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Aký názov, aký pravopis?
Najprv Pálffyovský zámok, neskôr Malacký kaštieľ. 

Mení sa nielen názov, ale aj jazykovedné pravidlá. Raz sú 
to Pálffyovci, potom Pálfiovci. V každom prípade, oni 
boli významným šľachtickým rodom a kaštieľ dominan-
tou mesta.

Záhada hneď na začiatku
Pálfiovci, konkrétne Pavol Pálfi, získal plavecké 

panstvo od panovníka v roku 1622. Najprv do takzva-
ného zálohu, potom v roku 1634 už riadne do vlastníctva. 
V Malackách si postavil zámok. Do Malaciek sa presu-
nulo z Plaveckého hradu centrum panstva. Nevieme však, 
kedy presne. 

Kráľovská návšteva
16. júna 1839 navštívil Malacky uhorský kráľ Ferdi-

nand V. Habsburský s manželkou. Kráľovský pár sa 
tu zastavil cestou do Holíča a prespal tu jednu noc. Pri 
lúčení vraj kráľ povedal hostiteľovi Antonovi Karolovi 
Pálfimu: „Všetko sa mi páčilo podľa priania a chuti, 
až na jednu vec. Nepáči sa mi, že musím váš milovaný 
dom a vaše pohostinstvo opustiť.“

Zamurovaná kaplnka
Pálfiovci mali v kaštieli i kaplnku. Rok jej vzniku 

zatiaľ nie je známy. Nazývala sa Kaplnka Sv. kríža       
a bola skutočne veľkolepá. V pohnutej histórii kaštieľa 
koncom 50. rokov 20. storočia bola kaplnka zamuro-
vaná. A práve vďaka tejto murovanej ochrane sa 
dodnes zachoval jej oltár. Hoci je zatiaľ stále za stenou, 
raz určite opäť uzrie svetlo sveta. 

Vzácna fotografia
Od roku 1930 do 

prvej polovice 40. ro-
kov fungoval v kaštieli 
gymnaziálny internát. 
Gymnázium sídlilo vo 
františkánskom kláš-
tore, študenti však boli 
ubytovaní v kaštieli. Práve z týchto rokov sa zachovala 
hodnotná fotografia zachytávajúca tri izby. Je to v súčas-
nosti jediný svedok toho, ako kaštieľ voľakedy vnútri 
vyzeral. Nemáme totiž k dispozícii žiadne fotografie 
interiéru zámku z pálfiovských čias. 

Odchod do Marcheggu
Kaštieľ a ďalšie objekty v Malackách boli vo vlast-

níctve Pálfiovcov do polovice 20. storočia, od roku 
1918 sa tu však trvale nezdržiavali. Počas búrlivých 
udalostí, ktoré v Malackách sprevádzal vznik samo-
statnej republiky v roku 1918, Mikuláš Anton i s man-
želkou opustili Malacky a ich sídlom sa stal rakúsky 
Marchegg. 

Vojaci, nemocnica a skaza
Kaštieľ po odchode Pálfiovcov najprv obývali 

dôstojníci oslobodzovacej československej armády. Po 
dohode Pálfiovcov so Štátnym pozemkovým úradom 
získala v roku 1934 kaštieľ s parkom rehoľa františká-
nov rádu sv. Františka Assiského ako náhradu za tzv. 
patronátne povinnosti. Pálfiovci boli vždy dobrodin-
cami, patrónmi kláštora. Počas druhej svetovej vojny 
tu sídlilo gestapo, po nej bol znárodnený. Potom tu bola 
kasáreň pohraničnej stráže  a neskôr sa stal sídlom 
nemocnice. Toto všetko prispelo  k tomu, že krásne 
šľachtické sídlo sa znehodnotilo. 

Pavol Pálfi

Oltár kaplnky

Pálfiovské srdcia
Jednou zo vzácností mesta Malacky je dodnes 

zachované srdce Jána III. Antona Pálfiho († 1694),        
v poradí druhého pálfiovského majiteľa malackého 
panstva. V minulých dobách však toto srdce nebolo 
osamotené. Malackí františkáni opatrovali aj srdce 
Jánovho otca Pavla IV. Pálfiho († 1653). Vžilo sa o nich 
niekoľko legiend.

