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   Historie hradu 
 

Hrad Vízmburk byl postaven v průběhu 13. století pány z rodu erbu třmene.  
Tento starobylý český rod osídloval ve 13. století jižní část úpského kraje.  

Nejvýznačnější z nich byl Tas z Vízmburka, přední šlechtic z okruhu krále Václava II.  

Významné postavení majitele předurčilo také charakter jeho sídla. Nad řekou Úpou vyrostla 

stavba napodobující královské hrady s obvodovou zástavbou. 

  V Dalimilově kronice se o Tasovi píše, že se roku 1279 zúčastnil bojů proti braniborským 

vojskům, která vtrhla do Čech. V dalších letech byl významným dvořanem krále Václava II. 

V roce 1295 se stal zemským hejtmanem v Krakovsku, roku 1300 v Pomořansku a Kujavsku 

a roku 1303 přijal úřad královského podkomořího v Čechách. V tomto postavení ale dlouho 

nezůstal. Následující rok jej v Praze zavraždil Jan Vlk, který se Tasovi mstil za bezpráví.  

Tas ho nechal totiž zřejmě bezdůvodně vystěhovat z jeho tvrze, jejíž pozemky sousedily  

s hradními. Když se Jan nedočkal zastání ani u samotného krále, vzal spravedlnost do svých 

rukou. Tasa probodl nožem, když vycházel spolu s králem z kostela. V nastalém zmatku  

se podařilo Vlkovi v davu se ztratit a uprchnout. Nikdo o něm již více neslyšel.  

 

Během následujících zhruba dvou století se na Vízmburku vystřídalo mnoho majitelů. Dalšími majiteli Vízmburku, potažmo 

Havlovic, byli Tasův syn Jaroš (do r. 1310), Milota z Pnětluk (do r. 1320),  Arnošt z Hostyně (do r. 1330) a nakonec až do zániku 

hradu v roce 1447 páni z Dubé. 

 

Zánik hradu 
 

Pak přišel rok 1447, kdy historie hradu Vízmburk skončila. Tak nás alespoň informují soudobé Staré české letopisy: 

„Téhož roku po sv. Duchu (po 28. květnu) všechna knížata slezská vytáhli, a když mezi sebou sebrali peníze, vykoupili od pánů  

a zemanů hrady, ze kterých jim silně škodili a loupili, jako Vízmburk pana Jiříka Vízmburského z Dubé, Adršpach pana Hynka  

Červenohorského, Žacléř patřící kdysi panu Hanušovi z Varnsdorfu, Belver a Skály pana Jana Salavy. Hrady zaplatili hotovými  

penězi a pak je zbořili a zničili. Ale vesnice a platy z nich všem uvedeným pánům ponechali.“  

 

Honosný hrad se změnil v ruinu, která se uzavřela pod příkrovem lesa. Ten spolu s neúprosným během času postupně způsobil,  

že se Vízmburk stal pouhou vzpomínkou. Na více jak 500 let se skryl lidem pod zalesněný pahorek.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
      Zřícenina hradu ještě skrytá pod příkrovem suti kolem r. 1925                                        Půdorys hradu                                        

  A. Hejna na návštěvním dnu  

Pan doktor Hejna s brigádníky 

 

Hradní studna v plné kráse.   
Tento snímek je z roku 1984, kdy se v závěru archeologického výzkumu podařilo studnu kompletně vyčistit. 

Studna je 8,5 m hluboká a po vybrání suti do ní opět začala prýštit čistá voda.  

Bohužel neukáznění návštěvníci studnu v následujících letech opět zasypali kamením. 

Některé z archeologických nálezů. 
Většina z nich byla po skončení výzkumu neodborně 

uložena. Až po roce 2005 se členové Sdružení pro  

Vízmburk zasloužili o jejich kompletizaci,  

zrestaurování a následné vystavení pro veřejnost. 

 

     Co s ním ?? 
 

Po ukončení výzkumu měl objekt projít památkovou restaurací a měl být zpřístupněn široké veřejnosti.   
Po smrti A. Hejny v roce 1986 však již nebyl na lokalitě výzkum obnoven. Ke zpracovávání archeologických 

nálezů již nikdo nenašel potřebnou sílu a dokumentace byla na dlouhou dobu ztracena. Samotný hrad byl oplocen  

a provizorně zastřešen. Toto zastřešení bylo roku 1991 nahrazeno rozsáhlejší, avšak opět provizorní konstrukcí 

z lešenářských trubek. Veškeré pokusy o záchranu hradu selhaly. 

