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Úvod
Pro svoji seminární práci jsem si vybrala hrad Veveří. Toto téma mě zaujalo už tím, že
jen málo obyvatel Moravy ví o bohaté historii a důležitosti hradu. Pro většinu z nich to je jen
zřícenina na okraji Brněnské přehrady. Hrad jsem navštívila teprve před pár lety a byla jsem
nemile překvapena, v jakém stavu se nachází.
Hledala jsem informace v Okresním archivu Brno - venkov v Rajhradě, kde mi
doporučili knihu Vlastivěda Moravská. Poté jsem v knihovnách objevila publikace Hrad
Veveří a O hradu Veveří. Neméně důležitým zdrojem mi byly knihy Hrad Veveří vypráví …
a Poslední majitelé hradu Veveří. Jako doplňkový zdroj mi sloužily oficiální stránky hradu
Veveří a turističtí průvodci.
Ve své práci nejdříve popisuji vesnici Veverskou Bítýšku, ke které hrad určitou dobu
patřil. Poté samotný hrad, jeho historii, exteriér, interiér a dospívám k plánované rekonstrukci.
Poslední kapitola se týká kaple Matky Boží, jejíž vznik je s hradem spojen.
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Vesnice Veverská Bítýška
Veverská Bítýška leží na soutoku řeky Svratky a Bílého potoka. Malé klidné městečko s cca
2 800 obyvateli se stalo pro své malebné okolí a výhodnou polohu u Brněnské přehrady
rekreačním centrem kraje. Je oblíbeným cílem výletů kolem přehrady a vychází odtud
i několik turistických cest. Jednou z nich dojdete i k hradu Veveří. 1)

Hrad
Hrad Veveří je jeden z nejrozsáhlejších moravských hradních areálů posazený na
skalním ostrohu nad soutokem řeky Svratky a potoka Veverky. (viz příloha 1) Leží zhruba 20
kilometrů severozápadně od centra Brna nad Brněnskou přehradou. Dělí se na původní hrad
a pozdější přístavbu (předhradí). Dnes jsou spojeny mostem. 2)
Předchůdcem hradu bylo hradiště skládající se ze čtyř oddělených částí. Údajné
legendární založení hradu bylo v roce 1059.3) Vybudoval ho pravděpodobně některý
z brněnských údělných knížat. Podle pověsti to měl být Konrád I., vládnoucí v polovině 11.
století. ,,Jednou na lovu pronásledoval jelena tak náruživě, že se ztratil své družině. Unaven
usnul v měkkém mechu. Ve snu se mu zjevil nádherný zámek. Odtud, jak jinak, kníže vyrazil
s veselými kumpány na lov. Vtom je překvapil medvěd, už mělo dojít k rozhodujícímu
souboji…Tu se Konrád probudil. Mezi stromy prosvítala blankytná nebesa, po větvích se
prohánělo nebývalé množství veverek. Vzápětí slyšel hlahol trubek a štěkot psů, šťastně se
shledal se svou družinou. Nádherné místo, kde tak sladce snil, ale neopustil. Přikázal zde
vystavět hrad, nazvaný Veveří.´´4) Avšak historici se přiklání k roku 1213, kdy se datuje první
dochovaná písemná zmínka a sídlil zde královský purkrabí Štěpán z Medlova. Výstavba hradu
byla zahájena na jihovýchodní straně ostrohu, skalami nejlépe chráněné, kde vyrostla
hranolová obytná věž se samostatným opevněním. Na tento hrad spoléhal král Václav І a jeho
syn Přemysl ІІ. – markrabě moravský. 5) Od roku 1265 sloužil jako vězení, kam posílal
Přemysl ІІ. odbojné feudály, a popraviště vzácných šlechticů. 6) Byl využíván i jako místo
královského dohledu nad osídlováním území vzhůru proti proudu řeky Svratky. Jan
1

