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TISKOVÁ ZPRÁVA: SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉ SEZÓNY NA HRADĚ HUKVALDY 

 
Kulturně společenská akce „Slavnostní otevření hradu“ proběhla na hradě Hukvaldy ve znamení prvního 

slavnostního otevření hradu po zimním období, kdy byl areál veřejnosti uzavřen. 
 
Hukvaldy 1. 4. 2019  
 
 
Hrad Hukvaldy zahájil v sobotu 30. března 2019 novou sezónu a poprvé otevřel své brány veřejnosti. Za účasti 
bezmála čtyř tisíc návštěvníků se uskutečnil celodenní dobový, doprovodný program. K vidění byly četné ukázky 
šermířských soubojů a volných potyček, dobová vojenská ležení, ukázky zbraní a zbroje nebo také loutkové divadlo 
pro děti i dospělé. Hlavní část programu se uskutečnila ve 13:00 hodin, v podobě slavnostního historického průvodu, 
který putoval areálem až na nádvoří ke kapli sv. Ondřeje, za doprovodu kapelního zvonu, který jsme znovu uvedli do 
provozu.  Během slavnostního ceremoniálu došlo k předání klíče a glejtu, jakožto atributu hradu, vedoucí pobočky 
hradu Hukvaldy. Na počest tohoto slavnostního aktu proběhl téměř hodinový rytířský turnaj.  
 
Vystoupili: skupina historického a scénického šermu Valmont z Valašského Království, skupina historického šermu 
Solutus, skupina historického šermu Berendal, spolek historického šermu a tance Rytíři Svatého Grálu a loutkové 
divadlo Kašpárkův svět. 
 
Pro návštěvníky bylo vytvořeno pestré zázemí s nabídkou gastronomických služeb, prodeje suvenýrů a dekorativních 
předmětů nebo také řemeslné ukázky tradičních lidových řemesel – jako například kovářství, plstění a další. 
 
Na parcele č. 463/1, k. ú. Sklenov jsme na ploše o výměře 2541 m2 zřídili parkoviště, které bylo po celý sobotní den 
přístupné zdarma. Našim cílem bylo především posílit kapacitu stávajícího, zpoplatněného parkoviště v obci 
Hukvaldy. 
 
„Hrad Hukvaldy je jednou z největších hradních zřícenin v České republice. V tomto měsíci, tedy v dubnu, je veřejnosti 
v běžné otevírací době volně přístupný. Návštěvníci si jej nyní mohou prohlédnout opravdu celý, a to v podobě dvou  
3D modelů hradu, které dokládají současnou podobu a rekonstrukci hradního jádra z konce 17. století. Věřím, že i 
v této sezóně hrad přiláká spoustu turistů svou zajímavou historií, úžasnou atmosférou i bohatým programem,“ řekl 
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo. 
 
Návštěvníci mohou volně navštívit také nově instalovanou výstavu „Příběhy mincí“. Na výstavě jsou prezentovány 
jednotlivé peněžní systémy, které byly používány v českých zemích, počínaje denárovou měnou a konče měnou 
korunovou. Kromě hodnoty jednotlivých mincí a jejich vzájemného poměru je na prezentovaných panelech uvedena 
také hodnota peněz v dané době, např. jaké platy měli řemeslnicí nebo co se dalo za jejich mzdu koupit. Na dvou 
panelech jsou prezentovány hromadné nálezy mincí neboli poklady z frýdecko-místecka. Jeden nalezený v kostele sv. 
Jošta ve Frýdku a druhý, který obsahuje unikátní soubor 273 římských mincí, který byl nalezený nedaleko Hukvald. 
Výstava je volně přístupná do 14. května 2019. 
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