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HRADY, ZÁMKY

HRADNÍ ZŘÍCENINY
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Přesahy hradů, zámků a hradních zřícenin do Středočeského
a Královéhradeckého kraje jsou dány prezentací celých turistických regionů.
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HRADY, ZÁMKY
A HRADNÍ ZŘÍCENINY
Tento průvodce vás zavede do nádherných hradů
a zámků, kde se můžete alespoň na chvíli přenést
do dávných dob rytířů, princezen a dalších tajuplných postav české historie. Budete se procházet
luxusně vybavenými interiéry s širokou paletou
sbírek a uměleckých děl, kterými se po staletí pyšní
bohaté šlechtické rody. Na čerstvém vzduchu vás
čekají dokonale upravené zámecké parky a historické zahrady.
Uvidíte ale i bývalé strážné tvrze, které chránily významné obchodní stezky. Některé z nich se dochovaly v původním stavu, z jiných zůstaly jen zříceniny.
Hrady a zámky Libereckého kraje nejsou pouze místem, kde se zastavil čas, ale také dějištěm
mnoha festivalů, jarmarků, koncertů, výstav i nočních nebo kostýmovaných prohlídek. Můžete tak
shlédnout nejen představení divadelníků, šermířů
či kejklířů, ale také ochutnat spoustu staročeských
dobrot i místních specialit.
Děti jistě ocení vyprávění tajuplných příběhů
plných pověstí, záhad, čar a kouzel od samotné princezny nebo rytíře. Všechny tyto akce jsou
aktualizované na webových stránkách jednotlivých subjektů, nebo je najdete v kalendáři akcí na
www.liberecky-kraj.cz

Děkujeme za poskytnutí fotografií hradů
a zámků kolegům a kolegyním fotografům.
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STÁTNÍ HRAD
BEZDĚZ
Královský gotický hrad Bezděz založil v roce 1264 král
„železný a zlatý“ Přemysl Otakar II. Po jeho smrti zde
uvěznili jeho ženu Kunhutu i syna Václav II. Od 2. poloviny 17. století byl hrad využíván jako benediktinský klášter, po jehož zrušení císařem Josefem II. hrad
postupně zchátral do podoby romantické zříceniny.

Bezděz patří k nejznámějším dominantám Máchova kraje a byl vždy vyhledávaným místem známých
umělců. Inspiraci zde našel například Karel Hynek
Mácha nebo Bedřich Smetana, který na základě
místní legendy o skrytém pokladu sepsal svou operu Tajemství. V okolí Bezdězu se podle pověsti líbilo
i čertům, kteří tu po léta prováděli své rejdy. Po nich
tu jsou pojmenovány Čertův vrch, Čertova věž a směrem k Ještědu i Čertova zeď.

K nahlédnutí je královský palác s unikátní kaplí a množstvím gotických architektonických detailů, purkrabský
palác, manský palác a věž, odkud je výhled na vrcholky Krkonoš, Jizerských hor a Českého Středohoří.

ZAJÍMAVÝ TIP NA VÝLET
Vydejte se po červené turistické leží město Doksy, které se pyšní
značce – Máchově cestě až k Má- nově rekonstruovaným zámkem,
chově jezeru – centru vodních kde sídlí také Muzeum Čtyřlístku.
sportů a rekreace. Na břehu jezera
LOKALITA
DOKSY (MÁCHŮV KRAJ)
www.hrad-bezdez.eu

2
ZÁMEK
DĚTENICE
Na místě dnešního barokního zámku stávala tvrz
ze 14. století, kterou nechali přestavět Křinečtí z Ronova v 16. století na renesanční zámek. Výraznou
pozdně barokní úpravu vtisknul zámku hrabě Jan
Kristián Clam-Gallas, jenž Dětenice koupil roku 1760.
Mezi dalšími majiteli se vystřídal i řád maltézských
rytířů. Posledními předválečnými vlastníky se stali
průmyslník Adolf Bloch a následně stavitel Emanuel
Řehák, který zámek zpřístupnil veřejnosti. V období
1948 -1990 byl zámek zestátněn a využíván jako škola a internát. V roce 1998 zámek od státu odkoupili
manželé Ondráčkovi, kteří jej po rekonstrukci znovu zpřístupnili veřejnosti v roce 2000. Podle pověsti
vznikly Dětenice v místě, kde kníže Oldřich nalezl dva
opuštěné chlapce. Podle nalezených dětí byla zdejší
osada nazvána Dětenice.
Zámek nabízí prohlídku 14 zařízených místností, návštěvu pivovaru i zámeckého parku. Ubytovat se můžete v unikátním středověkém hotelu nebo v zámeckém apartmá.
ZAJÍMAVÝ TIP NA VÝLET
Zažijte středověk na vlastní kůži V areálu se konají i rytířské turnaje,
a ochutnejte české speciality ve vy- které probíhají na kolbišti s krytou
hlášené a první Středověké krčmě tribunou.
svého druhu na světě.
LOKALITA
DĚTENICE (ČESKÝ RÁJ)
www.detenice.cz

