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TISKOVÁ ZPRÁVA: Křest publikace Hukvaldy a Budatín. Příběhy z hradů a podhradí 
moravsko-slovenského pomezí. 

 
Kulturně společenská akce „Dny evropského dědictví“ proběhla na hradě Hukvaldy ve znamení 

slavnostního křtu publikace věnované hradům Hukvaldy a Budatín. 
 
Frýdek-Místek 11. 9. 2018 
 
 
Křest knihy se uskutečnil v neděli 9. září 2018 za přítomnosti bezmála osmi set návštěvníků. Publikace „Hukvaldy a 
Budatín. Příběhy z hradů a podhradí moravsko-slovenského pomezí.“, byla jedním z cílů mezinárodní spolupráce 
v rámci projektu „Každá história si zaslúži svoj priestor“ financovaného v rámci operačního programu přeshraniční 
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Hlavním cílem projektu je sanace severovýchodní 
hradby a stabilizace východního nároží hradu Hukvaldy. 
Historie a opevnění hradů Hukvaldy a Budatín bylo popsáno v knize, kterou napsali odborní pracovníci Muzea Beskyd 
Frýdek-Místek a Povážského muzea v Žilině. 
Hrad Hukvaldy je jednou z největších hradních zřícenin v České republice. Návštěvníci si jej nyní mohou prohlédnout 
opravdu celý, byl splněn třetí cíl projektu - realizace dvou modelů hradu v měřítku 1:100.  
 
Sanace zdiva byla provedena u severovýchodní brány hradu Hukvaldy, kterou návštěvníci znají jako hradní baštu. 
Stabilizace východního nároží hradu, které se nachází v další části okolo hradního paláce, návštěvníkům nadále 
zprostředkuje krásný výhled na hrad z tzv. Janáčkovy vyhlídky.  
 
Knihu věnovanou hradům Hukvaldy a Budatín slavnostně pokřtili podpředseda Žilinského samosprávného kraje Ing. 
Milan Laurenčík a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, vodou ze studánky 
v hukvaldské oboře. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek i Považské muzeum v Žilině dlouhodobě spolupracují a ředitelé 
obou institucí Mgr. Stanislav Hrabovský i Mgr. Michal Jurecký, tak zprostředkovávají výměnné výstavní projekty pro 
návštěvníky obou muzeí i jejich poboček. 
Autoři, zmiňované publikace, která byla přeložena i do anglického jazyka, jsou odborní pracovníci obou muzeí. Část 
slovenskou, která je věnována hradu Budatín napsala Mgr. Zuzana Staneková, která pracuje v Povážském muzeu 
v Žilině jako archeoložka. Faunu a flóru hukvaldské obory popsala RNDr. Magdaléna Roháčová entomoložka Muzea 
Beskyd Frýdek-Místek. Nejobsáhlejší část textu je věnována dějinám hradu Hukvaldy a tu zpracoval historik Muzea 
Beskyd Frýdek-Místek Mgr. et Mgr. Petr Juřák.   
 
Dva modely hradu dokládají současnou podobu a rekonstrukci hradního jádra z konce 17. století dle dochovaných 
popisů a zobrazení vytvořil restaurátor Pavel Storzer. Modely jsou přístupny během prohlídek hradu v dubové 
komnatě hradního paláce. 
 
Návštěvníci hradní motty shlédli vystoupení skupiny Adorea – šermířů Olomouc a hudebně taneční vystoupení 
skupin Lucrezia Borgia a Anima.  
V průběhu dne proběhlo několik slosování o knihy, které se tak dostaly k novým čtenářům.  
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