 

Nanebevzetí Panny Marie ve Valticích, zveřejněný na internetových 

stránkách Římskokatolické farnosti Valtice. Autor čerpal z četné německé 

historické literatury, a proto se přikláním к jeho názoru, že stavitel Giovanni 

Giacomo Tencalla byl nepochybným autorem farního kostela Nanebevzetí 

Panny Marie ve Valticích a štukatér Giacomo Tencalla, který působil jak na 

valtickém kostele tak zámku, byl jeho bratrem. Co se týče stavitele 

Giovanniho Pietra Tencally za určující považuji informaci v Encyklopedii 

architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách od autora Pavla Vlčka, 

že tento stavitel pracoval na plánech pro Lichtenštejny ve Valticích a Lednici 

v letech 1684-1685. V české literatuře se tedy objevují poněkud 
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nepřehledné informace o těchto osobnostech a jejich jména jsou často 

zaměňována, směrodatnější jsou v tomto směru německé literatury. 

Má diplomová práce je rozdělena na pět hlavních kapitol, jež jsou dále 

členěny na podkapitoly. V tomto úvodu se zabývám prostudovanou 

literaturou a problémy, které se během zpracování mé práce vyskytly. První 

kapitola se věnuje historii Lichtenštejnů na Moravě s přihlédnutím na 

nejvýznamnější postavy rodu, tj. Karla z Lichtenštejna a jeho syna Karla 

Eusebia, kteří se zasloužili jak o prudký vzestup rodu, tak i o stavební rozvoj 

v budoucím lednicko-valtickém areálu. Druhá kapitola sleduje počátky 

panství Lichtenštejnů na jižní Moravě v 13.-16. století a vymezuje tak 

zejména jeho krátkodobé držby a postupné rozrůstání majetku. Od třetí 

kapitoly, pojednávající o mocensko-majetkovém vzestupu rodu v 16. století, 

člením text kvůli větší přehlednosti na podkapitoly. V této části přibližuji 

bučovické panství a panství Černá Hora, které získali Karel z Lichtenštejna 

a jeho bratr Maxmilián sňatkem s dědičkami rodu Černohorských 

z Boskovic. Nejrozsáhlejší kapitolou je část nazvaná Zisky v době 

pobělohorských konfiskací. Zde nejprve rozebírám průběh konfiskací na 

Moravě a poté se věnuji jednotlivým konfiskátům, které tento rod získal na 

jižní Moravě. Zabývám se také tím, komu a proč byl majetek odňat a jak byl 

tento viník potrestán. Výčet těchto konfiskátů tu podávám v následujícím 

pořadí: konfiškáty Maxmiliána z Lichtenštejna, jeho bratra Gundakara a 

jejich synovce Karla Eusebia. Sleduji zde, jak noví majitelé s majetkem 

nakládali a jak svá panství zvelebovali. К závěru této kapitoly jsem připojila 

hodonínské panství, které sice nebylo konfiskátem, ale bylo posledním 

panstvím, které na jižní Moravě Lichtenštejnové získali. Na čtvrtou kapitolu 

kladu nevětší důraz. Popisuje totiž rozsah lichtenštejnského majetku a 

dokládá tak nejen obrovské bohatství, které tato knížata vlastnila, ale i moc, 

kterou oplývala. V páté kapitole podrobně sleduji stavebně-historický vývoj 

dvou hlavních sídel rodu: zimní rezidence Valtice, letní rezidence Lednice a 

lednicko-valtického areálu s jeho rozmanitými a exotickými stavbami. 

Stavby lednicko-valtického areálu jsou od roku 1996 začleněny do seznamu 

míst Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a řadí se mezi 

nejkrásnější a nejnavštěvovanější zámecké areály v České republice. 
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1. Historie rodu Lichtenštejnů na Moravě 

Kořeny rodu Lichtenštejnů sahají hluboko do 12. století.1 Původ rodu je 

odvozován od dolnorakouského šlechtice Huca de Lichtenstein, který sídlil 

na hradě Liechtenstein u Vídně. V průběhu 13. století se objevili zástupci 

rodu i v českém prostředí. V této souvislosti je zmiňován zejména pěvec 

rytířských dvorských písní Ulrich von Liechtenstein (1200-1275), oblíbenec 

rakouského a štýrského vévody Fridricha Bojovného. Ulrich se dokonce 

v roce 1246 zúčastnil bitvy u Litavy, kde vévoda Fridrich padl. V roce 1272 

se stal zemským maršálkem a nejvyšším sudím ve Štýrsku. Přestože byl 

nejprve na straně Přemysla Otakara II., od roku 1274 se netajil svými 

nesympatiemi vůči českému králi. Stal se zakladatelem štýrské rodové 

větve, která vymřela v druhém desetiletí 17. století. 

Jindřich z Lichtenštejna (1233-1265), zakladatel moravsko-rakouské 

větve, svého bratra Ulricha nenásledoval a zařadil se mezi hlavní stoupence 

Přemysla Otakara II., který mu tak roku 1249 daroval Mikulov s částí 

Lednice. Následně byl Jindřich zmiňován mezi „nobiles regni Bohemie"2, 

tedy šlechtici království českého. Působil jako zemský soudce ve Štýrsku, 

dále jako štýrský hejtman. V roce 1260 byl začleněn do doprovodu 

Přemysla Otakara II. putujícího od Prahy do Štýrského Hradce. 

V sedmdesátých letech 13. století se ale vztah mezi českým králem a 

rakouskými pány zhoršil. Krátce nato dozrál do podoby otevřeného 

konfliktu, kdy se rakouské země otevřely Přemyslovu protivníkovi Rudolfovi 

Habsburskému. Tak se i Jindřichův syn, Jindřich II. (1265-1312) podílel na 

porážce „krále železného a zlatého" na Moravském poli v roce 1278. Rudolf 

poté poctil Jindřicha II. svou přízní a jmenoval ho jedním ze zemských 

správců. 

Ve 13. století Lichtenštejnové rozšířili své državy na Moravě, přestože 

jádro rodové moci zůstávala soustředěno v Rakousích. Roku 1334 byl 

Hartneid II. z Lichtenštejna (1301-1350) odměněn za věrné služby Janem 

1 První zmínky rodu pochází z roku 1133. 
2 WINKELBAUER, THOMAS.: Lichtenštejnové jako šlechta neznající hranice. IN: Kultury 
na hranici, s. 215. 
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Lucemburským a získal hrad Děvičky včetně trhové osady Strachotín se 

třemi vesnicemi, čímž rozšířil své mikulovské panství. Jeho syn Jan I. 

z Lichtenštejna (t1397) se dokonce v roce 1368 stal hofmistrem vévody 

Albrechta III. Rakouského. Roku 1386 byla mezi příslušníky rodu uzavřena 

dědická smlouva, podle které neměli mít členové rodu žádná vlastnická 

práva na celkovém majetku rodu, nýbrž pouze práva užívací. 

V roce 1394 byli bratři Jan I., Jiří II. (1358-1398) a Hartneid z 

Lichtenštejna zajati rakouským vévodou Albrechtem III. Thomas 

Winkelbauer se domnívá, že páni z Lichtenštejna upadli v nemilost vévody 

pravděpodobně „kvůli úzkým vztahům к cizím knížatům, především 

Lucemburkům"3. Jiným důvodem mohla být vévodova obava „z přílišného 

hospodářského a politického rozmachu Lichtenštejnů"4. Všechny jejich 

rakouské statky byly zkonfiskovány. Zachránit se jim podařilo pouze Valtice, 

které v únoru roku 1395 získali jako léno od Albrechta III., ale už v roce 

1408 bylo převedeno do svobodné držby. Za husitských válek stáli 

Lichtenštejnové na straně Zikmunda Lucemburského a rakouského vévody 

Albrechta. Velkou škodu tehdy utrpěly Valtice i Mikulov, které byly vypáleny. 

Na počátku 16. století si Lichtenštejnové rozdělili své statky mezi tři 

větve: větev moravskou s Mikulovem, větev rakouskou s Valticemi a větev 

steireggovskou se Steyreggem na řece Emži Zakladatelem valtické větve 

se stal Hartman I. ( f 1540). Na jeho syna Jiřího Hartmana I. (1513-1562) 

přešly po vymření moravské a steireggovské větve jejich statky a Valtice se 

v roce 1560 staly hlavním sídlem rodu. Hartmann II. z Lichtenštejna (1544-

1585) získal roku 1575 zpět panství Lednice, čímž rodový majetek na 

Moravě výrazně narostl. Od této doby také můžeme sledovat nesmělé 

počátky budoucího lednicko-valtického areálu. Jeho synové Karel (1569-

1627), Maxmilián (1578-1643) a Gundakar (1580-1658) se zasloužili o 

mocensko-majetkový vzestup rodu, a to jak vyženěním majetku rodu 

Černohorských z Boskovic tak i aktivitami prvorozeného Karla. 

Rychlý vzestup rodu je spojen především s osobou Karla 

z Lichtenštejna (1569-1627), zakladatele tzv. Karlovy linie. Jako 

3 Cit. dle: WINKELBAUER, THOMAS: Lichtenštejnové jako šlechta neznajíc! hranice. IN: 
Kultury na hranici, s. 216. 
4 Cit. dle: HRADY, ZÁMKY A TVRZE V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU. 1. díl. 
Jižní Morava, s. 242. 
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odchovanec českobratrské školy se v Ivančicích hlásil k evangelickému -

českobratrskému vyznání. V roce 1599 však přestoupil pod vlivem kardinála 

Ditrichštejna ke katolictví, jež mu otevřelo dveře к politické kariéře. Už 

v tomto roce se stal moravským nejvyšším zemským sudím. Dalším 

významným životním milníkem byl sňatek s Annou Marií, dědičkou rodu 

pánů z Boskovic v roce 1592. Její sestra Kateřina se provdala za Karlova 

bratra Maxmiliána a majetek pánů z Boskovic se tak dostal do rukou 

Lichtenštejnů. V roce 1604 byl Karel jmenován zemským hejtmanem. Jeho 

úkolem bylo bránit Moravské markrabství proti vpádu vojsk Štěpána 

Bočkaje. Ve sporu mezi Rudolfem II a jeho bratrem Matyášem se 

pragmaticky postavil na stranu arcivévody Matyáše, a proto v roce 1607 

upadl v nemilost císaře. Po Matyášově vítězství bylo toto příkoří odčiněno 

povýšením do knížecího stavu a udělením Opavského vévodství v roce 

1613. 29. září 16095 uzavřel Karel se svými bratry Gundakarem a 

Maxmiliánem smlouvu, podle které měli valtické zboží spravovat společně 

s vladařem domu. „Z majetku byl vytvořen fideikomis. Statky Valtice, 

Herrenbaumgarten, Ranšpurk, Cáhnov, Mistelbach, Rengelsdorf, Lednice, 

Plumlov a Prostějov se všemi zámky, městy, městečky a vesnicemi měly 

tvořit tento společný majetek; vladař měl pak používat titulu vládce rodu."6 

V roce 1621 si císař Ferdinand II. vyžádal Karla jako svého zástupce v 

českých zemích, kdy byl pověřen vyšetřováním a potrestáním českých 

stavovských povstalců. Stál v čele mimořádného soudního tribunálu 

v Čechách, který vedl rozsáhlé zatýkání a vyšetřování. Celá akce 

vyvrcholila 21. června 1621 tzv. Staroměstskou exekucí dvaceti sedmi 

českých pánů. „Složitých úkolů (pacifikace země, potrestání viníků a 

rekatolizace) se ujal ke spokojenosti císaře Ferdinanda II., přestože byl 

často nakloněn spíše kompromisu, než nesmiřitelnému postupu, jaký 

prosazoval vídeňský dvůr. Na druhé straně ale na jeho hlavu padá vina za 

majetkové machinace, jimiž připravil císařský dvůr o obrovské částky."7 

Karel z Lichtenštejna obratně využil pobělohorských konfiskací 

к vlastnímu obohacení. Společně s Albrechtem z Valdštejna velmi úspěšně 

5 Thomas Winkelbauer uvádí rok 1606. 
6 Cit. dle: ZEMEK, METODĚJ a kol.: Valtice, s. 66. 
7 Cit. dle: ŽUPANIČ, JAN; STELLNER, FRANTIŠEK; FIALA, MICHAL: Encyklopedie 
knížecích rodů zemí Koruny české, s. 133. 
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a rychle rozšířil své statky jak v Čechách tak na Moravě. Dokonce i 

ohromné dědictví rodu Smiřických si rozdělili tak umně, že císaři připadla 

pouze jeho menší část. Oba mocní čeští páni figurovali jako hlavní aktéři v 

tzv. mincovním konzorciu, které snižovalo obsah stříbra v mincích tak 

dlouho, až přivedlo habsburskou monarchii ke státnímu bankrotu v roce 

1623. Od roku 1622 až do své smrti působil Karel z Lichtenštejna ve funkci 

královského místodržícího v Čechách. Jako vůbec první z rodu získal řád 

Zlatého rouna. Za své služby byl také odměněn Krnovským vévodstvím. 

Vzhledem к blízkosti vídeňského dvora к Moravě se rozhodl změnit svůj 

pohled na pojímání valtické rezidence. Kníže Karel se snažil z Valtice 

přeměnit na důstojné sídlo jednoho z předních aristokratů habsburské říše. 

Zemřel 12. února 1627 ve Vídni a zanechal po sobě tři děti - dvě dcery a 

syna Karla Eusebia (1611-1684), jenž se stal otcovým nástupcem. 

Karel Eusebius byl milovníkem umění a teoretikem architektury. Vydal 

spis Das Werk der Architektur, určený к poučení jeho syna, následníka 

Jana Adama Ondřeje. V tomto díle se odráží vliv italského teoretika umění 

Giacomo Barozzio Vignoly, jehož manýristickou estetiku uplatňoval na 

svých panstvích. V mládí pobýval v cizině a vzdělání získal hlavně v Paříži. 

Po návratu započal stavební práce ve Valticích, kde se sám zúčastňoval 

schvalování projektů i jejich korekcí. Současně ale probíhaly i úpravy zámku 

v Lednici, a tak umělci, kteří byli vybírání s největší pečlivostí, byli činní na 

obou stavbách. Na základě zásad vytyčených ve Vignolově díle byl stavěn i 

zámek Plumlov, jenž se podle záměru Karla Eusebia měl stát nejkrásnější 

palácovou stavbou na Moravě. 

V roce 1638 koupil Karel Eusebius panství Břeclav, čímž vzniklo na 

jižním okraji Moravy a v přilehlých oblastech Dolního Rakouska obrovské 

dominium, které ovládal rod Lichtenštejnů. Panství dále rozšířil připojením 

statků zemřelého strýce Maxmiliána (Ť1643). Během třicetileté války ale 

bylo zároveň zahájeno vyšetřování činnosti jeho otce a zpochybněn nárok 

na dědictví po Smiřických, zejména na panství Kostelec nad Černými lesy. 

Spor se ještě více vyhrotil po sestavení tzv. restituční komise, jejímž úkolem 

bylo vyšetřit působení Karla z Lichtenštejna v pozici královského 

místodržícího. Vyšetřování bylo ukončeno až v roce 1665, kdy Karel 
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Eusebius zaplatil císaři úhradu škod a válečný příspěvek a následně 

obdržel absolutorium o zproštění vyšetřování a nároků. 

Lichtenštejnové stáli v době barokní na první příčce mezi deseti 

nejbohatšími moravskými rody.8 Podle jejich vzoru budovali moravští 

šlechtici svá sídla po obou stranách moravsko-rakouské hranice. 

V17. století zastávali Lichtenštejnové společně s Ditrichštejny vysoké 

funkce na habsburském dvoře a začali budovat své vlastní dvory, které se 

staly správními, ekonomickými, společenskými a kulturními centry oblasti. 

„Také oni přistupovali к sídlům na jednotlivých dominiích diferencovaně. Na 

jedné straně to bylo budování velkých barokních rezidencí a letních sídel, 

jakými byly například Valtice, Lednice, Úsov nebo Plumlov. V centrech 

méně významných se prováděly pouze omezené úpravy nebo úpravy 

spojené jen s jedním v daném místě sídlícím příslušníkem rodu. Na druhé 

straně některé další původní rezidence se postupně proměňovaly v pouhá 

centra hospodářské správy."9 Lichtenštejnské rezidence byly samozřejmě i 

výrazným centrem společenského života, kam občas zavítal i císařský pár 

s doprovodem. I v tomto ohledu byla inspirující, či dokonce určující blízkost 

Vídně. 

Syn Karla Eusebia. Jan Adam Ondřej (1656-1712), pokračoval 

v započaté stavební činnosti v lednicko-valtickém areálu a zámku Plumlov. 

Rozšířil rodové jmění o říšské panství Schellenberg a Vaduz, která byla 

později povýšena na suverénní říšské knížectví Lichtenštejnsko. Působil ve 

funkci císařského komořího a tajného rady. Roku 1694 obdržel řád Zlatého 

rouna. Byl považován za mecenáše umění a sběratele uměleckých sbírek. 

Avšak nebyl skutečným zakladatelem lichtenštejnských sbírek, jak uvádějí 

některé starší prameny.„K zásadní korekci tohoto názoru přispěly až 

podrobné archivní rešerše provedené ve fondech lichtensteinského 

rodinného archivu na přelomu 19. a 20. století."10 Klíčovou osobností 

rodového sběratelství byl jeho otec Karel Eusebius. Ovšem sběratelské úsilí 

vyvíjel již jeho děd Karel I., který svou sbírku zaměřoval na luxusní 

předměty. Karel Eusebius se zajímal především o díla nizozemských, 

8 KNOZ, TOMÁŠ: Moravská barokní šlechta. IN: Morava v době Baroka. 
9 Cit. dle: KNOZ, TOMÁŠ: Moravská barokní šlechta. IN: Morava v době Baroka, s. 49. 
10 Cit. dle:SLAVÍCEK, LUBOMÍR: Sběratel z vášné. Kníže Karel Eusebius z Lichtensteina a 
výtvarné uméní. Dějiny a současnost, 2002, č. 4., s. 31. 
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italských a německých mistrů 17. století. Jak píše Lubomír Slavíček: 

„(...) byl vskutku typem moderně orientovaného sběratele, který jako 

opravdový znalec umění rozuměl obrazům, sochám a dalším artefaktům, 

jež chápal jako svébytný předmět sběratelského zájmu."11 Stal se tedy 

skutečným zakladatelem lichtenštejnské obrazárny. 

Jelikož synové Jana Adama Ondřeje zůstali bezdětní a zemřeli před 

otcem, vymřela jeho smrtí Karlova rodová větev. Veškerá panství tak přešla 

na gundakarovskou větev, založenou Gundakarem (1586-1658), mladším 

bratrem Karla z Lichtenštejna. Vladařem se stal Gundakarův vnuk Antonín 

Florián (1656-1721), který působil vletech 1687-1694 jako císařský 

diplomat v Římě a později ve Španělsku. Nejprve ve službách císaře 

Leopolda I. a poté Karla VI. Za své věrné služby byl odměněn řádem 

Zlatého rouna. Honosil se několika vysokými tituly, z nichž nejvyšší bylo 

postavení španělského granda. Ovlivněn svými zahraničními pobyty nechal 

ve Valticích vybudovat španělskou stáj a dále nechal spojit obě rezidence 

tzv. lednicko-valtickou alejí. Za jeho života bylo v roce 1719 z panství 

Schellenberg a hrabství Vaduz vytvořeno suverénní knížectví 

Lichtenštejnsko. „Od tohoto roku se datuje existence malého knížectví 

vtěsnaného mezi rakouský Vorarlberg a švýcarské kantóny Sankt Gallen a 

Graubünden, která byla díky své geografické poloze ušetřena většiny 

dějinných zvratů a ponechala si až dodnes svou výlučnost."12 Sídlem rodu 

ale nadále zůstávaly Valtice, které jeho syn Josef Jan Adam (1690-1732) 

významně rozšířil. 

Janem Nepomukem Karlem (1724-1748) vymřela Gundakarova 

větev. Novým vladařem se stal synovec Antonína Floriána, Josef Václav 

(1696-1772). Působil jako císařský vyslanec v Berlíně a Paříži. Jako 

významný účastník tureckých válek (1716-1717) a válek o rakouské dědictví 

(1740-1748) se následně zasloužil o modernizaci rakouského 

dělostřelectva. Protože potomstvo Josefa Václava zemřelo v dětství, přešel 

rodový majetek na syny jeho bratra Emanuela (1700-1771), Františka 

Josefa Jana Adama (1726-1781) a Karla Josefa (1730-1789). Starší syn se 

11 Cit dle: tamtéž, s. 32. 
12 Cit. dle: ŽUPANIČ, JAN; STELLNER, FRANTIŠEK; FIALA, MICHAL: Encyklopedie 
knížecích rodů zemí Koruny české, s. 136. 
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stal zakladatelem primogenitury a od mladšího pochází sekundogenitura, 

která se usadila na Moravském Krumlově. Ze sekundogeniturní větve 

pocházela řada významných vojáků. Roku 1908 tato větev smrtí Rudolfa 

z Lichtenštejna vymřela a panství získal příbuzný rod Kinských, který jej 

vlastnil až do roku 1945. 

Z primogenitury pocházel kníže Jan I. Josef (1760-1836), se kterým 

jsou spojeny nejen velké stavební úpravy lednického zámku a výstavba 

menších architektur v lednicko-valtickém areálu, ale patřil také mezi 

významné vojevůdce tohoto období. Bojoval v tureckých i napoleonských 

válkách, byl vyznamenán všemi stupni vojenského řádu Marie Terezie a 

obdržel řád Zlatého rouna. „V roce 1805 se zúčastnil bitvy „tří císařů" u 

Slavkova a po bitvě vyjednával s Napoleonem na schůzce u Spáleného 

mlýna. Bojoval i v bitvách u Aspern a Wagramu (1809)."13 Poté se věnoval 

pouze správě svých panství. Na konci 18. a počátku 19. století bylo 32 

lichtenštejnských panství rozděleno do čtyř až pěti inspekčních okrsků, 

které byly spravovány panskými úředníky. Ti byli získáváni z řad synů 

vlastních poddaných a taktéž byli školeni přímo na lichtenštejnských 

panstvích, což patřilo к dobrému zvyku knížecích rodů. 

Současnou panovnickou lichtenštejnskou dynastii založil mladší syn 

Jana I. Josefa, František Jáchym Josef (1802-1887). Prvorozený Alois II. 

Josef (1796-1858) se, stejně jako otec, věnoval dalším úpravám lednicko-

valtického areálu a prosazoval hospodářské reformy. Zásluhou jeho syna 

Jana II. (1840-1929) si Lichtenštejnsko udrželo v první světové válce 

neutralitu a orientovalo se na Švýcarsko. „Kníže Jan II. byl nejdéle 

vládnoucím evropským monarchou všech dob - svou zemi spravoval plných 

71 let, čili o tři roky déle, než císař František Josef I. a o sedm let déle, než 

královna Viktorie."14 Současná lichtenštejnská panovnická dynastie pochází 

od druhorozeného syna Jana I. Josefa, Františka Josefa Jáchyma (1802-

1887). 

Rod Lichtenštejnů tedy na Moravě vlastnil panství: Břeclav, Lednice, 

Valtice, Bučovice, Krnov, Šternberk, Moravská Třebová, Úsov, Zábřeh, 

13 Cit. dle: MAŠEK, PETR: Modrá krev, s. 120. 
14 Cit dle. ŽUPANlC, JAN; STELLNER, FRANTIŠEK; FIALA, MICHAL.: Encyklopedie 
knížecích rodů zemí Koruny české, s.139. 
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Plumlov, Lanškroun a Velké Losiny. Po vzniku Československa byly, 

na základě pozemkové reformy, majetky rodu lichtenštejnů zredukovány 

z přibližných 1450 km2 na 660 km2.15 Valtice, původně ležící v dolních 

Rakousích, se na základě Saintgermainské smlouvy staly součástí ČSR. Až 

v roce 1945 došlo к zestátnění veškerých lichtenštejnských statků na 

Moravě i v Čechách, přestože se Lichtenštejnové neorientovali 

pronacisticky. 