3
STÁTNÍ HRAD
A ZÁMEK FRÝDLANT
Středověký hrad byl vybudován Ronovci již kolem
poloviny 13. století. Později v 16. století patřil rodu
Redernů, který se zasloužil o výstavbu kaple a renesančního zámku se sgrafitovou výzdobou fasád.
Mezi lety 1622–1633 jej vlastnil Albrecht z Valdštejna, jehož statky zaznamenaly v době třicetileté války obrovský rozmach, protože zásobovaly armádu.
Frýdlantsku se říkalo Terra felix neboli šťastná země.
Po Albrechtově zavraždění získali hrad a zámek Gallasové, kteří jej zpřístupnili pro návštěvníky již v roce
1801, a hrad se tak stal nejstarším hradním muzeem
ve střední Evropě.
Prohlídka návštěvníkům ukáže hrad s galerií Gallasů
a Clam-Gallasů, bohatou kolekcí zbraní, vrchnostenskou kancelář, uniformy sloužících nebo koňské postroje. Z hradu se přechází do zámecké kaple, hostinskými pokoji v podkroví zámku až do dámských
a pánských pokojů. Poslední zastávkou je zámecká
kuchyně, která je stále plně funkční a při některých
akcích můžete dokonce vidět, jak se zde pečou zámecké koláčky.
ZAJÍMAVÝ TIP NA VÝLET
Navštivte zámecký pivovar a ochutnejte zlatavý mok. Během letních
víkendů pořádají prohlídky i s ochutnávkami piva.
LOKALITA
FRÝDLANT (JIZERSKÉ HORY)
www.zamek-frydlant.cz

Každý lichý rok se zde konají i Valdštejnské slavnosti, kdy zažijete historickou bitvu, dobový jarmark a uvidíte i vévodu Albrechta z Valdštejna.
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STÁTNÍ HRAD
GRABŠTEJN
Hrad Grabštejn nechali vystavět patrně Donínové
ve 13. století. Dnes odkazuje renesančními exteriéry ke svému majiteli z 16. století – Jiřímu Mehlovi
ze Střelic. Při prohlídce se seznámíte s obdobím do
poloviny 20. století, kdy hrad užíval rod Clam-Gallasů jako správní centrum panství. Dominantou je válcová věž, která skýtá hezký výhled na Trojmezí Čech,
Polska a Německa. Nahlédnout můžete také do hradních sklepení a renesanční kaple sv. Barbory, architektonického unikátu s bohatou výmalbou.

ZAJÍMAVÝ TIP NA VÝLET
Okolo zámku vede mezinárodní až k Baltu. Celkem měří 581 km
cyklostezka Odra Nisa, která za- a patří mezi nejoblíbenější cykčíná u pramene řeky Nisy a vede lostezky Německa.
LOKALITA
GRABŠTEJN (LUŽICKÉ HORY)
www.hrad-grabstejn.cz

5
HRAD
HOUSKA
Předpokládá se, že gotický hrad mohl být vystavěn
králem Přemyslem Otakarem II. téměř souběžně
s hradem Bezděz, proto zde najdete podobné architektonické prvky. Později byl přestavěn na renesanční zámek a často měnil majitele, mezi kterými
figurovali Smiřičtí, Hrzánové z Harasova, Valdštejnové či Kounicové. Během války sloužil německé armádě a v roce 1989 byl vrácen v restituci původním
majitelům – rodině Josefa Šimonka, která hrad zpřístupnila veřejnosti o 10 let později.

ZÁHADY A POVĚSTI
Zdejší krajinou rád brouzdal Karel
Hynek Mácha, kterému se jednou
na hradě zjevila dívka jménem Dído
a ukázala mu kouzelnou krabičku
s pohyblivými obrázky. Mácha spatřil davy lidí proudící na hrad, které
vozily příšery se svítícíma očima.
Dívka tvrdila, že je to rok 2006. Zřejmě měl na mysli návštěvníky přijíždějící automobily. Proto se traduje,
LOKALITA
HOUSKA (MÁCHŮV KRAJ)
www.hradhouska.cz

že zde má být ukryt stroj umožňující
cestovat v čase.
Mezi mnohé záhady hradu patří
i fotografování. Fotky prý nevyjdou nikdy moc dobře. Pokud tomu
nevěříte, jeďte to vyzkoušet na
vlastní kůži a sdílejte své úlovky
s #regionliberec. O vchodu do pekla a dalších záhadách se dozvíte na
prohlídce.