) Kolektiv autorů, Města a obce Jihomoravského kraje, Zlín, s. 185.
) Kolektiv autorů, Hrady a zámky na Moravě, Praha, 1987, s. 220.
3
) www.veveri.cz, 10.10. 2008.
4
) David, P., Soukup, V.: Průvodce po Čechách, Moravě, Slezsku, Praha, 1996, s. 13-14.
5
) Řezníček, Z.: O hradu Veveří, Brno, 1997, s. 5.
6
) Oharek, V.: Tišnovský okres, In.: Vlastivěda moravská, II., Brno, 1923, s. 163.
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Lucemburský zastavil Veveří roku 1311 Janu z Vamberka, ale markrabě Karel je roku 1335
vyplatil. 7) Na přelomu 13. a 14. století vznikla severovýchodně od původní věže, těsně nad
příkopem, další hradba se vstupní branou a ochranou okrouhlou věží s břitem. Pravděpodobně
počátkem 2. poloviny 14. století, kdy na hradě často pobýval bratr Karla IV., markrabě Jan
Jindřich, byl v sousedství vybudován nový hradní palác s kaplí, a bylo zesíleno opevnění
a vytvořeno nové předhradí s hranolovými věžemi v hradbě. Hrad se tak změnil ve významné
vojensko-administrativní středisko panství, které v roce 1424 neúspěšně obléhali husité.8) Na
konci 60. let 15. století dorazila k Veveří česko-uherská válka. Bojovali zde mezi sebou český
král Jiří z Poděbrad a Matyáš Korvín. Pravděpodobně v roce 1469 se hradu zmocnily uherské
oddíly. Hned následujícího roku jej ale Jiří z Poděbrad získává zpět, uherská posádka se jeho
vojskům vzdala bez boje.9) Hrad a panství se dostávají do vlastnictví šlechty, zpočátku jen
jako zástava, a od roku 1531 pak i jako dědičný majetek, v tomto roce jej získává Jan mladší
Rokytský z Ludanic. Pánové z Ludanic roku 1536 prodali hrad Janu z Pernštejna a ten
obratem Janu z Lipé. Majitelé se tu velmi rychle střídají. 10) Hrad hodně utrpěl za třicetileté
války, kdy jej oblehli Švédové. V roce 1645 byly hrady Veveří a Pernštejn jedinými
pevnostmi, které odolaly Švédům při obléhání města Brna. Po švédském obléhání došlo
k raně barokní úpravě hradního paláce a kaple. Koncem 17. století získali panství i hrad
hrabata ze Sinzedorfu. Za jejich éry došlo k důkladné přestavbě, po které hrad dostal nynější
podobu. Palác byl rozšířen v trojkřídlou stavbu. Bohužel v té době jsou strženy dva nejstarší
přemyslovské paláce ještě ze 13. století.
Načas byl hospodářský vývoj přerušen vpádem pruského vojska do země v roce 1742.
Do Veverské Bítýšky byla tehdy přivlečena nákaza cholery, na kterou zemřelo několik desítek
lidí. Panství bylo popleněno a vyloupen byl také v té době už prakticky nechráněný hrad.
Pruští vojáci tu po svém hospodařili několik dní a v hradním vězení drželi probošta11)
tišnovského kláštera Rutta, který jim odmítal zaplatit požadované kontribuce. 12) Vydrancování
přimělo hraběte Prospera k zřízení dobrovolnické setniny na ochranu hradu.13)
Čas plynul dál. Veveří střídalo majitele, aniž by někdo investoval do jeho
rekonstrukce či rozšíření. V roce 1886 byl hrad oceněn na 710 tisíc zlatých. Baron Sina ho
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) David, P., Soukup, V.: Průvodce po Čechách, Moravě, Slezsku, Praha, 1996, s. 14.
) Kolektiv autorů, Hrady a zámky na Moravě, Praha, 1987, s. 220.
