Zámek Bruntál, Česká republika, červen 2017
Zámecké náměstí 7, Bruntál GPS: 49°59'25.588"N, 17°27'52.999"E
Zámek Bruntál najdeme ve stejnojmenném městě v Moravskoslezském kraji, asi 32 km
západně od Opavy a cca 50 km severně od Olomouce. Zámek spolu se zámeckým
parkem přiléhá ze severozápadu k centru města.
Zámek, jenž má zajímavou dispozici ve tvaru kruhové výseče s trojúhelníkovým
nádvořím s renesančními arkádami, hodinovou věží je ukázkou sladění renesančního a
barokního slohu v jeden celek.
Nynější zámek byl původně pozdně gotickým hradem z konce 15. století. V druhé
polovině 16. století byl renesančně přestavěn na reprezentační sídlo pánů z Vrbna. Z
této přestavby se dochovalo renesanční arkádové nádvoří a zámecká hodinová věž. Po
bitvě na Bílé hoře se zámek stává až do roku 1945 majetkem Řádu německých rytířů.
Ti provedli v letech 1766 až 1769 barokní přestavbu zámku, jenž byl značně
zdevastován po Třicetileté válce.
Nyní na zámku sídlí regionální „Muzeum v Bruntále“, které zde má sídlo, odborná
pracoviště a muzejní knihovnu. V západním křídle zámku, tzv. Starém paláci se nachází
muzejní expozice o přírodě Bruntálska a expozice o řemeslech a živnostech Bruntálska.
Nejhodnotnější část interiérů zámku (kaple, sály prvního patra s původním mobiliářem,
zámecká galerie) je zpřístupněna jako zámecká expozice.

Jak se tam dostat:
Vlak: Bruntál leží na železniční trati č.310 Olomouc-Opava. Železniční stanice je asi 1
km od zámku a dojdeme tam po modré a zelené značce.
Bus: Autobusový terminál (GPS:49°59'41.316"N, 17°28'26.738"E) je hned vedle
vlakového nádraží. Nejbližšími autobusovymi zastávkami jsou zastávky „Bruntál,
bazén“ a „Bruntál, Dukelská“, obě jsou od zámku vzdálené cca 300 metrů..
Autem: Bruntál protíná silnice č.11 z Opavy na Šumperk a silnice č. 45 z Krnova
směrem na Šternberk a dále na Olomouc. Nejbližší parkoviště je u kostela Nanebevzetí
Panny Marie (GPS:49°59'22.161"N, 17°27'59.816"E) asi 150 metrů od zámku, a také
blízko je parkoviště mezi ulicemi Dr. E. Beneše a Fügnerova (GPS:49°59'19.597"N,
17°27'50.739"E), vzdálenost od zámku je cca 200 metrů

Otevírací doba
Květen až září: denně 9-17. Říjen až
duben: úterý až neděle 9-16.

Expozice
Zámecká expozice: Tato expozice
představuje
nejhodnotnější
interiéry
zámku, jako jsou zámecká kaple, sály 1.
patra, zámecká knihovna, zámecká
galerie. Prohlídka je s průvodcem a trvá
zhruba 60 minut.
Muzejní
expozice:
V
prostorách
„“Starého paláce“ jsou k vidění dvě stálé
expozice, a to „Příroda Bruntálska“ a
„Řemeslo má zlaté dno“, což je expozice
o řemeslech a živnostech na Bruntálsku.

Vstupné
Plné vstupné: Zámecká expozice 100 Kč,
Muzejní expozice a výstavy 30 Kč.
Snížené vstupné: 50 Kč a 15 Kč. Lze
zakoupit i společnou vstupenku na zámek
Bruntál, hrad Sovinec a kosárnu v
Karlovicích, cena je 200 Kč

Hotely, ubytování v okolí

Turistická mapa okolí zámku Bruntál
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Nejnovější vydání průvodce zámkem Bruntál z edice „Průvodce do kapsy“ a také
průvodce dalšími zajímavými místy najdete na PrůvodceDoKapsy.cz
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Přehled hotelů v Bruntále a v okolí 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