Zřícenina hradu Trosky
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ZÁMEK
HRUBÁ SKÁLA
Na pískovcových skalách, sahajících až do výšky 60 m,
byl ve 14. století založen gotický hrad Skály. Aby se
odlišil od blízké Malé Skály, změnili mu majitelé název na Hrubá Skála. V 16. století koupil panství i hrad
rod Smiřických, který jej přestavěl na renesanční zámek. Zámek mnohokrát změnil svou tvář. V 17. století
v držení Albrechta z Valdštejna sloužil i jako vězení
pro jeho neposlušné příbuzné. Posledními šlechtickými majiteli byli Aehrenthalové, kteří zámek upravili
do dnešního novogotického slohu. V současnosti zámek slouží jako hotelové a kongresové centrum. Pro
návštěvníky je zpřístupněna vyhlídková věž s výhledem na okolní krajinu Hruboskalska, vybrané zámecké interiéry a nádvoří zámku.

ZAJÍMAVÝ TIP NA VÝLET
Okolo hradu prochází Zlatá stezka V letních měsících můžete spojit
Českého ráje, která vás provede výlet i s koupáním v nedalekých
přes nádherné vyhlídky na skal- Sedmihorkách.
ní město až k hradu Valdštejn.
LOKALITA
HRUBÁ SKÁLA (ČESKÝ RÁJ)
www.hotelhrubaskala.cz

7
STÁTNÍ ZÁMEK
HRUBÝ ROHOZEC
Předchůdcem dnešního zámku byl raně gotický
hrad postavený na skále nad řekou Jizerou patrně
počátkem 14. století rodem Markvarticů. V 16. století za rodu Vartenberků dochází k přestavbě na renesanční zámek. Postupně se vystřídali ve vlastnictví slavný Albrecht z Valdštejna, Mikuláš Des Fours
a jeho potomci, kteří vybavili interiéry barokním
a později empírovým zařízením. Mezi nejpůsobivější prostory patří barokní kaple, knihovna s portrétní
galerií předků, novogotická jídelna v podobě rytířského sálu, apartmá majitelů i pokoje pro hosty.
Zajímavostí jsou dětské pokoje vybavené kolejištěm
a vlakovou soupravou. Zámek je obklopen anglickým parkem se sochami světců a romantickou umělou jeskyní nad skalním srázem, od které je krásný
výhled na údolí Jizery.

ZAJÍMAVÝ TIP NA VÝLET
Ochutnejte místní pivo vyráběné
dle tradičních receptur. V pivovaru
Rohozec si navíc můžete předem
domluvit exkurzi i s ochutnávkou.
Pod zámkem vede i oblíbená
LOKALITA
TURNOV (ČESKÝ RÁJ)
www.zamek-hrubyrohozec.cz

cyklostezka Jizera a nachází se tu
i Dlaskův statek – jeden z nejlépe
dochovaných roubených statků
pojizerského typu.

8
ZÁMEK
HUMPRECHT
Zámek byl vystavěn v 17. století italským architektem
Carlo Luragem jako letní lovecké sídlo pro hraběte
Jana Humprechta Černína z Chudenic. Stavba zámku je elipsovitého půdorysu s netypickou ozdobou
půlměsíce na vrcholu střechy, prý na památku toho,
že zakladatel zámku byl vězněn v podobné věži v Turecku. Prohlídka zámku zahrnuje expozice v přízemí
zámku s černou kuchyní, přípravnou a knihovnami,
1. poschodí s akustickou hodovní síní a místnostmi
připomínajícími využití zámku rody Černínů a Netolických v 17.–19. století - galerie, salónky a ložnice,
a na konec obchůzku ochozu zámku přístupného ze
druhého poschodí.

ZAJÍMAVÝ TIP NA VÝLET
Díky jedinečné akustice 16 m vysokého sálu, která nemá v Evropě
obdoby, si můžete sami vyzkoušet
šestinásobnou ozvěnu.
LOKALITA
SOBOTKA (ČESKÝ RÁJ)
www.humprecht.cz

Z ochozu zámku se vám otevře hezký rozhled do širokého okolí s dalšími památkami Českého ráje – např.
hrad Kost nebo Trosky.

9
HRAD
KOST
Hrad Kost je jedním z nejzachovalejších vrcholně gotických hradů v České republice. Byl založen
na přelomu 13. a 14. století rodem Vartenberků.
Po roce 1524 drželi hrad Kost Biberštejnové, kteří jej
rozšířili a renesančně přestavěli, včetně psaníčkového sgrafiti. Za Lobkoviců v 16. století vznikla celá
jižní část dnešního areálu včetně hospodářských
budov s pivovarem. Přestavbu hradu za vlády Albrechta z Valdštejna zastavilo jeho zavraždění roku
1634. Poté hrad svoji rezidenční funkci ztratil a sloužil jako sídlo vrchnostenské správy. Dnes si můžete
vybrat z několika prohlídkových okruhů. K vidění je
zbrojnice, mučírna, černá kuchyně i portrétní galerie
příslušníků rodu Kinských.

