
 

 



Výroční zpráva za rok 2022 

aneb Sdružení pro Vízmburk oslavilo v roce 2022 kulaté 20. výročí od svého vzniku 

Uplynulý rok byl pro hrad Vízmburk v mnohém jedinečný. Členové Sdružení pro Vízmburk přípravili 

hrad během jara tak, aby sezóna proběhla ke spokojenosti jak pracovníků NPÚ tak i návštěvníků 

hradu. 

Do nového roku jsme vstoupili pilnou prací na zajištění nových expozic, které byly součástí projektu 

„Po stopách společné středověké historie, který byl ukončen 31. srpna 2022. Na výroční schůzi jsme 

se dohodli na podobě těchto expozic. Byli osloveni odborní zhotovitelé a do sezony jsme tak 

vstupovali s replikou gotického okna volně založenou na nálezech z hradu a trojicí nových vitrín, 

kde byly instalovány nakoupené kovářské a keramické repliky archeologických nálezů z hradu. 

Během léta také došlo k dodání nových truhlářských výrobků, replik gotického nábytku. Do 

výstavních prostor přibyly i nové figuríny v dobových kostýmech a další drobnosti, dokreslující 

středověkou tabuli. Důležitou součástí hodovní místnosti je replika středověkých kachlových kamen 

s reliéfy nalezenými v sutinách hradu při výzkumu. 

Ani členové sdružení nezaháleli a vlastní prací se jim podařilo vyrobit dřevěnou podlahu právě             

v hodovní síni. Během jarních měsíců uklidili areál kolem hradu a připravili dřevo na sezónu. 

Novinkou loňské sezóny bylo každodenní pečení klobás či steaků na hradním grilu. Průběžně jsme 

připravovali další kámen ke zdění parkánové hradby v západní části areálu naproti prodejnímu 

stánku. Tuto hradbu se podařilo vyzdít až k dříve vyzděnému kusu hradby u schodiště. Během roku 

také došlo k přesunu veškerého stavebního materiálu, který byl v areálu hradu, do nově 

postaveného přístěnku, ukrytého za SV plotem hradního areálu a k očištění stavebního dřeva 

připraveného k novým projektům, které sdružení čekají v roce 2023. 

Sdružení nezahálelo ani s kulturními akcemi. První akcí byl tradičně Vízmburský vejšlap, kde se na 

hradě sešlo více než 100 příznivců, kteří popřáli hradu hodně spokojených návštěvníků v roce 2022. 

Sezónu jsme zahájili 14. května Otevíráním sezóny, na které byla připravena středověká hudba, 

šermíři a divadelní představení libňatovských ochotníků. Během odpoledne na návštěvníky také 

čekali trhovci se svým zbožím. O týden později vedla kolem hradu trasa turistického pochodu 

Václavice- Havlovice a hrad tak mohl nabídnout zástupu turistů občerstvení. Během května a června 

hrad přivítal velké množství školních výletů a umožnil tak školákům z okolí nahlédnout do naší 

historie. V sobotu 11. června se konal tradiční dětský den pro všechny hravé děti. Na hradě pro ně 

byly připraveny atrakce a soutěže, dokonce si děti vysoutěžily drobné odměny a shlédly představení 

úpických loutkářů. Na začátku července byly na hradě připraveny hned dvě akce. První ve sváteční 

dny 4. - 6. července, kdy se na hradě usadila Východočeská kumpanie a bavila návštěvníky svým 

táborem a vystoupením. V rámci této návštěvy se na hradě usadily pohádkové bytosti a ukázaly se 

návštěvníkům večer 5. července při strašidelné noční prohlídce. Další červencová akce se 

uskutečnila hned následující víkend, kdy na hradě vystoupili šermíři ze skupiny Fuente Ovejuna        

a muzikant Vojcek. V červenci hrad přivítal další unikátní návštěvníky. Do hradního příkopu                  

a příjezdové cesty se vešlo přes 40 traktorů v rámci Traktoriády. Srpen se nesl ve znamení hudby, 

a tak na hradě proběhl nejdříve 19. srpna večer písničkářů a potom 27. srpna malý hudební festival 

Hudba na Hradě. V sobotu 17. září hrad potom čekaly pravidelné Vízmburské slavnosti, kdy hrad 

navštívili jak hudebníci a šermíři, tak i tanečníci. Kulturní sezónu jsme potom zakončili řemeslnými 

trhy, původně naplánovanými na 15. října. Pro nepřízeň počasí jsme byli nuceni akci přesunout na 

neděli 16. října. Velké překvapení pro nás bylo, že i tak na trhy dorazilo obrovské množství 

návštěvníků. I letos jsme pak na hradě přivítali Mikuláše v doprovodu andělů a celého malého pekla. 

