
Hrad Vízmburk v roce 2021 
V roce 2020 se uskutečnila obrovská rekonstrukce hradu. I rok 2021 byl velice náročný na 

brigádnickou činnost. Koncem května jsme chtěli hrad slavnostně otevřít, ale čekalo nás ještě velké 
množství práce.  

Na Vízmburku jsme začali pracovat již první víkend v březnu. Pokáceli a zlikvidovali jsme 
všechny stromy na valu před hradem. Během března jsme odvezli dřevo, které jsme pokáceli před 
Vánoci, rozbili a odvezli jsme cca 12 kubíků kamene od řezárny a zároveň jsme je umístili na 
jednotlivé části hradu jeřábem. Od konce března jsme dozdívali pozice, které nebyly v projektu a 
které bylo nutné před sezónou dokončit. 

Během března jsme vyrobili schody do hradních sálů, bránu do SV prostoru příkopu, obezdili 
jsme vnější schody a zrenovovali jsme část západní parkánové hradby. V březnu byl hrad 
zkolaudován, což byl hlavní předpoklad zpřístupnění. 

Během dubna jsme se scházeli v hradním muzeu ve škole, skládali a lepili jsme 3D model 
hradu. Vytvářeli jsme podkladní reliéf krajiny. Koncem dubna byl celý model hotov a připraven 
k převozu na samotný hrad. 

Během května jsme se na hradě scházeli snad každý den po práci a instalovali dřevěné 
fošny, na které jsme lepili desky s fotografiemi. Zmapovali jsme tak středověkou historii, 
archeologický výzkum, období zmaru – 1986 – 2007 a také dobu, kdy jsme se o hrad začali starat 
my. Nakonec jsme osadili do sklepů Tase z Vízmburka, Jiřího z Dubé, pátera Regnera a do 
východní místnosti Antonína Hejnu. Na tomto místě je třeba poděkovat velmi aktivním a obětavým 
členům našeho spolku: J. Košťálovi, Z. Honzerovi, Y. Friebelové, I. Pulchartovi, J. Borufkovi, A. 
Balcarové, M. Vítovi, F. Tučkovi, M. Baudyšovi a dalším, kteří se více či méně podíleli na současném 
stavu naší památky. J. Horák se ujal fotografování a filmování veškerých aktivit na hradě.   

V pátek 28. května se konalo oficiální zpřístupnění hradu za účasti náměstkyně 
hejtmana Mgr. Martiny Berdychové, starosty obce Ing. Pavla Dvořáčka, zástupců Národního 
památkového ústavu a starostů okolních měst a obcí. Bylo zhodnoceno třináctileté období oprav 
hradu a představen výsledek úsilí našeho sdružení. Tato historická událost se stala důležitým 
milníkem v historii hradu. Do této chvíle byl hrad oficiálně nepřístupný. 

V sobotu 29. 5. se konala na Vízmburku naprosto úžasná akce pod názvem Slavnostní 
zpřístupnění hradu. Akci navštívilo takřka 700 návštěvníků, kteří shlédli bohatý kulturní program. 
Program byl zahájen příjezdem Tase z Vízmburka se svou družinou. Představili se řemeslníci: 
zbrojíř a kovář. V honosném jižním sále dvakrát vystoupila skupina historického šermu Servus 
Bellum. Celé odpoledne doprovázela rytíře středověká hudební skupina Grál. S netradičním 
šermem s vidlemi a kosou překvapili Manové Přemysla Otakara. Z pušek stříleli žoldáci z SHŠ 
Metropolis. Střílelo se z houfnice a hákovnice. Vojenské ležení a ukázky zbraní v hodovní síni 
zajistila SHŠ Opat Broumov. Podvečer se na nádvoří představily havlovické děti s divadlem 
Vízmburští muzikanti a celou akci zakončili havlovičtí ochotníci s historickou hrou Vízmburk.  

Ve čtvrtek 17. června se před branami hradu objevil vlak. Byl to první vlak, který dorazil až 
do hradního příkopu. Přivezl skupinu havlovických seniorů, aby shlédli naši opravenou památku. Na 
závěr prohlídky nám věnovali do sbírky na další opravy hradu 5000 Kč. Moc děkujeme. 

Během června jsme elektrifikovali celý hrad. Umístili jsme 10 reflektorů, které nám umožnili 
pozvat návštěvníky na 5 nočních prohlídek. I na podium jsme připevnili světlo, abychom osvítili i 
prostor před stánkem.  

V červnu jsme zpětně obdrželi dotaci z CZ PL programu na stavební práce a mohli vrátit celý 
úvěr, který nám poskytla Česká spořitelna. Mohli jsme tak vyvázat obec Havlovice i náš rodinný 
dům ze zástavy.   