9
) www.veveri.cz, 10. 10. 2008.
10
) Oharek, V.: Tišnovský okres, In.: Vlastivěda moravská, II., Brno, 1923, s. 168 – 170.
11
) probošt je představený kapituly ( sbor kněží)
12
) kontribuce je nucená peněžní nebo naturální dávka
13
) Oharek, V.: Tišnovský okres, In.: Vlastivěda moravská, II., Brno, 1923, s. 171.
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odkázal své vnučce Heleně, později provdané za Řehoře knížete Ypsilanti, řeckého
velvyslance ve Vídni. Helena spojila v jedno panství, dědictví po dědečkovi Veveří a dědictví
po otci Rosice. Byla iniciátorkou poslední rozsáhlejší úpravy. Dodnes jsou z nich zachovány
skleníky pod jižní hradní bránou. (viz příloha 3) Ekonomické potíže ji přinutily roku 1881
veverský majetek prodat za 912 tisíc zlatých. Kupcem byl finanční obchodník HirschGereuth, ten nechal zavést na hrad nový vodovod a telefon. Po jeho smrti zdědila hrad jeho
manželka Klára, která ho zanedlouho odkázala svému synovci baronu Mořici Arnoldovi De
Forest. Tento vlastník nesouhlasil s první československou pozemkovou reformou, podle níž
měla být zestátněna většina veversko-rosicko-říčanského panství. Téměř šest let vedl
s Československou republikou spor o majetek. Ten skončil roku 1925, kdy svůj majetek
prodává státu. 12. července 1925 byl vyhláškou ministerstva zemědělství zřízen v Rosicích
velkostatek Státního pozemkového úřadu, kterýpřevzal do své správy půdu veverského
panství.14) Hrad Veveří se už od počátku státní správy postupně stával oblíbeným výletním
místem Brňanů i lidí ze širokého okolí. Přispěly k tomu i návštěvy významných osobností
ještě v době, kdy hrad vlastnil baron De Forest, ale i návštěvy pozdělší. V neděli 7. září 1879
navštívil hrad francouzský maršálek de Mac Mahon, který byl několik let prezidentem
Francouzské republiky. Významný britský politik sir Winston Churchill navštívil hrad při své
svatební cestě roku 1908. Další významnou návštěvou byl prezident Československé
republiky Tomáš Garrigue Masaryk, ten se zde zastavil při své cestě Moravou 11. června
1928.15) Dne 16. března 1937 hrad navštívil i dr. Edvard Beneš. 16)
Slibně rozvíjející cestovní ruch, ale přetrhla 2. světová válka. Za nacistické okupace
byl v letech 1942–1945 hrad zabaven pro potřeby wehrmachtu a pro potřeby jednotek SS.
V té době vznikl v okolí hradu rozsáhlý výcvikový prostor pro parašutisty, rehabilitační
středisko pro zraněné a laboratoř. Koncem 2. světové války byl hrad poškozen při bojích a při
osvobozování Brna. Tehdy byly poškozeny střechy, fasády i nedaleký kostelík. Průchod
armád vedl také ke zničení a ztrátě velké části hradního mobiliáře.
Po válce je Veveří nakrátko opět zpřístupněno veřejnosti, ale na počátku 50. let je
rozsáhlý hradní areál velmi necitlivě adaptován pro potřeby Lesnického učeliště, internátu
a závodní školy práce. V sedmdesátých letech byl hrad svěřen do péče Vysokého učení
technického v Brně, které zde mělo podle projektu vytvořit reprezentační středisko
brněnských vysokých škol, centrum kulturních a společenských institucí v Jihomoravském
14

