
HUKVALDY se zástavkou na zámku Hradec nad Moravicí  

 

 

NEDĚLE  17. 07. 2022          

 

ZÁKLADNÍ CENA 540,- Kč/osoba 

                                        

ZLEVNĚNÁ CENA 420,- Kč/osoba 

 

 

Odjezd z Veverských Knínic v  6:30 hod 

Odjezd z Rosíc v  6:55 hod 

Odjezd z Brna v  7:10 hod 

Odjezd ze zámku (přejezd do Hukvald) v  11:30 hod 

Odjezd z Hukvald v  16:30 hod 

 

Blližší informace k navštíveným místům: 

 

Zámek Hradec nad Moravici 

Zámek Hradec nad Moravicí se nachází na 

severovýchodním  výběžku Nízkého Jeseníku 

nad soutokem řeky Moravice a potoka 

Hradečná.  První zmínky o Hradci a jeho hradisku 

pocházejí z poloviny 11. století. Po požáru v 

polovině 13. století započal s velkou výstavbou 

nového gotického hradu král Přemysl Otakar II. Gotickýhrad byl přestavěn na renesanční, 

posléze na barokní zámek. Empírovou přestavbou získal svůj charakteristický výraz. Do 

komplexu památkových budov s rozsáhlým parkem dnes patří Bílý zámek, za ním se tyčí 



tzv. Bílá věž a do areálu se vstupuje branou, která je součástí novogotického Červeného 

zámku. 

Vedle panovníků, hodnostářů evropských dvorů, politických a společenských celebrit 

hostil zámek také mnohé veličiny kulturního světa. Hradec navštívil  m.j. Ludvig von 

Beethoven, F. Liszt, J. Mánes, G. Hauptmann, H. v. Hoffmannstahl, K. Kraus a Lisztova 

dcera Cosima Wagnerová. Přátelské vztahy udržovali Lichnovští s W. A. Mozartem, N. 

Paganinim, A. von Humboldtem, V. Hugem, R. M. Rilkem, M. Twainem, P. Picassem  

či O. Kokoschkou.  

V květnu 1945 bylo panství konfiskováno ve prospěch 

československého státu a zámek záhy poté otevřen 

veřejnosti. Od roku 1978 probíhala generální oprava 

objektu a v současné době je jeho velká část přístupná 

návštěvníkům.   

 

Vstup do areálu je zpoplatněn jednotnou částkou 50 Kč 

 

Prohlídkové okruhy 

 

Reprezentační a soukromé salony (70 minut) 

Hlavní okruh obsahuje společenské salony a interiéry knížecího bytu. Součástí okruhu jsou 

vystaveny, po tuto sezónu, portréty kněžny Mechtildy a portrét Vězeň Oskara Kokoschky. 

 

Orientační vstupné: děti do 6 let zdarma, děti 80 Kč, dospělí 200 Kč, senioři 160 Kč 

 

Hostinské apartmá (60 minut) 

Doplňkový okruh obsahuje pokoje hostinského apartmá, přijímací lovecký salon, 

zámeckou kapli se sakristií a erbovní sál.  

 

Orientační vstupné: děti do 6 let zdarma, děti 60 Kč, dospělí 150 Kč, senioři 120 Kč 

 



Bílá věž 

Bílá věž, prohlídka věže i sklepení s tajuplnou výstavou mytologických bytostí nejen  

pro děti.  

 

Orientační vstupné: děti do 6 let zdarma, děti 40 Kč, dospělí 90 Kč, senioři 70 Kč 

 

Zdroj a bližší informace: https://www.zamek-hradec.cz/cs 

 

HUKVALDY 

Hukvaldy jsou malá obec, která se nachází na severu Moravy. Proslavil ji především Leoš 

Janáček, slavný skladatel, se svou Liškou Bystrouškou. Nad obcí se tyčí hrad Hukvaldy, 

jenž je od jara až do podzimu cílem turistů z celé České republiky. Za návštěvu stojí taky 

expozice “ Země hradu“ nebo firma Tropic Hukvaldy, kde můžete obdivovat exotické 

rostliny a zvířata.  

 

 

Hrad Hukvaldy 

 

Rozsáhlá zřícenina hradu založeného před 

rokem 1285 Jindřichem z Příbora a Hukvald. 

Mohutný palác dnes slouží jako rozhledna. 

Hukvaldský hrad byl budován postupně v průběhu pěti staletí od konce 13. století až  

do poloviny 18. století, kdy jeho nepřístupná poloha a míra pohodlí v hradních prostorech 

zavinila jeho opuštění a postupnou přeměnu v ruinu. Jeho hlavní funkcí bylo chránit 

důležitou obchodní stezku spojující Olomouc s polským Krakovem přes Hranice, Nový 

Jičín, Místek (původně Friedeberk), Frýdek a Těšín. Velkou roli hrály Hukvaldy i jako 

politické, správní a vojenské středisko hukvaldského panství. V současnosti je zřícenina 

hradu Hukvaldy otevřená veřejnosti. Zakonzervované a na několika místech i opravené 

zdivo hradu si je možno prohlídnout buď samostatně, nebo s průvodcem. 

 

https://www.zamek-hradec.cz/cs


Orientační vstupné: děti do 14 let 50 Kč, děti od 14 let a dospělí 90 Kč, senioři 50 Kč, 

rodinné vstupné 230 Kč 

 

Země hradů 

Expozice věnovaná hradům, středověku a historii hradu Hukvaldy. 