ZAJÍMAVÝ TIP NA VÝLET
Okolí je protkané sítí cyklotras,
které vedou nejen po asfaltových
cestách, ale také zajímavým terénem borovicových lesů. Kdo se
raději prochází, neměl by si nechat
ujít cestu romantickým údolím
LOKALITA
MLADĚJOV V ČECHÁCH (ČESKÝ RÁJ)
www.kost-hrad.cz

Plakánku obklopeným skalami.
Kouzlem místa se nechávají inspirovat filmaři, kteří spojení malebné krajiny s výhledem na gotický
hrad využívají ve svých filmech
a pohádkách.

10
STÁTNÍ ZÁMEK
LEMBERK
Na místě dnešního zámku stával středověký hrad
založený Havlem z rodu Markvarticů v první polovině 13. století. Manželkou Havla byla sv. Zdislava,
která se proslavila svou schopností léčit a je zároveň
patronkou Libereckého kraje. Po Zdislavě je pojmenována studánka pod hradem, kterou zdobí kaple
blahoslavené Zdislavy. Podle legendy právě zdejší
vodou paní Zdislava léčila nemocné. Dnešní raně
barokní podobu získal zámek v 17. století za držení Bredů. Od roku 1726 byl v držení Gallasů, později
Clam-Gallasů, kteří jej vlastnili až do roku 1945. K vidění je jedinečná barokní štuková výzdoba, původní Zdislavina světnička, rytířský sál, černá kuchyně,
clam-gallasovský apartmán z 19. století a bajkový
sál s kazetovým stropem z roku 1610.

ZAJÍMAVÝ TIP NA VÝLET
Zámek je také oblíbeným filmo- staré bambitky“, nebo ve filmu
vým místem. Uvidíte jej například „Poslední aristokratka“.
v pohádce „Čert ví proč“, „Tajemství
LOKALITA
LVOVÁ, JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ (LUŽICKÉ HORY)
www.zamek-lemberk.cz

11
STÁTNÍ ZÁMEK
MNICHOVO HRADIŠTĚ
Původně renesanční zámek, postavený Václavem
Budovcem z Budova na začátku 17. století přešel po
bitvě na Bílé hoře do vlastnictví slavného vojevůdce
Albrechta z Valdštejna. Do dnešní barokní podoby
byl upraven na přelomu 17. a 18. století. Na zámku
se nachází slavná duchcovská knihovna s 22 tisíci
svazky, kterou spravoval známý milovník žen Giacomo Casanova. V kapli sv. Anny jsou uloženy ostatky
slavného vojevůdce 30leté války Albrechta z Valdštejna. V rozsáhlém parku najdete konírny, oranžérii
a zahradní pavilon.

TAJEMNÉ POVĚSTI
Pod hradem prý dřímá vojsko, které přijde na pomoc českému národu, až mu bude nejhůř. Další pověst vypráví o pokladu, který zde
prý hlídá velký vlkodlak. Dlouhá
LOKALITA
MNICHOVO HRADIŠTĚ (ČESKÝ RÁJ)
www.zamek-mnichovohradiste.cz

desetiletí sem proto přijížděli hledači pokladů, kteří pod hradem vrtali tunely a díry, ale dodnes nikdo
žádný poklad nenašel.

12
SKALNÍ HRAD
A POUSTEVNA SLOUP
Na 35 m vysoké pískovcové skále byl rodem Ronovců založen v polovině 14. století hrad jako strážní
pevnost nad obchodní stezkou do Žitavy. Později jej
získal loupeživý rytíř Mikeš Pancíř ze Smojna, jenž svými výboji zapříčinil dobytí hradu královskými vojsky
z Lužice roku 1446. V roce 1829 hrabě Josef Jan Maxmilián Kinský otevřel hrad veřejnosti. K návštěvě dnes
lákají skalní prostory spolu se zbytky středověkého
opevnění. Na památku poustevníků na hradě stojí socha jednoho z nich, Samuela Görnera. Shlíží vlastnoručně vyrobeným dalekohledem směrem k jeskyni,
kterou vyhloubil a v níž také nějakou dobu pobýval.

ZAJÍMAVÝ TIP NA VÝLET
Nejlepší výhled na celý skalní hrad
si užijete z protilehlé rozhledny Na
Stráži, kam se můžete vydat po
červené turistické značce. Ta vás
LOKALITA
SLOUP V ČECHÁCH (LUŽICKÉ HORY)
www.hradsloup.cz

provede okolo unikátního lesního
divadla. Od rozhledny pokračujte
dál sloupským vyhlídkovým okruhem zpět do obce.