15 Cit dle: WINKELBAUER, THOMAS: Lichtenštejnové jako šlechta neznající hranice. IN: 
Kultury na hranici, s. 220. 
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2. Počátky panství rodu na jižní Moravě v 13.-16. 

století 

Prapředkem moravsko-rakouské větve Lichtenštejnů byl Jindřich (1233-

1265). Ten v roce 1249 získal, za oddané služby moravskému markraběti 

Přemyslovi Otakarovi II., hrad Mikulov s částí Lednice. Mocenské centrum 

rodu se tím postupně přemisťovalo na Moravu, avšak základ rodové moci 

byl položen až v poslední třetině 14. století, kdy Lichtenštejnové získali 

pohraniční panství Lednice a Valtice, které se v pozdějších staletích staly 

jejich hlavními rezidencemi. Blízkost hranic byla pro Lichtenštejny určující a 

později předurčila rodovou orientaci na vídeňský dvůr. 

Po příchodu na Mikulov začal Jindřich z Lichtenštejna budovat kamenný 

hrad, protože dosavadní dřevěné hradiště už potřebám nového vlastníka 

nevyhovovalo. Hlavním důvodem bylo především obranné hledisko: 

„Mikulovský kopec poskytoval dobré podmínky pro obranu. Tři strany kopce 

tvoří příkré svahy a jen od severu se táhne svažující plošina, po níž je 

možno snadněji se dostat к vrcholu. Uprostřed kopce vyčnívala skála, která 

byla přímo ideálním místem pro zbudování paláce."16 Hrad byl v první fázi 

budován vletech 1260-1280, měl čtvercový půdorys, byl chráněn 

čtvercovou věží s břitem a obehnán hradební zdí, která obíhala značnou 

plochu. Hrad se tak zařazoval k nejrozsáhlejším pevnostním stavbám 

v českých zemích. 

Lichtenštejnové se v průběhu 13. století střídavě přikláněli na stranu 

českého a římského krále, což samozřejmě ohrožovalo jejich panství a 

vedlo к odvetným akcím té či oné strany. Snad proto Hartneid II. (1301-

1350) konečně zakotvil v táboře českého krále Jana Lucemburského a stal 

se jeho věrným služebníkem. Ve 30. letech 14. století připojil 

к mikulovskému panství hrad Děvičky včetně trhové osady Strachotín se 

třemi mikulovskými vesnicemi. Péči o mikulovské sídlo se dále věnoval 

16 Cit. dle: KOSTKA, JIŘÍ: Mikulov, s. 4. 
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Hanuš z Lichtenštejna17. V 80. letech 14. století nechal založit hradební 

kapli Panny Marie a sv. Jana Evangelisty. „Jde o místnost osmibokého 

půdorysu v 1. patře válcové věže, přístupnou portálkem se segmentovým 

záklenkem [...]; jeho kamenné ostění má hruškový profil se zkosenou čelní 

hranou. Obdobnou profilaci mají také žebra osmidílné paprsčité klenby 

kaple. Žebra se protínají v talířovém svorníku s reliéfem Kristovy hlavy a 

dosedají na profil, krycí desky konzol s drobnými bohatě zkadeřenými listy. 

Kapli osvětluje jediné okno prolomené voltářním výklenku; jeho lomený 

záklenek vyplňuje kružba vrcholně gotického tvaru."18 Lichtenštejnové hrad i 

nadále rozšiřovali, směrem jižním a severním. Do dnešní doby se 

dochovala trojice gotických věží: z poloviny 15. století je to hranolová věž, 

stojící na nynějším prvním nádvoří, poté tzv. Udírenská věž z 16. století a 

pozdně gotická věž tzv. Prachová. V době husitských válek se na hradě 

uskutečnila schůzka Zikmunda Lucemburského a jeho zetě Albrechta 

Rakouského, která si kladla za cíl obnovit obranný spolek proti husitům. 

Husité, kteří táhli při svých spanilých jízdách do Rakous, vypálili Mikulov 

s okolím, ovšem hrad zůstal vzhledem ke své výhodné obranné pozici 

nedotčen. 

Na mikulovském zámku prožila svůj trudný život i jedna z významných 

žen české historie - Perchta z Rožmberka (1429-1476), dcera Oldřicha II. 

z Rožmberka (1403-1462). Jelikož byla proti své vůli provdána za Jana V. 

z Lichtenštejna (1446-1475), byl pro ni život na Mikulově velkým utrpením. 

Provázely jej četné neshody s tchyní i manželem Janem. Dovídáme se o 

tom z její četné korespondence, kterou zasílala otci a sourozencům. Tyto 

listy jsou chápány jako první ženský literární počin v českých dějinách. 

Vlekoucí se spory vyvrcholily roku 1471, kdy utekla z Mikulova do Vídně. 

Zde se uchýlila do kláštera U Sokolů, ve kterém strávila zbytek svého 

života. 

Novým nebezpečím přímo ohrožujícím Mikulov byly od poloviny 

16. století vpády tureckých vojsk. Lichtenštejnové proto zdokonalili obranu 

hradu vybudováním mohutných bastionů. Lichtenštejnská vláda v Mikulově 

17 Životopisná data tohoto rodového představitele bohužel nemohu v rodokmenu 
mikulovské větve pod tímto jménem nalézt. 
18 Cit dle: SAMEK, BOHUMIL: Umělecké památky Moravy a Slezska, s. 484, sv. II. 
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skončila rokem 1560, kdy Kryštof z Lichtenštejna (1511-1585), zvaný 

Rozmařilý, prodal větší část mikulovského panství Ladislavovi 

Kereczenyimu z Kanyaföldu. Uherský šlechtic získal Mikulov za částku 

60 000 tolarů. Protože rod Kereczeny v roce 1572 vymřel po meči, byl 

Mikulov prohlášen za odumřelé léno a císař Maxmilián II. jej udělil Adamovi 

z Ditrichštejna. Potomci Ditrichštejnů se na Mikulově udrželi až do roku 

1945, kdy byl jejich majetek na základě Benešových dekretů vyvlastněn. 

V průběhu 14. až 16. století drželi Lichtenštejnové na jižní Moravě 

krátkodobě, zejména jako léna, několik tvrzí a hradů s přilehlým okolím. 

Jindřich II. z Lichtenštejna (1265-1312) koupil tvrz Nejdek i s přilehlou vsí. 

Protože zde majitelé nikdy nesídlili, tvrz v polovině 15. století zanikla. Jeho 

syn Hartneid II. (1301-1350) dále lichtenštejnské panství rozšiřoval. 

Markrabě Jan mu udělil v léno panství Břeclav, které rod držel až do 

počátku 16. století, a již zmiňovaný hrad Děvičky19 s několika dalšími 

mikulovskými obcemi. Jeho bratr Hanuš získal roku 1393 v léno hrad 

Drnhlolec.20 Toto léno zůstalo ve správě Lichtenštejnů až do poloviny 

16. století. Hanuši společně s dalším bratrem Jindřichem byl roku 1406 

zastaven hrad Buchlov. Rod jej držel až do roku 1422, kdy jej podstoupil 

králi Zikmundovi výměnou za Podivín, který Lichtenštejnové roku 1559 

propadali pánům z Ludenic. Důvodem zmiňované výměny mohlo být silné 

husitské hnutí, jež zachvátilo okolí.21 Protože Lichtenštejnové stáli za 

husitských válek na straně krále Zikmunda, husité často útočili a plenili 

Lichtenštejnská panství. Zaměřovali se zejména na ta, která stála na 

pomezí s Rakousy. Vyplenili Mikulov s okolím, dobyli hrad Břeclav, kam 

dokonce dosadili svou posádku, a následně vpadli do Rakous. Po bitvě u 

Lipan byl hrad vrácen vévodovi Albrechtovi a následně předán 

l9Hrad Děvičky neboli Dívčí hrady byl poprvé zmiňován v roce 1222. Dnešní zříceniny 
pravděpodobné pocházejí ze 14. století, z čehož plyne, že hrad byl vystavěn po zániku 
svého románského předchůdce. Poté co byl zahrnut do lichtenštejnského mikulovského 
panství ztratil svůj původní strategický význam. Z důvodu tureckých vpádů byl v 16. století 
hrad technicky upraven. Děvičky byly v roce 1560 prodány Kryštofem z Lichtenštejna, 
stejně jako celý Mikulov. HRADY, ZÁMKY A TVRZE V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE 
SLEZSKU. 1. díl. Jižní Morava, PLAČEK, MIROSLAV: Ilustrovaná encyklopedie 
moravských hradů, hrádků a tvrzí. 
20 Dnešní zámek Drnholec leží 13 km od Mikulova, předpokládám tedy, že v 14. století byl 
součástí mikulovského panství. 
21 Cit. dle: HRADY, ZÁMKY A TVRZE V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU. 1. díl. 
Jižní Morava, s. 67. 
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Lichtenštejnům. V 15. století dále rod držel hrad Znojmo a tvrz Pouzdřany. 

Zvláštním se jeví chování Jindřicha VII. z Lichtenštejna (1446-1485), který 

poté, co získal tvrz Týnec, nechal ji jako zbytečnou rozbořit. V polovině 

16. století byla část rodového majetku rozprodávána. Linhart a Jan 

z Lichtenštejna podstoupili týnecké panství Janu staršímu ze Žerotína, který 

jej spojil s panstvím břeclavským. Kryštof z Lichtenštejna v roce 1553 prodal 

„lenní statek zahrnující pustý hrad Podivín, ves Lanštorf (nyní Ladná), pustý 

Prechov, díl Zaječí, pusté Mikulčice (u Nových Mlýnů, zanikly) s mlýnem a 

pivovarem a s vinohrady v Přítlukách a v Bílovicích (dnes Velké Bílovice) za 

11 500 zl. moravských Václavu z Ludenic."22 V roce 1560 v „rozvracení" 

majetku pokračoval prodejem větší části mikulovského panství s hradem 

Děvičky Ladislavovi Kereczenyimu z Kanyaföldu. 

22 Cit. dle: HRADY, ZÁMKY A TVRZE V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU. 1. díl. 
Jižní Morava, s. 194. 
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3. Mocensko-majetkový vzestup 

V roce 1597 zemřel poslední mužský představitel rodu Černohorských 

z Boskovic, Jan Šembera. Zanechal po sobě dvě dcery Annu Marii (t1625), 

která zdědila Černou Horu a Úsov a Kateřinu (Ť1637), jimž byly odkázány 

Bučovice, Pozořice a Nové Hrady. Anna byla provdána za Karla 

z Lichtenštejna a Kateřina za jeho bratra Maxmiliána z Lichtenštejna, kterým 

tak připadl veškerý majetek rodu Černohorských z Boskovic. 

3.1 Zámek Černá Hora 

Moravský rod pánů z Boskovic se v průběhu staletí rozdělil do čtyř 

hlavních větví: boskovické, černohorské, svojanovské a trnavsko-bučické. 

Větev černohorská, která nás nejvíce zajímá, odvozovala svůj původ od 

panství Černá Hora, které získal od Jindřicha z Dubé Ješek z Boskovic 

(t1363) v první polovině 14. století23. Černá Hora je ovšem nejvíce spjata 

s Albrechtem Černohorským z Boskovic (t1571), který si zdejší zchátralý 

hrad oblíbil natolik, že jej v průběhu 60. a 70. let 16. století nechal přestavět 

na renesanční zámek se severním dvoupatrovým křídlem, předhradím a 

konírnami. Přestavbu připomíná nápis umístěný na portále nad branou do 

předzámčí. Stojí zde, že „přihrádek vyzdvižený z gruntu Albrechtem 

Černohorským z Boskovic"24 byl přestavován od roku 1561. Po stranách je 

znak jeho manželky Roziny z Lipé a jeho znak. Nad vlysem je edikula opět 

s letopočtem 1561 a velký reliéfní erb rodu Černohorských z Boskovic 

s rodovým vývojem. V českých zemích byli v této době často najímáni italští 

stavitelé a architekti. Nejinak tomu bylo i v případě Černé Hory. Přestavba 

hradu byla svěřena vlašskému architektu Antoniovi. Pozůstatkem původní 

podoby je dodnes zachovalá válcová věž u brány. Albrecht z Boskovic 

23 Miroslav Plaček ve své publikaci Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a 
tvrzi uvádí, že k tomu došlo před rokem 1348. V Hradech, zámcích a tvrzích v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku je uveden konkrétní rok 1333. 
24 Cit. dle: PLAČEK, MIROSLAV: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a 
tvrzí, s. 171. 
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zastával významné zemské úřady: stal se podkomořím, nejvyšším sudím a 

poté nejvyšším komorníkem. Zaměřil se zejména na budování předzámčí. 

Ovšem dokončení přestavby hradu se již nedožil. Po smrti Albrechta 

Černohorského z Boskovic získal panství jeho nevlastní bratr Jan Šembera 

z Boskovic, jenž dokončil započaté dílo. Jeho smrtí v roce 1597 vymřel rod 

Černohorských z Boskovic po meči. Černou Horu zdědila jedna z dcer Jana 

Šembery, Anna, provdaná za Karla z Lichtenštejna. Knížata z Lichtenštejna 

poté vlastnila Černou Horu až do roku 1711, kdy ji Jan Adam Ondřej 

z Lichtenštejna odkázal své dceři Marii Dominice, provdané za hraběte 

Jindřicha Josefa Aueršperka. Další osud zámku již není předmětem zájmu 

mé práce, přesto bych ráda zmínila několik podstatných událostí. Ve 

20. letech 18. století zámek vyhořel a jeho obnova proběhla až o celé století 

později v roce 1848. V druhé polovině 60. let 19. století, za hraběte Mořice 

Friesse, byl zámek přestavěn vídeňským architektem Theofilem Hansenem 

do pseudorenesanční podoby. Historickou zajímavostí je schůzka náčelníka 

pruského generálního štábu Moltkeho a rakouského kancléře Bismarca a 

vyslance Napoleona III., která se zde uskutečnila 12. července 1866. Dnes 

zámek slouží potřebám domova důchodců. 

3.2 Bučovické panství 

Druhým boskovickým panstvím, jež v roce 1597 připadlo Lichtenštejnům, 

byly Bučovice. Bučovické panství bylo v držení pánů z Boskovic od první 

poloviny 16. století, kdy jej sňatkem s Annou z Ojnic získal Václav 

z Boskovic. Po jeho smrti v roce 1554 drželi panství jeho, již zmiňovaní, 

synové Albrecht a Jan Šembera Černohorský z Boskovic. Jan Šembera, 

movitý a vzdělaný muž, opustil původní bučovickou tvrz25 a přesídlil na nový 

bučovický zámek, který nechal budovat v letech 1567-1584. Tvrz tak nadále 

chátrala a definitivně zanikla počátkem 17. století. Stavba zámku byla 

zahájena naproti původní tvrzi. Bylo to místo bažinaté, tudíž stavba, 

započatá v roce 1567, předpokládala těžké podmínky. Jako autor projektu 

25 Poprvé připomínaná v roce 1369. Měla typický okrouhlý tvar a byla obehnána valem i 
příkopem. Byla zničena za česko-uherských válek. Znovu byla obnovena na počátku 
16. století. 
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býval označován Pietro Ferrabosco di Lagno, ale stavba je dnes 

připisována Jacopovi Strada26. Protože Jan Šembera studoval v Itálii a ve 

Vídni, kladl si za cíl vybudovat zámek podobný těm, které vídal za svých 

italských studií. „Ferrabosco rozvrhl projekt celého zámeckého komplexu do 

půdorysu velkého obdélníku, chráněného zdí, nárožními věžemi (bastiony) 

a vodním příkopem; tím získal bučovický zámek částečně charakter 

pevnosti."27 Stavbu zámku dle vyhotoveného projektu vedl brněnský 

kameník italského původu Petr Gabri, kterému ještě v roce 1585 dlužil Jan 

Šembera 1400 tolarů.28 Stavby se dále účastnili kameníci Elia Canevale a 

Antonio Silva, malíři Marcus van Kaytzen, Vavřinec Pulklplucar a Jan 

Panáček, štukatér Bernardo Bianchi, sochař Hans Mont. Dle projektu byl 

vystavěn monumentální obdélníkový komplex, který byl čtyřkřídlou 

zámeckou budovou členěn na dvě nestejné části: menší východní část 

zahrnující předzámčí a větší západní část s rozsáhlou zámeckou zahradou, 

která se částečně dochovala dodnes. Nemůžeme již obdivovat mohutnou 

zeď a dlážděný vodní příkop, jež obklopoval zahradu. Dochovaly se však 

znaky budovatele zámku, Jana Šembery Černohorského z Boskovic a jeho 

dvou manželek Sidonie Šlikové z Bassana a Anny Krajířové z Krajku, nad 

portálem severního průčelí do zámku z hospodářského nádvoří. V roce 

1579 došlo ke změně projektu, na jehož základě bylo standardní severní 

křídlo přeměněno na arkádové. Hlavní zámecká budova je tedy dnes 

zdobena velkolepým arkádovým nádvořím s půlkruhovými arkádami na 90 

štíhlých sloupech, které jsou v přízemí zakončeny hlavicemi iónskými a 

v patrech hlavicemi kompozitního řádu. Cvikly arkád a postamenty sloupů 

jsou zdobeny 540 reliéfy se zvířecími i rostlinnými motivy, reliéfy zbrojí, 

hudebními nástroji, gryfy, maskarony, ovocnými festony a rolverkovými 

kartušemi, kde se často opakují rodové znaky Boskoviců, Šliků a Krajířů. 

26 V HRADECH, ZÁMCÍCH A TVRZÍCH V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU je 
jako autor projektu zmiňován Pietro Ferrabosco, s.60. Bohumil Samek ale toto tvrzení 
upravuje: „Za autora projektu se bez spolehlivých podkladů dlouho považoval Pietro 
Ferrabosco di Lagni. Nové písemné prameny však přesvědčují, že původcem architektury i 
koncepce výzdoby interiéru byl Jacopo Strada. SAMEK, BOHUMIL: Umělecké památky 
Moravy a Slezska, s. 295, sv. I. К tomuto názoru se přiklání i PLAČEK, MIROSLAV: Hrady 
a zámky na Moravě a ve Slezsku, s. 104 
27 Cit. dle: HRADY, ZÁMKY A TVRZE V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU. 1. díl. 
Jižní Morava, s. 60. 
28 SAMEK, BOHUMIL: Umělecké památky Moravy a Slezska, s. 295, sv. I. 

24 



Naproti hlavnímu vchodu v přízemí vznikly krásné štukové sály, z nichž je 

nejvýznamnéjší tzv. císařský s alegorickými a mytologickými náměty. Poté, 

co se Bučovice staly součástí lichtenštejnského majetku, se po výtvarné 

stránce nezvelebovaly. Lichtenštejnové zde totiž nesídlili, v této době byly 

jejich zimním sídlem již Valtice a letním sídlem Lednice. 

Lichtenštejnové drželi Bučovice až do roku 1945. Původní renesanční 

podoba zámku byla nejprve narušena odstraněním tří ze čtyř dosavadních 

nárožních věží. Velkolepým počinem ale bylo vybudování zámecké kaple, 

která byla dokončena v roce 1637/164129. Kaple byla zhotovena na popud 

manželky knížete Maxmiliána z Lichtenštejna Kateřiny. Výzdobou byl 

pověřen již zmiňovaný vídeňský umělec Bernardo Bianchi30. V roce 1635 

byla Pietrem Maternou, pravděpodobně dle návrhu dvorního stavitele 

knížete Maxmiliána z Lichtenštejna Giovanniho Giacoma Tencally, na 

nádvoří zhotovena manýristická fontána se sousoším čtyř mořských panen 

a Bakcha. Původně byla koncipována jako kašna, ale nádrž byla v roce 

1780 odstraněna. Hospodářské budovy předzámčí byly dokončeny až 

v roce 1623, ovšem už od roku 1633 došlo к narušení, například zbořením 

bran. V roce 1703 pak byly zvýšeny o jedno podlaží. Osudový krok přeměny 

bučovického zámku v úřední sídlo provedl Josef Jan Adam z Lichtenštejna, 

který přestěhoval zámecký mobiliář do Lednice a zámecké prostory vyčlenil 

jako sídlo centrální lichtenštejnské účtárny. Tomuto účelu sloužil zámek až 

do roku 1924. Vrchní patra zámku byla přeměněna na byty úředníků. 

Pozůstatky zámecké zahrady vzaly za své při její přeměně na užitkový sad 

v roce 1726. Roku 1787 bylo zbouráno opevnění a odvezena děla. O devět 

let později byla vybourána původní renesanční kamna a roku 1825 byla 

odstraněna bašta před zámkem a příkop byl zasypán. V revolučním roce 

1848 zde dočasně sídlily soudní a berní úřady. V roce 1945 byl zámek 

zestátněn. Do roku 1958 sloužil pro potřeby zemědělsko-lesnického archivu. 

Dnes je zámecká expozice otevřena návštěvníkům. 

29 v HRADECH, ZÁMCÍCH A TVRZÍCH V CECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU, S. EI 
je uváděn rok dokončení 1641, kdežto v SAMEK, BOHUMIL: Umělecké památky Moravy a 
Slezska, s.296, sv. I. je označen za dokončení kaple rok 1637. 
30 Opět můžeme říci, že byl dvorním štukatěrem Lichtenštejnů na jižní Moravě. Mimo jiné se 
podílel na výzdobě valtického farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. 
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Zámek Bučovice se řadí к nejvýznamnějším renesančním architekturám 

u nás. Výjimečná je zejména výzdoba jeho interiérů. Autorem jedinečné 

štukové výzdoby je Hans Mont, který při její výrobě využíval techniky 

kašírování, jejímž základům se naučil při práci na vídeňských stavbách. 

„Plastiky Císařského, Černého a Ptačího pokoje představují vrcholná díla 

rané rudolfínské doby. Výtečné jsou i malby Venušina a Ptačího pokoje 

podle předloh předních italských malířů. Pro malby v síni Pěti smyslů byly 

inspirací grafické listy R. Sadelera, rytce a vedutisty doby Rudolfa II."31 

Kateřina z Boskovic svému muži tedy věnem přinesla obrovské panství. 

„Roku 1604 přijala ve spolek na dědictví manžela svého Maxmiliána z 

Lichtenštejna, vymínila se však z něho 40 000 zl. věna. Panství pozořické 

zabíralo tehdy tvrz a ves Pozořice s kostelním podacím, pivovarem a 

dvorním poplužím, vsi Kovalovice, Šumice, Vitovice, Hostěnice a 

Slavíkovice a připojené к němu bývalé panství novohradské, které zabíralo 

hrad "Nové hrady"32, vsi Olomučany, Březinu, Habrůvku, Babice, 

s kostelním podacím, Kanice, Řícmanice, Útěchov, Jehnice a Vranov 
oo 

s kostelním podacím." Poněkud nejasným zůstává osud tvrze v 

Pozořicích. Albrecht Černohorský z Boskovic ji odkázal nevlastnímu bratru 

Janu Šemberovi s podmínkou, že zůstane v držení rodu. Tvrz čekal 

podobný osud jako zámek Bučovice, v 17. století byla přebudována na 

hospodářský dvůr a za komunistické éry byla součástí státního statku. 

