
Zámek Buchlovice, Česká republika, srpen 2016

Náměstí Svobody 13, Buchlovice GPS: 49°5'2.467"N, 17°20'11.426"E
Státní zámek Buchlovice najdeme v městýse Buchlovice v okrese Uherské Hradiště ve 
Zlínském kraji,  asi  10 km západně od Uherského Hadiště.  Jde  o barokní  komplex 
složený ze dvou zámeckých budov a zámeckého parku. Zámecký areál leží na jižním 
okraji Buchlovic.
Zámek,  který  je  vystavěn  ve  stylu  italského  baroka  jde  o  jeden  z  nejkrásnějších 
barokních komplexů v ČR a patří mezi jeden z nejvýznamnějších příkladů moravské 
barokní architektury. Zámek tvoří dvě protilehlé budovy, uprostřed nichž je nádvoří s 
kašnou. Horní z obou zámeckých budov sloužila původně hospodářským účelům.  
Zámek, jehož stavba začala ještě těsně před rokem 1700, nechal postavit Jan Dětřich 
Petřvaldský a zámek byl zamýšlen jako dar pro jeho ženu. Na zámku se v roce 1908 
konala  schůzka  tehdejšího  ministrů  zahraničních  věcí  Ruska  a  Rakouska-Uherska, 
která vedla k rozdělení sfér vlivu na Balkáně a následné anexi Bosny a Hercegoviny 
Rakousko-Uherskem..
Jak se tam dostat:
Vlak: Nejbližší železniční stanicí je Staré Město u Uherského Hradiště, ležící na trati 
Přerov-Břeclav.  Buchlovice  jsou  od  této  železniční  stanice  vzdáleny  asi  8  km  a 
dostaneme se do nich autobusem, který stojí před budovou vlakového nádraží.
Bus:  Pnejbližší  autobusovou  zastávkou  jsou  „Buchlovice,náměstí“  na  náměstí 
Svobody v centru Buchlovic, na zámek je to pak cca tři sta metrů po žluté značce.
Autem: Buchlovicemi prochází silnice E50 ze Starého Města u Uherského Hradiště 
směrem na Bučovice a Slavkov u Brna. Parkoviště najdeme asi 150 metrů od zámku 
(49°5'6.628"N, 17°20'12.662"E)
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Co vidět v okolí
Hrad Buchlov 
Polesí 418, Buchlovice   GPS: 49°6'26.672"N, 17°18'42.784"E
Státní hrad, jenž stojí na kopci Buchlov, zhruba  3,5 km severozápadně od Buchlovic. 
Hrad je přístupný veřejnosti.

Nejnovější vydání průvodce Zámek Buchlovice z edice „Průvodce do kapsy“ a také 
průvodce dalšími zajímavými místy najdete na PrůvodceDoKapsy.cz

Průvodce do kapsy – Zámek Buchlovice, © PrůvodceDoKapsy.cz

Otevírací doba
Zámek: Duben, říjen: pouze víkendy 10-
16. Květen, červen a září: úterý až neděle 
10-16. Červenec a srpen: úterý až neděle 
9:30-16:30.
Park: Březen:  pondělí  až  pátek  9-15, 
víkendy  9-15:30.  Duben,  květen,  září, 
říjen: 9-17:30. Červen až srpen: 9-18:30. 
Listopad:  9-15.  Prohlídka  zámku  s 
průvodcem:  Duben  až  září  od  úterý  do 
neděle 9-16.
Expozice
Základní  prohlídkový  okruh  představuje 
reprezentativní a obytné prostory zámku. 
Trvá zhruba 50 minut. Prohlídka parku s 
průvodcem: trvá cca 50 minut a je možná 
jen  po  telefonické  domluvě  a  je  třeba 
minimálně desiti osob.
Vstupné
Základní okruh (Zámecké interiéry): plné 
vstupné  130  Kč,  snížené  90  Kč.  Park: 
plné  vstupné  30  Kč,  snížené  20  Kč,  v 
červnu až v srpnu je plné vstupné 50 Kč a 
snížené  30  Kč.  Prohlídka  parku  s 
průvodcem: Plné 70 Kč, snížené 50 Kč.
Hotely, ubytování v okolí
Přehled hotelů v  okolí zámku Buchlovice 
s  detailním  popisem,  recenzemi  a 
možností  online  rezervace  za  nejlepší 
cenu najdete na Booking.com.

Informace o aktuálních akcích na hradech 
a zámcích najdete na ŽivéHrady.cz

http://pruvodcedokapsy.cz/
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