Dlouhou dobu představoval Vízmburk, u něhož nebyla dořešena otázka konzervace odkrývaných zdiv,  

jeden z nejpalčivějších a těžko řešitelných problémů naší památkové péče. Kámen, z něhož byl hrad  

postaven, se díky povětrnostním vlivům rozsýpá. Jedinečnému hradu, jehož zbytky jsou dnes již  

podstatně menší než v době, kdy byl odkryt, proto hrozí postupný zánik. 

 

 

                   Vízmburk opět ožívá ! 
 

V roce 2002 bylo založeno Sdružení pro Vízmburk. Jeho členům se v následujících letech podařilo zdokumentovat a zrestaurovat zanedbané archeologické nálezy.       

V roce 2006 se na Vízmburku začalo blýskat na lepší časy. Konečně byla zahájena rekonstrukce obvodového zdiva. V prvním roce se podařilo opravit okolí vstupní brány.  

Věřme, že postupná rekonstrukce bude pokračovat a krásu a jedinečnost Vízmburku budou moci obdivovat i další generace. 

V sobotu a v neděli 13. a 14. 9. 2008 Vízmburk skutečně ožil. Nejdříve se objevil rytíř Tas z Vízmburka na svém bujném oři a pozval své poddané na svůj hrad. Za rytířem vyrazila jeho družina, která čítala asi čtyřicet rytířů,  

dvorních dam, sluhů, pacholků i sedláků z podhradí. Uvnitř hradu byl pro návštěvníky připraven zajímavý program. Zahrála gotická hudební skupina, své umění předvedli šermíři, plivači ohně i středověcí řemeslníci.  

Děti si vyzkoušely střelbu z luku a kuše a také středověký souboj s tyčemi. Členové Sdružení pro Vízmburk připravili videoprezentaci o historii hradu a prohlídku hradu. Slavnosti navštívilo přes dva tisíce návštěvníků. 

V roce 2009 na hradě proběhla první návštěvní sezona s mnoha kulturními vystoupeními i občerstvením pro návštěvníky. Ukončena byla opět Vízmburskými slavnostmi. Ztracený a odepsaný hrad začal psát svoji novou historii. 

 

 

      

 

   

    Hrad znovu objeven 
  

V roce 1972 se však začala psát nová historie hradu.  

Vízmburk si zvolil jako další působiště svého archeologického výzkumu PhDr. ANTONÍN HEJNA, CSc.,  

jeden ze zakladatelů české archeologie středověku. Narodil se 20. listopadu 1920 v nedaleké Úpici. V letech 1931 - 1940 

studoval na gymnáziu v Praze - Bubenči. Další cestu za vzděláním mu znemožnila válka, během níž se živil jako dělník. 

Ihned po skončení války v létě roku 1945 se zapsal ke studiu na Filosofické fakultě 

Univerzity Karlovy. Jeho zaměřením se staly klasická archeologie a dějiny umění,  

jejichž studium řádně ukončil v roce 1950 . 

Do roku 1952 se profesně věnoval památkové péči, poté nastoupil do Archeologického 

ústavu v Praze. Již od počátku byl plně zaměstnán výzkumnou činností v terénu.  

V převážné většině případů šlo o výzkumy zaměřené na období středověku. 

Je až symbolické, že po dvaceti letech usilovné archeologické práce v nejrůznějších 

koutech naší vlasti (např. Břevnov, Týnec nad Sázavou, Dívčí Kámen, Zvírotice, 

Chvojen u Benešova, Cheb a další) se na sklonku své kariéry vrátil na Vízmburk.  

Sám zpočátku netušil, že se bude jednat o jeden z nejvýznamnějších hradních výzkumů v historii české archeologie.  

Původně se předpokládalo, že Vízmburk byl zbořen a zalesněný pahorek skrývá pouze základy a zbytky obvodového zdiva.  

Během první výzkumné sezóny v roce 1972 se ukázalo, že předpokládané základové zdivo je zdivem prvního patra kamenného hradu. 