Panství Pozořice bylo poměrně rozsáhlé, proto zde sídlila správa 

lichtenštejnského statku a po vzniku první republiky zde byl Lesní úřad 

Lichtenštejnů. Oba tyto úřady sídlily v pozořickém zámku, lidově též 

nazývaném zámečku.34 Z těchto faktů tedy vyplývá můj názor, že tvrz 

31 Cit. dle: PLAČEK, MIROSLAV: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, s. 105. 
32 Dnes by panství „Nové Hrady" pravděpodobně zabíraly oblast mezi Blanskem, 
Adamovem a Brnem. Zřícenina „Nový Hrad" se nacházela v okrese Blansko u Olomučan. 
SAMEK, BOHUMIL: Umělecké památky Moravy a Slezska, s.701, sv. II. 
33 Cit. dle: Oficiální stránky jihomoravského méstyse Pozořice. Historie: Historie obce[on-
line]. [cit.2007-11-11]. Dostupné na WWW:<http://www.pozorice.cz>. 
34 Na oficiálních stránkách méstyse Pozořice jsem narazila na informaci o existenci 
vrchnostenského zámku, kde sídlila správa lichtenštejnského statku až do roku 1909. 
Krátce sloužila potřebám místní školní rady. Mezi lety 1912-1968 zde byla umístěna pošta. 
Od roku 1997 je objekt v soukromých rukou. Tato budova stojí v ulici V Zámku, „která byla 
před rokem 1923 střediskem hospodářské činnosti zemědělského a lesního podnikání 
Lichtenštejnů." Oficiální stránky jihomoravského méstyse Pozořice. Historie: Ulice V Zámku 
- historické budovy v 20. a na počátku 21. století[on-line], [cit.2007-11-11]. Dostupné na 
WWW: <http://www.pozorice.cz>. 
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nebyla přebudována, ale vznikl zde nový vrchnostenský zámek, který se i s 

přilehlými hospodářskými budovami nacházel v nynější ulici V Zámku. 

V roce 1945 byl lichtenštejnský majetek znárodněn a v roce 1989 byly tyto 

historické budovy zprivatizovány. 
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4. Zisky v době pobělohorských konfiskací 

4.1 Pobělohorské konfiskace na Moravě 

17. století bylo pro rod Lichtenštejnů ve znamení velkých úspěchů. 

Povýšením Karla z Lichtenštejna císařem Matyášem do knížecího stavu se 

Lichtenštejnové zařadili mezi přední rody habsburské říše. Karel 

z Lichtenštejna svou pozici uvnitř českých zemí stále posiloval, zejména 

svým postupem ve státních funkcích: nejprve se stal moravským nejvyšším 

zemským sudím a poté zemským hejtmanem. Jeho kariéra však nabrala 

závratné rychlosti až v době pobělohorské. 

Karel z Lichtenštejna, společně s Vilémem Slavatou z Chlumu a 

Košumberka a Albrechtem z Valdštejna, tvořil v pobělohorské době trojici 

významných konvertitů, kteří náleželi к císařovu okruhu věrných. Společně 

se Slavatou byl už 25. listopadu pověřen zjištěním stavu statků rebelů, 

jež byly určeny ke konfiskaci. Karel z Lichtenštejna následně vydal sérii 

nařízení týkajících se konfiskací: vysílal komisaře do jednotlivých krajů; 

zakázal vývoz stříbra ze země; nařídil zadržování movitých věcí rebelů, 

kteří nestačili utéci, na hranicích; vykázal nekatolické kněze z Prahy; atd. 

Na jaře 1621 byl pověřen funkcí předsedy mimořádného soudního tribunálu, 

jenž přivedl na popraviště na Staroměstském náměstí 27 českých pánů. 

V dubnu 1622 byl jmenován královským místodržícím v Čechách.35 

Přestože císař vydal 3. února 1622 generální pardon, neboli zřeknutí se 

dalších fyzických trestů proti účastníkům povstání přiznají-li svou vinu, 

majetkové konfiskace neskončily. V Čechách bylo postiženo 680 osob a na 

Moravě 234.36 

Soudní tribunál na Moravě byl zřízen o rok později než v Čechách, 

předsedal mu kardinál Ditrichštejn a většina soudců zde působících měla 

předchozí zkušenosti z Prahy. V březnu 1622 byl vydán první rozsáhlý 

seznam obviněných osob, který byl podkladem nadcházejícího soudu 

35 Kardinál František z Ditrichštejna byl jmenován královským místodržícím na Moravè. 
36 ČAPKA, FRANTIŠEK: Dějiny zemí Koruny české v datech, s. 316-317. 
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s povstalci. V červnu psal kardinál z Ditrichštejna Karlovi z Lichtenštejna 

dopis o pomoc při organizování soudního procesu na Moravě. Ten byl 

plánován již na následující měsíc. Proces se konal v červenci a srpnu 

v Olomouci a pak v Brně. Nejprve byli souzeni zemřelí, potom emigranti a 

nakonec přítomní. Soudci37 měli samozřejmě pokyny přímo od císaře. 

V srpnu 1622 tak začal moravský soudní dvůr vynášet rozsudky. Konečný 

rozsudek byl obviněným sdělen v listopadu 1622 na brněnské radnici. 

Dvacet trestů smrti bylo změněno na doživotí na Špilberku. Rebelové byli 

odsouzeni к vězení a částečné nebo celkové ztrátě majetku. 19. listopadu 

1622 vydal kardinál Ditrichštejn generální pardon na Moravě, jenž se opět 

netýkal konfiskací. Konfiskace zde postihla 234 šlechtických osob a 

zahrnovala téměř 150 panství a statků. Z těchto 234 šlechticů dokonce 129 

náleželo к nižší šlechtě. Celkově byl tedy na Moravě zabrán majetek asi za 

6 milionů zlatých. 

Konfiskovaný majetek bylo nutné odhadnout. A tak kardinál František 

z Ditrichštejna v červenci 1622 jmenoval tzv. oceňovací komisi, v jejímž čele 

stál Fridrich Jankovský z Vlašimi.38 Ocenění konfiskovaného majetku se 

skládalo ze dvou částí: taxace hospodaření a ze soupisu zámeckého a 

hospodářského mobiliáře. Odhadem se zabývali zvláštní komisaři, 

kteří svou práci neprováděli zrovna nejlépe. Jejich odhady byly často 

nesprávné, o čemž svědčí četné stížnosti odsouzených osob. Statky poté 

byly prodávány jednoduše pod cenou. Na konfiskacích se nejvíce obohatili 

předsedové soudních tribunálů, tedy Karel z Lichtenštejna a kardinál 

z Ditrichštejna. Ten svého postavení využíval velmi dobře, o čemž svědčí 

například dochované inventáře konfiskačních komisařů, dle kterých byly 

některé předměty dopravovány přímo kardinálovi. 

Po ocenění konfiskovaného majetku nastalo jeho přidělování konkrétním 

osobám. Tyto žadatele o konfiškáty můžeme rozdělit do tří skupin: do první 

37 V čele moravského soudního tribunálu stál „generální komisař pro Moravu kardinál 
František z Ditrichštejna, dále prezident dvorské válečné rady a císařský plukovník Seifried 
Kryštof Breuner ze Stubingu, jeden z někdejších císařských místodržících v Čechách Vilém 
Slavata z Chlumu, nejvyšší moravský zemský sudí Lev Burian Berka z Dubé, Kryštof 
Vratislav z Mitrovic, právníci Jan Wentzel, jenž byl zároveň členem císařské dvorské rady a 
s konfiskačním procesem měl velké zkušenosti, Jan Daniel Kapper, Rafael Menish, Kašpar 
Schwab, Beranius Ello a Jakub Berchtel." KNOZ, TOMÄŠ: Pobělohorské konfiskace, s. 99. 
38 Do hlavní trojice taxačních komisařů patřil dále Jiří Pfeferkorn z Otopachu a Jan 
Matyášovský z Matyášovic. 
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skupiny náleželi šlechtici, kteří významně podporovali císaře Ferdinanda II., 

sem také spadali bratři Maxmilián a Gundakar z Lichtenštejna, druhou 

skupinou byli nižší úředníci a vojenští velitelé a třetí specifickou skupinu 

tvořil sám kardinál z Ditrichštejna. Přidělování konfiskátů probíhalo od zimy 

1621 do konce roku 1623 a mezi nejčastější nabyvatele moravských 

konfiskátů patřil kardinál z Ditrichštejna a hned po něm knížata 

z Lichtenštejna. Zabavený majetek rebelů byl přidělen celkem čtyřiceti 

šlechticům, jednomu městu (jak jinak než ditrichštejnskému Mikulovu) a pěti 

církevním institucím. 

Vladař lichtenštejnského domu, Karel z Lichtenštejna, rozšířil své 

moravské statky zejména o rozsáhlé žerotínské majetky na západní 

Moravě: Moravskou Třebovou, Rudu nad Moravou a Kolštejn. Zaujal tak 

první místo mezi moravskými pozemkovými pány. Přestože byl jeho mladší 

bratr Maxmilián v nabytí konfiskátů upřednostňován, břeclavské panství se 

mu získat nepodařilo. Dvorská komora jej přiřkla vdově po Ferdinandu 

z Meggau, Esteře. Jako kompenzaci za tento neúspěch mu připadlo panství 

Ždánice a čtyři vesnice náležející ke slavkovskému dominiu. Dále měl podle 

materiálů císařské komory za své ztráty a služby nárok na zisk 100 000 

zlatých. Rozšířil tak své državy, jež získal sňatkem s Kateřinou 

Černohorskou z Boskovic, východně od Brna. Třetímu bratru, Gundakarovi 

z Lichtenštejna, bylo přiděleno panství Uherský Ostroh a Moravský 

Krumlov. Uherský Ostroh stejně jako všechna dominia pánů z Kunovic 

připadl rodu Lichtenštejnů. Všichni tři bratři z Lichtenštejna se tak stali 

největšími pozemkovými držiteli v zemi: Karel se zmocnil majetku Ladislava 

Velena ze Žerotína, Maxmilián získal statky po pánech z Kounic a 

Gundakar vlastnil statky po pánech z Lipé a pánech z Kunovic.39 

Mezi lety 1624 a 1628 probíhala druhá fáze předávání konfiskátů. 

Maxmiliánu z Lichtenštejna byla v této době potvrzena držba Ždánic, 

Lovčiček, Buchlovic a Luhačovic, které ale krátce na to prodal uherskému 

šlechtici Gabrielovi Serényimu. Gundakar z Lichtenštejna si nechal 

intabulovat získané panství Moravský Krumlov a Uherský Ostroh a roku 

1625 dále koupil statky Louka, Hluk a Kunovice, které byly zkonfiskovány 

39 KNOZ, TOMÁŠ: Pobělohorské konfiskace, s. 179-183. 
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Bernardu z Kunovic. V této době také docházelo к rozkrádání a ničení 

majetku. Stížnosti na ničení armádami zaslali kardinálu z Ditrichštejna i 

bratři Karel a Gundakar z Lichtenštejna. Gundakar dokonce vyčíslil ztráty, 

které mu vojsko na moravskokrumlovském panství způsobilo, na částku 

20 000 moravských zlatých. Připočetl k tomu i potraviny, které vojáci 

zkonzumovali. Protože dosud neuhradil celou sumu za nabyté statky, 

pokoušel se tuto částku nechat odečíst od kupní ceny dominia.40 

V rámci pobělohorských konfiskací výrazně zesílilo postavení 

Lichtenštejnů a Ditrichštejnů. Nejbohatším moravským šlechticem se stal 

Karel z Lichtenštejna se synem Karlem Eusebiem, dále synovec kardinála 

Ditrichštejna Maxmilián a bratři Maxmilián a Gundakar z Lichtenštejna. 

„Postavení Liechtensteinů a Dietrichsteinů, výrazně angažovaných 

v procesu konfiskací, jež bylo dosti silné již v předbělohorském období, se 

tedy ještě posílilo. Vzrostlo na takovou míru, že se vedoucí příslušníci 

těchto dvou knížecích rodů prakticky vyčlenili z prostředí moravské 

šlechty."41 

4.2 Konfiškáty Maxmiliána z Lichtenštejna 

4.2.1 Panství Ždánice s tvrzí Lovčičky, Nechvalín a Želetice 

V době pobělohorské získal Maxmilián z Lichtenštejna s celým panstvím 

Ždánice i místní zámek. Původně renesanční stavba byla v polovině 17. 

století zbarokizována, ale majitelé se zde nikdy trvale nezdržovali. 

Původní čtvercový renesanční zámek byl zbudován na základech staré 

tvrze42 zpočátku 16. století. Ta byla vybudována jako středisko panství 

Zástřilů. V roce 1558 koupili Ždánice bratři Albrecht a Jan Šembera 

z Boskovic, ale již o osm let později jej prodali Oldřichu z Kounic, pánu na 

40 tamtéž. 
41 Cit. dle: KNOZ, TOMÁŠ: Pobělohorské konfiskace, s. 316. 
42 Protože Zástřilům nevyhovoval ždánický hrad, vybudovali si na západní straně městečka 
tvrz. Hrad poté chátral a zanikl. Asi někdy ve třetině 14. století jej vybudovali vladykové 
Albert a Bohuš ze Ždánic. V pramenech byl poprvé zmiňován ve 40. letech 14. století. Za 
česko-uherských válek byl hrad dobyt hejtmanem krále Matyáše Janem Zeleným ze 
Šanova, který hrad krátce držel. Poté se zde vystřídali ještě dva majitelé a nakonec se 
novými vlastníky stali zmiňovaní Zástřilové. Pozůstatky hradu stály ještě na konci 18. 
století, o čemž svědčí dobové vyobrazení. Terénní pozůstatky hradu jsou i dnes patrné na 
výběžku kopce „Palánek", severně od městečka. 
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Slavkově. Ten přikoupil ještě Dambořice, Násedlovice, Archlebov, Věteřov, 

Nenkovice a Dražůvky, jejichž pomocí vytvořil rozsáhlé panství, kde kvetlo 

zemědělské a rybniční podnikání. Zejména z reprezentačních důvodů 

nechal přestavět tvrz na renesanční zámek s arkádami a hranolovými 

věžemi v nárožích. Přestavba byla dokončena v roce 1569, ale pro 

nedostatek pramenů nemůžeme sledovat případný přínos Oldřicha 

z Kounic. 

Významnějším počinem byla až barokizace za Lichtenštejnů. Nejprve 

proběhly v polovině 17. století úpravy interiéru. Další úpravy se pak 

odehrály v letech 1739, 1762 a 1789. Ke konci 18. a v průběhu 19. století 

byly provedeny ještě dílčí změny, ale raně barokní fasády členěné římsami, 

pilastry a trojúhelníkovými frontony nad okny a pilířové arkády v přízemí 

zůstaly v základní struktuře nezměněny. Dodnes se dochovaly i nakoso 

postavené věžice a hřebínkové klenby v přízemí. Roku 1850 se zámek stal 

sídlem okresního soudu a berního úřadu. Dnes se v přízemí zámku nachází 

Vrbasovo muzeum s rozsáhlou expozicí s kulturně-historickými, 

národopisnými a dalšími sbírkami. 

Jako součást ždánického panství byly Maxmiliánu prodány i Lovčičky 

s tvrzí, které byly zkonfiskovány Václavu Heigelovi. Tvrz existovala 

pravděpodobně už v polovině 14. století, kdy je zmiňován jako její držitel 

Adam z Lovčiček. Krátce po jejím prodeji Lichtenštejnům však zanikla a její 

existenci připomíná podle některých názorů pouze pomístní název Strážka. 

Přesto není lokalizace ani datování tohoto sídla dodnes definitivně 

vyřešeno. 

S panstvím Ždánice získal dále Maxmilián z Lichtenštejna i tvrz 

Nechvalín a Želetice. Tvrz Nechvalín43, dnes severozápadně od města 

Kyjova, byla za pobělohorských konfiskací odňata Balcaru Kaltenhofovi 

z Majelova. Lichtenštejnové ji ke ždánickému panství připojili až roku 1653. 

Protože už v okamžiku předání majetku, byl dvůr i ves pustý, tvrz zanikla již 

na počátku 18. století a dále se o ní prameny nezmiňují. Podobný osud 

43 Tvrz Nechvalín pravděpodobné existovala již v období Velké Moravy, o čemž svědčí čtyři 
hroby velmožů s meči. V polovině 14. století byl držitelem tvrze Hynek z Nechvalína a poté 
jej vlastnil Hynek z Lipé. V roce 1529 se stala biskupským lénem. V době česko-uherských 
válek byla zničena a zpustla. Záhy však byla obnovena. Dnes je místo, kde tvrz stála, 
nezalesnéné a zdaleka viditelné. Místní jej nazývají „Klobouk" nebo také „Hradisko". 
PLAČEK, MIROSLAV: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. 
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postihnul i druhou jmenovanou tvrz Želetice44. Byla zkonfiskována rodu 

Farkašů. Protože poslední zmínka o želetické tvrzi pochází z roku 1619, 

krátce po svém podstoupení Lichtenštejnům pravděpodobně zanikla. 

Dodnes se z ní nic nedochovalo. 

4.3 Konfiškáty Gundakara z Lichtenštejna 

Gundakaru z Lichtenštejna byl podstoupen celé majetek Jana Bernarda 

z Kunovic na jižní Moravě45, tj. Uherský Ostroh, Louka, Kunovice a Hluk. 

Jan Bernard z Kunovic byl moravským tribunálem potrestán za to, 

že náležel ke skupině dvaceti devíti moravských direktorů. Protože byl 

původně odsouzen к trestu smrti, uprchl do ciziny. Proto byl souzen 

v nepřítomnosti, podobně jako Ladislav Velen ze Žerotína či Vilém 

z Roupova. Jeho potomci vymřeli na počátku 18. století v Hessensku. 

Kvůli snadné možnosti záměny rodu z Kunovic s rodem z Kounic, bylo 

konfiskační komisí doporučeno bedlivě majetky těchto rodů rozlišovat, 

aby se předešlo možným zmatkům. Gundakaru tedy připadl zámek Uherský 

Ostroh, zámek Louka, tvrz Kunovice, Hluk a především zámek Moravský 

Krumlov s tvrzí Tempštejn, který byl odebrán Pertoldu Bohobudu z Lipé 

(1590-1643), jenž se taktéž podílel na stavovském povstání. Byl odsouzen 

ke ztrátě hrdla a pravé ruky, odnětí všech statků a dědičného rodového 

úřadu nejvyššího maršálka Království českého. Tělesné tresty mu byly 

prominuty a přesto odešel do exilu, do uherské Skalice, kde také zemřel. 

Smrtí jeho syna Čeňka rod pánů z Lipé vymřel. 

Z 24. října 1622 se dochovala listina, která nás spravuje, že císař 

Ferdinand II. odprodal Gundakaru z Lichtenštejna na něho připadlé panství 

Moravský Krumlov, Uherský Ostroh a další kounicovská panství za 600 000 

zlatých 46 18. září 1624 byla ve Vídni císařem vydána další listina o prodeji 

panství Moravský Krumlov, Uherský Ostroh a Kunovice s příslušenstvím, 

která spadla na císaře po povstání Pertolda Bohobuda z Lipé a Jana 

44 Tvrz Želetice vznikla asi v polovině 14. století. Poprvé se ale připomíná až roku 1565 
v souvislosti s rodem z Konépas. Na počátku 17. století ji vlastnili Farkašové. 
45 Tedy až na dům, který v Brně Bernard z Kunovic vlastnil. 
46 ZEMEK, METODĚJ: Listiny jižní Moravy v lichtenštejnském archivu ve Vaduzu II /1529 -
1628. Jižní Morava 1979, s. 227. 
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Bernarda z Kunovic, která předchozí stav jen potvrzovala.47 Ovšem kolik ze 

skutečné částky kníže Gundakar do císařské pokladny odvedl, zůstává 

otázkou. Své dluhy se snažil řešit například odečtením částky, kterou 

požadoval jako kompenzací za ztráty způsobené vojskem, jež na 

Moravském Krumlově roku 1625 pobývalo. 

4.3.1 Ostrožské panství 

Zámek Uherský Ostroh, zkonfiskovaný Janu Bernardovi z Kunovic, byl 

roku 1625 prodán Gundakaru z Lichtenštejna. Čekal jej stejný osud jako 

spoustu jiných lichtenštejnských sídel, nebyl již využíván jako šlechtické 

sídlo, ale byl přeměněn na sídlo vrchnostenské. 

Původní hrad48 byl od poloviny 16. století do počátku 17. století 

přestavován na renesanční zámek. Tuto stavební činnost zahájil již Jetřich 

z Kunovic (1545-1582), který se v její první fázi zaměřil na přestavbu 

starého východního křídla hradu. V přízemí tak vznikla arkáda, která i dnes 

stojí na hmotných sloupcích bez podnoží a spočívá na vyzděných lomených 

obloucích suterénní chodby. V druhé fázi, počínající rokem 1560, byla 

přestavba rozšířena na celý areál. Vznikla tak zámecká budova tvaru 

nepravidelného čtyřúhelníku s nádvořím uprostřed. Toto nádvoří je dodnes 

na severní, východní a západní straně obklopeno arkádami. V přízemích 

jsou jejich pilíře bosované, v patrech stojí na toskánských sloupcích a plné 

parapety nad nimi jsou zdobeny geometricky. Pouze část pilířů a parapetů 

je zdobena kamenicky. Jak vyplývá z popisu arkád, zámek je dvou až 

třípodlažní - tedy jihovýchodní a severozápadní trakt má dvě podlaží a 

ostatní trakty jsou třípodlažní. Protože bylo u východního křídla vybudováno 

47 tamtéž, s. 228. 
48 Původně královský hrad byl vybudován Přemyslem Otakarem II. kolem roku 1275, 
především jako vodní pevnost proti nedaleké uherské hranici a jako ochrana obchodní 
cesty z Uher do Prahy. Můžeme zde tedy sledovat etymologii názvu - „Uherský" protože 
tvořil obranu proti vpádům z Uher a „Ostrov" protože hrad i s městem stál na ostrově. V 
roce 1286 se jeho purkrabím stal Matouš z Černé Hory. Protože se Ostroh za husitských 
válek stal centrem tohoto hnutí na jihovýchodní Moravě, opakovaně jej obléhal Zikmund 
Lucemburský. Do počátku 16. století se zde vystřídalo několik držitelů z různých rodů. 
V roce 1509 získal hrad jako alodní zboží, tj. dědické vlastnictví, Jan z Kunovic, který hrad 
rozšířil o západní a jižní palác. Původní rozsah a podobu hradu můžeme ještě dnes 
pozorovat v hmotě zámku, měl čtvercový půdorys a mohutnou obytnou hranolovou věž ve 
východním nároží. 
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jednoramenné schodiště, starší lodžie zde byla zazděna. V tomto křídle byla 

také vybudována zámecká kaple a přiléhající velký sál. 

Za posledního držitele z rodu Kunovic, Jana Bernarda, byl zámek 

zasažen bleskem, který následně způsobil rozsáhlý požár. Samozřejmě 

zámek byl Janem Bernardem následně opraven a v této podobě jej také 

Gundakar z Lichtenštejna zakoupil. Nový majitel zámek i nadále upravoval 

„(...) zřejmě nechal dokončit štukovou výzdobu plochých stropů 

geometrickými profilovanými rámy s jemným perlovcem."49 Dále nechal 

severozápadně od zámku vybudovat stáje, které se bohužel dodnes 

nedochovaly, v pozdějších dobách byly přestavěny a zčásti zaneseny. 

Podobný osud postihl i barokní pivovar, úřední budovy s byty v prvním 

předdvoří a obě zahrady, které tak už dnes nemůžeme obdivovat. 

Za třicetileté války bylo město vypáleno Švédy a zámek dobyt. Další 

stavební úpravy probíhaly na konci 18. století i ve století následujícím. 

Uherský Ostroh se tehdy stal střediskem správy panství a po roce 1850 byl 

určen pro kanceláře velkostatku a byty úředníků. Až do 19. století byl 

rozrůstající se zámecký komplex obklopen řekou Moravou. Ovšem v rámci 

přestaveb bylo její rameno na severu zasypáno a jak již víme, řada objektů 

byla odstraněna. Ve vlastnictví rodu zůstal zámek Uherský Ostroh do roku 

1945. Poté sloužil potřebám národního výboru. Dnes je zde umístěn 

městský úřad a knihovna. 

Dnes má zámek tři podlaží ve čtyřech křídlech. Dochovalo se vnitřní 

arkádové nádvoří a portál ze 16. století, který stojí asi 30 m západně od 

zámku ještě s několika hospodářskými budovami. Tímto portálem také 

vstupujeme na náměstí. I v současnosti probíhají na ostrožském zámku 

pozvolné rekonstrukce. 