13
HRAD A ZÁMEK
STARÉ HRADY
První zmínka o gotické tvrzi pochází už z roku 1340.
Na renesanční zámek jej později přestavěl rod Pruskovských z Pruskova. Od sklepení až po půdu vás
provedou opravdové princezny, rytíři nebo čarodějnice. Po celý rok můžete navštívit Tajemné sklepení
s obry, vodníky, čertíky, skřítky a draky, Hradní pohádkovou půdu s průchozí pohádkovou almarou a časostrojem, Dračí královskou komnatu, Čarodějnou
Bestyjolu, Zdravosvět a Dračí království.

ZAJÍMAVÝ TIP NA VÝLET
Ochutnejte Drakuládu – výbornou – kupecké krámky, koloniál nebo
dračí čokoládu. Rodiče jistě ocení třeba obchod s kávou tak, jak vychuť pravé Starohradské medoviny. padaly v dobách našich prababiček.
Prohlédněte si ojedinělou expozici
LOKALITA
STARÉ HRADY, LIBÁŇ (ČESKÝ RÁJ)
www.starehrady.cz

Státní zámek Lemberk – Barokní rytířský sál
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ZÁMEK
SVIJANY
Zámek i pivovar k sobě odedávna patřily. Pivo se ve
Svijanech vařilo již v roce 1564. Právě zakládání hospod zvyšovalo finanční výnosy celého panství, které
v té době patřilo Vartenberkům. Stavba zámku byla
dokončena v roce 1578. Po roce 1623 získal panství
Albrecht z Valdštejna, který rozšířil sousední pivovar
a v roce 1820 kupuje celé panství Karel Alain z rodu
Rohanů. Dnes si můžete prohlédnout stálou expozici
archeologie, část se věnuje historii zámku a jeho okolí, historii pivovarnictví a lazebnictví.

ZAJÍMAVÝ TIP NA VÝLET
Rozhlehlá zámecká zahrada ukrývá tradiční prolézačky, hrací panely
i archeologické pískoviště, které
ukrývá tajemství pro děti i zvídavé
LOKALITA
SVIJANY (ČESKÝ RÁJ)
www.zameksvijany.cz

dospělé. V Informačním centru
Zámku Svijany je pro děti zřízen
Montessori koutek se spoustou her
a hlavolamů.
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STÁTNÍ ZÁMEK
SYCHROV
Novogotický zámek Sychrov sloužil jako rezidence
původem francouzského rodu Rohanů. Na místě
dnešního zámku stávala již v 15. století tvrz a na stejném místě vznikl o dvě století později barokní zámek.
V 19. století byl zámek několikrát přestavěn knížecí
rodinou Rohanů až do dnešní novogotické podoby.
Zajímavostí je kaple Nanebevzetí Panny Marie, v níž
se zachovaly původní varhany, na které hrával hudební skladatel Antonín Dvořák. Pokoje jsou zařízeny původním nábytkem a většina místností vyniká
bohatou řezbářskou výzdobou z dílny řezbáře Petra
Buška. Skvostem dovezeným přímo z Francie je kolekce 240 portrétů příslušníků knížecího rodu Rohanů a také členů francouzské královské rodiny, s níž
byli Rohanové příbuzní.

ZAJÍMAVÝ TIP NA VÝLET
Zámek obklopuje rozlehlý anglic- Oranžérie, kde se můžete zastavit
ký park s unikátní sbírkou dřevin v kavárně a užít si odtud výhled na
a několika romantickými stavbami. romantický novogotický zámek.
Architektonickou dominantou je
LOKALITA
SYCHROV (ČESKÝ RÁJ)
www.zamek-sychrov.cz
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STÁTNÍ HRAD
TROSKY
Gotický hrad byl založen koncem 14. století pány
z Vartenberka na čedičové vyvřelině, což učinilo
z Trosek nedobytný hrad. Dobýt se jej nepodařilo ani
husitům. Na každém z dvou vrcholků skal stávala věž,
mezi nimi byl obytný palác a vnitřní hrad. Do dnešní
doby se zachovaly zříceniny obou věží Panna a Baba,
ze kterých jsou krásné výhledy nejen na krajinu Českého ráje, ale i do širokého okolí.

ZAJÍMAVÝ TIP NA VÝLET
Za návštěvu stojí nedaleké Pod- V letních měsících navíc láká
trosecké rybníky. Unikátní skalní svým písčitým dnem a teplou vověže vystupující přímo z hladi- dou k přírodnímu koupání.
ny uvidíte u Věžického rybníka.
LOKALITA
TROSKOVICE, ROVENSKO POD TROSKAMI (ČESKÝ RÁJ)
www.hrad-trosky.eu
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HRAD
VALDŠTEJN
Skalní hrad Valdštejn nechal ve 2. polovině 13. století
postavit patrně Jaroslav z Hruštice z rodu Markvarticů. Významnými majiteli se stali Valdštejnové, kterým
patřil od roku 1620 dalších 200 let. V 18. století zde
vybudovali romantické poutní místo, které pak nadále rozvíjeli Lexové z Aehrenthalu v 19. století, kdy
byl hrad poprvé zpřístupněn veřejnosti. Prohlídka
zahrnuje romantický palác s erby majitelů Valdštejna a kostel sv. Jana Nepomuckého z 18. století, kde
se nachází údajně jediné skutečné zpodobnění romantického básníka Karla Hynka Máchy od Františka
Maška. Zajímavostí je galerie barokních soch svatých
českých patronů, které zdobí vstupní kamenný most
ke hradu a kuriozitou je středověká hradní lednice.

