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V centru pfiírodního parku Halasovo Kun‰tátsko
leÏí mûsto Kun‰tát, jeÏ se do historie zapsalo dí-
ky v˘znamnému a velmi vlivnému rodu pánÛ
z Kun‰tátu. Dodnes zde tak mohou náv‰tûvníci
obdivovat zámek, kter˘ v prÛbûhu staletí pro‰el
celou fiadou promûn. Ov‰em lákadlem nejsou
pouze zdej‰í pamûtihodnosti, n˘brÏ i tradiãní
Hrnãífisk˘ jarmark pofiádan˘ jiÏ od roku 1993. 

První písemné zmínky o mûstû po-
cházejí z druhé poloviny 13. století
a jsou spjaty se jménem Kuny ze
Zbraslavi a Kun‰tátu, jenÏ se stal za-
kladatelem kun‰tátské vûtve pánÛ
z Kun‰tátu. Dûjiny tohoto panského
rodu jsou velice spletité, neboÈ jejich
rodokmen je ãlenûn na velké mnoÏ-
ství rÛzn˘ch vûtví. Zmatení mÛÏe na-
stat i v pfiípadû ãasto se opakujících
jmen. Napfiíklad Kuna ze Zbraslavi
a Kun‰tátu byl dûdem jistého
Herolda z Kun‰tátu, kterého jsme si
pfiipomínali v souvislosti s dûjinami
lysického panství. Jak jiÏ také víme,
jeden z Heroldov˘ch synÛ, Kuna
z Kun‰tátu a Lysic, se ve 14. století
stal zakladatelem lysické vûtve pánÛ
z Kun‰tátu. Historie obou sídel je tak

S jeho zvolením nakonec souhlasili
i pfiíslu‰níci katolické ‰lechty, neboÈ
Jifiíkova osobnost zaruãovala silnou
vládu a stabilitu zemû. âesk˘m krá-
lem byl zvolen v roce 1458. Jeho
volba byla v ãesk˘ch dûjinách uni-
kátní, neboÈ poprvé byl panovník
zvolen bez ohledÛ na dynastick˘ pÛ-
vod. Jifií z Podûbrad a Kun‰tátu se
tak stal prvním králem pocházejícím
ze ‰lechtického stavu. Jako husitsk˘
král byl ale v zahraniãí vnímán za ka-
cífie. 

Rod pánÛ z Kun‰tátu drÏel kun-
‰tátské panství spolu s hradem aÏ do
poãátku 16. století. Tehdy, stejnû ja-
ko panství lysické, koupil Vilém
z Pern‰tejna, od kterého obû dominia
v roce 1529 získal Jan âernãick˘

velmi úzce propojena. Ale zpût do
Kun‰tátu 13. století.  

Sídlem Kuny ze Zbraslavi
a Kun‰tátu se stal pÛvodní hrad s
pozdnû románsk˘mi prvky, které na-
povídají, Ïe jeho stavba byla zapoãa-
ta jiÏ v polovinû 13. století, a to
Kunov˘m otcem. Na jeho práci pak
Kuna navázal v duchu pozdû gotic-
kého stylu. Stfiedovûk˘ hrad plnil 
roli sídelního místa pfiíslu‰níkÛm
kun‰tátské vûtve do roku 1414. Hrad
pak získali páni z vûtve podûbradské,
z níÏ pocházel i ãesk˘ král Jifií
z Podûbrad a Kun‰tátu. 

Jeho osobnost hrála v ãesk˘ch dû-
jinách mimofiádnou úlohu. Jako mla-
d˘ se v prÛbûhu husitské revoluce
pfiidal na stranu umírnûn˘ch husitÛ.
Postupnû se jeho vliv v ãeském krá-
lovství zaãal zvy‰ovat a bûhem vlády
nezletilého krále Ladislava Pohrobka
si udrÏel pozici zemského správce.
Kali‰nickou ‰lechtou byl poté navr-
Ïen jako kandidát pro volbu krále.

z Kácova. V této dobû zapoãala 
pfiemûna obou sídel na pohodlnûj‰í
renesanãní zámky. Pfiestavba v rene-
sanãním duchu kopírovala tehdej‰í
trend, neboÈ do ãeského království se
postupnû dostával nov˘ zpÛsob Ïivo-
ta, podle kterého se ãeská a morav-
ská ‰lechta zaãala fiídit a promûÀovat
své Ïivoty.

V druhé polovinû 17. století se
kun‰tátské panství dostává do rukou
hrabat z Lamberga. Za jejich pÛsobe-
ní byl kun‰tátsk˘ zámek definitivnû
pfiestavûn na reprezentaãní sídlo, ten-
tokrát s barokními prvky. Klasicistní
ráz se na zámku objevuje od konce
18. století, kdy dominium vlastnil
‰lechtick˘ rod pánÛ HonrichsÛ
z Wolfswarffenu. Posledními majiteli
Kun‰tátu pak od roku 1901 byla hra-
bata z rodu Coudenhove - HonrichsÛ.  
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