Součástí ostrožského panství byl dále zámek Louka, tvrz Kunovice a 

Hluk, které všechny postihl stejný osud - protože již nebyly využívány jako 

šlechtická sídla, začaly sloužit hospodářským účelům. Jedním 

z nejčastějších hospodářských využití bylo vyčlenění nevyužitých prostor 

jako sýpky. 

49 Cit. dle: PLAČEK, MIROSLAV: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, s. 350. 
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Renesanční zámek Louka vznikl přestavbou původní tvrze v polovině 16. 

století za již výše zmiňovaného Jana z Kunovic. Přesto se o zámku ještě 

v první třetině 17. století mluvilo jako o tvrzi. Důvodem byly pravděpodobně 

jeho poněkud malé rozměry. Za života Janova syna, Jetřicha z Kunovic, 

zde pobývali „náboženští blouznivci", kteří byli pro svou víru pronásledováni. 

Našel zde útočiště například antitrinitář Occhino a nebo dobrodruh Jakub 

Palaiologos. 

Zámek Louka byl v roce 1592 spojen s panstvím Uherský Ostroh, 

s nímž také sdílel svůj další osud. Po pobělohorských konfiskacích byl 

prodán Gundakaru z Lichtenštejna a ztratil nadále funkci panského sídla. Ze 

zámku se stala hospodářská budova a později obyčejná sýpka. Po roce 

1945 objekt nadále chátral a sloužil potřebám JZD. 

Tvrz Kunovice byla vostrožském urbáři z roku 1592 uváděna jako 

zámek obehnaný vodním příkopem, ve kterém se navíc pěstovali kapři. 

Páni z Kunovic statek s tvrzí koupili roku 1610 od Viléma Fridricha ze Zvole, 

ale již v dalším desetiletí jej získal Gundakar z Lichtenštejna. Ten nechal 

tvrz přeměnit na vrchnostenský dvůr. V září roku 1995 byl tento panský 

dvorec prohlášen národní kulturní památkou. „Památková hodnota spočívá 

zejména v takřka nezměněné dispozici areálu, zachování historických 

konstrukcí, kleneb a krovů, které odpovídají stavebním etapám jednotlivých 

traktů. Za nejstarší (z konce 16., či první třetiny 17. století) a nejcennější 

objekty je považován trakt D s dochovanými původními hřebínkovými 

klenbami na pilířích a krovovou barokní konstrukcí a dále samostatně stojící 

sýpka. К hodnotným dochovaným detailům lze počítat veškerá technická 

zařízení či jejich fragmenty, zachované v původních prostorách a 

souvisejících s historickou stavbou."50 

Ani další objekt, který Gundakar z Lichtenštejna získal, neunikl přeměně 

v hospodářskou budovu. Byla to renesanční tvrz Hluk s pozdně gotickým 

jádrem.51 Jan z Kunovic koupil panství s chátrající tvrzí před rokem 1545. 

Směle se pustil do její přestavby, která byla dokončena roku 1559. Svědčí o 

tom dodnes dochovaný erb Jana z Kunovic a jeho manželky Elišky 

50 Cit. dle: Oficiální internetové stránky mésta Kunovice. Památky [online], [cit. 2008-03-13]. 
Dostupné na WWW: <http://www.mesto-kunovice.cz>. 
51 První zmínky o této tvrzi pocházejí z roku 1391. Tvrz původně plnila obrannou funkci 
proti vpádům z Uher na Moravu. 
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z Lichtenštejna nacházející se na vnitřní fasádě jižního křídla. Přestavbou 

vznikla renesanční jednopatrová budova se čtyřpatrovou hranolovou věží a 

obdélníkovým nádvořím. V18. století tvrz prodělala radikální změnu. 

Protože Lichtenštejnové objekt nevyužívali, přeměnili jej v sýpku. Z tohoto 

důvodu bylo nutné posílit nosnost budovy četnými podpěrami. 

Už v roce 1943 koupila objekt obec Hluk a vletech 1959-1965 ji 

zrekonstruovala do původní pozdně gotické a renesanční podoby. Dnes 

tedy můžeme obdivovat jednopatrovou čtyřkřídlou budovu s obdélníkovým 

dvorem.a hranolovou věží. Tvrz má dále nepravidelně rozmístěná okna 

s kamenným ostěním. „Při jihovýchodním nároží věže je schodišťový šnek 

ústící na dvorním ochozu, obíhající jihovýchodní a severovýchodní křídlo 

budovy. Odtud je vstup do schodišťového válce přimykajícího se 

к severozápadní zdi věže a umožňující přístup do jejích dalších pater. 

Průjezd do dvora je stejně jako většina přízemních místností zaklenut 

valené s výsečemi."02 Dnes slouží jako kulturní středisko a restaurace. 

4.3.2 Zámek Moravský Krumlov 

Zámek Moravský Krumlov vznikl přestavbou starého hradu53 ze 

13. století. V první polovině 16. století se tohoto úkolu ujal tehdejší majitel 

Jindřich II. z Lipé (1446-1513). V započaté práci pokračoval i jeho syn Jan 

III. z Lipé (1512-1541), v jehož službách byl na Krumlově i věhlasný lékař 

Paracelsus. Za jeho nástupce Pertolta V. z Lipé (1541-1575) proběhly 

vletech 1557-1562 hlavní stavební práce, jejichž architektem byl 

pravděpodobně Ital Leonardo Garda di Bisono, který byl na Moravském 

Krumlově pohřben. V 90. letech 16. století nechal Jan IV. z Lipé (1576-

1598) ještě přistavit jednoposchodovou budovu stájí se slunečními 

hodinami, jenž má na portálu pamětní nápis: LETHA PANE 1592 ZACZATA 

52 Cit. dle: SAMEK, BOHUMIL: Umělecké památky Moravy a Slezska, s. 485, sv. I. 
53 Hrad Moravský Krumlov nejprve náležel rodu z Obřan, který jej pravděpodobné převzal 
po smrti Přemysla Otakara II. z titulu purkrabského úřadu.Tento rod však na počátku 14. 
století vymřel a zboží tak přešlo na pány z Lipé. Hrad byl dokonce krátce v královské 
zástavě jako náhrada za propuštění tehdy nepohodlného Jindřicha z Lipé. Ve druhé 
polovině 14. století byl hrad prodán pánům z Kravař. Za jejich držení dobyli hrad husité a 
učinili z néj opěrný bod к výpravě do Rakous a Uher a taktéž město počeštili. V 30. letech 
15. století krumlovská větev pánů z Kravař vymřela a dědicem se stal Jan Cimbura, který 
hrad záhy prodal původním majitelům, tedy pánům z Lipé. Tento rod držel Moravský 
Krumlov až do pobělohorských konfiskací. 
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/ GEST TATO MASSTALA TITO / WRATA ZASZASU UROZENIHO PANA 

PANA ZLIPPHO ANNA KR / UMLOWE NEIWISSHO MARSALKA / 

KRALOWSTWI CZESKEHO GE / HO MLOSTI CZISARZE RZIMSKE / HO 

MUNSSENKA A DOKONANA GE / ST LETHA PANE 1593 NANAKLAD / 

PANE WEISSGMENOWANIHO. Tímto fakticky výstavbu zámku zakončil. 

Renesanční přestavba, která tak trvala téměř celé století, dala vzniknout 

skvostné čtyřboké stavbě s arkádovým nádvořím uprostřed, jejíž vzhled se 

již v průběhu staletí příliš neměnil. 

Moravský Krumlov se stal hlavní rezidencí Gundakara z Lichtenštejna. 

Za vpádu Švédů roku 1645, byl Krumlov dvacet šest týdnů okupován a 

velmi zdevastován. „Podle relace tamního správce z 14.11.1645 Švédové 

nejen zámek vyrabovali, sál proměnili v konírnu, předpokoj hraběte na 

kuchyň, ale rozbili okna, snesli střechu, ve stáji pobořili všechny pilíře a 

zničili místnost nad ní."54 Lichtenštejnské úpravy zámeckého komplexu tak 

na sebe nenechaly dlouho čekat. Projekt na opravu zámku mohl vypracovat 

Giovanni Giacomo Tencalla.55 Nejprve směřovaly do předzámčí, kde byla 

zřízena kamenná kašna a ohradní zídka se čtyřmi branami. Znaky na 

branách údajně vytvořil bratr architekta Giacomo Tencalla.56 Ale výraznější 

úpravy byly provedeny až v 18. století za hraběnka Marie Eleonory, 

manželky Karla Josefa z Lichtenštejna (1730-1789). Byla přebudována 

zámecká kaple ze 16. století, dnes členěná dvojicemi sloupů a vyzdobená 

štukami. Roku 1772 byla snížena věž se zámeckými hodinami, která byla 

navíc opatřena štíty. Dále byl zasypán zámecký příkop, čímž bylo 

umožněno spojení zámku s nově vybudovaným anglickým parkem, 

překlenuta cesta к pivovaru a vybudována rodinná hrobka krumlovské větve 

rodu Lichtenštejnů při tamním farním kostele. Renesanční fasáda stájí byla 

taktéž změněna přidáním segmentových a do hrotu vypjatých nadokenních 

říms a úpravami dvouramenného schodiště. Další úpravy na sklonku 18. a 

počátku 19. století se týkaly hlavně interiérů. Byl upraven rozlehlý 

renesanční tzv. rytířský sál, jenž sousedí s kaplí. Byly zde zazděny niky 

54 Cit. dle: SAMEK, BOHUMIL: Umělecké památky Moravy a Slezska, s. 584, sv. II. 
55 tamtéž. 
56 tamtéž. 
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vyhloubené ve všech stěnách mimo okenní strany a nahrazen původní 

trámový strop. 

Zmiňovaný kníže Karel Josef z Lichtenštejna založil tzv. mladší Karlovu 

moravsko-krumlovskou větev. Ovšem roku 1908, smrtí Rudolfa 

z Lichtenštejna, tato větev vymřela. Panství tak získal příbuzný rod 

Kinských, který jej vlastnil až do roku 1945. Pozdější úpravy zámku v první 

polovině 20. století se týkaly pouze aktuálních požadavků bydlení. „Po 

2. světové válce byl zámek znárodněn, a protože město bylo poničeno 

bombardováním, přesunuly se do něj skoro všechny úřady. Pak zámek 

užívala armáda, posléze zde sídlily různé podniky až nakonec byl zámek 

dán к dispozici železničnímu stavitelství v Brně, které zde vybudovalo 

internát, učebny a učňovské dílny. Tento stav trval do r. 1991. V r. 1992 za 

symbolickou 1,- Kč dostala zámek akciová společnost Zámek, která objekt 

podrobila stavebně historickému průzkumu, ten nedokončila a ze zámku s 

půjčkami od bank odešla. V roce 2004 byl zámek prodán v dražbě a jeho 

novým vlastníkem je Incheba Bratislava."57 Tato společnost ponechala 

v tzv. rytířském sále expozici světoznámých obrazů Alfonse Muchy 

Slovanská epopej, která sem byla zapůjčena Galerií hl. města Prahy již 

v roce 1950 a instalována v letech 1963 a 1968. 

Přestože se zámek zachoval v podstatě v renesanční podobě, která je 

fascinující zejména dvoupatrovými arkádovými lodžiemi na velkém dvoře se 

sloupy zdola nahoru toskánskými, iónskými a korintskými a na malém 

dvoře se sloupy inspirovány italskými stavbami s cvikly s dekorativními 

motivy v prvním patře, erbovní galerií v druhém patře a parapety 

s kuželovými balustrádami, nejvíce mu uškodilo zacházení v druhé polovině 

20. století. Po roce 1945 proběhly degradující zásahy v interiérech, v roce 

1954 vyhořela kaple a v polovině 90. let 20. století došlo dle PhDr. Bohumila 

Samka к neuváženým „rekonstrukčním pracím", které byly pro budovu 

přímo zdrcující. Nyní je osud památky v rukou zmiňované společnosti 

Incheba. 

57 Cit. dle: Oficiální internetové stránky města Moravský Krumlov. Památky města Moravský 
Krumlov [online], [cit. 2008-03-13]. Dostupné na WWW:< http://www.mkrumlov.cz>. 

39 

http://www.mkrumlov.cz


K zámku i dnes náleží dvanáctihektarový zámecký park s mnoha 

vzácnými jehličnatými a listnatými dřevinami. Skládá se z tzv. horního a 

dolního zámeckého parku. Dolní zámecký park vznikl v polovině 17. století. 

Horní zámecký park jako tzv. anglický založila hraběnka Marie Eleonora, 

manželka Karla Josefa z Lichtenštejna. Za hraběte Františka Kinského byl 

roku 1910 park rozšířen. Na přelomu 20. a 30. let 20. století byla část rokle 

upravena na moderní alpinárium s květinovou zahradou. A konečně v letech 

2004-2006 byla provedena nákladná obnova celého parku. 

4.3.3 Sakrální stavby Moravského Krumlova 

К sakrálním stavbám, které Lichtenštejnové v Moravském Krumlově dále 

zvelebovali, patří farní kostel Všech svatých s lichtenštejnskou hrobkou, 

kostel sv. Bartoloměje a poutní kaple sv. Floriána. 

Farní kostel Všech svatých pochází ze 13. století. Původně byl zasvěcen 

sv. Vavřinci. Nynější patrocinium získal novým vysvěcením v roce 1660, 

poté co roku 1630 vyhořel a byl knížaty z Lichtenštejna opraven. Od roku 

1646 jej opravovali dvorní knížecí architekti Ondřej Erna (Ť1653) a po jeho 

smrti syn Jan Křtitel Erna (f1698), oba působící i ve službách Gundakarova 

synovce Karla Eusebia na zámku ve Valticích. Jan Křtitel Erna dokončil 

opravy kostela v roce své smrti 1698, což dokládá i datace vytesaná na 

portálu severní kaple. Z původního gotického kostela zůstala oblouková 

klenba, část čtverhranné věže a do trojúhelníku se sbíhající portál. V roce 

1785 byl místní stavitel Matyáš Jednuška pověřen dalšími úpravami 

interiéru kostela. Zaoblil východní kouty kněžiště, zvětšil okna a taktéž byly 

staré dřevěné oltáře nahrazeny zděnými. 

Kostel je jednolodní se třemi kaplemi; u severní zdi kněžiště je čtyřboká 

kaple, která mohla být původně sakristií či depozitářem, další dvě kaple jsou 

po obou stranách lodě obdélníkového půdorysu. V ose kněžiště je 

předsazena hranolová věž s vřetenovým schodištěm. Fasády kostela jsou 

hladké. Nad podstřešní římsou vstupního průčelí předsíně se zvedá štít 

s kamennou kartuší s reliéfním znakem Lichtenštejnů. V klasicistní hlavním 

oltáři z roku 1785 je zasazen obraz Všech svatých od Josefa Winterhaldera. 

Boční oltáře jsou zasvěceny sv. Anně a Panně Marii. V kostele je také 

umístěna náhrobní deska stavitele zámku Leonarda Garda di Bisone s jeho 
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reliéfním portrétem, rodovým znakem a kartuší s pamětním nápisem. Dále 

je zde soubor obrazů křížové cesty od anonymního malíře z konce 

18. století a monstrance z roku 1711. 

Při kostele Všech svatých nechala hraběnka Marie Eleonora, rozená 

z Ottingenu-Spielburgu, vybudovat klasicistní hrobku, kde byl nejprve 

pohřben její choť Karel Josef z Lichtenštejna a poté ostatní členové rodu. 

Posledním zde pohřbeným byl roku 1908 poslední představitel tzv. mladší 

Karlovy moravsko-krumlovské větve Rudolf z Lichtenštejna. 

Druhou jmenovanou sakrální stavbou je klášter s kostelem 

sv. Bartoloměje, který založil Čeněk z Lipé (1316-1363) v polovině 14. 

století. Za husitských válek byl pobořen a přestože se do něj řádoví bratři 

vrátili, ke konci 15. století zanikl. Takto rozbořený klášter koupil Gundakar 

z Lichtenštejna za 1000 zlatých v roce 1634. Při kostele vybudoval 

piaristickou kolej. Jednopatrovou stavbu koleje ale už v roce 1645 zničilo 

švédské vojsko pobývající na zámku a piaristé o dva roky později město 

opustili. V roce 1658 budovy převzal žebravý řád paulánů, který zde zřídil 

latinskou školu. V následujícím století byl konvent dekretem císaře Josefa II. 

zrušen. Celá budova pak přešla do soukromých rukou a byla přeměněna na 

továrnu. Kostel sv. Bartoloměje byl posléze přičleněn ke kostelu farnímu. 

V 17. století na úpravách kostela sv. Bartoloměje pracovali opět otec a 

syn Ernovi. Popsat kostel sv. Bartoloměje je poněkud složité, proto raději 

cituji PhDr. Bohumila Samka: „Přibližně orientovaný sál původního kněžiště 

se závěrem tvořeným sedmi stranami dvanáctiúhelníka, uzavřený na 

západní straně vyzdívkou kamenného vítězného oblouku, má na jižní straně 

při vítězném oblouku hranolovou věž. К východní stěně věže se přimyká 

kaple morových patronů oválného půdorysu, dále pak mariánská kaple na 

půdorysu sedmicípé hvězdy."58 Na portále vedoucím do mariánské kaple se 

nacházejí štukové kartuše se znaky jednoho z držitelů Moravského 

Krumlova Maxmiliána Jakuba Mořice z Lichtenštejna (t1709) a jeho druhé 

manželky Eleonory Markéty z Holstein-Sonderburgu (Ť1712), nad nimi je 

umístěna knížecí čapka. Hlavní oltář byl vybudován roku 1701. Hlavní 

oltářní obraz Umučení sv. Bartoloměje je datován do roku 1702 a zhotovil 

58 Cit dle: SAMEK, BOHUMIL: Umělecké památky Moravy a Slezska, s. 589, sv. II. 
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jej Jan Jiří Gutwein. Nad ním je umístěn skříňový tabernákl a nad ním ve 

skříňovém rámu obraz Kristus Trpitel, který pocházel z lichtenštejnského 

majetku. V bočních nikách jsou sochy sv. poustevníků Pavla a Antonína. 

Dále je v kostele boční oltář Klanění sv. Tří králů datovaný do poloviny 18. 

století. V nice oltáře mariánské kaple je umístěna dřevořezba Madony 

s dítětem z poloviny 15. století. U kazatelny je do zdi vsazen kamenný epitaf 

Maxmiliána Jakuba Mořice z Lichtenštejna s jeho rodovým znakem. 

Poslední jmenovanou stavbou je barokní kaple sv. Floriána, patrona 

Moravského Krumlova. Stavba kaple byla zahájena roku 1695 a o dva roky 

později dokončena jejím vysvěcením. К jejímu vzniku se váže legenda o 

záchraně knížete Antonína Floriána z Lichtenštejna (1656-1721). Vypráví, 

že když se kníže vracel z honu, zastihla ho bouře, ve které se mu splašili 

koně. Ti se jako zázrakem zastavili na okraji srázu. Na památku zde kníže 

nechal zhotovit tuto kapli a kopci se od té doby neříkala jinak než 

„Floriánek".59 

Kaple je z tesaného kamene, má tři vchody a čtyři vížky v rozích 

s lucernami. V interiéru jsou umístěny dva oltáře, dva zvony a varhany. Za 

napoleonských válek se u Krumlova utábořila francouzská vojska, která 

kapli roku 1809 zpustošila. Kaple byla obnovena až roku 1834. Další zrůdná 

devastace nastala v 60. letech 20. století, kdy bylo zničeno zařízení kaple 

s varhanami a dokonce i oltářní obraz sv. Floriána od Jana Jiřího Guttweina. 

Už v letech 1968-1969 farníci podnikli nezbytné kroky к základním opravám 

interiéru a vnějšího pláště kaple. Celková rekonstrukce proběhla v letech 

1998-1999 a taktéž byly obnoveny každoroční Floriánské poutě. 

4.3.4 Hrad Tempštejn 

Jak již sám název napovídá, gotický hrad Tempštejn nechal v letech 

1281-1298 zbudovat řád templářů, sídlící do té doby v nedaleké vesnici 

v Jamolicích60. Když byl hrad dokončen, templáři sem svou komendu 

přenesli. Po Čejkovicích61 to tedy byla druhá nejstarší templářská komenda 

na Moravě. V roce 1312 byl templářský řád jako jediný v historii zrušen 

59 Oficiální internetové stránky mésta Moravský Krumlov. Památky mésta Moravský 
Krumlov [online], [cit. 2008-03-13]. Dostupné na WWW: <http://www.mkrumlov.cz>. 
60 Řád templářů je v Jamolicích doložen již roku 1279. 
61 V Čejkovicích byla řádová komenda od roku 1248. 

42 

http://www.mkrumlov.cz


papežskou bulou Klimenta V. Odehrálo se tak z popudu ziskuchtivého 

francouzského krále Filipa IV. Sličného. Velmi záhy získal hrad Bertold 

Pirkner z Pirknštejna. V držení jeho synů zůstal do poloviny 14. století. Od 

konce 14. století byli již jako majitelé hradu připomínáni páni z Lipé. 

S krátkými přestávkami drželi hrad až do roku 1623, kdy jej společně 

s Moravským Krumlovem koupil kníže Gundakar z Lichtenštejna. 

Dnes se zřícenina hradu nachází na masivním výběžku náhorní planiny 

nad pravým břehem řeky Jihlavy asi dva kilometry od Jamolic. Jádro hradu 

mělo půdorysný tvar pětiúhelníka, kolem něj se vinula mocná hradba se 

zaoblenými nárožími. Hrad měl pravděpodobně dvě křídla - západní a 

východní a mezi nimi byly dva miniaturní dvorky. Tato dvoutraktová budova 

měla místnosti se štěrbinovými okny. Hrad neměl věž. Co se týče typologie 

hradu, existují dvě teorie. Dle Dobroslavy Menclové se jednalo o přenesený 

anglický hradní typ - tzv. shellkeep. Ovšem Miroslav Plaček jej řadí spíše 

k typu hradu s plášťovou zdí. Usuzuje tak ze složení řádových bratří v době 

vzniku Tempštejnu. Bylo zde hodně osob spíše domácího původu, přesto 

podněty cizích řádových bratří nevylučuje. 

Na přelomu 14. a 15. století byl do jihozápadního nároží vložen nový 

palác, který se stal hlavní obytnou budovou hradu a byl přestavován snad 

ještě v 16. století. Páni z Lipé se zaměřili také na obrannou funkci hradu. 

Přistavěli další parkánové hradby. К vstupní bráně tehdy vedl dřevěný most 

přes příkop vylámaný do skalního podloží. Před příkopem také stavěli 

mohutnou štítovou zeď, kterou ovšem zcela nedokončili. Před ní jsou ještě 

další dva hluboké příkopy. Hrad tedy nebyl nikdy dobyt. Ovšem už po 

polovině 16. století byl následkem velkého požáru opuštěn. Gundakar 

z Lichtenštejna jej tedy získal už jako velmi chátrající stavbu. Dodnes se 

nám zachovala úchvatná gotická zřícenina se třemi příkopy na přístupové 

cestě, nedokončenou štítovou zdí, částí zdiva obou paláců, zbytky plášťové 

zdi původního hradního jádra a zbytky některých dalších fortifikačních prvků 

a zdiva. Areálem hradu postupně prorostl les, který tak podtrhuje 

romantické vzezření místa. 
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4.4. Zisky Karla Eusebia z Lichtenštejna 

Syn Karla z Lichtenštejna, Karel Eusebius (1611-1684) se stal dědicem 

celého rodového majetku. К rozlehlému panství Lednice a Valtice připojil 

roku 1638 panství Břeclav. Po smrti bezdětného strýce Maxmiliána v roce 

1643 zdědil i jeho statky - Bučovice, Pozořice, Nový Hrad a Ždánice. Jeho 

majetek tak byl velmi rozsáhlý: vytvořil nejen pás uceleného území na jižním 

okraji Moravy a v přilehlých oblastech Dolního Rakouska, ale vlastnil také 

rozsáhlou oblast jihovýchodně od Brna a severně od Brna. Dále mu patřila 

panství na severní Moravě: Branná-Kolštejn, Moravská Třebová, Ruda nad 

Moravou, Zábřeh, Plumlov a Úsov, které zdědil po otci.62 Stal se 

nejbohatším moravským šlechticem a tedy i jedním z nejbohatších 

aristokratů habsburské monarchie. 

