Hrad a zámek Fulnek
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Nový Jičín

GPS souřadnice: 49.712456N, 17.907195E

Adresa URL: www.zamek-fulnek.cz

Zámek ve Fulneku je nemovitá kulturní památka na Zámeckém návrší východně od centra města.
Památková ochrana od roku 1958 zahrnuje komplex budov Dolního a Horního zámku. Horní zámek je
významnou pohledovou dominantou viditelnou na vzdálenost mnoha kilometrů. V současnosti je zámek
soukromým majetkem.
První zpráva o Fulneku pochází z roku 1293, kdy patřil pánům z Lichtenburka, později jej ale dlouho vlastnili
páni z Kravař. Za nich byl vystavěn hrad připomínaný v roce 1372, poté se zde vystřídali
Šternberkové a Žerotínové.
Zámek se skládá z rozsáhlého komplexu budov Horního a Dolního zámku. Horní zámek stojí na místě
někdejšího hradu. Již tehdy existovalo i podhradí, na jehož místě později vznikl Dolní zámek. Přestavba
hradu na dvoupatrový renesanční zámek proběhla ve druhé polovině 16. století za Baltazara Schweinitze,
který ke stavbě přizval italské umělce. Stavební úpravy na zámku prováděli počátkem 17. století
také Skrbenští z Hříště.
V roce 1622 se na více než 150 let stal Fulnek majetkem Bruntálských z Vrbna, ti však v této době své aktivity
přesunuli do Čech a na fulneckém zámku nesídlili. Na konci třicetileté války Fulnek okupovala
švédská posádka, která jej opustila až v roce 1650, a zámek byl poté prakticky neobyvatelný. Bruntálští z
Vrbna sice v té době již sídlili v Čechách, ale Jan František podnikl kroky k záchraně zámku, který si
nadále uchoval podobu čtyřkřídlé budovy s vysokou věží obklopující malé nádvoří.
V 18. století byl založen francouzský park s fontánami. V polovině 18. století vznikla také současná podoba
Dolního zámku, v němž byly umístěny kanceláře správy panství, úřednické byty a hostinec. Za
dalších majitelů Čejků z Badenfeldu došlo v orce 1801 k ničivému požáru, po němž bylo obnoveno jen
východní křídlo Horního zámku za účasti liechtensteinského stavitele Jana Mihatsche. K dalším
stavebním úpravám došlo ještě za Čejků v roce 1824, později byl zámek rekonstruován v roce 1912.
Po únorovém převratu 1948 zámek vystřídal několik vlastníků, dlouhodobě sloužil jako sklad léčiv.
Po roce 1989 získal zámek v restituci syn posledního majitele Rostislav Špaček, který do té doby žil v USA.
Zahájil dílčí rekonstrukci zámku a obnovil zámecký park, nakonec ale zchátrálý objekt prodal. V roce 2008
zámek vydražil ostravský podnikatel Teodor Reinhold a od té doby probíhá jeho rekonstrukce a objekt je
uzavřen.
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