V zemi hradu najděte celkem 80 modelu - 71 hradu a 9 zámku. 

 

Orientační vstupné: děti do 6 let zdarma, děti od 6 let 15 Kč, dospělí 30 Kč,  

    rodinné vstupné 80 Kč 

 

Více informaci: https://www.zemehradu.cz 

 

Tropic Hukvaldy 

Mezi zvířata, která si zde můžete prohlédnout, patří 

například samec pumy americké, papoušci rodu ara, 

amazoňan, žako šedý, pták loskuták nebo kakadu bílý. 

Za zmínku rozhodně stojí, že papoušci i loskuták umí 

mluvit, takže můžete při návštěvě otestovat jejich slovní zásobu. Dále se zde setkáte  

s exotickým tukanem, který je v Čechách chován velmi vzácně. Uvidíte též sbírkové 

skleníky s exotickými rostlinami, sbírky kamenů a nejrůznějších zkamenělin. Kromě toho, 

že si můžete prohlédnout exotická zvířata a rostliny, některé druhy rostlin si lze zde  

i zakoupit. Prodávají též doplňky do asijských zahrad, zhotovené z umělého pískovce, 

které jsou nevšední dekorací do každé zahrady. 

 

 

Orientační vstupné: děti 60 Kč, dospělí 120 Kč, senioři 100 Kč,  

    rodinné vstupné 240 Kč 

 

Zdroj a více informaci https://www.tropichukvaldy.cz 

 

https://www.zemehradu.cz/
https://www.tropichukvaldy.cz/


 

Zámek Hukvaldy – zámecký park 

 

Hukvaldy jsou známé hlavně svým hradem. To, 

že se zde nachází i zámek, už tolik známé není. 

Zámek byl postaven v roce 1855 jako lovecký 

letohrádek s prvky novogotiky. Zámek najdete 

v centru obce, naproti kostela. Zámek, který je v majetku ostravsko-opavského biskupství, 

má opravenou čelní fasádu, avšak pro veřejnost v současné době není přístupný.  

Na zámku se podepsalo socialistické hospodaření, neboť byl od roku 1948 využíván  

jako škola. 

Při návštěvě Hukvald však můžete navštívit zámecký park, který se nachází za zámkem. 

Prohlídka parku, založeného v roce 1855, který má rozlohu dva hektary, není časově 

náročná. Park, který je celý v anglickém stylu, za prohlídku určitě stojí. V zámeckém 

parku, si můžete prohlédnout červený buk, tis, tsugu, jinan dvoulaločný, stříbrné smrky, 

borovice, javory a v podrostu stromů v hojném množství rostoucí česnek medvědí. 

 

Více informaci: http://vylet-hukvaldy.cz 

 

Obora Hukvaldy 

 

   

Obora Hukvaldy patří k nejstarším oborám v České republice. První zmínky o obornictví 

na Hukvaldech sahají do r. 1567, kdy olomoucký biskup Vilém Prusinovský dostal  

od císaře Maxmiliána II. darem daňčí a jelení zvěř a dal pro ni v okolí hradu Hukvaldy 

ohradit kus lesa.  

Starobylá obora se nachází kolem zříceniny hradu Hukvaldy a jeho blízkého okolí  

http://vylet-hukvaldy.cz/hrad-hukvaldy
http://vylet-hukvaldy.cz/


o rozloze 440ha. Velmi členitý terén s nadmořskou výškou od 320 m do 600m vytváří  

s 280 let starými převážně bukovými porosty protkanými, starými alejemi lip, jírovců, 

dubů a solitérů různých dřevin jedinečný přírodní útvar v podhůří Beskyd, který byl 

částečně vyhlášen (220ha) Evropsky významnou lokalitou. Díky nepřerušené kontinuitě 

starých stromů, ponechaných dutých solitérů a jedinečného prostředí přírodě blízké 

nachází zde své přirozené podmínky evropsky významní živočichové. V oboře je chován 

muflon obecný, daněk skvrnitý a prase divoké. Dále se v areálu můžete setkat se zajícem 

polním, veverkou obecnou, kunou skalní, kunou lesní, tchořem tmavým, liškou obecnou, 

jezevcem, lasicí kolčavou, lasicí hranostajem a vydrou říční. V korunách a dutinách 

stromů hnízdí čáp černý, káně lesní, jestřáb lesní krahujec obecný, krkavec velký holub 

doupňák, holub hřivnáč, datel černý, žluna zelena, sojka obecná, různé druhy sov  

a zpěvného ptactva. Neodmyslitelnou součástí obory díky několika pramenům kvalitní 

vody je pstruhové a rybniční hospodářství.  

 

Liška Bystrouška 

Obora Hukvaldy je prostředím, kde se snoubí lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana 

přírody s kulturou a historií. Pod korunami velikánů čerpal inspiraci pro svou tvorbu 

světoznámý hudební skladatel Leoš Janáček, rodák z Hukvald. Na památku premiéry 

Janáčkovy opery Příhody lišky Bystroušky byla v oboře v červnu roku 1959 instalována 

bronzová socha lišky Bystroušky. Sochu nechali pořídit lesníci a myslivci ostravského 

kraje a jejím autorem je akademický sochař Karel Vávra. Současná socha je kopií původní 

lišky Bystroušky, kterou po jejím zcizení v roce 2015 vytvořil s pomocí moderních 3D 

technologií sochař Adam Krhánek.  

 

Zdroj: https://www.oborahukvaldy.cz 

 

 

 

 

https://www.oborahukvaldy.cz/