ZAJÍMAVÝ TIP NA VÝLET
Projděte se Zlatou stezkou Českého
ráje, která vám nabídne ve směru
na Hrubou Skálu nádherné výhledy na Hruboskalské skalní město.

LOKALITA
KADEŘAVEC, TURNOV (ČESKÝ RÁJ)
www.hrad-valdstejn.cz

Nedaleko hradu Valdštejn se nachází i Kopicův statek s volně přístupnou skalní galerií do pískovce
vytesaných plastik s tématy z našich dějin i s tématy okolní přírody.
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VODNÍ HRAD
LIPÝ
Gotický hrad byl založen Ronovci během 2. poloviny
13. století, později v 16. století jej Berkové z Dubé nechali přestavět na renesanční zámek s dvoupatrovým
palácem. Poté se vystřídali vlastníci Albrecht z Valdštejna a císař Josef II. V polovině 19. století postihl
hrad ničivý požár, později sloužil jako divadlo, zvonařská dílna nebo rafinerie cukru. Dodnes se zachovala hradba s renesančním oknem, unikátní sklepení,
základy velké válcovité věže a východní hranaté věže.

ZAJÍMAVÝ TIP NA VÝLET
V hospodářském stavení vodního
hradu najdete Centrum textilního tisku se zajímavou interaktivní expozicí zaměřenou na techniky potiskování textilu. Můžete si
LOKALITA
ČESKÁ LÍPA (LUŽICKÉ HORY)
www.lipy.cz

dokonce některé z historických
i moderních technik sami vyzkoušet a potištěnou textilii si
odvézt jako suvenýr.
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STÁTNÍ ZÁMEK
ZÁKUPY
Habsburský zámek s luxusně vyzdobenými pokoji
byl postaven na místě starší gotické tvrze v polovině 16. století Zdislavem Berkou z Dubé. Počátkem
19. století bylo panství Zákupy povýšeno na vévodství a přenecháno synovi Napoleona Bonaparte, který se však na zámek nikdy nepodíval. Od poloviny
19. století zámek sloužil jako letní rezidence bývalého
rakouského císaře a posledního korunovaného českého krále Ferdinanda Dobrotivého. Při prohlídce lze
spatřit nejen apartmá císaře a císařovny, ale i kapli,
v níž se roku 1900 oženil následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d´Este s hraběnkou
Žofií Chotkovou. Raritou je zachovaný osobní výtah
z roku 1870 od firmy Ringhoffer či císařovo hygienické křeslo se zabudovaným nočníkem. K zámku přiléhá francouzská zahrada s geometricky sestříhanými
keři a přírodně-krajinářský park.

LOKALITA
ZÁKUPY (MÁCHŮV KRAJ)
www.zamek-zakupy.cz
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ZŘÍCENINA HRADU
BRADLEC
Hrad byl postaven pravděpodobně ve 13. století rodem Markvarticů na ostré čedičové skále ve tvaru
půlměsíce, jejíž cípy směřují k severu a jsou spojeny
velmi úzkým bradlem, po němž byl hrad pojmenován. Takto položený hrad poskytoval výbornou obranu před útočníky, přesto byl dobyt královskými vojsky. Posledními majiteli byli v 16. století Trčkové z Lípy,
poté již hrad pouze pustl. Dodnes se zachovaly části
opevnění a čtyřhranné věže.

ZŘÍCENINA HRADU
DĚVÍN
Hrad byl postaven na vrchu poblíž obce Hamr na
Jezeře rodem Markvarticů kolem poloviny 13. století. Vlastní hrad tvořila hranolová věž s připojenou
budovou paláce. Hrad byl v majetku Vartenberků
ve 14. století dostavěn, ale během třicetileté války
byl Švédy zničen. Pro dnešní návštěvníky hradu se
zachovaly pouze zbytky zdiva, sklepa a dvou studen.
V podzemí se nachází nepřístupná síť štol, kde se
v novověku těžila železná ruda pro zdejší pece.