Děti si tak mohly přijít pro koledu a nechat zkontrolovat své hříšné záznamy. 

Během sezóny prezentovali členové hradního spolku své aktivity i mimo hrad. Členové byli pozvání 

na konferenci v Zabkowicích Slaskich, kde na návštěvníky čekal kulturní program. Na dožínkách       

v Hradci Králové se Sdružení prezentovalo společně s havlovickým sokolem. Místopředseda 



Sdružení Mgr. Jaroslav Balcar byl za svou několikaletou snahu o záchranu hradu odměněn medailí 

Královehradeckého kraje. Rovněž byla záchrana hradu Vízmburk nominována na cenu, kterou 

vyhlašuje Národní památkový ústav, Patrimonium pro Futuro v kategorii záchrana památky. Cenu 

jsme, bohužel, nezískali, ale hrad Vízmburk i obec Havlovice jsme tak opět po letech dostali do 

povědomí široké veřejnosti. V listopadu jsme prezentovali naši činnost přímo v Havlovicích 

v kulturním domě. Zde byl také představen zbrusu nový film o hradu, který vyrobila Společnost 

ochránců památek, a jehož premiéra proběhla v hradeckém kině Central.  

Během roku jsme uspořádali několik aktivit pro děti. V červenci se konal příměstský tábor, který 

absolvovalo 22 dětí. Uspořádali jsme společně s MAS KJH několik kurzů – Postav si svůj hrad, 

Papíroví válečníci, výroba vánočních ozdob. Ani po konci sezóny jsme však neusnuli na vavřínech 

a využili tento čas k přípravě akcí pro děti na další rok. Pracujeme na rozšíření nabídky pro školy    

a skupiny.  

V tomto roce budeme realizovat projekt s informačním  centrem v Zabkowicich Slaskich Turistika 

věc společná, na který jsme získali finance ve výši 1,5 mil. Kč. Projekt musíme opět předfinancovat 

a během příštího roku peníze dostaneme. Bude to interaktivní aplikace pro mobilní telefony. 

Návštěvník našeho hradu v místnostech najde živé scény z období středověku. Dále budeme ještě 

opravovat hradbu na východní i západní straně hradu. Čekají nás i další drobné práce na dalším 

zvelebování hradu. 

Na závěr chceme poděkovat za finanční pomoc obci Havlovice, Královéhradeckému kraji, městu 

Úpici, Červenému Kostelci a Rtyni, MAS KJH, SOJH, firmě Ex Terra a stovkám drobných dárců, 

bez jejichž pomoci bychom nemohli realizovat naše smělé plány. Hrad se stává centrem setkávání 

všech věkových kategorií návštěvníků. Již nyní máme připraveno Vízmburské kulturní léto na rok 

2023. Z široké nabídky akcí si jistě každý vybere. Děkujeme zde všem členům našeho spolku, kteří 

se již patnáctou sezónu starají o hrad. Zvláštní poděkování patří panu správci – Lukášovi Králíkovi 

za celoroční péči a starost o hrad. 

        Zpracovali Lukáš Králík a Jaroslav Balcar 

 

      



 

Tříkrálový vejšlap 8. ledna 

Uspořádali jsme již tradiční tříkrálový vejšlap. Na hradě na návštěvníky čekalo 

teplé pití a jídlo a také tři králové. Hrad byl po celou dobu otevřený a přístupný. 

 

 

 

Jarní psí tůrka 5. února 

Paní správcová ve spolupráci s kynologickým klubem Úpice připravila trasu kolem 

hradu, vedenou pomocí bludiček a baterek. Celá trasa se šla v noci a na hradě 

bylo pro návštěvníky uchystáno teplé občerstvení. 

 

 

 



Postavte si vlastní hrad 
Ve spolupráci s MAS Království Jestřebí hory jsme uspořádali kurz pro děti, během 
kterého se naučily stavět vlastní modely hradů a budov. U dětí byl zájem veliký     
a hrady se jim povedly. 