) www.veveri.cz, 10. 10. 2008.
) Řezníček, Z.: O hradu Veveří, Brno, 1997, s. 35-37.
16
) Dacík, T.: Hrad Veveří, 2000, s. 13.
15
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kraji. Objevily se i záměry postavit reprezentační sídlo vybavené speciální lanovkou
a přistávací plochou pro vrtulníky.
Ze stavby byla naštěstí realizována jen první etapa, statické zabezpečení za pomocí
rozsáhlých betonových nástřiků. I ta ovšem hrad a jeho historickou a uměleckou hodnotu
těžce poškodila. Po roce 1989 byly nedokončené práce opuštěny a hrad ponechán ve velmi
zoufalém stavu.
V roce 1994 VUT v Brně pronajalo hrad za symbolický poplatek společnosti Veveří,
ta měla s hradem dalekosáhlé plány. Veveří hodlali přeměnit na společensko-oddechové
centrum, neměl zde chybět hotel a golfové hřiště. Bohudík ani tento plán nevyšel. 17)

Exteriér
Hrad se skládá ze západního předhradí a vlastního hradu na jihovýchodě. (viz příloha
4) Přístup je možný branou od západu nebo dalším vstupem z jihu. Většina budov předhradí
je barokních, bez výrazných architektonických detailů. Nejcennější je zbytek opevnění s pěti
hranolovými věžemi na západní straně předhradí. Vlastní hrad, oddělený od přehradí
kamenným mostem, se rozkládá kolem dvou nádvoří. Na severozápadní straně stojí
dvoupatrový trojkřídlý palác, stavebně související s kaplí. Z paláce vystupuje okrouhlá věž,
do nádvoří se otvírá arkádami na hranolových pilířích. Na jihovýchodní straně je nevelké
nádvoří s hranolovou věží - nejstarší částí hradu. Obě nádvoří odděluje patrová
architektonicky nevýrazná budova. 18)

Interiér
Areál za hradní mostem - tedy vlastní hradní palác - je dnes zcela nevyužitý a ve velmi
poškozeném stavu. (viz příloha 5) Existuje ale investiční záměr. V těchto místech se plánuje
již placený vstup a řízený režim několika návštěvnických tras. Palác s břitovou věží má
nabízet expozici interiéru co možná nejbližší poslední prezentované podobě z konce 40. let
20. století. Zároveň je zde počítáno s tématickými expozicemi, jako osobní místnosti bývalého
personálu hradu a panství, hradní kuchyně, sklepy, systémy palácových krovů. Ale v projektu
budou i prostory pro krátkodobé výstavy a také možnosti komerčního pronájmu k účelům

17
18

) Dacík, T.: Hrad Veveří, 2000, s. 7-12.
) David, P., Soukup, V.: Průvodce po Čechách, Moravě, Slezsku, Praha, 1996, s. 15.
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kongresové turistiky. Anglický trakt je v současnosti v přízemí znehodnocen přepříčkováním
přízemní haly na dílny, sklady a kotelnu a vestavbou velkokapacitních toalet a umýváren do
prvního obytného patra budovy. Zamýšlené využití předpokládá v přízemí obnovení haly
v celém půdorysu budovy a instalaci koňských saní z poslední prezentované podoby objektu.
V prvním patře,v obytných prostorách správce panství z přelomu 19. a 20. století, pak bude
expozice připomínající jednotlivé kapitoly novější historie hradu a panství v 19. a 20. století éra švédského prince Vasy, návštěva Winstona Churchila, hrad v moci jednotek SS a jiné.
Prostor zadního nádvoří charakterizují dvě věže - robustní hranolová ze 14. století a štíhlá tzv.
prachová věž z přelomu století 16. a 17. Interiéry obou jsou dnes poničeny, do prachové věže
dnes již ani neexistuje regulérní přístup a patra jsou probourána mnohými “výzkumy”.
K hranolové věži přiléhá renesanční palác zaklenutý ve dvou patrech na dva sloupy. Ten
v současnosti nese stopy přestavby na šatny, kuchyni a jídelnu lesnického učiliště.
V budoucnu by zde měla vzniknout expozice věnovaná nejstarším dějinám hradu doplněná
archeologickými nálezy, nákresy stavebně – historického vývoje areálu, případně i modelem
hradu. Prachová věž by měla být zpřístupněna pro krásný výhled do širokého okolí i na celý
hradní areál. 19)