ZAJÍMAVÝ TIP NA VÝLET
Projeďte se na kolečkových bruslích
kolem Děvína. Úsek cyklostezky
Ploučnice je využíván bruslaři v úseku Osečná-StrážpodRalskem.Dráha
LOKALITA
SYŘENOV (ČESKÝ RÁJ)

LOKALITA
HAMR NA JEZEŘE (LUŽICKÉ HORY)

vede podél Hamerského jezera
a Horeckého rybníka, takže se můžete navíc i vykoupat nebo zkusit
jízdu na vodních lyžích.
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ZŘÍCENINA SKALNÍHO HRÁDKU DRÁBSKÉ
SVĚTNIČKY
Skupina sedmi pískovcových bloků na západním
okraji plošiny kolem čedičového vrchu Mužský byla
osídlena již v mladší době kamenné. Ve 13. století
zde založili skalní hrad. Skály byly mezi sebou propojeny dřevěnými mosty, ochozy a schodišti. Dokonalý
obranný systém hradu byl doplněn obytnými místnostmi, tzv. modlitebnou, kazatelnou a strážnicí. Po
bitvě u Lipan byl hrádek patrně opuštěn. Pro svou
obrannou funkci však byl nadále vyhledávaným
útočištěm za třicetileté či 2. světové války. Kromě
18 do pískovce tesaných světniček původního skalního hradu můžete obdivovat i nádherné výhledy
do Pojizeří.

ZŘÍCENINA HRADU
FRÝDŠTEJN
Hrad založil patrně rod Markvarticů ve 14. století nad
údolím řeky Jizery. V držení Frýdštejna se dále prostřídaly šlechtické rody pánů z Dražic, rod Biberštejnů,
a dokonce byl i v držení císaře Ferdinanda I. Dominantou dnešní zříceniny je 15 m vysoká věž vystavěná na nejvyšším skalisku tak, aby z ní bylo možno
dohlédnout až do údolí.

ZAJÍMAVÝ TIP NA VÝLET
Vydejte se do údolí po červené trase
směrem na Malou Skálu. Čeká na
vás zřícenina skalního hradu Vranov
– Pantheon, který se tyčí na strmém
skalním bradle, díky čemuž nabízí
LOKALITA
DNEBOH U MNICHOVA HRADIŠTĚ (ČESKÝ RÁJ)

krásný pohled na údolí Jizery a Suché skály. Na Malé Skále narazíte
na několik půjčoven lodí, koloběžek
i lanové centrum.

LOKALITA
LOKALITA – FRÝDŠTEJN (ČESKÝ RÁJ)
www.frydstejn.cz

Státní zámek Zákupy – Jídelna
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ZŘÍCENINA HRADU
HAMRŠTEJN
Hrad založený v první třetině 14. století sloužil jako
správní centrum jihozápadní části Biberštejnského
panství a měl dohlížet na těžbu a zpracování železné rudy. Dnes zde najdete pozůstatky obvodové zdi,
zbytky dvou věží a zdi obytné budovy. Nejlépe se
k hradu dostanete po žlutě značené trase z centra
Machnína, která je zároveň součástí cyklostezky Odra-Nisa. Stezka kopíruje romantické meandry Lužické
Nisy. Naprostý unikát se nachází přímo pod hradem
u železničního mostu. Jedná se o transbordér neboli gondolový most zavěšený na kladkách, kterým se
můžete přepravit na druhý břeh.

LOKALITA
MACHNÍN, CHRASTAVA (LUŽICKÉ HORY)

ZŘÍCENINA
CHUDÝ HRÁDEK
Chudý hrádek založili Berkové ve 14. století na skále
nad údolím Dolského potoka u Dubé. Byl vystavěn
na trojúhelníkové ostrožně, kde jej ze dvou stran
chránily příkré pískovcové skalní stěny. Po Bercích
vlastnil hrad v 16. století Jiří Kaplíř Osterský ze Sulevic.
Od poloviny 16. století je hrad opuštěn. Z bývalého
hradu se zachovaly zbytky hradního paláce a pod
ním do skály vytesané sklepení. K hradu vás dovede
zelená turistická trasa, která prochází Dolským údolím plným pískovcových skal z Dřevčic do Holan.

LOKALITA
DUBÁ (MÁCHŮV KRAJ)
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ZŘÍCENINA HRADU
JESTŘEBÍ
Nedaleko Máchova jezera na dominantní pískovcové skále stojí dnes zřícenina kdysi mohutného hradu
Jestřebí. Ten zde nechali vybudovat páni z Dubé ve
druhé polovině 13. století uprostřed těžko přístupných močálů. V 15. století byl několikrát dobýván a od
16. století byl již pustý. V 18. století byl hrad poškozen
lámáním pískovce pro stavební účely, častokrát došlo také k utržení nestabilních skalních převisů. Dnes
uvidíte pouze sporé zbytky, zachovala se asi ¼ jeho
původní velikosti.