4.4.1 Panství Břeclav 

Rod Lichtenštejnů již v minulosti břeclavské zboží držel. Roku 1387 jej 

český král Václav IV. udělil bratrům Hanuši, Hartneidovi a Jiřímu lénem, 

ovšem roku 1526 byli Lichtenštejnové nuceni panství prodat. Důvodem 

mohl být rychlý vzrůst počtu členů rodiny, kteří nebyli schopni panství dále 

udržet. Dědičně jej získal Jan Skála z Doubravky a od něj Břeclav roku 

1534 koupili strážničtí Žerotínové. Jejich představitel Ladislav Velen ze 

Žerotína se postavil do čela moravských stavů a v roce 1619 byl jmenován 

zemským hejtmanem na Moravě. Po pobělohorské porážce se marně 

pokoušel žádat o milost. Nakonec uprchl do Slezska, poté do Uher a 

Haagu. Moravský soudní tribunál jej v nepřítomnosti odsoudil ke ztrátě hrdla 

a majetku. Většinu jeho majetku poté získal Karel z Lichtenštejna, císaři 

dále připadl dům v Olomouci a kardinálu Ditrichštejnovi klenoty a mobilie. 

Panství Břeclav bylo ve sféře zájmu Maxmiliána z Lichtenštejna. Bohužel 

pro něj se císař Ferdinand II. rozhodl pro jednoho ze svých rakouských 

věřitelů, hraběte Ferdinanda Meggau. Protože zemřel dříve než к samotné 

koupi došlo, získala panství vdova po něm, hraběnka Ester z Meggau. Ta 

však taktéž záhy zemřela a majetek tak přešel na jejich tři dcery Annu 

62 Tato panství se již bezprostředné netýkají mé práce. 
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Zuzanu, Ester Barboru hraběnku z Oppersdorfu a Kristinu Alžbětu 

svobodnou paní Teuflovou. V roce 1636 břeclavské panství koupil za 

240 000 zlatých moravských hrabě Jakub Khuen-Belassy, tchán Anny 

Zuzany rozené z Meggau. A již roku 1638 břeclavské panství prodal Karlu 

Eusebiu z Lichtenštejna, který za něj složil částku 250 000 zlatých 

moravských. „Tento majetkový celek, který se po více než stu letech opět 

dostal do rukou Lichtenštejnů, tvořil zámek a městečko Břeclav s kostelním 

podacím (patronátem), pivovarem, dvorem a mýtem, město Podivín 

s patronátem, městečka Stará Břeclav, Týnec se zámečkem, dvorem a 

dvěma patronáty, Hrušky s dvorem, Mikulčice a Nová Ves (nyní Moravská 

Nová Ves), obě s patronátem, Lanštorf (po r. 1945 Ladná, nyní součást 

Břeclavi) a Kostice."63 Smrtí syna Karla Eusebia, Jana Adama Ondřeje, 

vymřela Karlova větev. Karlův fideikomis se tak měl stát součástí 

Gundakarova, v jehož čele tehdy stál kníže Antonín Florián. Ten roku 1681 

získal panství Rumburk, které ale záhy se svými synovci vyměnil za 

zadlužené panství Schellenberg a hrabství Vaduz. Roku 1719 byla tato 

říšská území povýšena na suverénní říšské knížectví, dnes Lichtenštejnsko. 

„Když roku 1748 zemřel panující kníže Jan Nepomuk Karel, vnuk Antonína 

Floriána, přešel tzv. velký majorát a titul hlavy fideikomise na strýce 

zesnulého, tj. Josefa Václava Vavřince. Ten tehdy podstoupil svému bratru 

Emanuelovi velké majorátní fideikomisní panství Moravský Krumlov, aby si 

mohl ponechat Břeclav, na kterou si za více než tři desetiletí svého 

majitelství velmi zvykl, proměnil toto panství na fideikomisní (roku 

1751/1752) a vytvořil velký majetkový celek: dvě panství ležela na jižní 

Moravě, tj. Břeclav a Lednice, dvě na severu Dolních Rakous: Valtice a 

Rabensburg-Hohenau."64 Za Josefa Václava Vavřince bylo také břeclavské 

panství rozšířeno o statek Lanžhot a nově vzniklý Moravský Žižkov, 

doložený ve velkobílovických farních matrikách k roku 1731. 

Břeclavský renesanční zámek byl vystavěn Žerotíny na místě původního 

břeclavského hradu z poloviny 11. století.65 Výstavba byla zahájena okolo 

63 Cit. dle: OBRŠLÍK, JINDŘICH: Majitelé břeclavského panství a velkostatku a jeho územní 
vývoj v 16.-19. století. IN: Město Břeclav, s.147. 
64 tamtéž, s. 149. 
65 Břeclavský hrad byl založen knížetem Břetislavem I. pravděpodobné v dobé Břetislavova 
moravského správcovství, tedy nékdy v letech 1034/1035. Název Břeclav je přímo odvozen 
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roku 1540, kdy bylo vybudováno západní dvoutraktové křídlo s gotickými 

prvky, z nichž nejnápadnější jsou krakorce, na kterých stojí arkádové 

pavlače. V druhé polovině 16. století bylo přistavěno jižní křídlo, jenž bylo se 

západním propojeno vnitřní hranolovou schodišťovou věží se čtyřramenným 

schodištěm. Další stavební úpravy probíhaly až za Lichtenštejnů, 

kdy zámek ztratil svou původní funkci. Protože residenčním sídlem rodu 

byly na Moravě Valtice, břeclavský zámek měl nadále sloužit jako sídlo 

patrimoniálních úřadů, úřadů lesních a jako ubytování pro vrchnostenské 

úředníky. 

V druhé polovině 17. století byla к západnímu křídlu přistavěna vnější 

schodišťová věž s točitým schodištěm а к jihozápadnímu křídlu přibyla 

kónická nárožní věžice, jež byla v úrovni druhého patra propojená se 

čtyřramenným schodištěm. Dále byla obě zámecká křídla propojena 

diagonálním křídlem vymezujícím tak lichoběžníkový dvorek. Na počátku 

19. století byl zámek upraven v duchu anglické novogotiky, aby navozoval 

dojem romantické zříceniny. Koruny stávajících věží byly „pobořeny", průčelí 

diagonálního křídla bylo sníženo o jedno patro, jeho koruna byla nadezděna 

a nepravidelně ukončena. Dodnes se dochovala přestavěná věž nad 

ramenem vstupního schodiště jižního křídla. К nárožím západního křídla 

byly přistavěny zdánlivě nedokončené hranolové vížky, které napodobovaly 

ruiny středověkého hradu. Přestože návrh novogotické přestavby vznikl 

v lichtenštejnské stavební kanceláři, její autor není znám. Dříve bylo 

autorství připisováno Jiřímu Hardtmuthovi a Jiřímu Wingelmüllerovi. Dnes 

se objevují názory, že projekt mohl vypracovat Josef Poppelak, 

kterého к přestavbě inspirovalo vystavění Janova hradu v lednicko-

valtickém areálu.66 

Po roce 1850 sídlil na zámku okresní soud, četnictvo a pod jednou z věží 

byla dokonce umístěna věznice. Za druhé světové války byl poškozen nejen 

bombardováním, ale i sovětskou a československou armádou, která jej 

od jména tohoto přemyslovského knížete. Spolu s hradem Spytihnév se zařadil 
к nejdůležitéjším moravským hradovým centrům ovládajícím prostor Dolnomoravského 
úvalu. Tvořily jakousi pohraniční marku proti Uhrám. Bohužel se archeologům dodnes 
nepodařilo přesné určit polohu hradu z 11.-12. století. Na počátku 13. století držela hrad 
manželka Přemysla Otakara I. Konstancie, která nechala hrad upravit. MĚŘÍNSKÝ, 
ZDENĚK: Počátky břeclavského hradu. IN: Město Břeclav. 
66 BORSKÝ, PAVEL; ČERNOUŠKOVA, DAGMAR, MARÁZ, KAREL: Stavební vývoj 
břeclavského zámku. IN: Město Břeclav. 
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dočasně obsadila. V roce 1945 byl zámek zestátněn a zcela opuštěn. 

Vletech 1948-1949 probíhaly základní opravy. Objekt byl opatřen novou 

fasádou, byly opraveny atiky a cimbuří, střešní krytiny, proběhla částečná 

výměna oken a dveří, atd. V roce 1968 byl zámek předán do užívání 

Národního výboru Břeclav. V 70. letech 20. století bylo upraveno torzo 

gotické obytné věže a následně zde byla zřízena vinárna. V této době 

zámek také sloužil jako sídlo řady společenských organizací. „V současné 

době patří zámek městu, které se snaží o oživení zámeckého areálu. 

Všechna řešení však naráží na bariéru vysokých investičních nákladů, 

jejichž návratnost je ve většině případů značně nejistá. Návratnost vložené 

investice je ve velké míře podmíněna vhodně zvolenou funkční náplní 

objektu, lákající dostatečné množství uživatelů."67 Město se nebrání novým 

nápadům a snaží se do otázky oživení zámeckého areálu zapojit i 

břeclavské obyvatele. Na svých webových stránkách je tak vyzývá 

к otevřené diskuzi. 

Návštěvníkům areálu se naskytne pohled na zajímavý zámecký 

komplex s dvoukřídlou dvoupatrovou budovou s nepravidelným vnějším 

obvodem. Obě křídla jsou v prvním patře opatřena arkádovou pavlačí, 

jejichž ramena spojuje průchod ve vnitřní schodišťové věži. Na západním 

křídle budovy nesou ochoz již zmiňované gotické krakorce, které jsou 

podepřeny přízedními polopilíři. Místnosti v přízemí jsou zaklenuty valeně 

s výsečemi, v patrech mají většinou rovné stropy. Pouze několik místností 

prvního patra má valenou klenbu s dotýkajícími se výsečemi. V nárožní 

místnosti západního traktu vidíme dokonce vysoce vzedmutou hřebínkovou 

hvězdicovou klenbu s patkami na štíhlých polopilířích. 

4.4.2 Sakrální stavby břeclavského panství 

Mezi nejvýznamnější lichtenštejnské sakrální stavby bývalého 

břeclavského panství patří nepochybně díla, jejichž zadavatelem byl kníže 

Jan II. V jeho službách působil jako ředitel lichtenštejnské stavební 

kanceláře architekt Karel Weinbrenner. Podle jeho projektů vznikl 

67 Cit. dle: Oficiální portál cestovního ruchu Jihomoravského kraje. Památky. Hrady a 
zámky, [online], [cit. 2008-03-22]. Dostupné na WWW: <http:// www.jizni-morava.cz>. 
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na přelomu 19. a 20. století kostel sv. Michaela v Ladné a kostel Navštívení 

Panny Marie v Poštorné. Do tohoto oddílu jsem dále zařadila i dvě starší 

stavby: břeclavskou novogotickou kapli sv. Cyrila a sv. Metoděje a původní 

kostel sv. Václava, jejichž osudy byly po druhé světové válce úzce 

propojeny. 

Farní kostel Navštívení Panny Marie byl vystavěn v letech 1894-1898 dle 

projektu architekta Karla Weinbrennera. Zadavatelem této stavby byl kníže 

Jan II. z Lichtenštejna, na kterého se obrátil místní farář Josef Maixner 

s žádostí o vybudování nového kostela s větší kapacitou. Kníže se zavázal 

zaplatit za stavbu kostela i s vnitřním vybavením částku 250 000 zlatých. 

Nejprve byl zbořen stávající kostel a takto získaný materiál byl použit na 

stavbu místního chudobince. Nově postavený kostel byl vysvěcen 

v červenci 1898 vídeňským biskupem. Slavnostní události se zúčastnila celá 

knížecí rodina, architekt Weinbrenner, stavitel Janda a další významné 

osobnosti okresu. 

Kostel, jehož inspirací byl vídeňský kostel Maria von Siege, je volně 

stojící neorientovanou stavbou s fasádou z řezného cihlového zdiva a 

systémem opěrných pilířů. Loď má osmiúhelníkový půdorys, je obklopena 

prstencem bočních kaplí a zaklenuta kopulí pokrytou žebrovým 

hvězdicovým obrazcem. Kněžiště je zaklenuto lunetovou žebrovou klenbou. 

Polygonálni věže jsou členěné úzkými hrotitými okenními osami. Vstup do 

kostela tvoří lomený odstupňovaný portál. Toto průčelí je završeno štítem 

s pěti mělkými nikami. Výzdoba interiéru probíhala vletech 1897-1898 a 

podílely se na ní vídeňské a tyrolské dílny. Tyrolský umělec Ferdinand 

Stufelser zhotovil boční oltář Panny Marie na epištolní straně, oltář 

Božského srdce na evangelijní straně a oltář Božího hrobu v prostřední 

kapli na epištolní straně. Sochy zhotovili neznámí vídenští sochaři. Autorem 

malířské výzdoby a sochy žehnajícího Krista ve štítu hlavního průčelí byl 

Josef Beyer. V depozitáři je uložený zvon z poloviny 17. století, pocházející 

ze zbořené zvonice v Charvátské Nové vsi. „Ve výzdobě poštorenského 

kostela se objevují mariánské prvky hvězdy a koruny a také heraldické 

štítky. Důvodem pro použití pestrých kombinací barev a materiálů není 

nápaditost krojů slovanské vesnice, ale vliv hnutí Arts und Crafts. Kromě 
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toho na kostele vynikla pestrá směs výrobků poštorenské knížecí cihelny, 

stejně jako na sousední faře a červené škole."68 

Na konci druhé světové války byl kostel poškozen. Restaurován byl až 

vletech 1959-1961. Kostel však nebyl udržován v dobrém stavu a tak od 

roku 1996 probíhala celková rekonstrukce, která byla ukončena roku 2007. 

Její náklady byly odhadovány na 20 miliónů korun. 

Po tomto úspěchu se architekt Karel Weinbrenner pustil do projektu 

novorománského kostela sv. Archanděla Michaela v Ladné, který byl 

zbudován v letech 1911-1913 na knížecí náklady. Opět bylo využito knížecí 

cihelny v Poštorné, která na stavbu dodávala jak cihly tak i keramiku. 

„Kostel sv. Archanděla Michaela v Ladné představuje ojedinělé a 

nezaměnitelné dílo charakteristické pro dobu panování Jana II. z 

Lichtenštejna. Podle obecní kroniky souvisí stavba kostela s lanštorfskou 

honitbou. V roce 1910 měla vypršet její nájemní doba a místní občané se 

shodli, že obecní honitbu pronajmou na dalších dvanáct let opět Janu II., 

knížeti z Lichtenštejna. Současně chtěli knížete požádat, aby v obci vystavěl 

na vlastní náklady větší kapli, neboť ta dosavadní již nestačila. Jednání byla 

úspěšná a kníže přislíbil vystavět na obecním pozemku kostel i s vnitřním 

vybavením."69 

Kostel je jednolodní s odsazenou apsidou v závěru a dvakrát 

odstupňovaným vstupním prostorem, nad nímž se zvedá hranolová zvonice. 

V ose pak předstupuje portikus. Ve štítu portiku je propadlina s reliéfem 

božího beránka z barevně glazované keramiky. Po stranách portiku jsou 

arkády, sloupy archivolty s glazovaným povrchem. Portikem se vstupuje 

к hlavnímu a dvěma bočním vchodům. Fasáda po stranách vchodu je 

opatřena dvěma erby: lichtenštejnským a obce Ladná. Na severu к apsidě 

přiléhá čtyřboká sakristie, na jihu kruhová věž a čtyřboká kaple. U schodiště 

přístavku kaple je na zdi zasazena půlkruhová deska z umělého mramoru a 

dedikací: ZAKLADATELI TOHOTO CHRÁMU PÁNĚ JEHO JASNOSTI 

PANUJÍCÍMU KNÍŽETI JANU II. Z LICHTENSTEINA VDĚČNÍ OBČANÉ 

LANŠTORFŠTÍ 1911-1914. Interiér kostela koresponduje s celkovým 

68 Cit. dle: Oficiální internetové stránky obce Poštorná. Historie, [online], [cit. 2008-03-22]. 
Dostupné na WWW: <http:// www.postorna.info>. 
69 Cit. dle: Oficiální internetové stránky obce Ladná. Památky v obci. [online], [cit. 2008-03-
22]. Dostupné na WWW: <http://www.ladna.cz>. 
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vzhledem. Podlaha je vyložena ornamentálními kachlíky. Stěny a klenba 

kněžiště a lodi pokrývá ornamentální a symbolická malba. V lunetě boční 

zdi je umístěn obraz sv. Rodiny. Zařízení kostela, oltář, kazatelna a 

křtitelnice pochází z doby jeho vzniku. Je vyrobeno z umělého kamene a 

mramoru. Dnes je památka v havarijním stavu a je nutné ji opravit. 

Před břeclavským nádražím stojí skvostná novogotická kaple sv. Cyrila a 

Metoděje. Byla postavena v letech 1853-1856 podle projektu J. Heidricha 

na náklady knížete Aloise II. Josefa. Kaple je orientovanou stavbou 

s příčnou lodí a pravoúhlým závěrem a hrotitými okny. V severním štítu je 

otevřená zvonice. Ve vrcholu jižního štítu je zasazen jednoramenný tepaný 

kříž. Pod ním se nachází vstupní portál s ostěním, který je zdoben fiálami a 

kraby. Nad ním je nika zaklenutá hrotitě tvarovanou baldachýnovou 

stříškou, opět završená fiálou. Uvnitř je novogotický oltář se sochou 

ukřižovaného Krista uprostřed a čtyřmi obrazy sv. Cyrila, sv. Metoděje, 

sv. Aloise a sv. Františka. V 70. a 80. letech 20. století proběhla 

rekonstrukce kaple. 

Dodnes se nedochoval původní břeclavský kostel sv. Václava z poloviny 

18. století. Nechal jej vystavět kníže Josef Václav Vavřinec v letech 1753-

1756 na místě staršího kostela zasvěceného sv. Filipovi a Jakubovi. 

Německy mluvící kníže dokonce souhlasil se změnu patrocinia - kostel byl 

zasvěcen patronu země sv. Václavovi. Bohužel kostel byl zničen při 

leteckém bombardování města 20. listopadu 1944. Jeho trosky byly po 

válce odstraněny a bylo plánováno co nejdříve zahájit stavbu nového 

kostela. Do té doby měla věřícím sloužit novogotická kaple sv. Cyrila a 

Metoděje u nádraží a tzv. provizorium v místním cukrovaru. Přestože 

kapacita kaple je pouze 100 míst, sloužila svému účelu až do roku 1974, 

kdy byla vyklizena a interiér zčásti rozprodán a deponován v různých 

farnostech. Novodobý kostel sv. Václava byl postaven vletech 1990-1995 

na návrh brněnského architekta Ludvíka Kolka. 
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4.5 Hodonínské panství 

Na konci 17. století rozšířila knížata z Lichtenštejna svůj majetek na jižní 

Moravě o hodonínské panství. V roce 1692 jej za 720 000 zlatých rýnských 

odkoupil Jan Adam Ondřej, syn Karla Eusebia, od hraběte Bedřicha 

z Oppersdorfu.70 Protože zemřel, aniž by zanechal mužského potomka, 

zdědily panství jeho dcery Marie Antonie a Marie Alžběta. Marie Antonie se 

pak koupí druhé poloviny panství stala jeho jedinou majitelkou a 

vrchnostenské sídlo tohoto panství, město Hodonín, nezpochybnitelně 

zvelebila. V této podkapitole sleduji vládu knížat z Lichtenštejna 

v konkrétním jihomoravském městě v celku politických, hospodářských a 

kulturních událostí. 

Jan Adam Ondřej kníže z Lichtenštejna tři roky poté, co panství koupil, 

potvrdil městu Hodonín starší oppersdorfská privilegia z let 1651 a 1679, 

jež hodonínským konšelům udělovala úlevy v robotě a potvrzovala 

privilegium nalévat od sv. Martina po sv. Vavřince víno své i cizí, 

jak v křesťanské, tak i židovské obci. Na počátku 18. století bylo jeho nové 

panství zpustošeno vpády kuruců, tj. uherských povstalců. Jednalo se o 

vojska sedmihradského knížete Rákocziho, která ohrožovala město od 

konce roku 1703. Usadili se v blízké Skalici a odtud prováděli vpády na 

Hodonínsko. Jejich následkem bylo v samotném Hodoníně zničeno čtyřicet 

osm domů. V létě 1704 město také vypálili a navíc zajali a zabili několik 

měšťanů. Štěstí měli pouze ti, kteří se zachránili útěkem do lesů. Za 

velkého plenění a pálení se poté kuruci dostali přes město a jeho okolí. 

Zpustošili celý kraj od Lanžhotu až po Brno! Poté co byli kuruci zastaveni 

porážkou u Trenčína roku 1708, nemáme o nich na Hodonínsku další 

zprávy. Ovšem následek těchto opakujících se vpádů byl pro město 

katastrofální. Bylo obnoveno až po roce 1714. 

Po smrti Jana Adama Ondřeje z Lichtenštejna se majitelkou panství stala 

jeho dcera Marie Antonie. V prosinci 1712 odkoupila druhou polovinu 

panství od své sestry Marie Alžběty za 400 000 zlatých. Marie Antonie byla 

dvakrát provdána. Nejprve za uherského magnáta Marka Adama hraběte 

70 Důvodem tohoto prodeje byly neustálé hraniční spory s Holičskými, tedy obyvateli města 
Holiče ležícího na druhé straně řeky Moravy. 
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Czbora de Szent Mihaly a podruhé za Karla Hrzana hraběte z Harrasova. 

Byla velmi zbožná, nejenže dala opravit celou řadu kostelů, ale v Hodoníně 

nechala vystavět několik krásných barokních památek, které jsou i dnes 

chloubou města. Podle dochovaného nápisu na barokní Pietě,71 kterou dala 

zhotovit, upřednostňovala Marie Antonie rodový lichtenštejnský titul. 

Za života Marie Antonie město, které se ještě nestačilo vzpamatovat 

z kuruckých nájezdů, postihly další pohromy. Bylo zasaženo první i druhou 

slezskou válkou (1740-1745). Město trpělo častými kontribucemi a 

přechodně umístěnými zajatci. Už počátkem roku 1741 jich bylo ve městě 

ubytováno 680. Jednalo se zejména o francouzské a bavorské vojáky, 

kteří byli císařskými vojsky zajati u Jindřichova Hradce a přes Hodonín dále 

transportováni do Uher. Na počátku následujícího roku požadoval pruský 

velitel od hodonínského panství kontribuci ve výši 1500 zlatých. Jeho dalším 

požadavkem bylo vyslání tří stovek mužů, vozů a koní. Hodonínem nadále 

procházela i další vojska. Nejvíce město zasáhl vpád pruské armády 

v březnu roku 1742. Pruské vojsko o síle 15 tisíc mužů přepadlo město a 

zcela jej vyrabovalo. Ve městě zavládla naprostá panika, a tak lidé prchali 

z města ven. Záchranu hledali v lesích nebo za řekou Moravou. Hodonín se 

vzdal bez boje a Prusové zde zanechali posádku s velitelem Antonínem 

von Kleistern, jenž zavedl velmi tvrdý režim. V hodonínské kronice se 

zachovala autentická zpráva o tom, že jeho vojáci rabovali po celém městě. 

Loupili, co se dalo, na zámku i v městských domech a židovských palírnách. 

Zvlášť vyrabovali městskou radnici, kde dokonce vzali městskou pečeť. 

Nevyčíslitelná je ztráta starobylých písemných památek a zejména pak 

městských knih. Prusové také podnikali vpády do okolí a požadované 

kontribuce neustále zvyšovali. Od hodonínského panství byla požadována 

částka ve výši 4000 zlatých a přímo po městu 200 zlatých. Dále jim musely 

být odvedeny naturálie skládající se z vína, volů, žita, ovsa, sena a dříví. 

