Hrady a zámky
1. Arcibiskupský zámek Kroměříž

11. Hrad Cimburk

Novobarokní zámek, letní sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů. Prohlídkové okruhy zahrnují cenné
interiéry, rozsáhlou obrazárnu, sala terrenu či výstup
na zámeckou věž. Přiléhající Podzámecká zahrada je
volně přístupná. Památka UNESCO.

Zachovalá zřícenina hradu
z 1. poloviny 14. století.
Je celoročně přístupná
v návštěvních hodinách
po turistických trasách
z Koryčan a Osvětiman.



12. Zřícenina hradu Střílky

Zbytky zdiva hradu z poloviny 13. století nad obcí Střílky.
Turistické trasy vedou ze Střílek, Cetechovic a Koryčan.

21. Zřícenina Zuvačov

31. Stopy po hradu Rýsov

22. Zámek Nový Světlov, Bojkovice

32. Zřícenina hradu Starý Světlov

Příkop a zbytky hradní věže se zachovaly z hradu
Zuvačov nad obcí Komňa, který byl označen jako zaniklý
již v 16. století. Turistická trasa vede z Komně, Bojkovic
nebo Nezdenic.

Vzhledově atraktivní zámek ve stylu tzv. tudorovské
gotiky je profilován jako společenské a kulturní centrum
s možností přenocování. V turistické sezoně se v omezené míře nabízejí prohlídky.

23. Hrad
Brumov

13. Státní zámek
Buchlovice



Barokní skvost z 18. století
je obklopen překrásným
parkem. Prohlídkové okruhy seznamují s bohatým
dobovým interiérem. Národní kulturní památka.

14. Státní hrad
Buchlov



KROMĚŘÍŽ

2. Zámek Chropyně

Renesanční lovecký zámeček proslulý sbírkou historických zbraní a legendou o hanáckém králi Ječmínkovi.
Je součástí Muzea Kroměřížska. Přilehlý zámecký
rybník je ptačí rezervací.

3. Tvrz/hrad Rymice

Objekt ze 14. století je součástí Muzea Kroměřížska.
Jsou zde instalovány stálé expozice Od kamenné sekerky k železné radlici (Obrázky z dějin Rymic), Cestou
větru (O větrných mlýnech na Moravě a ve Slezsku),
Brázdou času (Nahlédnutí do dějin venkovského lidu
na Hané).

Středověký, nikdy nedobytý hrad v pohoří Chřiby. Prohlídkové okruhy
zahrnují mj. rozsáhlé
sbírky z cestovatelských
aktivit původních majitelů, výstup na hradní věž nebo prohlídky pro děti.
Národní kulturní památka.

15. Zámek Uherský Ostroh

Původně vodní hrad přebudovaný na renesanční stavbu.
Zajímavá podzemní expozice, zámecká věž slouží jako
vyhlídka.

24. Zámek Napajedla

Barokní zámek slouží především jako hotel, ale na
objednávku nabízí prohlídky skupinám, během turistické
sezony je ve vymezených časech přístupný veřejnosti.

25. Hrad
Malenovice



Nepatrné terénní pozůstatky gotického hradu z poloviny
13. století na katastru města Zlína na kopci Hradisko.
Značená trasa vede ze Zlína-Kudlova.

28. Zámek
Zlín-Lešná



UHERSKÝ
OSTROH

16. Tvrz Hluk

17. Zbytky zaniklého zámku Pepčín

Výletiště na místě základů bývalého zámečku Pepčín
z 20. století v lese Obora v Drslavicích. Přístupné po
neznačené polní cestě od rozhledny Hraběcí ve Vlčnově.

7. Stopy po hradu Skalný

Nepatrné náznaky existence hradu na vrcholu
Skalný. Leží na trase Naučné stezky Hostýnské
vrchy vedoucí z Hostýna do Rajnochovic,
další trasy vedou z Rusavy a Chvalčova.

8. Zámek Bystřice
pod Hostýnem
Zámek z 1. poloviny 15. století
je spojen mj. s rodem Laudonů.
Expozice napoleonských vojáků, Keramika 18. a 19. století
a Historický ohýbaný nábytek
patří Městskému muzeu.

9. Zřícenina hradu Obřany

Terénní zbytky a část zdi hradu ze 14. století.
Turistické trasy vedou z Hostýna, Chvalčova a Rusavy.

Dvě zříceniny hradů (zbytky základů a valů) nad obcí
Podhradní Lhota. Hrad Šaumburk založil biskup Bruno
ze Šaumburku ve 13. století, později byl nedaleko
vystavěn hrad Nový Šaumburk. Turistická trasa vede
z Podhradní Lhoty.

18. Zámek/hrad Uherský Brod
(muzeum)

Původní objekty opevnění hradu a část barokní stavby
byly adaptovány na prostory Muzea J. A. Komenského,
které soustřeďuje dokumenty o životě a díle J. A. Komenského a funguje jako muzeum pro historii a národopis Uherskobrodska.

Zámek z konce
19. století je ozdobou
areálu Zoo Zlín. Vyniká
rozmanitostí stavebních stylů, přepychovým vybavením interiérů i vším komfortem
své doby.

29. Hrad Lukov

Udržovaná zřícenina
raně gotického strážního hradu z 1. poloviny 13. století. Stálá expozice, výukové
programy pro školy, naučná stezka. Přístupný po turistických trasách z obce Lukov a z Vlčkové.

30. Státní zámek Vizovice



Prohlídkové okruhy nabízejí autentické interiéry ve stylu
baroka, rokoka, empíru i biedermeieru, množství porcelánu, obrazů, zámeckou kapli s unikátní sbírkou relikvií.
K zámku patří zajímavý park. Národní kulturní památka.