Svolaná odborná komise se shodla na mimořádnosti objevu a navrhla odkryv celého hradního areálu. Začalo postupné odstraňování  

závalových sedimentů, které byly tvořeny hlavně pozůstatky věže. Ta byla roku 1447 zbořena tak, aby se zřítila na hrad a ten již nemohl 

být využíván. Stovky kubíků suti a kamení byly ručně odkopány a vyvezeny studenty během letních brigád.  

Třináct výzkumných sezón vyneslo na světlo šlechtické sídlo z druhé poloviny 13. století dochované do úrovně druhého podlaží,  

tj. místy až do výše 8 metrů. Kromě samotné hradní architektury s množstvím kvalitních architektonických detailů výzkum odhalil  

také množství archeologických nálezů. V soudobém tisku se objevily titulky označující nález za „Východočeské nebo Podkrkonošské Pompeje“.  

Hrad byl prohlášen architektonickou památkou 1. kategorie. 

 

Fotky z odkrývání hradu v letech 1972 – 1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         

 

 

 

          

 
Projekt byl podpořen z dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem  

  Poznávací okruh „U nás“    ► ►   základní informace o místopisu, historii, zajímavostech a současnosti obce Havlovice   

                         ► ►    24 km,  24 informačních tabulí,  značená trasa 

 

 

 

► ►    Na 24 tabulích je rozpracováno více jak 100 témat.  

  400 barevných a 100 černobílých  fotografií doplňuje textovou část.  

  Nechybí mapky, reprodukce kreseb nebo lehce aktualizované místní pověsti. 

 

Trasa vede po místních asfaltových komunikacích, lesních a polních cestách. 

Začíná a končí v centru obce a potom přibližně sleduje katastrální hranici.  

Provede a seznámí Vás se všemi důležitými částmi Havlovic.  

  
 

 
  

Vydal OÚ Havlovice v roce 2012         Texty a grafická úprava Zdeněk Honzera    

Tisk Fotonova Hronov                          Foto Zdeněk Honzera a archiv obce Havlovice            
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                              U nás vU nás v  Havlovicích.Havlovicích.  
  

                    Zdravím Vás coby patron Zdravím Vás coby patron   

                        Vesnice roku České republiky 2007.   Vesnice roku České republiky 2007.     

                    Pěkně povodnicku: „Bre Pěkně povodnicku: „Bre --  ke ke --  ke“.ke“.  

 

       Něco málo o naší vesniciNěco málo o naší vesnici    
 
  Stát :   Česká republika        Historická země :   Čechy 

  Kraj :   Královéhradecký        Okres :   Trutnov 

  Poloha :   Podkrkonoší        Mikroregion :   Jestřebí hory 

  Katastr obce :   8,74 km²        Počet obyvatel :   960 

  Počet domů :   365         Chaty a chalupy :   80 

 

  Kontakt :  OÚ Havlovice  čp. 148     tel. :  499784061  

                                                             web :  www.havlovice.cz 

 

  Vybavenost obce :  OÚ,  pošta,  ZŠ,  MŠ,  kulturní dům,  knihovna 

               prodejna potravin,  hostinec,  ubytovna 
                                 sportovní areál,  tělocvična,  sauna 

 

  Zajímavosti :  hrad Vízmburk,  zvonice z r. 1745,  areál U Mandle, 
                         dřevěný zastřešený most,  kaplička,  rybník   

 

    Místním přeju klídek a pohodu…Místním přeju klídek a pohodu…  

                                                              a přespolním „Přijďte pobejt !“ a přespolním „Přijďte pobejt !“   
                                  

                                                

► ►   Název okruhu souvisí se stejnojmenným dílem spisovatele Aloise Jiráska, 

        jehož hlavní postavou je havlovický rodák páter Josef Regner. 

http://www.obrazky.cz/detail?id=eJyVjslygkAURff9LzK1qKSKykJwIDiQoAgb69E0MnQDsRECX59UKllmkd1Z3Dr3AHatOvjoEnFoYONk0fpcwOJgbNftEAb1jXI9g940kYo0BaU5a%2Bnd/GIEm1eFWHXn4j0LL04BS32MLs0jDJRHiOvuiG0D8JZ54455/krEOPxhVhO%2BKqNgf3dOu9E5OfaL9n3G48Aoj0HICT5XR9820cQfCq