Přestože měšťané po příchodu těchto vojsk zůstávali v podstatě lhostejní, 

s narůstajícími kontribucemi jejich odpor sílil. Prusové si jej uvědomovali 

stejně jako rostoucí nebezpečí příchodu císařských vojsk a začali budovat 

zátarasy. Následně byli nuceni město v panice opustit. I přesto stačili 

71 Stojí zde: EREXIT MARIA ANTONIA NATA PRINCEPS DE LICHTENSTEIN ANNO DOMINI 1725 
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měšťanům sebrat dobytek, který nestihli ukrýt. Po odchodu Prusů si 

obyvatelstvo oddechlo, ovšem ne nadlouho. Hodonínem procházela další 

vojska, která taktéž vyžadovala kontribuce. Přesto největší pohromu za 

slezských válek zůstal pobyt pruských vojsk roku 1742. 

Z živelných pohrom město nejvíce zasáhla morová rána z roku 1715, 

během níž zemřelo jen ve městě více než padesát osob. Marie Antonie z 

Lichtenštejna nechala na paměť ukončení této morové rány vystavět 

morové sousoší s Madonou obklopenou morovými ochránci, které dodnes 

zdobí náměstí. Mezi další ničivé pohromy patřily zhruba čtrnáctidenní 

povodně z let 1747 a 1751. Hodonín dále v 18. století postihly ničivé bouře, 

krupobití, velké mrazy či naopak sucha a požáry. V tomto výčtu působí 

poněkud kuriózně škody způsobené kobylkami, které se nad okolím 

přehnaly na podzimu roku 1748. „Dne 8. října 1748 zastihlo u Gbel ohromné 

mračno samého císaře Františka I. Lotrinského, který, když uslyšel o rojích 

kobylek táhnoucích ze Sedmihrad ke Slezsku, úmyslně přijel z Vídně, 

aby se o pohromě na vlastní oči přesvědčil. Konce mračna kobylek se 

nemohl dočkat ani za dvě a půl hodiny a pro jejich množství nespatřil ani 

siluetu obce."72 Protože domy měly v této době doškové střechy, velmi 

snadno se šířily požáry. V roce 1746 zasáhl město obrovský požár, 

který napáchal škody asi za 42 tisíc zlatých rýnských. 

Roku 1749 se ještě před smrtí matky ujal panství její syn, Josef hrabě 

Czobor. Ačkoliv byl hodonínskými vnímán jako pán laskavý, proslavil se 

zejména svou marnotratností a neschopností. Není se čemu divit, že se 

nakonec zadlužil do té míry, že město přivedl až do konkursu, ve kterém jej 

za 1 005 500 zlatých rýnských odkoupil František Štěpán Lotrinský, manžel 

Marie Terezie. Dochované pověsti však vyprávějí, že s ním hrabě Czobor 

hodonínské panství prohrál v kartách. František Štěpán Lotrinský poté 

z panství vytvořil soukromý velkostatek císařské rodiny, jímž Hodonín zůstal 

až do roku 1919. 

72 Cit. dle: HODONÍN, s. 154-155. 
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4.5.1 Sakrální barokní památky jako odkaz Marie Antonie kněžny 

z Lichtenštejna 

Marie Antonie, rozená kněžna z Lichtenštejna se jako oddaná katolička 

zasloužila o vybudování velkého množství drobnějších sakrálních památek 

na území města Hodonína. V chronologickém pořadí se jedná o sochu sv. 

Šebestiána, Mariánský sloup, hřbitovní kapli sv. Kříže, sochu sv. Floriána, 

Pietu, sochu sv. Oldřicha, sv. Rochá a sv. Anny. 

Socha sv. Šebestiána byla zhotovena roku 1713 a umístěna na náměstí. 

Dnes je postavena před vstupem do kostela sv. Vavřince. Mariánský sloup 

označovaný také jako sloup morový, oblakový či barokní, byl zhotoven 

barokním sochařem Rigou roku 1716. V současnosti stojí na Masarykově 

náměstí při boční straně kostela. Sochy morových ochránců sv. Rochá, sv. 

Františka Xaverského, sv. Petra z Alkantary a sv. Karla Boromejského jsou 

provedeny v životní velikosti, stejně jako socha Madony, která ční na 

vrcholku sloupu nad hlavami andělů. Na desce podstavce sloupu je umístěn 

latinský nápis: VIRIBUS UNITIS GOEDIGENSIUM RENOVATUM MDCCCLVI -

Společným úsilím Hodonínských bylo obnoveno v roce 1856. Roku 1720 

nechala kněžna dále vystavět hřbitovní kapli sv. Kříže, jejíž prostory se dnes 

využívají jako prodejní galerie s bohatou nabídkou uměleckých děl a 

kulturních akcí. Sochu sv. Floriána dala zhotovit roku 1723. Stála před 

tehdejším špitálem a v 19. století byla přemístěna. Sousoší Piety s křížem 

bylo roku 1725 instalováno na někdejší hrázi písečného rybníku u silnice 

směrem do Lužic, kde je dodnes. Socha sv. Oldřicha, patrona rybářů, 

pochází z roku 1737 a v současnosti je umístěna v blízké obci Mikulčice. 

Socha sv. Rochá z roku 1740 dnes stojí v zahradě galerie výtvarného 

umění. Poslední a také nejmladší ze série barokních soch je socha sv. 

Anny, která je datována do roku 1745 a dnes stojí na Zámeckém náměstí. 

Marie Antonie taktéž nechala opravit mnohé kostely na území 

hodonínského panství. Neopomenula tak ani na kostel sv. Vavřince 

v Hodoníně. Dle listiny z roku 1715 byla vybudována nová kostelní věž, 

jež byla předtím zasažena bleskem. Ovšem již roku 1734 byla bleskem 

zasažena znovu a ještě téhož roku opravena. Během dalších jejích úprav, 

probíhajících roku 1744, byly místním zedníkem nalezeny čtyři listiny s 

městskými privilegii. Kostel byl obklopen řadou soch a plastik a náležel 
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к němu i hřbitov, kolem něhož obíhala ochranná zeď. Významnější osoby 

však byly pochovávány v hrobkách přímo v kostele. Podle dochovaných 

zpráv zde musely existovat nejméně dvě takové hrobky. Protože kapacita 

kostelního hřbitova nestačila, byl založen hřbitov nový. Místní jej označovali 

jako hřbitov zadní, nebo také hřbitov u sv. Kříže, nazvaný dle kaple stejného 

patrocinia. Zadní hřbitov byl roku 1902 zrušen a jeho místo tak připomíná 

pouze tato kaple. 

Příkladu stavební činnosti kněžny z Lichtenštejna následoval i hejtman 

Matěj Roller, který nechal v roce 1744 instalovat sochu sv. Jana 

Nepomuckého. Byla umístěna u řeky v blízkosti rybárny. Dnes stojí spolu se 

sochou sv. Šebestiána před kostelem sv. Vavřince. Barokizující činnosti 

Marie Antonie neunikl ani renesanční zámeček, postavený roku 1642 pány 

ze Žampachu a Potštejna. Po požáru v roce 1746 byl přestavěn na 

jednopatrovou barokní budovu a poté sloužil jako vrchnostenská 

administrativní budova. Po roce 1848 se stal sídlem správy velkostatku, 

později lesů a statků. Dnes v něm sídlí Masarykovo muzeum se stálou 

expozicí věnovanou Tomáši Garriguovi Masarykovi a dějinám Hodonína. 
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5. Rezidence Valtice a Lednice 

5.1 Valtice jako barokní zimní rezidence Lichtenštejnů 

5.1.1 Historie Valtic a počátky panování Lichtenštejnů 

Město Valtice se nachází na jižní Moravě nedaleko rakouských hranic. 

Do roku 1920 náležely к Dolním Rakousům a poté byly na základě Saint-

Germainské smlouvy připojeny к Československé republice. Jsou tedy 

nejjižněji položeným městem Jihomoravského kraje. Spolu s Lednicí náleží 

do Lednicko-valtického areálu, který je od roku 1996 zapsán v seznamu 

míst Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Dnešní zámecký komplex navazuje na původní hrad, jenž byl 

pravděpodobně vybudován pasovskými biskupy, kteří kolonizovali území 

kolem Valtic. První písemná zmínka o Valticích spadá do roku 1192, 

kdy Valtice jako „Castrum Veldesberch" přešly z držby pasovských biskupů 

na rod Seefeldů. Valtický hrad tak získal Richard ze Seefeldu.73 Měl za úkol 

přebudovat hrad na významné strategické místo, které by vystupovalo jako 

protiváha moravským hradům. Richardův syn Katold byl častým 

organizátorem a účastníkem rytířských turnajů, a to i na valtickém hradě. 

Rytířský epos minnesengra Ulricha von Liechtenstein (1200-1276) nás 

zpravuje o výstavnosti valtického hradu před polovinou 13. století. 

Katoldovým synem Alberem ze Seefeldu vymřel tento rod po meči a 

dědictví se tak rozdělilo mezi šest Alberových pozůstalých dcer. Během 

dalších let došlo к rozdělení panství mezi několik příbuzensky spojených 

rodů. Tak byla pozůstalost nejprve přidělena rodu Rauhensteinů a 

Potendorfů. Protože však Jindřich z Rauhensteinu zemřel bez dědiců, došlo 

na základě smlouvy z 6. července 1387 к nové dělbě mezi Kuenringy, 

Potendorfy a Rauhensteiny. Jednu šestinu Valtic vlastnila i třetí manželka 

Jana I. z Lichtenštejna, Alžběta rozená Puchheimomová. Alžběta svůj 

73 Tuto smlouvu, mezi pasovským biskupem Wolfkerem a Richardem ze Seefeldu, známe 
z konfirmační listiny císaře Jindřicha VI. vydanou v Řezně 10. ledna 1193 v přítomnosti 
četných říšských knížat. 
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vlastnický podíl odkázala svému muži v případě, že by zemřela dřív než on. 

Tento odkaz ze dne 13. července 1387 se stal základem obrovského 

rodového panství Lichtenštejnů. V roce 1391 získal Jan I., společně s bratry 

Jiřím a Hartneidem, koupí potendorfskou část dědictví a ještě před rokem 

1394 měli Lichtenštejnové v držení celé valtické panství. Roku 1394 byl Jan 

s bratry na základě rozhodnutí rakouského vévody Albrechta III. zajat a 

všechny jejich rakouské statky zkonfiskovány. Zachránili pouze Valtice, 

které smlouvou z 1. února 1395 přijali od vévody jako léno zpět. A již roku 

1408 bylo toto léno vévodou Leopoldem převedeno na svobodné vlastnictví. 

Valtice rod Lichtenštejnů vlastnil nepřetržitě až do roku 1945. 

V 15. století Lichtenštejnové přebudovali své sídlo na gotický hrad a 

v 16. století byla realizována přestavba hradu na renesanční zámek.74 

Objekt přesto neztratil svůj původní význam a i nadále zůstal jedním 

z významných obranných bodů proti tureckým útokům na rakouském území. 

Po stránce obranyschopnosti byla nejlépe vybavena západní část s věží. Na 

základě výsledků geofyzikálního měření, jež se uskutečnilo v roce 1994 a 

jejich porovnáním s vedutami, byl zjištěn pravděpodobný rozsah a dispozice 

hradu. Hrad byl obklopen příkopem a valem. Před valem stálo malé 

předhradí možná i s kaplí sv. Kiliána a Ignáce. Na jihozápadě stál palác se 

zmiňovanou obrannou věží a brána pod ní. 

Na počátku 16. století si Lichtenštejnové rozdělili své statky mezi tři 

větve: větev moravská s Mikulovem, větev rakouská s Valticemi a větev 

steireggovská se Steyereggem na Emži. Zakladatelem valtické větve se stal 

Hartman I. ( t 1540), na jeho syna Jiřího Hartmana I. (1513-1562) přešly po 

vymření moravské a steireggovské větve jejich statky. V 60. letech 16. 

století se Valtice staly trvale hlavní rezidencí rodu a zůstaly jí až do poloviny 

19. století.75 29. září 1609 uzavřeli synové Hartmana II. (1544-1575), Karel, 

Maxmilián a Gundakar smlouvu o společném spravování valtických statků a 

vládě na základě tzv. primogenitury, tedy vládě prvorozeného syna. 

74 Proti tomu stojí tvrzení, že „renesanční fázi hradu a jeho přeměnu na zámek lze časově 
ztotožnit s renesanční přestavbou zámku v Mikulově, tj. zhruba do první desetiletí 
17. století." ZEMEK, METOĎEJ: Valtice, nepag. 
75 V polovině 19. století založil František Jáchym Josef (1802-1887) současnou 
panovnickou lichtenštejnskou dynastii. 
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Karel z Lichtenštejna (1569-1627) vytvořil z Valtic své rezidenční sídlo, 

přiměřené důstojné jednomu z předních aristokratů habsburské říše. Bylo 

zde vybudováno severní spojovací křídlo s velkým portálem. Celá podoba 

zámku byla ve shodě s reprezentačními nároky nové knížecí rezidence 

stavebního typu „palazzo in fortezza"- palác ve tvrzi, tj. palác s ústředním 

nádvořím, jenž byl vybudován v areálu uprostřed opevnění a vodního 

příkopu. Tento typ paláce měl v průčelí rizality, které tak naznačovaly 

charakter pevnosti. Na této přeměně zpočátku 17. století se podíleli 

architekti jako Giovanni Maria Filippa a Giovanni Battista Carlone starší. 

5.1.2 Od manýristického zámku к barokní přestavbě 

V druhé čtvrtině 17. století byl severně od tehdejšího renesančního 

zámku vybudován zámek manýristický. Vybudoval jej syn Karla 

z Lichtenštejna, Karel Eusebius (1611-1684). Starý zámek byl částečně 

rozebrán na stavivo a některé jeho vedlejší trakty přestavěny na 

hospodářské budovy.76 Karel Eusebius se v roce 1632 vrátil pln dojmů 

z ciziny a měl velké plány s přestavbou Valtic. Nejenže spolupracoval 

s umělci, ale podílel se i na schvalování a realizaci stavebních plánů.77 

Současně s přestavbou Valtic, které si zvolil za svou zimní rezidenci, 

probíhala i přestavba Lednice jako letního sídla. A tak umělci, kteří byli ve 

službách Karla Eusebia, pracovali na obou projektech zároveň. Kníže 

zaměstnával architekta Francesca Carratiho a zejména Giovanniho 

Giacoma Tencallu a jeho bratra štukatéra Giovanniho Tencallu, který 

působil i v Lednici.78 Kníže Karel Eusebius však s prací Giovanniho 

Giacoma Tencally nebyl spokojen. Neustále opravoval závady v jeho 

plánech. Týkaly se především proporcí a členění navrhovaných architektur. 

Poté co se zčásti zřítil valtický kostel, který Giovanni Giacomo Tencalla 

projektoval, byl nucen Valtice opustit. Z Brna byl v roce 1641 povolán nový 

architekt Ondřej Erna (t1653) a v roce 1643 se podílel na stavbě zámku i 

jeho syn Jan Křtitel Erna (t1698). Po smrti Karla Eusebia pokračovali 

76 Při zámku zůstala ještě dlouho stát stará čtyřboká věž někdejšího hradu, patrná zejména 
na vyobrazení Georga Matthäuse Vischera z roku 1672. 
77 Karel Eusebius se zabýval i teoretickými úvahami o umění. Výsledek jeho práce bylo 
„Dílo a architektuře". Dle zásad vytyčených v tomto díle byl vystavěn zámek na Plumlové. 
78 Po roce 1660 kreslil pro Karla Eusebia plány valtické jízdárny i lednického letohrádku. 
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v stavitelské činnosti jeho nástupci Jan Adam Ondřej (1684-1712) a Jan 

Nepomuk Karel (1732-1748). 

Celá barokní přestavba zámku Valtice se odehrávala vletech 1643-

1710 a až do roku 1730 se pracovalo na bohaté výzdobě interiérů. 

Architektonická tvorba Giovanni Giacoma Tencally a otce i syna Ernů byla 

prováděna v duchu manýristické estetiky. Poté byli vystřídáni rakouským 

architektem Johannem Bernhardem Fischerem z Erlachu. Tento umělec 

blížící se více klasicizujícímu směru provedl samotnou barokizaci zámku. 

Do Valtic přišel v roce 1690 a jeho dílem je jihovýchodní křídlo zámku se 

sálou terrenou. Na přestavbě zámku počínající rokem 1713 se podílel i 

italský architekt Domenico Martinelli z Luccy, představitel římského baroka, 

sochař Franz Biener a štukatér Alberti. Monumentální generální projekt 

přestavby Valtic zachycuje veduta Johanna Adama Delsenbacha (1687-

1765). Z ekonomických důvodů však к plné realizaci Martinelliho plánů 

vznikajících patrně vletech 1694-1712 nedošlo.79 Dle nich mělo vzniknout 

zejména tzv. reprezentativní schodiště, které by umožňovalo pompézní 

nástup do sledu reprezentativních prostor. Autor projektu nakonec svou 

koncepci uplatnil při úpravě jiné lichtenštejnské stavby - hradu Úsova. Ve 

Valticích schodiště vzniklo až v roce 1702. Ovšem stalo se poněkud 

skromnější variantou původního plánu. 

Barokní přestavbou zámeckého komplexu vznikla neopakovatelná 

tzv. „via triumphalis", tj. triumfální cesta, jejímž cílem bylo budování 

komplexu na podélné ose. Na triumfální cestě stála za sebou celá řada 

objektů a nádvoří. Hlavní knížecí palác byl proti ostatním křídlům vyšší o 

jedno patro a při pohledu od kostela se tak rezidence postupně zvedala 

vzhůru až po věž nejvyššího traktu. Tato cesta dnes začíná u chrámu 

Nanebevzetí Panny Marie a uzavírá ji celý rezidenční areál. Bylo taktéž 

plánováno propojení rezidenčního areálu s chórem nově vybudovaného 

chrámu. Tato představa ale nebyla realizována. V roce 1654 byla 

vybudována tzv. „garderóba", čili pokladnice, ve které byly uchovávány 

vzácné umělecké předměty, kuriozity a předměty přírodní a alchymistické 

povahy. Dokonce v ní byla uložena i lichtenštejnská vévodská koruna, 

79 Jako jiná příčina opuštění od realizace se uvádí roztržka mezi Martinellim a knížetem, 
která v roce 1699 vedla к architektovu krátkodobému odjezdu do Říma. 
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kterou před svou smrtí nechal zhotovit kníže Karel. Byla posázena perlami, 

drahokamy a jedním diamantem. Štukatérskou výzdobou pokladnice byl 

pověřen osvědčený Giovanni Tencalla. 

5.1.3 Valtický zámek v 18. století 

Smrtí Jana Adama Ondřeje, syna Karla Eusebia, vymřela Karlova rodová 

větev. Vladařem se v roce 1712 stal Antonín Florián (1656-1721) z vedlejší 

Gundakarovy větve. Protože měl vysoké postavení u vídeňského dvora, 

bylo pro jeho prestiž nutné vybudovat rezidenci, jež by tomuto postavení 

odpovídala. Honosil se totiž hned několika dvorskými tituly: byl španělským 

grandem, nejvyšším hofmistrem, nejvyšším podkomořím císařského dvora a 

nejvyšším dvorským podkoním. 

Zámek byl upraven v duchu španělského baroka. Knížecím architektem 

a autorem tohoto projektu byl Anton Johann Ospel (1677-1756) pocházející 

z Vorarlberská. Ve službách Antonína Floriána působil od roku 1713 až do 

roku 1721. Jako cíl si vytyčil smělý urbanistický úkol - přestavbu 

hospodářského předzámčí a rozšíření areálu kolem samotné rezidence. 

Celá přestavba probíhala v několika etapách. Do roku 1715 byla postavena 

nová jízdárna a přestavěna španělská stáj, chlouba každého barokního 

kavalíra.80 V roce 1719 se přikročilo ke stavbě obou kočároven a 

к vybudování příjezdní rampy z náměstí. „Španělský charakter však neměla 

jen architektura a kamenické detaily v interiéru, ale také slavnosti se 

vymykaly středoevropským zvyklostem - známé jsou například tzv. opery 

na vozech, pro něž nenacházíme u nás paralelu."81 Od roku 1716 byly 

symetricky upravovány stavby na nádvorí. Byly zde vybudovány správní 

místnosti, vinařské sklepy a lisovna stojící naproti stájím. Druhá fáze 

přestavby se směřovala na vnější hranice areálu. Byly spojovány prostory a 

rozrušovány hranice rezidence. Vjezd do zámku byl projektován z náměstí, 

zhruba z místa, kde se dnes nachází kašna. Zámecké interiéry taktéž 

prodělaly změnu. Především došlo к úpravám knížecích apartmán a 

celkové modernizaci rezidence. Do vnitřních částí byl dokonce zaveden 

vodovod. Sochařská výzdoba byla svěřena dvornímu knížecímu sochaři 

80 
Její zajímavostí byly sloupy s řezanými groteskami koňských hlav. 81 Cit. dle: JEŘÁBEK, TOMÁŠ: Valtice, nepag. 
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Franzi Bienerovi (1682-1742). Do současnosti se dochovaly především jeho 

pozoruhodné dřevěné sloupy ke kójím koníren. 

Protože byly v roce 1721 úpravy všech významných staveb rezidence 

dokončeny, byl do Valtic knížetem Antonínem Floriánem povolán kreslíř a 

grafik Johann Adam Delsenbach, který měl vytvořit kresby a grafické listy 

Valtic pro zveřejnění. Jeho kresby jsou ovšem poněkud zkreslující, 

poněvadž používal i architektonické projekty, které byly připraveny až pro 

další fázi přestavby. 

V roce 1721, za Josefa Jana Adama (1690-1732), proběhla další úprava 

rezidence, která byla zaměřena především na privátní sféru obydlí. Novým 

stavebním ředitelem byl jmenován moravský šlechtic František Liborius 

z Deblína. Knížecího architekta Antona Johanna Ospela nahradil Antonio 

Maria Nicolao Beduzzi82 (1675-1735). Anton Johann Ospel se ve Valticích 

objevil naposledy v roce 1724, kdy vznikla nová vstupní brána 

v klasicizujícím stylu. Byla provedena podle Ospelova dílčího projektu, který 

umísťoval vstup do zámku z náměstí, ale již v duchu nové idey Beduzziho. 

Po Ospelovu odchodu započala nová stavební činnost, která trvala až do 

roku 1729. 

Nejprve byla zdemolována poslední část románsko-gotického hradu 

s polovinou renesančního zámku. Zbylá část renesančního zámku byla 

v roce 1724 přestavována. Poté byl vystavěn hlavní vstupní portál do 

zámku, jehož sochařskou dominantou je erb s knížecí korunou a řádem 

zlatého rouna a vstupní portál, kterým se dodnes prochází do parku za 

zámkem. V době jeho vzniku se jím ale procházelo do nejstarší části 

rezidenčního areálu. Tato portálová čás\ vnitřního knížecího paláce je 

v pramenech nazývána „altana gegen den Sal"- nebo-li altán u sálu. Altana 

v Beduzziově době naznačovala těsnou blízkost rezidenčních komnat na 

jedné straně a soukromých knížecích komnat na straně druhé. Připomíná 

nám to vrchnostenský reprezentativní balkon francouzské dvorské etikety, 

kde kníže v rezidenci zdravil a očekával hold svých poddaných. Jižní křídlo 

82 Vytvořil první samostatné divadlo ve Vídni a císař Josefem I. jej jmenoval císařským 
dvorním divadelním inženýrem. 
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zámku s kaplí bylo dokončeno roku 1726/29. „Její vysvěcení roku 1726 

datuje ukončení demolice hradu a části renesančního zámku."83 

Za knížete Josefa Václava z Lichtenštejna (1696-1772) byl vletech 

1744-1745 valtický zámek zcela dokončen. Došlo ke konečné proměně 

dvorské knížecí rezidence na zámek. Byl zbořen starý hrad a na takto 

uvolněném prostoru vznikl pravidelný park s pavilónky a stromořadím. Vše 

dle projektu Antona Enhorta Martinelliho (1684-1747) v předklasicistním 

stylu. Na tuto proměnu mělo dle Prof. PhDr. Jiřího Kroupy, CSc. vliv 

rozhodnutí císaře Františka I. Lotrinského, který na nátlak šlechty zrušil 

v zemích habsburské monarchie používání termínu „rezidence".84 Tento 

pojem byl původně chápán jako soustava starého a nového. Okolí zámku, 

ležící na místě původního lichtenštejnského sídla, se tedy změnilo v barokní 

zahradu s budovou divadla z roku 1790. Touto stavbou se také uzavřela 

výraznější stavební činnost v zámeckém komplexu. Podoba valtického 

zámku z 18. století se už výrazněji neměnila, přestože zde probíhaly menší 

úpravy až do roku 1945, kdy byl zámek zestátněn. 