 

 

 



V únoru si na hrad přijela natočit videoklip skupina Benjaming´s clan s Petříkovic 

Využili tajemného vzezření hradu a na svou hudbu zde natočili klip, který vypráví 
o lákadlech mamonu. Shodou okolností se podobná pověst k hradu váže a tak         
z toho máme velikou radost. 

 
Jarní brigády  
Před začátkem sezony jsme se na hradě sešli prací trochu zvelebili hrad. Připravili 
se materiál na zdění parkánové hradby, odvozila se kupa hlíny pod schodištěm       
a na hrad přibyl základ pro podlahu do hodovní místnosti. 



 
 

 

 
 
 



První točené 15.4. 
Pro krásné jarní počasí jsme zahájili provoz stánku již v dubnu a vyplatilo se. 
Návštěvnost byla veliká a chuť také. Již čepujeme do skla a omyvatelných pohárů. 

    

 
Ocenění Hradec Králové 

Místopředseda sdružení Jaroslav Balcar obdržel v Hradci Králové medaili                   
za záchranu hradu  
 

    

 
 



 
Otevírání sezóny  14. května      
Jako tradičně otevřel sezónu na hradě Tas svým příjezdem. Pro něho                               
a návštěvníky byli připraveni stánkaři, občerstvení a kulturní program. Počasí nám 
přálo a lidé odcházeli spokojeni. 
 

 
 

 

 
 



 
 
21. května Václavice-Havlovice 
Hradem se prohnal pochod z Václavic do Havlovic. Po dlouhé cestě byli chodci 
žízniví a hladoví, a tak uvítali možnost si na hradě odpočinout a osvěžit se. 
 
 
11. června dětský den 
Týden po dnu dětí se i hrad přidal k oslavám a uspořádal pro děti zábavné 
odpoledne plné her. Děti, které přišly na hrad, si mohly vyzkoušet netradiční 
disciplíny a dokonce vyhrát nějakou tu sladkou odměnu. A pro ty, které nemlsaly, 
byla jako odměna připravena loutková pohádka od Úpických loutkářů. 

 
 
 

 



 
 

Výjezdní zasedání Výboru pro regionální rozvoj 21. června 

Hrad umí pohostit i oficiální návštěvy. Pro ně jsou připraveny převleky, aby 

si připadali patřičně a možnost je také občerstvení v hodovní síni. 

 



 

26. června Noční přespání 

Na hradě přespala první organizovaná skupina školáků. Děti projevily 

odvahu a duchů se nebály. Ti se ale ani neukázali. 

 



Nové exponáty na hradě 
Během května nám firma Volf nainstalovala nová středověká kamna.  

 
 

Máme také repliku gotického okna 

 

    
 



V hodovní místnosti máme nové figuríny a repliky potravin 

 
 

Ve vitrínách jsou nově repliky kovových nástrojů 

 
 



Strašidla na hradě 

Na začátku července se náhle na hradě ukázaly pohádkové bytosti. Přišlo se 

na ně podívat asi 200 návštěvníků a všem se to moc líbilo. 

        

 

9. července Šermíři na hradě 

O víkendu pak na hrad zavítala skupina historického šermu se dvěma 

pohádkovými představeními a hudebník Vojcek. 

        



Novinky 

Během roku zhotovil Lukáš herní koutek pro děti, směrovky, boudu pro psy a další 
drobné zajímavosti. Na grilu máme komín, na nádvoří novou mříž na kanálu. 

      
 

      



16. července odešel Jarda Kolář 

Smutná správa pro všechny známé. V tento den nás opustil velký příznivec 

hradu, Jarda Kolář. My na něho nezapomeneme a na hradě na něho 

budeme navždy vzpomínat. 

   

Letní příměstský tábor 

Stejně jako vloni, i letos se na hradě odehrál příměstský tábor. Děti se 

scházely v Havlovicích u školy a den trávily na hradě hrami a soutěžemi.  

 



 

Návštěva Zabkovic Ślaskich 20. srpna 2022 

Členové sdružení měli tu možnost vydat se do spřáteleného města                    

a prohlédnout si tamní hrad.  Bylo pro ně připraveno jak pohoštění, tak 

kulturní program. 

 

 
 

 

 
 



 
19. srpna večer písničkářů 
Na hradě zatím proběhl večer 
písničkářů. Hlavní zásluhu na 
tom měli členové uskupení 2jaja 
z Jaroměře, kteří k účasti pozvali 
své známé a společně zahráli            
v hradních prostorách. 
 

