
ZBYTKY STŘEDOVĚKÝCH
HRADŮ NA ÚZEMÍ VVP

SMILOVO HRADIŠTĚ

Hrad leží 11 km západně od Prostějova. Historické zmínky o Smilově Hradišti z doby jeho trvání postrádáme. 
Pojmenování hradu se poprvé objevuje v roce 1391. Koncem 14. století byl hrad prakticky srovnán se zemí. 
Podle archeologických nálezů vznikl Smilův hrad v druhé polovině 13. století a zanikl na počátku století čtr-
náctého. Pojmenování vzniklo zřejmě podle zakladatele nebo držitele hradu – snad Smila z Drahotuš.

STARÝ PLUMLOV

Hrad najdeme 12 km západně od Prostějova nedaleko obce Drahany. Dnes z něho zbývají jen nepatrné te-
rénní stopy. Hrad Starý Plumlov vznikl patrně počátkem 14. století. V průběhu téhož století ale ještě zanikl.

ČERTŮV HRÁDEK

Tento hrad leží 15 km západně od Prostějova, poblíž osady Okluky. Byl postaven na přelomu 13. a 14. století, 
v období kolonizace Drahanské vrchoviny. O hradu máme jen dvě písemné zprávy a to z let 1512 a 1519. Pod-
le výzkumu provedeného v 70. letech našeho století se z hradu dochovaly základy věže, příkopy a pozůstatky 
valů.

VÍCOV

Vícovský hrad, známý též jako Ježův hrad, byl vybudován ve 13. a 14. století. Najdeme ho 12 km západně od 
Prostějova u vsi Vícova. První písemné zprávy o hradu pocházejí z roku 1358. Hrad je velmi dobře opevněn. Je 
pravděpodobné, že zanikl již někdy po roce 1400. V roce 1512 prodal Ladislav z Boskovic ves Vícov s „hradis-
kem“ majiteli plumlovského panství Vilémovi z Perštejna.

MALÉ HRADISKO

Ves Malé Hradisko se poprvé připomíná v roce 1408. Tvořila tehdy samostatný statek a je proto možné, že již 
počátkem 15. století tu stávala tvrz, o níž však v písemných pramenech není přímá zmínka. Do dnešních dnů 
se zachovaly jen zbytky obytné věže a stopy příkopů a valů.

MEJLICE (též MELICE)

Zbytky hradu najdeme na kopci mezi Pustiměří a Drysicemi 7 km severovýchodně od Vyškova. Hrad byl za-
ložen krátce před rokem 1339 olomouckým biskupem Janem VII. V druhé polovině 14. století se hrad stal stře-
diskem biskupského obrodu. Byl však často zastavován. Hrad byl pobořen za husitských válek a zanikl.

KUCHLOV – hrad

Stával u Rychtářova, kde jsou dosud jeho zbytky – příkop a stopy po zděných budovách. Historické doklady 
o jeho dějinách se však nedochovaly.

STAGNOV

Tento hrad, později nazývaný Nový hrad, leží 9 km severozápadně od Vyškova. Připomíná se pouze v roce 
1381. Už v roce 1535 se uvádí jako pustý. Zanikl asi ve druhé polovině 15. století.

Tablo zaměstnanců biskupských revírů – r. 1880

Sídla revírů vyškovského panství (mapa s výrazně označenými lokalitami: Rychtářov, Dědice, Radslavice, Pustiměř, Ondrůvky, 
Krásensko, Ferdinandsko, Podivice, Vyškov, Švábenice)
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