5.1.4 Zámek Valtice od konce 19. století do současnosti 

Úpravy interiérů od 70. let 19. století se prováděly stále podle 

beduzziovských předloh, zatímco drobné pavilónky na jihovýchodní straně 

byly budovány podle ospelovských návrhů. Na počátku 20. století se do 

podoby valtického parku zapsal architekt Karel Weinbrenner, který upravil 

přízemí jihovýchodního křídla podle koníren lednického zámku a nechal 

vyrobit neobarokní kamenné lavice a barokní sochy pro nově vzniklý 

zámecký park. Tyto neobarokní úpravy uzavírají stavební dějiny valtického 

zámku. Zajímavostí je, že podle odhadního řízení z let 1929-1930 měly 

Valtice větší cenu než Lednice. Toto řízení se uskutečnilo po smrti knížete 

Jana II. z Lichtenštejna (1840-1929) a cena lednického zámku byla 

stanovena na 830 000 Kč, kdežto cena valtické rezidence byla odhadnuta 

na 1 478 000 Kč. 

Připojení Valticka к Československé republice v roce 1920 nepřineslo 

zámku žádné výraznější změny. Ty nastaly až ke konci druhé světové války: 

83 Cit. dle: PLAČEK, MIROSLAV: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, s. 356. 
84 KROUPA, JIŘÍ: Umělci, objednavatelé a styl, s. 130. 
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vybavení interiérů, které nebylo odvezeno bývalými majiteli, bylo rabováno. 

Dodnes jsou ztraceny tapisérie, které pokrývaly stěny sálů a pokojů. 

Podobně dopadl i původní valtický nábytek. Sbírky obrazů po léta 

skupované, jak pro Valtice tak i vídeňskou rezidenci, zůstaly na zámku jen 

náhodně. Po válce sloužila část zámku jako tábor nucených prací pro ženy 

a jiná část jako sušárna chmelu. Objevily se i názory, že by bylo dobré 

využít zámek jako továrnu. Až v 60. letech se přikročilo к postupné 

památkové rekonstrukci interiérů v rozsahu dnešní instalace. Celá 

rekonstrukce byla vedena s důrazem na přiblížení barokní atmosféry 

návštěvníkům. A tak ji s menšími změnami můžeme vidět i dnes. 

Valtický zámek tvoří architektonicky komponovaný uzavřený stavební 

celek. Čtvercové nádvoří obklopují čtyři křídla, „jejichž půdorysnou ani 

obrysovou ucelenost nenarušují ani nárožní rivality hlavního průčelí, ani věž 

nad vstupní částí."85 Zámek má dvě poschodí se spoustou reprezentačních 

prostor a sálů zejména v prvním patře, kde je také situovaná zámecká 

instalace. Výzdobou v prvním patře vyniká především východní křídlo s 

mramorovým sálem (jídelna), tanečním sálem, společenskými salóny a 

přísálím s bohatě zlacenými štukami a překrásnými malbami. Změny 

interiéru postupně odrážely všechny umělecké směry. К posledním 

úpravám došlo, jak již bylo řečeno, v 60. letech 20. století, kdy tyto 

reprezentační místnosti, původně opatřené tapetami a gobelíny, byly 

doplněny o potahy kontrastujícími se stěnami a o obrazy, které měly přispět 

к lepšímu dokreslení barokní atmosféry. 

Pokoje v západním křídle prvního patra mají soukromý ráz. Jedná se o 

zrcadlový sál, pracovnu a panelovou obrazárnu kněžnina pokoje. Umělecky 

cennou je i zámecká kaple s bohatě zdobenými stěnami a černo-bílou 

mramorovou podlahou. Stropní fresky pocházejí z roku 1720 a obraz nad 

oltářem je kopií malby Quida Reniho Svatá noc. V zámeckých sbírkách se 

dochovaly cenné lichtenštejnské obrazy. Největší soubor obrazů je 

instalován v panelové galérii. Jsou zde umístěna zátiší od Gottfrieda Libalta, 

malíře hamburského původu, jehož obrazy koupil kníže Karel Eusebius 

85 Cit dle: HRADY, ZÁMKY A TVRZE V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU. 1. díl. 
Jižní Morava, s. 244. 
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v roce 1667. Dalším malířem zátiší, jehož díla dnes můžeme ve Valticích 

obdivovat, je Franz Werner Tamm. Pocházel taktéž z Hamburku a působil 

především ve Vídni. Z dochovaných krajin je třeba zdůraznit zejména 

kolekci Holanďanů: Pietera van Laera, Aerta van der Neera, Jana van 

Huysuma a Hanse de Jode. Dále se ve valtických sbírkách dochovaly 

obrazy Orazia Riminaldiho a H. Faistenbergera. Ovšem většina 

nejkvalitnějších obrazů byla tradičně od 18. století umístěna 

v lichtenštejnské obrazárně ve vídeňských palácích. Raritou zámku Valtice 

je funkční výtah z počátku 20. století, který byl v roce 2006 restaurován a 

poprvé zpřístupněn veřejnosti. 

5.1.5 Zámecká kaple 

Zámecká kaple ve Valticích vznikla podle projektu knížecího architekta 

Antonia Beduzziho. Je považována za jeden z nejkrásnějších interiérů 

středoevropského baroka. Přestože byla vysvěcena již roku 1726, její 

dokončení je datováno mezi léta 1728 a 1729.86 Byla vyzdobena dle návrhů 

autora projektu Antonia Beduzziho, který ji sám vyzdobil freskovou 

kvadraturou, dále již několikrát zmiňovaným sochařem Franzem Bienerem, 

a také malířem Domenicem Mainardim, který provedl figurální malbu. Franz 

Biener, který byl v lichtenštejnských službách i v rakouském Wilfesdorfu, 

dokázal v kapli propojit plastiku s malířskou výzdobu, „tj. výpravu hlavního a 

obou bočních oltářů s kompozicemi sv. Rodiny a sv. Jana Nepomuckého, a 

Carloneho malbu, jež se v kapli rozvíjí zejména na klenbě, navazující 

tematicky na výjev Klanění pastýřů, zobrazený na hlavním oltáři kopií díla 

Quida Reniho."67 Výsledkem jeho umělecké práce v celé rezidenci jsou 

také emblémy a skupiny alegorických figur a putti na atikách a portálech. 

V kapli se dodnes dochovaly původní varhany od vídeňského odborníka 

Lothara Franze Walthera z roku 1729. A navíc jsou stále funkční. 

86 KROUPA, JIŘÍ: Umělci, objednavatelé a styl, s. 125. 
87 Cit dle: KUSÁK, DALIBOR: Lednice/Valtice, nepag. 
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5.1.6 Zámecké divadlo 

„Zámecké divadlo ve Valticích (někdy zvané Dvorní) bylo podle 

některých pramenů postaveno v roce 1790, podle jiných bylo v tomto roce 

přestavěno do dnešní podoby".88 Vybudovat je nechal kníže Alois I. Josef 

z Lichtenštejna (1759-1805). Divadlo bylo postaveno dvorním 

lichtenštejnským architektem Karel Rudczinským. Jeho stavba trvala velmi 

krátce, něco kolem čtyř měsíců. V roce 1793 pak došlo к jeho přestavbě, 

kdy se prodloužilo jeviště a byla vestavěna soudobá divadelní technika. 

Tato podoba divadla se zachovala dodnes. „Divadlo mělo dvě patra -

v horním se nacházela galerie, v dolním pak hlavní lóže, vlevo a vpravo 3 

boční lóže. V hlavní loži bylo 6 damaškových židlí, v ostatních lóžích bylo 10 

damaškových židlí. Dále pak 30 lavic v hlavním divadelním sále. Divadlo 

mělo elipsovitý tvar s celkovou délkou 30,25 m, šířkou 17, 80 m, hloubkou 

jeviště 6,40 m a prostor pro orchestr 1,98 m."89 Slavnostní otevření divadla 

bylo zahájeno zpěvohrou Prométheus, jež byla provedena umělci z Vídně. 

Divadlo i nadále vzkvétalo. Po smrti knížete Aloise I. nastoupil jeho bratr 

Jan I. Josef, jenž nebyl takovým příznivcem divadelního umění. Zajímal se 

zejména o své velkostatky a úpravy zámeckého parku. Přesto nechal 

v letech 1815-1816 v sousední Lednici vybudovat malé divadlo. Pro valtické 

divadlo byl významným rokem rok 1876. Při své inspekci totiž Valtice 

navštívil sám císař František Josef I., na jehož počest divadlo připravilo 

mnoho představení. Během jeho třídenní návštěvy se zde hrály dvě až tři 

hry denně. 

5.1.7 Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Tento raně barokní chrám je jednou z nejvýznamnějších staveb 

moravského baroka. Stavba byla projektována už od roku 1602, ale 

započalo se s ní až v roce 1631 na přání knížete Karla Eusebia. Je 

pravděpodobné, že kníže byl i samotným projektantem. Svědčí o tom 

samotný „stavební sloh budovy označený odbornými znalci za zcela 

originální, ba jedinečný, ale považovaný spíše za výplod knížecího rozmaru, 

88 Cit. dle: Oficiální internetové stránky mésta Valtice. Památky: Zámecké divadlo[on-line], 
[cit.2006-03-12]. Dostupné na WWW: <http://www.valtice.cz>. 
89 Cit. dle: Oficiální internetové stránky města Valtice. Památky: Zámecké divadlo[on-line], 
[cit.2006-03-12]. Dostupné na WWW: <http://www.valtice.cz>. 
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než upřímné zbožnosti."90 Protože byla stavba z různých důvodů několikrát 

přerušována, například při vpádu Švédů a později tureckých vojsk na jižní 

Moravu, byl kostel dokončen až v roce 1671, tedy po téměř 40 letech. 

Nejprve byl stavbou pověřen italský architekt Giovanni Giacomo Tencalla z 

Bizone, ale po zřícení klenby chrámu v roce 1638 byl nucen Valtice opustit. 

Dílo tak dokončil Ondřej Erna z Brna. V červenci 1641 přišel na pozvání 

knížete, aby zjistil příčinu zřícení klenby. Krátce na to uzavřel s knížetem 

smlouvu na rekonstrukci klenby a dokončení všech prací. Avšak dominantní 

vsup do kostela, tj. monumentální dvojvěžové průčelí s výrazným členěním 

římsami a dvojice pilastrů stojící před budovou a značněji převyšující, vznikl 

až v poslední fázi výstavby v roce 1654 . Umělecká výzdoba byla svěřena 

italským umělcům, podílel se na ní zejména kameník Dominik Morelli, 

štukatér Bernard Bianchi a jeho švagr štukatér Giovanni Tencalla. V průčelí 

chrámu jsou umístěny sochy sv. Petra a Pavla, další barokní sochy 

nalezneme uvnitř chrámu. Oltářní obraz je Fantiho kopií Rubensova 

Nanebevzetí Panny Marie. Menší obraz nad oltářem Sv. Trojice je 

Rubensovým originálem. Plátna naproti oltáři v příční lodi namaloval 

knížecí malíř Giovanni Battista Ghidoni, pověřený taktéž prací v zámeckém 

interiéru. 

Před kostelem se nachází další barokní skvost - morový sloup. Byl 

vytvořen opět na přání Karla Eusebia, po skončení morové epidemie z roku 

1680. Ostatně připomíná i jiné útrapy, které město prožilo v 17. století. 

Vytvořil jej vídeňský sochař Mathias Gunst a jeho zajímavostí je, že všechny 

čtyři sochy ukazují přesně světové strany. 

90 Cit. dle: Oficiální internetové stránky mésta Valtice. Památky: Farní kostel[on-line]. 
[cit.2006-03-12]. Dostupné na WWW: <http://www.valtice.cz>. 
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5.2 Lednice jako barokní letní rezidence Lichtenštejnů 

5.2.1 Lednice a počátky panováni Lichtenštejnů 

Zámek Lednice se nachází v povodí Dyje mezi městy Břeclaví a 

Mikulovem. Je rozložen v romantické scenérii jihomoravských lužních lesů a 

rybníků a řadí se mezi jedny z nejznámějších zámků v Čechách a na 

Moravě, především svým mimořádným zámeckým komplexem 

s hospodářským zázemím, zahradami a parky, které přímo navazují na 

městečko. 

Osídlení v Lednici je poprvé zmíněno v roce 1222. Je spojeno s místními 

vladyky Adamarem a Libertem „de Isgrubi" (tzn. z Lednice), kteří si zde 

vybudovali svou tvrz. Dalším rodem vlastnícím Lednici se stali Sirotkové, 

český král Václav I. ji roku 1244 propůjčuje Siegfrídu Sirotkovi. Ale už v roce 

1249 byla markrabětem Přemyslem polovina lednického statku darována 

Jindřichu z Lichtenštejna. Roku 1322 odkoupil Jan z Lichtenštejna od 

Sirotkových potomků druhou polovinu lednického statku. V držení 

Lichtenštejnů zůstala Lednice až do roku 1945, tedy celých 700 let. Lednice 

se stala „střediskem lednického panství, které spolu s Valticemi a Břeclaví 

tvořilo komplex lichtenštejnských držav na jižní Moravě."91 Je však nutné 

připomenout i krátkou přestávku vletech 1571-1576, kdy Lednici držel 

Kryštof z Kerenčína. 

5.2.2 Zámek Lednice jako barokní letní rezidence Lichtenštejnů 

Nejvýznamnější majitelé Lednice, rod Lichtenštejnů, se zásadně zapsal 

do podoby zámku, který v průběhu staletí prošel několika slohovými 

úpravami. Důležitým aspektem při této tvůrčí činnosti, a to nejen v Lednici, 

„byl i výrazný vlastnický pud jejich držitelů"92 a zejména jejich nezávislé 

postavení, které Lichtenštejnům umožňovalo zaměřit se na realizaci 

vlastního programu. Mezi priority tohoto rodu tedy patřila jak snaha o 

neustálé zdokonalování movitých statků svého rodového majetku tak i jeho 

další rozšiřování. Využívali к tomu všech možných způsobů výrobních 

91 Cit. dle: HRADY, ZÁMKY A TVRZE V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU. 1. díl. 
Jižní Morava, s. 137. 
92 Cit. dle: CHARVÁTOVÁ, EMA: Lednice. Státní zámek, s. 3. 
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prostředků, především však půdy a zvyšování její produktivity. Protože se 

oblast dnešní Lednice nacházela v bažinatém prostředí, prvořadým úkolem, 

jenž vyvstal, byla činnost kultivační a hospodářská. 

V 16. století došlo jak к přestavbě samotného sídla, tak i к postupné 

přeměně bažinatého okolí Lednice a jeho další kultivaci. Hartman II. 

z Lichtenštejna (1544-1575/85) odkoupil roku 1575 Lednici i s tvrzí od 

císaře Maxmiliána za 35000 zlatých. Lednice se tak opět dostala do držby 

rodu Lichtenštejnů. Za Hartmana II. byla provedena přestavba tvrze na 

renesanční zámek. V roce 1577/87 se pak připomíná, že byl zámek 

v dobrém stavu. Současně se přikročilo i к umělému přetváření přírody v 

okolí zámku. Pro šlechtická sídla 16. století byly typické ozdobné zahrady a 

květinové koberce. A tak byl u zámku založen park a tzv. zahrada paní. Už 

ke konci 50. let 16. století byly v Lednici vytvořeny podmínky pro zřízení 

prvního velkého rybníka, jehož iniciátorem byl otec Hartmana II., Jiří 

Hartman I. z Lichtenštejna (1518-1562). Kolem roku 1600 pak byly zřízeny 

další tři rybníky. Je nutné podotknout, že rybnikaření patřilo neodmyslitelně 

ke šlechtickému podnikání. 

Od počátku 17. století, kdy Lednice přešla do trvalé držby Lichtenštejnů, 

budovali Lednici jako svou rezidenci. Měla reprezentovat i představitele 

rodu, místodržitele českých zemí Karla z Lichtenštejna (1569-1627), 

který byl v roce 1608 povýšen do knížecího stavu a roku 1613 získal 

vévodství opavské. „Při pobělohorských konfiskacích, které se staly velkou 

příležitostí stoupenců katolické církve, obohatil se Karel z Lichtenštejna jako 

člen tzv. konsorcia rozsáhlými měnovými podvody ve spolku s Albrechtem 

z Valdštejna. S bratrem Maxmiliánem pak převzal velké dědictví po pánech 

z Boskovic."93 

Vlastním budovatelem rezidence Lednice se však stal až jeho syn Karel 

Eusebius z Lichtenštejna (1611-1684). Za své zimní sídlo si zvolil Valtice a 

letním sídlem se měla stát Lednice. Celý život tak věnoval rozsáhlým 

úpravám lednicko-valtického panství. Po smrti otce vládl místo něj jeho strýc 

Maxmilián. Karel Eusebius podnikl cestu do ciziny, z níž se navrátil roku 

1632, obohacen o četné zkušenosti. Směle se tedy pustil do přestavby své 

93 Cit. dle: CHARVÁTOVÁ, EMA: Lednice. Státní zámek, s. 6. 
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budoucí letní rezidence. Přeměnil Lednici na barokní zámek s jízdárnou a 

rozsáhlou zahradou. Mezi významnými umělci, které povolal, figurují 

architekti Domenico Martineiii a Johannes Bernhard Fischer z Erlachu, kteří 

byly rovněž v lichtenštejnských službách ve Vídni, stavitel Giovanni Pietro 

Tencalla a dvorní kameník Pietro Materna. 

V rámci dobových tendencí 17. a 18 století vyrůstaly u panských sídel 

rozsáhlé parky s pozoruhodnou zahradní architekturou. Zájem o vybudování 

parku v Lednici spadá už do poloviny 17. století, kdy Karel Eusebius vyplatil 

značné částky štukatéru Bernardu Bianchimu. Dvorní kameník Pietro 

Materna zhotovil větší počet ozdobných kašen a Giovanni Pietro Tencalla 

se ujal vypracování návrhů na dalších šest kašen. V několika následujících 

letech byly uzavřeny smlouvy s dalšími umělci, zejména s mistrem Wolfem 

Gruberem na zhotovení osmiboké kašny s vodotryskem. Roku 1653 byl 

povolán zahradník císařovny Anny, aby založil a vybudoval oranžérii, 

předchůdkyni dnešního skleníku. Zahradníkem jmenoval Itala Comina 

Maniniho, jehož úkolem bylo vytvořit dobré předpoklady к pěstování 

pomerančů. Jeho další povinností bylo objednat sazenice pomerančovníků, 

citrónovníků, fíkovníků a oliv u italských obchodníků. 

Barokní přestavba zámku Lednice na letní sídlo Karla Eusebia probíhala 

v letech 1666-1699. Vznikl tak přízemní barokní zámek s polopatrem o 13 

osách. „Střední tříosá část s portálem byla jednopatrová, ukončená 

tympanonem zdobeným vázami. V nárožích zahradního průčelí stály 

jednopatrové věže zakončené lucernami. Podzemní trakt zámku, spojený 

portálem s dolní částí někdejšího čestného dvora, měl zahradní salu 

terrenu, jejíž typická výzdoba mušlemi je dnes jediným zbytkem raně 

barokní stavby. V líci bočních průčelí navazovaly architektonicky upravené 

zdi čestného dvora, ukončené předsunutými jednopatrovými budovami. 

Průčelí zámku i stěny čestného dvora byly členěny pilastrovým řádem, na 

věžích zdvojeným."94 Lednici Karla Eusebia známe dnes pouze z mědirytiny 

Johanna Adama Delsenbacha. 

Karel Eusebius byl taktéž milovníkem koní, měl v Lednici speciální chov 

koní a jeho stáje dosáhly evropského věhlasu. „Lednický hřebčinec 

94 Cit. dle: CHARVÁTOVA, EMA: Lednice. Státní zámek, s. 8. 
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(připomínaný r. 1661, ale jistě starší) měl vlastního ředitele, písaře a 

zvěrolékaře. Ročně se vněm vydalo jen za léky pro zvířata 100 až 200 

zlatých. Spotřeba ovsa se pohybovala mezi 7-9000 měřic ročně."95 

Po smrti Karla Eusebia pokračoval v budování obou sídel jeho syn Jan 

Adam Ondřej (1684-1712), který vybudoval rozsáhlou jízdárnu. 

Vypracováním návrhu pověřil rakouského architekta Johanna Bernharda 

Fischera z Erlachu, který se vrátil z dlouholetého pobytu v Itálii. 

Z monumentálního projektu čtyřkřídlé jízdárny se vletech 1688-1698 

realizovala pouze tři křídla. Ještě před rokem 1690 převzal stavbu jízdárny 

společně s přestavbou zámku architekt Domenico Martineiii. V letech 1700-

1701 vznikly řady alegorických soch, jež oživují portály koníren. Na jejich 

tvorbě se podíleli sochaři Giovanni Giuliani a Benedikt Sondermayra. Jan 

Adam Ondřej byl na rozdíl od svého otce, vyznavače umění, rozeným 

finančníkem. Po otci zdědil vedle rozsáhlých statků i 800 000 dluhů. Této 

situaci se snažil čelit a i nadále se postarat o udržení rodových statků. 

Přikročil к úsporným opatřením, která se nejprve dotkla původního dvora 

jeho otce, tzn. služebnictva, úředníků a umělců к potěše šlechty. Velmi brzy 

nahromadil finanční kapitál, který investoval do stavby domů ve Vídni a 

následně je na splátky prodával. Podařilo se mu jak splatit dluhy a vystavět 

ve Vídni reprezentativní sídla, tak i pokračovat v oficiální rodové politice -

tj. v dalším rozšiřování svých statků. Dokonce rakouskému státu půjčil 

částku 1 milionu korun a císař jej poté jmenoval guvernérem státní banky, 

kterou založil na jeho podnět. 

Výstavba lednického areálu pokračovala i v 18. století. V roce 1715 byla 

obě sídla spojena dodnes existující lednicko-valtickou alejí. Byla 

vybudována uprostřed lednicko-hlohoveckých rybníků. O dva roky později 

byl v Lednici, na přání Antonína Floriana Lichtenštejna (1656-1721), 

přistavěn nový skleník a u zámecké residence zřízen nový 180 m dlouhý 

rybník. 

V druhé polovině 18. století došlo к další úpravě zámku, 

„která v podstatě nepřetváří stav ze 17. století. Jejím výtvarným přínosem je 

95 Cit. dle: CHARVÁTOVÁ, EMA: Lednice. Státní zámek, s. 6. 
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pouze klasicistní detail."96 К přestavbě rodových šlechtických sídel tedy 

docházelo i bez nějakého praktického důvodu. Během této přestavby 

v letech 1766-1772 byl zbořen dosavadní gotický kostel a na jeho místě byl 

vystavěn farní kostel sv. Jakuba. Zámek se dále rozšířil o druhé nádvoří 

tím, že přibyla dvě jižní křídla a mezi zámkem a jízdárnou vznikl čestný 

dvůr, jenž se zachoval dodnes. Vznikla nová dlouhá kuchyňská budova, jež 

dosahuje téměř к jízdárně. Směrem к západní ozdobné zdi zahradního 

dvora byl vybudován nový trakt, kterým byl samotný zámek spojen přízemní 

stavbou s novou kuchyní. Tím vznikl mezi zámkem a jízdárnou Lovecký 

dvůr. V souhrnu byla rezidence Lednice pouze rozšířena, aby lépe 

uspokojila potřeby narůstajícího společenského provozu. 