Rekonstrukce po roce 1999
V roce 2000 byly nákladem cca 3.5 milionu korun opraveny propadlé střechy západní
a jižní vstupní brány, areál byl alespoň základním způsobem zabezpečen a hlavní práce byly
věnovány vyklučení letitých náletů, které dorůstaly vysoko přes dva metry.
O rok později byla dotace ve výši cca 3 miliony věnována opravám tzv. purkrabství budoucím kancelářím a zázemí správy hradu, přezděny bortící se komíny na paláci s břitovou
věží. V dalších dvou letech se dotace zmenšila.
V roce 2002 byly poskytnuty necelé 3 miliony korun na kompletní opravu střechy
břitové věže (viz příloha 6), provizorní fixaci střechy paláce s břitovou věží, kompletní opravu
střechy východní hranolové věže, opravu a doplnění střešní krytiny v celém areálu.
V nákladu 2.220.000,- Kč byla v roce 2003 kompletně opravena střecha tzv. zadního
anglického traktu. Město Brno věnovalo v roce 2003 na obnovu státního hradu Veveří 330
tisíc korun. Za tuto částku byla očištěna, zafixována, prozkoumána plošná výmalba tzv.
palácové jídelny z druhé poloviny 18. století a zahájena příprava celkového restaurování. Za
19

) Státní hrad Veveří - Celková obnova a rehabilitace, Ministerstvo financí, 2002.
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první část peněz vybraných ve Sbírce s deníkem Rovnost byl v nákladu 115.000,- Kč opět
uveden do provozu hodinový stroj v břitové věži.
V následujícím roce měl hrad k dispozici 20 milionů korun ze zvláštní dotace ze
státního rozpočtu. Dalších 5 milionů korun z dotace města Brna, 500 tisíc korun z dotace
ministerstva kultury a 330 tisíc korun ze Sbírky s deníkem Rovnost. Opravena byla kompletní
střecha paláce s břitovou věží, střecha, statika a fasáda tzv. Prachové věže (viz příloha 7),
interiéry a jižní fasáda tzv. purkrabství a pokračovali v práci na restaurování fresek v hlavní
palácové jídelně.
V roce 2005 činila dotace města Brna 5 milionů a dotace Jihomoravského kraje 500
tisíc korun. Byly opraveny vyhlídkové ochozy mezi věžemi příhrádku a postaveny nové
veřejné záchody. (viz příloha 8,9)
V dalších letech bylo za cca 4,5 milionů korun dokončeno restaurování fresek
a podlah v hlavní palácové jídelně, zahájeny opravy romantické vyhlídkové terasy a stavba
parkové cesty od přístaviště lodí k jižní hradní bráně. Za více než 15 milionů korun byly
opraveny krov a střecha tzv. anglického traktu, dokončena parková cesta od přístaviště lodí
a odstavná plocha pod hradem, pokračovalo dláždění cesty k jižní bráně, repasovány podlahy
v tzv. přijímacích salonech paláce s břitovou věží a zahájeno přeložení a repase dlažby. Dále
proběhla sanace zdiva romantické vyhlídkové terasy, byla rekonstruována kanalizační jímka
pod hradem, pro expozice bylo nakoupeno cca 30 ks nábytku. Za více než 12 milionů korun
došlo k dokončení nové dlážděné cesty k jižní bráně, vybourání moderních příček a repasi
nosných trámových konstrukcí v tzv. anglickém traktu. Proběhla oprava omítek v černé
kuchyni, na chodbách v přízemí, na schodištích a v prvním patře paláce s břitovou věží. 20)
V tuto chvíli se nabízejí v podstatě pouze tři možnosti, jak dál s rozsáhlým hradem nad
brněnskou přehradou naložit.
První je zdánlivě velmi jednoduchá. Zanechat areál svému osudu, zastavit veškeré
investice a sledovat postupný zmar. Odhlédneme-li od protestů široké veřejnosti
a mezinárodní ostudy, které by takovýto postup vyvolal, musíme vzít v potaz nemalé náklady,
jež by si vynutilo zabezpečení celého areálu v hustě navštěvované rekreační oblasti a také
odvoz postupně se rozvolňujícího stavebního materiálu.
Druhá cesta je nastoupena nyní. Relativně malými částkami se současný správce
Státní památkový ústav v Brně pokouší alespoň pozastavit postupný rozpad objektu
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) www.veveri.cz, 10. 11. 2008.