19. Zaniklý
hrad Bánov





Zámek se zajímavým interiérem je vybaven mobiliářem
hraběcího rodu Kinských z přelomu 19. a 20. století.
Je součástí Muzea regionu Valašsko,
nabízí prohlídkové okruhy
i výukové programy
pro školy. Stojí
v krajinářsky
cenném
parku.

LEŠNÁ
U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

Terénní zbytky
bývalého hradu
Bánov, jehož původ
sahá do 12. století,
jsou volně přístupné
na místě zvaném
Kalvárie nedaleko kostela sv. Martina v centru obce.
Namísto hradu zde stojí tři kříže.

Původní hrad Rožnov byl vybudován ve 13. století
olomouckým biskupem Brunem ze Šaumburku.
Nyní terénní zbytky a části zdiva. Leží na trase
naučné stezky Hradisko v Rožnově p. Radhoštěm.

Empírový zámek s rozsáhlou zahradou je součástí Muzea regionu Valašsko, aktuálně (2021) je v rekonstrukci.

37. Zámek
Žerotínů,
Val. Meziříčí
Zámek z 16. století
slouží převážně jako
kulturní zařízení města Valašské Meziříčí. Jeho součástí je stálá expozice,
věnovaná historii zámku, města a okolí.

38. Zámek Vsetín
Na zámku sídlí Muzeum
regionu Valašsko, prohlídkové
okruhy jsou zaměřeny
na historii Vsacka a lidové
tradice. Celoročně řada akcí,
výstav. Zámecká věž slouží
jako vyhlídka.

39. Stopy po hradu Hradisko – Pulčín

Vysvětlivka:

20. Zbytky tvrze Valy

Terénní zbytky bývalé tvrze ze 13. století na vrchu
Valy (470 m n. m.) nad obcí Komňa. Turistické trasy
vedou z Nezdenic a z Bojkovic.

Dostupnost: pěšky, na kole, autem, na koni, na běžkách, filmové místo

35. Zřícenina hradu Rožnov,
Rožnov pod Radhoštěm

Nepatrné náznaky existence bývalého hradu z 15. století
(ve skále vytesané stupně a úchyty pro trámy) v Pulčínských skalách. Turistická trasa vede z Lidečka, Francovy
Lhoty a Zděchova.

VIZOVICE

Popis piktogramů:

34. Zámek Lešná u Val. Meziříčí

36. Zámek Kinských, Val. Meziříčí



Objekt ze 14. století je využíván jako kulturní středisko
města. Ve věži, která slouží jako vyhlídka, je stálá
muzejní expozice.

Zřícenina hradu ze 14. století, v němž byla
středověká penězokazecká dílna. Přístupný
z Chomýže, Brusného a Rusavy.

Terénní zbytky bývalého hradu ze 13. století nad obcí
Horní Lhota, severně od Luhačovic. Nechal jej postavit
biskup Bruno ze Šaumburku. Turistická trasa a naučná
stezka vede z Horní Lhoty.



27. Pozůstatky hradu Zlín

5. Zámek Holešov

6. Zřícenina hradu Křídlo

33. Zřícenina hradu Sehrad
(Engelsberg)

Hrad ze 14. století ve
Zlíně-Malenovicích.
Prohlídkové okruhy
Muzea JV Moravy
obsahují např.
zoologickou expozici s jedinou veřejně přístupnou
kostrou slona v ČR a dotykové obrazovky s interaktivními
programy.
Jedná se o nejstarší budovu v centru Zlína, příležitostně
využívanou pro výstavy a kulturní akce. Sídlo Galerie
V. Chada.

Historický objekt ze 13. století
v centru obce Kurovice. Postupně
probíhá rekonstrukce, jsou zde
příležitostně organizovány zajímavé
akce, po předchozí domluvě možnost prohlídky.

Raně barokní zámek stojící v unikátní zahradě. Neoplývá historickými interiéry, ale je místem konání
zajímavých výstav, společenských
akcí. Prohlídkový okruh zahrnuje
zejména stavební vývoj objektu.

Terénní zbytky a části zdiva bývalého hradu ze 14. století.
Leží na trase naučné stezky Pod Starým Světlovem.
Přístup z Provodova, Pozlovic a Horní Lhoty.

26. Zámek Zlín

4. Tvrz/hrad Kurovice

10. Zříceniny Šaumburk
a Nový Šaumburk (Zubříč)

Zřícenina původně
pozdně románského
hradu s částečně
zachovalými sklepními
i nadzemními prostorami. Stálá expozice – historie hradu, městské památky,
CHKO Bílé Karpaty aj.

Náznaky bývalého hradu Rýsova ze 13.–14. století
u přírodní památky Čertův kámen. Volně přístupné
z Provodova po zeleně značené naučné stezce Pod
Starým Světlovem.

www.vmnakole.cz

Mapka uvádí hrady, zámky a jejich zříceniny, které
nabízejí možnost prohlídky pro turistickou veřejnost,
resp. jsou volně přístupné po turistických trasách. Další
objekty, zejména zámky sloužící aktuálně pro potřeby
uzavřené komunity (např. domovy důchodců, skladovací
prostory, školská zařízení apod.), zde neuvádíme.
Bližší informace o jednotlivých objektech uvádíme na
www.vychodni-morava.cz, tipy na cyklistické výlety
na www.vmnakole.cz

www.vychodni-morava.cz
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Hrady a zámky
Východní Moravy
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