Terasa
K južnému krídlu zámku 

bolo pripojené kovové scho-
disko, o kúsok ďalej bola 
terasa, v pálfiovských časoch 
nepochybne romantické oddy-
chové miesto. Terasa bola 
obrastená popínavými rastli-
nami, splývala so zeleným 
okolím zámku a pred ňou žbln-
kala fontána s Tritónom.

Príbeh jeleňa
Na nádvorí zámku, priamo v strede nad studňou je 

jeleň, symbol z rodového erbu Pálfiovcov. Ten súčasný 
bol vytvorený na základe dobo-
vých fotografií v roku 2010.     
O vzniku pôvodnej sochy zatiaľ 
nevieme nič. Pamätali si ju 
ľudia, ktorí zažili časy posled-
ného kniežaťa, a zachovala sa 
na niekoľkých fotografiách. 
Bola bronzová, umiestnená na 
podstavci. Jej koniec je nejasný 
tak ako jej počiatok. 

Tajomné chodby
Po celom štvorcovom obvode budovy sa nachádzajú 

dve nadzemné podlažia, polozapustené priestory            
a jedno podzemné podlažie pod západným krídlom. 
Podľa rozprávania existovali pod kaštieľom tajné 
chodby, dosť veľké i pre koč s koňmi, ktoré viedli do 
centra mesta, ale údajne aj do Stupavy či Holíča. Tieto 
informácie neboli  definitívne ani potvrdené, ani 
vyvrátené. 

Tri brány
Kaštieľ s parkom bol obklopený múrom a ten sa 

zachoval dodnes. Do 
areálu viedli tri 
brány. Hlavná Čier-
na brána, ktorá je      
z tepaného železa, 
stojí dodnes. Druhou 
bola Biela brána, 
ktorá viedla do parku z Riadku. Treťou bola drevená 
Červená brána slúžiaca na zásobovanie.

Lipová aleja
Od brány až k františkánskemu kostolu viedla 

pôvodne lipová aleja, po roku 1945 nahradená pagaš-
tanmi. Časť z nich je stále na dnešnej Zámockej ulici. 
Tam sa zachovala aj posledná pálfiovská lipa. 

Francúzske komíny
Strechu kaštieľa ozdobili Pálfiovci vzácnymi fran-

cúzskymi komínmi. Je ich viac ako dvadsať a každý 
je úplne iný.

Dávne objekty v parku
Park zrejme vznikol v 17. storočí spolu so zámkom. 

V parku bolo okrem zámku niekoľko ďalších budov, 
dodnes sa zachovali len dve              
– domček záhradníka a domček 
vrátnika. Voľakedy tam bol 
druhý domček vrátnika pri 
druhej bráne, záhradníctvo so 
skleníkmi, ružová i zeleninová 
záhrada, zámocká vodáreň, 
stajne, jazdiareň a tiež altánok. 
Nechýbali kamenné a drevené lavičky, sochy a soška 
Panny Márie. Podľa legendy sa tu zjavila Panna Mária 
a pod stromom vytryskol liečivý prameň. 

Elektrina
Prvé pokusy o využitie elektriny v Malackách sa 

spájajú opäť s Pálfiovcami. Tí sa pokúsili vyrábať elek-
trinu na osvetlenie svojho kaštieľa ešte pred 1. svetovou 
vojnou pomocou dieselovej elektrárne a plánovali 
využitie elektriny aj vo svojich podnikoch. Vojna však 
tieto snahy prerušila. 

Pálfiovský rodový kaštieľ zažíval počas štyroch 
storočí svojej existencie jednu skúšku za druhou. 
Bol vznešeným sídlom urodzeného rodu, fran-
tiškánskym internátom, vojenskými kasárňami, 
scialistickou nemocnicou,  i príbytkom pre bezdomov-
cov. Od roka 2007 patrí mestu, ktoré ho re-
konštruuje a sprístupňuje verejnosti.
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