10
a odstranit následky nejhorších havárií. Nevýhody jsou nasnadě - takovéto záplatování je vždy
o krok pozadu za rozpadem objektu a pouze více či méně úspěšně udržuje status quo
Třetí možností jsou pak masivní investice, které umožní hradu Veveří nejen vrátit
poslední reprezentativní podobu, ale dá mu také veškeré předpoklady k tomu, aby mohl být
zapojen do života současné společnosti a nestal se jen onou pověstnou neživou, ba přímo
umírající památkou stranou veřejného zájmu. 21)

Kaple Matky Boží
Nad hradem Veveří vedle staletého lipového stromořadí stojí starobylý kostelíček kaple, zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie. (viz příloha 11) Na zrušeném hřbitově
obehnaném zdí tají svou snad tisíciletou historii. 22)
Kaple Matky Boží, někdy také pro jednoznačnost nazývaná „Kaple Matky Boží
Veverské“, leží cca 400 m jihozápadně od hradu Veveří. 23) Kaple pravděpodobně vznikla ve
12. století na místě pohanského hradiska. První písemná zmínka je z roku 1240. V okolí kaple
se rozkládala středověká vesnice, která zanikla za husitských válek. Kolem kaple se
rozprostíral i hřbitov, který v městečku vznikl až v roce 1836. U kaple stávala i poustevna,
v níž bydlel poustevník, který od jejího vystavění zastával práci hrobníka a kostelníka. 24)
Poustevna posléze sloužila i jako kostnice. Dokonce roku 1764 byla rekonstruována a střecha
byla pokryta novým šindelem. Přesto byla roku 1797 zbourána a dřevo z ní prodáno. Tím
definitivně skončila funkce poustevníka. I samotné kapli hrozil zánik. Roku 1778 do ní udeřil
blesk a měla být také zbourána. Záchrana přišla na poslední chvíli. A to roku 1815, kdy byla
kaple opravena.
Vně i uvnitř kaple se zachovalo mnoho znaků svědčících o jejím románském slohu. Je
to na jižní straně románský portál s rovnoramenným křížem a dvěma beránky na tympanonu.
Také půdorys kaple, obdélník zakončený obloukovitým výklenkem (apsidou) je znakem
románského slohu. Stropy lodí jsou ploché, strop hlavní lodi je vyzdoben obrazy s výjevy ze
života Panny Marie. Na apsidě na severní straně je zazděn kámen s vytesanou postavou
medvěda, na východní straně je na monogramu jména zřetelný pozdně gotický reliéf lidského
obličeje.
21