V sobotu 19. 6. se od 17 hodin uskutečnila na Vízmburku akce Slunovrat - kouzlo zvuku. 
V sobotu 14. 8. se na nádvoří hradu Vízmburk sešli milovníci drsnější muziky. Uskutečnilo se 

zde setkání příznivců metalu s názvem "Tvrdší než život". 
Od 16. do 20. srpna jsme uspořádali na Vízmburku příměstský tábor. Děti si vyráběly 

jednoduché zdobené středověké kostýmy, erby, náramky. Učily se psát středověkým písmem. 
Vyráběly lucerničky. Tábor jsme zakončili páteční noční prohlídkou, kde děti vystupovaly se 
středověkým tanečkem při světle lucerniček. 

V sobotu 21. srpna od 19 hodin vystoupila na nádvoří hradu country skupina Michal Tučný 
revival. 



Od 1. 9. máme nového správce. Martin Baudyš odešel ze zdravotních důvodů do jiného 
zaměstnání a na jeho místo nastoupil Lukáš Králík.  

V sobotu 4. září se konala akce s názvem "Dobývání hradu Vízmburk". Uskutečnila se v 
rámci projektu "Po stopách společné středověké historie", který je realizován s partnery z polského 
města Ząbkowice Śląskie. Na akci vystoupila skupina historického šermu Antares, hrála tu 
středověká hudba a o zábavu přítomných se postarali také havlovičtí ochotníci s představením 
Vízmburk. Se střelbou z palných zbraní vystoupili naši polští přátelé ze Swidnice. 
Hradní prostory patřili v sobotu 9. října řemeslníkům. Od 16 hodin byly v hradním paláci vyprávěny 
hrdinské příběhy z irské mytologie za doprovodu harfy. 

Během září a října jsme instalovali na hradě 10 kamer, které monitorují aktivity na nádvoří, 
v místnostech i v okolí hradu. Zpevnili jsme prostor před stánkem štěrkem, aby tam v období dešťů 
nebylo bláto.  

V sobotu 4. 12. se u nás uskutečnila první Mikulášská nadílka. Náš hrad obsadil Mikuláš s 
andělem a ve sklepě se nám usadili čerti i s kotlem na malé hříšníky. Děti musely podepsat Pekelný 
úpis, že budou v příštím roce hodné.  

V letošním roce jsme mimo sezónu otevřeli nádvoří hradu. Lidé tak mají možnost si hrad 
prohlédnout, i když není otevřen stánek, za dobrovolné vstupné, které vhazují do měšce na nádvoří. 

A plány do roku 2022? Během jara bychom chtěli zpevnit skálu naproti stánku a naznačit 
západní hradbu, která tam kdysi stála. Dále budeme zvyšovat část obvodové zdi na jihu hradu. 
Chceme též opravit část východní hradby. Pro návštěvníky uvažujeme o vybudování přístřešků nad 
stoly, pískoviště pro děti apod. Zvažujeme též vytvořit ohradu pro kozy, které by byly zajímavou 
atrakcí pro děti. Hlavně je nutné do konce května dokončit expozice, v kterých nám ještě chybí 
kachlová kamna, dřevěná podlaha, vybavená hodovní místnost, repliky zbraní atd. S polskými 
partnery intenzivně připravujeme infocedule pro naučnou stezku, publikace, mapy, letáky, 
omalovánky, pohádky a odměny pro turisty. Není toho málo, co nás čeká v letošním roce. Již nyní 
plánujeme aktivity do dalších let. O kulturních akcích se dozvíte na zadní straně novin, a hlavně 
průběžně na www.vizmburk.cz či Facebooku. Tam má skupina Vizmburk již 1400 členů, kteří jsou 
pravidelně informováni o dění na hradě. Máte li zájem dostávat informace o akcích a aktivitách 
našeho spolku, přihlaste se do naší skupiny.  

Jsme rádi, že si čím dál více návštěvníků nachází cestu k nám na hrad. Souvisí s tím nejen 
vyšší příjmy, jak asi každý očekává, ale také daleko vyšší náklady na mzdy a provoz hradu. Na 
tomto místě je třeba poděkovat největším přispěvatelům na naši činnost a opravy. Na závěr děkuji 
obci Havlovice, Královéhradeckému kraji, MAS Království Jestřebí hory, Svazku obcí Jestřebí hory, 
městu Červený Kostelec, Úpice, Rtyně, firmě Ex Terra a obrovskému množství podporovatelů za 
finanční příspěvky, které nám pomáhají financovat naši spoluúčast ve výši cca 3 mil. Kč a další 
práce na hradě, které nejsou součástí projektu. I když máme hlavní finanční rizika za sebou, 
nemáme ještě vyhráno. Na jaře musíme proinvestovat ze svého ještě cca 800 tisíc Kč a teprve na 
podzim dostaneme 90% zpět. Budeme si muset opět půjčit, ale již daleko menší částku než v roce 
2020. Až konec letošního roku nám ukáže, jak se nám povedlo všechny náklady pokrýt.  

Doporučuji všem, kteří ještě na hradě po rozsáhlé rekonstrukci nebyli, přijďte se podívat. 
Budete mile překvapeni. 

      Vypracoval Mgr. Jaroslav Balcar  
    
 

http://www.vizmburk.cz/