5.2.3 Lednice ke konci 18. století 

Dochované archivní matriály centrální lichtenštejnské kanceláře z konce 

18. století vypovídají o velkých úsporných opatřeních. Nebyla dokončena 

plánovaná výstavba severní jízdárny. Došlo pouze к venkovní úpravě 

portálů. Ty byly opatřeny plastickou výzdobou. Tyto úsporné tendence vedly 

i к přetesání soch z Absdorfu, což bylo levnější než pořizování soch nových. 

Při dokončování stavby hřebčince se přemýšlelo nad levnější alternativou 

získání cihel. Uvažovalo se o dovozu vypálených cihel z jednoho zrušeného 

zámku. Tehdejší architekt Rudczinský byl po neustálém hledání levnějších 

možností nucen požádat o vyplacení své odměny ve Vídni a nikoliv 

v Lednici, kde už došly finance a stavební činnost tak musela ustat. 

„Z celého průběhu prací, který postrádá vůle a rozhodnosti, z níž vznikaly 

stavby 17. a 18. století, je patrna únava. Slohová nejistota v období, kdy 

možnosti barokového slohu byly již vyčerpány, nedovedla položit vedle 

staršího zájmu šlechtických stavebníků jiným směrem."97 

Ke konci 18. století proběhla rozsáhlá přestavba zámeckého parku. 

Z původních francouzských zahrad vznikl rozšířením park klasicistní. Tato 

přeměna odrážela nové tendence ve společnosti. V rámci reforem Josefa II. 

bylo zrušeno nevolnictví. Společnost se začala proměňovat, což se projevilo 

96 Cit. dle: CHARVÄTOVÄ, EMA: Lednice. Státní zámek, s. 10. 
97 Cit. dle: CHARVÁTOVÁ, EMA: Lednice. Státní zámek, s.12. 
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i v dobové filosofii, estetice a umění. Změnil se i pohled na člověka a 

přírodu. V lednickém parku se začala upřednostňovat přirozeně rostlá zeleň. 

Geometrické uspořádání parku zůstalo, ale vzešly snahy spojit volnou 

přírodu s uspořádaným parkem. Celá přestavba parku je zachycena v plánu 

zahradníka Ignáce Hollema, který byl nalezen v lednické radniční věži. 

Zpravuje nás o rozšíření parku ke druhému břehu Dyje, o novém prostoru 

vytvořeném dvěma loukami a Labutím jezeře s vodotrysky к minaretu. 

Směrem od východní části residence stál chrámek Slunce. Byla to okrouhlá 

sloupová stavba. Dalšími nedochovanými stavbami byly Čínský pavilón, 

chrám Múz, divadlo a holandská rybárna. Celý park byl prodchnut 

myšlenkou, jež odpovídala dobovým tendencím o přiblížení vzdálených 

exotických zemí a připomenutí dávných slavných dob. Tehdejší majitel 

Lednice nedostal od lednické obce pozemek určený ke stavbě kostela, 

a tak se z určitého vzdoru odhodlal ke stavbě mešity na svém vlastním 

pozemku. Protože byl tento projekt velice nákladný, byl nucen přistoupit 

к jeho redukci na minaret. Stavby se ujal vídeňský architekt Josef 

Hardtmunth a probíhala v letech 1797-1802. Minaret se dodnes dochoval 

a dá se s určitostí říci, že je dominantou lednického parku. Tvoří optický 

střed hlavního osového průhledu od zámku, což bylo i původním záměrem. 

Stojí na kamenné terase a v patře se nachází osm místností malovaných 

maureskami. 

5.2.4 Úpravy rezidence Lednice a lednicko-valtického areálu v 19. 

století 

Na přelomu 18. a 19. století stavební činnost ustala z důvodu nutnosti 

shromáždění dalších finančních prostředků. Na počátku 19. století se začaly 

na podobě zámku prosazovat výtvarné zásady empíru. Poprvé se tak 

narušil barokní ráz zámku. Architekt Kornhäusel nejdříve v roce 1815 

přestavěl v empírovém slohu zahradní křídlo. Poté vybudoval v letech 

1843-1845 na východě přízemní novostavbu s pěti společenskými 

místnostmi; tvořil ji květinový sál, kruhová jídelna, kulečníkový sál, salón a 

hudební sál. Květinový sál zajišťoval spojení mezi zámkem a skleníkem. 

Tyto změny rezidence nebyly nějak zásadní, protože zámecké budovy stále 

vyhovovaly svým účelům. Nový umělecký směr a dobové názory se opět 
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výrazněji podepsaly na podobě upravovaného zámeckého parku. Vše je 

laděno v duchu touhy po spojení s přírodou. Květinové koberce byly 

nahrazeny anglickým parkem, který volně spásala stáda ovcí. Byl postaven 

empírový Nový dvůr s hospodářskými budovami. Vedle kravína byla 

dokonce umístěna i malá jídelna. 

Jak již bylo zmíněno, Josef Hardmunth byl autorem projektu Minaretu. 

Po jeho realizaci zůstaly velkým problémem záplavy způsobované řekou 

Dyjí. Kníže Josef Jan I. tak rozhodl vybudovat rozsáhlé meliorační dílo. 

Projekt vypracoval Bernard Petri a uskutečnil se v letech 1805-1811. Jeho 

součástí bylo vyhloubení obrovské vodní nádrže a navršení získané zeminy 

na nově vzniklé ostrovy. Celkem bylo vybudováno šest velkých a deset 

menších ostrovů, jež jsou navzájem spojeny. Existovala zde řada mostů: 

čínský zvonkový most, Švýcarský most, přírodní most a další. Tok řeky 

Dyje, původně protékající středem parku, byl odveden do nově 

vyhloubeného koryta, za Minaret. Současně proběhlo i nové osázení 

lednického parku, majícího celkovou rozlohu 2 km2. Podíleli se na ní 

architekti Fanti a botanik van der Schotten. Výsledkem jejich spolupráce 

bylo vytvoření přírodního parku s rybníkem a patnácti ostrovy. Botanik van 

der Schotten podnikl cestu do Ameriky za účelem získání různých rostlin a 

semen pro lednický park. Nakonec přivezl okolo 36 000 druhů těchto 

sazenic, které se staly základem exotického bohatství parku, jež můžeme 

dodnes obdivovat. 

V této době bylo taktéž upraveno území dosahující rozlohy 200 ha, 

které spojuje Lednici i Valtice. Na nově vzniklých architekturách, které se 

dochovaly, pozorujeme klasicistní a romantické prvky. Celý lednický prostor 

byl dokončen v duchu romantismu, který rozvíjel nový pohled na krajinu. 

I dnes je návštěvník uchvacován architekturami, jež jsou zasazeny jakoby 

do volné přírody. V tomto prostoru se uplatnili tři rakouští architekti: Josef 

Kornhäusel, Karel Engel a Josef Hardtmunth, jejichž činnost se často 

prolínala. 

Nejprve se budeme věnovat činnosti Josefa Hardtmuntha (1758-1816), 

který byl roku 1805 jmenován ředitelem lichtenštejnského stavebního úřadu. 

V lednicko-valtickém areálu vybudoval četnou řadu staveb. Jeho první 

zakázkou byla stavba obelisku, kterou mu zadal kníže Alois Josef I. v roce 
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1798. Připomíná uzavření míru vCampo Formio (1797) mezi císařem 

Napoleonem a rakouským arcivévodou Karlem. Poté co dostavěl Minaret, 

začal se věnovat stavbě zámečku Belveder, jehož stavba byla dokončena 

v jediném roce 1802. Sloužila jako součást bažantnice s voliérami. V roce 

1805 po melioračních pracích vybudoval na jednom z nově vzniklých 

ostrovů akvadukt. Připomíná torzo římského vodovodu a voda, která z něj 

vytékala, dopadala přímo do jezera. O rok později vznikla v místě, 

kde končily parforsní hony, stavba loveckého zámečku. V letech 1807-1810 

byly na poloostrově vytvořeném zákrutem řeky Dyje postaveny zříceniny 

tzv. Janův hrad. Hrad je pojmenován na počest knížete Jana I. a je 

příkladem romantické tvorby inspirované středověkou gotikou. Podle 

Hardtmunthova projektu vznikl taktéž v průběhu let 1810-1812 empírový 

zámeček Pohansko. Poslední jeho stavbou byl Dianin chrám neboli 

Rendez-vous, vzniklý vletech 1812-1813. Stavba má podobu vítězného 

oblouku a průčelí je zdobeno reliéfy s loveckými náměty. 

Dalším architektem lednicko-valtického areálu 19. století byl Josef 

Kornhäusel (17827-1860). Nahradil Josefa Hardtmuntha poté, co se s ním 

kníže Jan I. rozešel ve zlém. Vletech 1814-1816 uskutečnil dle vlastního 

návrhu stavbu Rybničního zámečku. V roce 1817 dokončil stavbu kolonády 

na Rajstně, dle projektu Josefa Hardtmuntha. Stavba je umístěna na 

protáhlém hřebeni zvaném Rajstna či Homole. Z otevřené terasy kolonády 

lze vidět celý lednicko-valtický areál. 

Posledním jmenovaným architektem byl Franz Engel (Ť1827), který po 

Kornhäuselové odchodu zaujal v roce 1818 jeho místo. Podle projektu 

Josefa Kornhäusela dokončil v letech 1818-1819 stavbu Apollónova 

chrámu a roku 1819 nedochovanou Katzelsdorfskou myslivnu. Josef 

Kornhäusel vypracoval její plány mezi lety 1811-1817. Myslivna či také salet 

se skládala ze dvou částí: západní část byla tvořena myslivnou а к ní se od 

východu připojoval klasicistní lovecký zámek se sloupořadím. V interiérech 

zámecké části byly umístěny reliéfy se šlechtickými znaky, amorety a 

stromy. Na počátku 20. století byl salet knížetem Janem II. z Lichtenštejna 

opraven. Od roku 1945 do roku 1953 sloužil jako byt hajného. Poté byl 

v souvislosti s budováním hraničního pásma vysídlen a změněn na 
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skladiště a seník. Následkem požáru byl v 60. letech 20. století zcela 

zbořen. Zachovaly se z něj pouze zbytky základových zdí a studna. 

Podle vlastního Engelova návrhu byl v roce 1824 postaven Chrám Tří 

Grácií se sochami věd a umění. Mezi lety 1826-1827 byl zbudován Hraniční 

zámeček, jehož středem procházela dřívější historická hranice mezi 

Moravou a Dolním Rakouskem. Dokončil jej ale až Engelův nástupce Josef 

Poppelack (1780 - 1859).98 Nejmladší stavbou areálu je kaple sv. Huberta 

z roku 1854, jejímž autorem byl Jiří Wingelmüler (1810-1848). Na 

sochařské výzdobě většiny objektů pracoval Josef Kliebera. 

Vletech 1846-1858 byly přestavěny v anglickém novogotickém slohu 

interiéry a exteriéry lednického zámku. Plány vypracoval vídeňský architekt 

Jiří Wingelmiiller (1810-1848). Po jeho předčasné smrti ho vystřídal jeho 

mladý asistent Jan Heidrich. Wingelmüller se vrátil ze studijní cesty po 

západoevropských zemích, kam byl vyslán, aby odtud přivezl nové 

architektonické trendy. Obohacen novými zkušenostmi se směle pustil do 

přestavby zámku a stavby skleníku. Skleník vznikl na místě původní 

oranžérie. Byl vybudován dle plánů anglického architekta P.H. Desvignese 

a samotnou stavbu provedl právě Wingelmüller. „Konstrukce této stavby 

byla technickým zázrakem v tehdejším Rakousku, jehož strojírenský 

průmysl až do roku 1825 dovážel všechny stroje a ještě roku 1841 měl 

třetinu všech parních strojů cizozemského původu."99 V závěru byl zámecký 

areál komplexem budov o osmi křídlech se čtyřmi dvory, dvěma věžemi, 

původní barokní jízdárnou na levé straně a skleník zakomponovaný do 

zámeckého parku. Vzniklo nové spojovací křídlo s vedlejším schodištěm 

mezi zámkem a kuchyňským křídlem. Přestavěn byl i kostel sv. Jakuba. 

Bylo zde prodlouženo kněžiště, přistavěny věže a prodloužena předsíň, 

Z dílny Františka Ittenbycha pochází hlavní oltář a kazatelna je prací 

Františka Reidengera. Průčelí bylo opatřeno nezbytnými novogotickými 

prvky jako: cimbuřím, arkýři, vimperky a opěráky. Co se týče interiérů, i tady 

proběhla novogotická renovace. Typické jsou samonosné točité schody, 

98 „Nevíme, zda jej v této době navrhoval Engel, či již Kornhäusel, popřípadě zda jeho 
základní idea nebyl již Hardtmunthova." KUTHAN, JIŘI: Aristokratická sídla v období 
klasicismu, s. 135. 
99 Cit. dle: CHARVÁTOVÁ, EMA: Lednice. Státní zámek, s. 16. 
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vzácný reliéf stromu života ze slonoviny, dále kazetové stropy v jídelním a 

tanečním sále. Všechny vnitřky až na výjimky byly ozdobeny štukami a 

řezbami dle vzorů anglické a středoevropské gotiky. 

Nová slohová úprava zámku vyžadovala i přeměnu zámeckého okolí. Byl 

vytvořen plán na rozšíření parku směrem к jihu přes zámecké i obecní 

pozemky. Z tohoto důvodu bylo nutné zbourat hospodářský dvůr, lednickou 

radnici a některé další usedlosti v Dlouhé ulici, které byly к tomuto účelu 

roku 1880 vykoupeny. Následně byla přeložena tehdejší komunikace na jih, 

přemístěno tržiště a vystavěna nová radnice. Vytvořil se tak nový velký 

prostor, na němž byl založen anglický park a francouzská zahrada. Tento 

park pronikal do středu obce a rozdělil ji tak na dvě části. V samotném 

parku byla umístěna tehdejší stavební lichtenštejnská kancelář, kterou vedl 

architekt Karel Weinbrenner. Z Weinbrennových plánů vznikla fara, 

kaplanka, hostinec, hospodářská stavení a byty pro zaměstnance. Jeho 

ruka se nesmazatelně zapsala i do podoby obce. V roce 1900 tak vznikla 

kašna na náměstí. Lednický park byl nadále kultivován a doplňován četným 

rostlinstvem z nejrůznějších zemí. V polovině 90. let 19. století zde dr. Vilém 

Lauch založil vyšší hospodářskou a zahradnickou školu v Lednici a první 

pěstitelský a ovocnářský ústav v Evropě. 

5.2.5 Lednice ve 20. století 

Zámecký interiér utrpěl, podobně jako ve Valticích, nejprve za druhé 

světové války a poté zestátněním. Lichtenštejnové se pokusili zachránit 

alespoň část rodového majetku, který se dal převézt. A roku 1943 odvezli 

do Lichtenštejnská vzácné šperkovnice, kusy nábytku, rodové portréty, atd. 

V roce 1945 byl zámek Lednice a celý zámecký areál zestátněn. Péče o 

skleník, park a část vedlejších traktů byla svěřena zahradnické fakultě 

Vysoké školy zemědělské v Brně. 

5.2.6 Kostel sv. Jakuba Většího 

Původní lednický kostel, připomínaný poprvé roku 1414, byl za 

husitských válek zničen. V roce 1495 byl vybudován kostel nový. Roku 1579 

byl Hartmanem z Lichtenštejna společně s manželkou Annou Marií z 

Ortenburku opraven. Mezi lety 1766-1772 byl tento gotický kostel zbořen a 
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na jeho místě byl vystavěn farní kostel sv. Jakuba Většího. V polovině 

19. století byl kostel přestavěn do dnešní podoby. 

Současný chrám má barokní jádro, „představuje přibližně orientovanou 

podélnou stavbu s odsazeným trojboce ukončeným kněžištěm obklopeným 

obdélníkovým pláštěm; ten kryje křestní kapli, dvoupatrovou galerii a 

panskou oratoř. К bokům lodi se v místě vítězného oblouku přimykají 

novogotické věžice, trojboký záp. závěr má balkónový portikus 

s baldachýnovými nástavci."100 Sochař Franz Högler vytesal sochy Madony 

s dítětem, sv. Františka z Pauly a Metoděje. Interiér kostela je zařízen 

oltářními obrazy Franze Ittenbacha, jenž je také autorem ústředního obrazu 

sv. Rodiny. Sochy světců: sv. Aloise, Jakuba a Františka z Pauly pocházejí 

z norimberské řezbářské dílny. Dále je zde monumentální kamenný krucifix 

Josefa Kliebera, kamenné reliéfy křížové cesty Adolfa a Franze Anglerů a 

konečně paprskovitá monstrance vídeňského zlatníka Josefa Mosera, 

kterou roku 1783 věnovala lednickému kostelu hraběnka Šternberková. 

100 Cit. dle: SAMEK, BOHUMIL: Umělecké památky Moravy a Slezska, s. 319, sv. II. 
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Závěr 

Téma mé diplomové práce zní Knížata z Lichtenštejna na jižní Moravě. 

Je mi velmi blízké, neboť pocházím z Hodonína na jižní Moravě, který se 

nalézá nedaleko jádra původní rodové moci Lichtenštejnů. Většina 

památek, kterými se ve své práci zabývám, se nachází nejen v okolí mého 

rodného města, ale i přímo v něm. Prvotním impulzem ke zpracování této 

oblasti byl tedy každodenní kontakt s lichtenštejnskými barokními 

památkami v Hodoníně a především oblíbenost lednicko-valtického areál, 

který se v dětství stával častým cílem našich rodinných a školních výletů. 

Postupnou prací jsem si vytvořila ucelený obraz o rozsahu obrovských 

lichtenštejnských fideikomis na jižní Moravě a o kulturním působení jejich 

představitelů. Knížata z Lichtenštejna dbala nejen na zvelebování svých 

sídel, ale jako dobří katolíci se v době pobělohorské a i později postarala o 

výstavbu četných kostelů a kaplí. 

Jak již bylo řečeno, lednicko-valtický areál byl roku 1996 zapsán do 

seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zámek 

Lednice je zařazován mezi nejkrásnější zámky České republiky. Valtický 

zámek je s přiléhajícím farním kostelem Nanebevzetí Panny Marie 

skvostem moravského baroka. Některé z dalších mnou sledovaných 

památek, přestože nejsou v tak dobrém stavu jako lednicko-valtický areál, 

velmi dobře dokládají svůj postupný slohový vývoj. Ten je na nich dodnes 

zřetelný a byla by obrovská škoda, kdyby úplně zanikly. Nejlépe je to vidět 

na břeclavském zámku, jehož vlastník město Břeclav dnes bojuje o jeho 

další zachování. Naráží však na vysoké finanční náklady, jež by si celková 

rekonstrukce vyžádala. Podobný problém měl v nedávné minulosti i zámek 

Moravský Krumlov, sídlo jedné z rodových větví. Tento zámek je navíc 

obklopen nádhernými barokními sakrálními stavbami a i pro běžného laika 

je výlet do Moravského Krumlova krásným zážitkem. Aby tyto památky 

mohly být zcela opraveny, je nutné vytvořit projekty, ve kterých bude jasně 

vymezeno jejich další šetrné využití a návratnost vložených investic. Je 

otázkou, zda je dobře, že jsou tyto objekty většinou v rukou obcí a měst, 
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nebo je lépe, pokud je vlastní soukromé firmy, jako v případě zmiňovaného 

Moravského Krumlova, kde se v současnosti situace zlepšuje. 

Cílem mé diplomová práce je vytvořit ucelený obraz o rozsáhlém 

majetku, který knížata z Lichtenštejna na jižní Moravě ovládala a jejich vlivu 

na stavební vývoj objektů, jež к jejich panstvím náležela. Podávám zde 

jejich podrobný výčet a zaobírám se i jejich současným stavem. Má práce 

je, jak doufám, využitelná jak pro laiky, kteří by rádi poznali moravské 

lichtenštejnské památky, tak i pro mé kolegy - pedagogy, kteří by jižní 

Moravu zvolili za cíl své exkurze, nebo к vlastnímu samostudiu. Tato 

diplomová práce také ukazuje velké historické události našich dějin v úzce 

vymezeném prostoru jihomoravského regionu. A při výuce vlastivědy může 

být velmi nápomocná zejména pro tamější studenty a žáky. 
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My master thesis is titled The Princes of Liechtenstein in South Moravia. 

It focuses on the history of this family in South Moravia's area over eight 

centuries. 

The Princes of Liechtenstein came to South Moravia in the 13th century 

and established the Moravian-Austrian blood line. Firstly, the Czech king, 

Přemysl Otakar II., donated the demesne Mikulov to them in 1249. During 

the 13th century they extended their possessions in South Moravia and 

obtained the demesnes Valtice and Lednice, which became the most 

important residences of this family. 

In the beginning of the 16th century Liechtenstein lineage divided their 

possessions into the three blood lines: the Moravian with Mikulov, the 

Austrian with Valtice and the Steireggian with Steyregg. Because the 

Austrian and Steireggian line died out, Valtice became the main residence. 

The dynasty's upswing was caused by Karel, the prince of Liechtenstein. He 

was the first person who achieved the title - Prince. He and his brother 

Maxmilián got married to heiresses of the family Černohorských z Boskovic. 

With these marriages they gained the demesnes Černá Hora, Bučovice, 

Pozořice a Nové Hrady. 

In my master thesis I have focused on the confiscated properties which 

the Liechtensteins got after the well-known battle at Bílá Hora in 1620. 

Since this time the family held the demesne Ždánice, Uherský Ostroh, 

Moravský Krumlov, Břeclav and Hodonín. As a result, the Princes of 

Liechtenstein became the richest aristocrats in the Moravia. 

In the Baroque period the Liechtensteins improved their residences and 

manor houses. Because they were deeply religious Catholics, they 

endorsed the constructions of the sacral buildings. That is why I studied not 

only the profane Liechtenstein castles, but also this type of building. It's an 

evidence of the religious conditions in Moravia during the second half of the 

17th century and 18th century. The Protestant religion was unaccepted. 

I also included the residences of Valtice and Lednice in my thesis. In 

1996 the "lednicko-valtický areál" was entered in the UNESCO list. These 

two castles are surrounded by a lot of smaller interesting buildings and 
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manors which are originally from the Classicism and Romanticism period. 

For example there is the wonderful Minaret, the Jan's citadel, the Temple of 

Dianna and the Temple of Appolo. In addition the Lednice castle has an 

amazing park with a lot of sections where visitors can find rare species of 

trees that are 200 years old. 
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Příloha č. 1 - Panství Černá Hora a Bučovice 

Zámek Černá Hora 

íiJKii liiiii f, 

Arkádové nádvoří zámku Bučovice 
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Zámek Moravský Krumlov 

Příloha č. 2 - Moravsko-krumlovské panství a ostrožské panství 

Kaple sv. Floriána 
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и 
Zámek Uherský Ostroh 
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Příloha č. 3 - Břeclavské panství 

Zámek Břeclav 

Kaple sv. Cyrila a sv. Metoděje v Břeclavi 
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Kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné 
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Příloha č. 4 - Panství Hodonín 

Morový sloup v Hodoníně 

Kaple sv. Kříže v Hodoníně 
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Příloha č. 5 - Panství Valtice a Lednice 

Zámek Valtice 
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Letecký pohled na historické jádro Valtic: 
1 - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
2 - zámek 
3 - zimní jízdárna 
4 - španělská konírna 
5 - východní předzámčí 
6 - západní předzámčí 

Zámecký komplex Lednice: vlevo stáje s jízdárnami z konce 17. století, 
uprostřed novogotická přestavba zámku, vpravo skleník. 
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Příloha č. 6 - Lednicko-valtický areál 

Mapa Lednicko-valtického areálu 



Janův hrad 
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Kolonáda na Rajstně 

Nový dvůr 
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Dianin chrám - Rendez-vous 

tmpirový zámeček Pohansko 
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