) Státní hrad Veveří - Celková obnova a rehabilitace, Ministerstvo financí, 2002.
) Urbánková, U.: Poslední majitelé hradu Veveří, Rosice, 2000, s. 44.
23
) http://encyklopedie.seznam.cz, 31. 12. 2008.
24
) Oharek, V.: Tišnovský okres, In.: Vlastivěda moravská, II., Brno, 1923, s. 173-175.
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Před vpádem Švédů na Moravu bylo v kapli pohřbeno několik zřejmě vznešených
osob a ostatní farníci z Veverské Bítýšky byli pohřbeni na hřbitově kolem ní. Věž byla
zbořena Švédy během třicetileté války a do dneška se dochovala pouze malá věžička se
dvěma zvony. Na opravu kaple byly později konány sbírky.
Vnitřní vybavení kaple je skromné (viz příloha 12). Cenný originál obrazu Madony
Veverské, který je některými badateli připisován Mistru vyšebrodského oltáře, je uložen ve
sbírce Národní galerie v Praze. Jeho kopie byla z kaple ukradena v říjnu 1993. Ve výklenku
kůrového schodiště byl v roce 1837 pochován bývalý švédský král Gustav IV. Adolf, o osm
let později však byly jeho ostatky přeneseny do Oldenburku.
Kaple leží v katastrálním území Bystrce, ale církevně spadá pod správu farního úřadu
ve Veverské Bítýšce. V současné době se v kapli nekonají pravidelné bohoslužby, církevním
účelům slouží pouze při některých křesťanských svátcích. Kaple Matky Boží je také
oblíbeným místem církevních sňatků.25)

25

) Urbánková, U.: Poslední majitelé hradu Veveří, Rosice, 2000, s. 44 – 48.
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Závěr

O vzniku a podobě této stavby mnoho nevíme. První písemná zmínka pochází z roku
1213. Odborníci se liší v otázce přesného vzniku i umístění objektu. Hrad Veveří byl
několikrát rozšířen a prošel i řadou přestaveb. S jeho historií je spjata řada pověstí. Rozvoj
panství byl často přerušen, ať již válkou či nesprávnou změnou majitele. Ani to mu však
neubralo z důležitosti. Potvrzuje to návštěva významných osobností. Jmenovitě například na
hrad zavítal bývalý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš.
Složitou cestou se Veveří dostalo do správy památkového ústavu v Brně, který se snaží o jeho
záchranu a rekonstrukci.
Středověký hrad Veveří, kdysi chlouba markrabství moravského, právě prožil
nejhorších 50 let za více než osm století své existence. Hrad a panství Veveří byly svým
posledním soukromým majitelem prodány Československé republice již roku 1925. Veveří se
tak stalo nejen jedním z nejstarších Státních hradů na Moravě, ale zbaveno svého po mnoho
staletí budovaného hospodářského zázemí i jakousi vizitkou památkové péče tohoto státu. Po
84 letech od onoho prodeje musím bohužel konstatovat, že vizitkou velmi nelichotivou.
Za posledních 19 let bylo do hradu investováno téměř 80 milionů korun. Díky dotacím
od statutárního města Brna, ministerstva kultury a Sbírky s deníkem Rovnost se podařilo
opravit nejpoškozenější části hradu. Nyní jsou tři možnost jak vyřešit špatnou situaci areálu.
První je zdánlivě jednoduchá. Zanechat hrad svému osudu, zastavit investice
a sledovat postupný rozpad objektu.
Druhá cesta je nastoupena nyní. Relativně malými částkami pozastavit postupný
rozpad objektu a zabezpečit nejnutnější opravy.
Třetí možností jsou masivní investice, které vrátí hradu reprezentativní podobu.
Státní hrad Veveří dnes přes veškerá poškození představuje stále ještě památkový
areál zasluhující si plnou pozornost široké veřejnosti. Rozsáhlý soubor historických budov
dodnes dokumentuje význačnou roli, kterou hrad Veveří hrál, ať už jako zeměpanská pevnost
a sídlo, či později centrum rozsáhlého panství.
Veveří vybavené návštěvnickými trasami, s volně přístupnými, oživené divadelními
a hudebními vystoupeními má reálnou šanci stát se významným kulturním střediskem.
Touto prací jsem Vám chtěla přiblížit historii této významné památky.
Pomoci této důležité památce můžete i vy. Navštivte tento hrad a spojte příjemné
s užitečným. Uděláte si krásný výlet a ještě dáte najevo, že Vám osud hradu není lhostejný.
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