 
 
 
 
 
Hudba na hradě 27. srpna 
Konec srpna se nesl v duchu hudebních produkcí. Připravený malý hudební 
festival s mixem žánrů se sice povedl, ale bohužel ho málokdo přišel shlédnout. 
Učinkující z kapel, mezi kterými nechyběla ani Benjaming´s Clan, si však událost 
pochvalovali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ukončení česko polského projektu 
Posledními exponáty do naší expozice jsou dřevěné truhly 

 
 

 



Zhotovili jsme publikace, mapy, letáky a omalovánky 

Pro turisty jsou připraveny odměny 



Videoreportáže a propagační DVD 
Jirka Horák zhotovil 5 reportáží, kde shrnul stav před rekonstrukcí, opravy hradu 
a slavnostní zpřístupnění, a zpracoval propagační DVD. 
 

 
 

 
 



16. a 17. září   Dožínky Hradec Králové 
Prezentovali jsme hrad na dožínkách společně se správcem TJ Sokol. Pro děti jsme 
připravili hádanky a kvízy. Doufáme, že přijedou na výlet do našich končin. 

                     
 

17. září       Vízmburské slavnosti 
Tradiční Vízmburské slavnosti se odehrály v sobotu 17. září. Počasí bylo 
pochmurné a návštěvnost nebyla tak veliká, jakou jsme očekávali, ale i přesto 
akce proběhla dobře. Na hradě se vystřídali tanečníci, šermíři i hudebníci a jídla a 
pití bylo dost. 

                    



 
 

 



Cedule v rámci projektu Po stopách společné středověké historie 
U většiny hradů na stezce jsme instalovali informační cedule- 

                                    
 

                                     
 



15/16. října   Řemeslné trhy 
Počasí nám opět příliš nepřálo, a tak jsme byli nuceni naplánované řemeslné trhy 
přesunout ze soboty na neděli. To s sebou přineslo komplikace, ale ty jsme ustáli 
a návštěvníci nakonec přeci jen dorazili. Bohužel jsme tak přišli o večerní koncert, 
ale ten zajistíme na příště. 

 

 
 
22. října brigáda 
Není ohně bez dřeva, a tak členové sdružení přiložili ruce k dílu a mimo jiné, 
naplnili prázdný dřevník. Také jsme poklidili kolem hradu a připravili expozice         
k jejich zazimování. 

    



 
 

 



15. listopadu Nová scéna Národního divadla 
NPÚ nominoval náš projektu záchrany hradu Vízmburk na cenu Patrimonium pro 
Futuro. Mezi 5 nominovanými se našel jiný vítěz. Bohužel, zůstalo jen u nominace. 
Ale i tak byl hrad zviditelněn v ČT 2.  

                

 
Papíroví válečníci 
Na podzim jsme ve spolupráci s MAS KJH uspořádali 5 kurzů papírových her.            
Lukáš Králík postavil s dětmi papírové vojáčky a dokonce i město s hradbami. 

             



 
Vyrábění ozdob 
Anička Sűsserová vyráběla v listopadu ve spolupráci s MAS KJH s dětmi také       

v 5 kurzech výrobky z přírodnin. 

          
 

           



1. prosince   Tematický večer pro veřejnost 
Připravili jsme pro veřejnost a členy sdružení večer, kde došlo k prezentaci 
událostí kolem hradu a jeho samotného za poslední 3 roky. Zároveň jsme si 
připomněli 20. výročí od vzniku sdružení. Za účasti oficiálních zastupitelů 
památkové péče jsme prezentovali to, co se na hradě změnilo a povedlo. 
 

 
 
 

 

 



5. prosince     Mikuláš na hradě 
Již tradičně jsme pro děti připravili Mikulášskou nadílku na hradě. Na nádvoří je 
čekal čert, konferenciér, který jim přečetl zapsané hříchy a nechal je podepsat 
úpis se slibem, že už budou hodné. Potom si je vzali do parády čerti v pekle                     
a nakonec je anděl odvedl k Mikulášovi, kde si mohly vykoledovat nějakou 
odměnu. Akce se povedla a dětí přišlo několik desítek. 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
Nový web 
Od dubna 2022 máme nové webové stránky, které aktualizuje Lukáš Králík. 
 

 


