Hrad Buchlov
Kraj: Zlínský

Okres: Uherské Hradiště

GPS souřadnice: 49.107190N, 17.311041E

Adresa URL: www.hrad-buchlov.cz

Mohutný královský hrad Buchlov stojí na osamělém zalesněném vrcholu (509 m) na jihovýchodním okraji
Chřibů nedaleko Buchlovic v moravském Slovácku. Buchlov se řadí k nejstarším hradům v České
republice a je národní kulturní památkou. Význam hradu spočívá především v unikátním
zachování původních architektonických prvků jednotlivých výstaveb. Jde tak o jeden ze vzácných
příkladů v naší architektuře. Nikdy nedobytá pevnost je zároveň ukázkovou ilustrací přeměny
strohého gotického hradu v pohodlné renesanční panské sídlo.
Buchlov byl vybudován v první polovině 13. století a byl založen jako významný strategický bod. Ze
stavebně-historického hlediska se Buchlov řadí do románsko-gotického období. Přestože byl Buchlov
neustále v majetku krále, byl často dáván do zástavy bohatým moravským rodům – věřitelům krále. V
roce 1511 přestal být Buchlov majetkem krále. Král Vladislav II. Jagellonský jej daroval Arklebu Trnavskému z
Boskovic za jeho významné služby proti Turkům. Arkleb hrad prodává roku 1520 Žerotínům, kteří jej
drží až do roku 1544. Od nich koupil panství Jan Ždánský ze Zástřizel, jehož rod zde pobýval více než
jedno století. Za Zástřizlů proběhly největší stavební úpravy, a to již v duchu renesance. Celý horní
hrad byl přestavěn k reprezentačním a obytným účelům. Veškeré hospodářské budovy byly
přesunuty do nově vybudovaného dnešního druhého nádvoří.
Poslední stavební úpravy proběhly, když hrad vlastnili pánové z Petřvaldu (1644–1800). V důsledku
blížícího se nového tureckého nebezpečí bylo opevnění hradu rozšířeno ještě o současné
první nádvoří s věžovou bránou a bastionem. Přes všechny snahy stavebníků přizpůsobit
středověkou pevnost životnímu stylu 18. století, se nedařilo vyhovět novým požadavkům, a proto
majitelé postupně ztrácí zájem o další úpravy. Od roku 1751 zůstal Buchlov trvale neobydlen, avšak
zásluhou posledních majitelů, hrabat Berchtoldů z Uherčic, nechátral. Berchtoldové, zejména osvícení
badatelé Dr. Bedřich a jeho nevlastní starší bratr Dr. Leopold I., soustředili do jeho prostor mimořádně
cenné a rozsáhlé sbírky. Z tohoto přírodovědného a historického souboru vzniklo rodinné muzeum. V
r. 1945 přešel Buchlov společně s rodinnou hrobkou kaplí sv. Barbory do vlastnictví československého
státu a byl zařazen do souboru památek I. kategorie.
Hlavní nabídka okruhů:
Procházka starým hradem (základní okruh)

Muzeum hrabat Berchtoldů (základní okruh)
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S pastelkami po hradu

Buchlov v proměnách času

Areál hradu

Kaple sv. Barbory

Informace o návštěvní době zde.
Ceny vstupného zde.
Zdroj textu: www.npu.cz – Národní památkový ústav
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