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Hrad Boskovice
otevfie své brány 

i v roce 2017
I v roce 2017 se otevfie brána hradu Boskovice pro ná-

v‰tûvníky a milovníky historie. Lidé se tento rok mohou
tû‰it na nûkolik novinek, které mají za cíl zpestfiit
a ozvlá‰tnit prohlídku hradu. Od ãervnov˘ch víkendÛ pro-
vedou náv‰tûvníky hradu prÛvodci a prÛvodkynû.
PrÛvodcovská sluÏba pak bude pokraãovat i bûhem
prázdnin (kromû pondûlí, kdy hrad nebude pfiístupn˘)
a skonãí záfiijov˘mi víkendy. 

Správa hradu si od zavedení této
sluÏby slibuje zejména zúroãení infor-
maãního potenciálu dochovan˘ch 
pozÛstatkÛ hradu. Díky probíhajícím
stavebnû historick˘m prÛzkumÛm
hradu, realizovan˘m kromûfiíÏsk˘m
památkáfiem Mgr. Janem ·tûtinou, 
do‰lo k objevení a zji‰tûní dal‰ích 
informací o stavebním v˘voji této v˘-
znamné kulturní památky. Souhrn do-
sud znám˘ch údajÛ, obohacen˘ o novû

né prostory hradu, jako napfiíklad skle-
pení pÛvodního paláce. Náv‰tûvníky
bude ãekat renovované zázemí, drob-
né obãerstvení a expozice roz‰ífiená
o archeologické nálezy, zapÛjãené
Muzeem regionu Boskovicka. Na

konci jara ãeká hrad Boskovice scé-
nicky provedená bitva a turnaj, 
hradem se budou procházet ‰ermífii
a diváky ãeká v˘let do ãasÛ konce 14.
století. Tehdy hrad ob˘vá odbojn˘ ‰le-
chtic Jan Ozor z Boskovic. Jeho 
dramatick˘ a tragick˘ pfiíbûh se stane
námûtem i dal‰ích roãníkÛ akce s ná-
zvem OÏivl˘ hrad Boskovice.

JiÏ na pfiístupové cestû ke hradu 
uvítají náv‰tûvníka v prÛbûhu roku
grafické tabule, rekonstruující podobu
hradního sídla v nûkolika v˘vojovû
zásadních obdobích, kdy objekt pro-
cházel pronikav˘mi pfiestavbami.
Autorem populárních kreseb je Ing.
arch. Pavel ·imeãek. S jeho prací se
mÛÏe ãtenáfi seznámit i v samostatnû
vydan˘ch monografiích pod názvem
Copuli lapidum. 

Vítanou novinkou, kterou si mohou
lidé prohlédnout jiÏ dnes, je vykácení
náletov˘ch dfievin kolem obvodové
hradební zdi, díky ãemuÏ silueta mo-
numentální hradní zfiíceniny opût
o nûco více vynikla a vyloupla se
z mofie tmavé zelenû okolních lesÛ. 

Pfiijìte nav‰tívit hrad Boskovice
i v nadcházející turistické sezónû
a nechte se oslovit
ozvûnou jeho his-
torie, která se od-
ráÏí od star˘ch 
kamenn˘ch zdí.

Text a foto: 
Jan Veãefia, purkrabí

Dal‰í zprávy na www.listyregionu.cz

Pohled od jihu na torzo paláce a jiÏního opevnûní s komplexem 1. hradní brány.

zji‰tûné poznatky, bude tvofiit základ
prohlídkov˘ch sylabÛ. Náv‰tûvník zji-
stí, Ïe „obyãejná” zeì v sobû mÛÏe
skr˘vat netu‰ené mnoÏství informací.
Pokud je ãlovûk dokáÏe vyãíst, mÛÏe
si v architektufie hradu „listovat” jako
v knize. Pfiíbûh hradu Boskovic je nad-
to dramatick˘, ko‰at˘ a dosud pln˘ 
otazníkÛ a bíl˘ch míst. 

Do budoucna správa hradu plánuje
zpfiístupnit i nûkteré dosud zapovûze-
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• Renovace parket

• Pokládka parket, kazet, bordur
• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

• Pokládka plovoucích podlah
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