LOKALITA
JESTŘEBÍ (MÁCHŮV KRAJ)

ZŘÍCENINA HRADU
KUMBURK
Kumburk, zříceninu gotického hradu, založil pravděpodobně okolo roku 1300 rod Markvarticů. Poničen
byl až císařskou armádou v 17. století. Dochovaly se
zříceniny hranolové a kulaté věže, podzemí paláce,
rozvaliny bran, hradebních zdí i hospodářských budov. Dnes zde stojí také vyhlídková věž, ze které se
vám naskytne výhled do všech světových stran. Zajímavostí jsou bývalé prostory vězení, kde v 17. století
věznili nejen zločince, ale i rodinné příslušníky. Například Zikmund Smiřický zde věznil svou dceru Elišku
celých 11 let za to, že se zamilovala do neurozeného
nápadníka, tedy kováře ze selského rodu.

LOKALITA
SYŘENOV (ČESKÝ RÁJ)
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ZŘÍCENINA HRADU
MICHALOVICE
Pozůstatky gotického hradu ze 13. století stojí nad
řekou Jizerou na severozápadním konci města Mladá Boleslav. Zakladatelem hradu byl rod Markvarticů,
kteří obhospodařovali nedaleký královský boleslavský hrad jako kasteláni. Jako své vlastní sídlo si postavili právě hrad Michalovice. Podle mohutné válcové
věže se hradu často říká také Michalovická Putna. Při
hledání pokladu v 19. století došlo k jejímu naklonění
a částečnému zřícení.

LOKALITA
MLADÁ BOLESLAV, MICHALOVICE (ČESKÝ RÁJ)

ZŘÍCENINA HRADU
NÁVAROV
Hrad Návarov stával vysoko nad soutokem potoka
Zlatníka s říčkou Kamenicí jihovýchodně od obce
Držkov. Díky své poloze byl považován za jeden
z nejbezpečnějších hradů této oblasti. Hrad založil
ve 14. století rod Markvarticů. Po třicetileté válce byl
dle rozhodnutí císařského místodržícího hrad zbořen,
aby nemohl být využíván nepřáteli, kameny byly použity na stavbu nedalekého barokního zámku. Dodnes
se zachovalo několik zdí s polookrouhlými baštami
a části sklepení. Až do roku 2022 bude v rekonstrukci,
tzn. veřejnosti nepřístupný.

LOKALITA
DRŽKOV (JIZERSKÉ HORY)
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ZŘÍCENINA HRADU
RALSKO
Bývalý hrad mocného rodu Vartenberků býval strážním hradem na obchodní cestě do Lužice. Načas
poskytoval útočiště loupeživým rytířům a snad i mincíři z Lužice, který tu razil falešné mince. Mezi léty
1969–1990 byl hrad i celá hora součástí veřejnosti nepřístupného vojenského prostoru sovětské armády.
Na skalnatém vrcholku zalesněné hory se v současné
době nacházejí hradby, zříceniny dvou obytných věží,
obvodové zdivo paláce a zbytky zdiva dalších budov.
Zřícenina hradu dnes láká na krásné rozhledy do dalekého okolí.

LOKALITA
RALSKO (MÁCHŮV KRAJ)

ZŘÍCENINA HRADU
ROIMUND
Zbytky gotického hradu Roimund z první poloviny
14. století najdeme na vysokém kopci 5 km jihozápadně od Chrastavy. Hrad sloužil v 15. století jako základna pro loupeživé výpravy do Lužice. Později byl
obsazen posádkou vyslanou z Lužice proti husitům.
Ve 2. polovině 15. století hrad zpustl a lapkové ho užívali jako úkryt při svých výpravách. Definitivně se jich
zbavil až Mikuláš II. z Donína, když oblehl toto sídlo
a vše, co zbylo z hradu, dal zbořit. Dodnes se z hradu dochoval pouze fragment obvodové zdi a dobře
znatelné příkopy.

LOKALITA
BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU (LUŽICKÉ HORY)
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ZŘÍCENINA HRADU
RONOV
Zřícenina hradu Ronov leží na čedičovém vrchu
11 km jihozápadně od České Lípy. První písemná
zmínka je z 1. poloviny 15. století, kdy náležel bratrům Berkům. Od 40. let 16. století nebyl hrad již obýván. Dochovalo se rozsáhlé zdivo obytné věže, brány,
hradeb, bašt a dalších budov. Z osamoceného čedičového kužele, na kterém se zbytky hradu nacházejí, je krásný výhled na soustavu Holanských rybníků,
hrad Bezděz i velkou část Českého středohoří.

LOKALITA
BLÍŽEVEDLY (MÁCHŮV KRAJ)

ZŘÍCENINA HRADU
ROTŠTEJN
Nad vesnicí Rotštejn poblíž Klokočských byl v 2. polovině 13. století vystavěn hrad za vlády Voka z Rotštejna. Během husitských válek byl hrad podle některých
zdrojů vypálen a již nedošlo k jeho obnově. Dnes jsou
na hradě vybudované dřevěné ochozy, které umožňují vystoupat k vrcholu hradu, kde se otevírají výhledy na Klokočské skály a Kozákov.

LOKALITA
MÍROVÁ POD KOZÁKOVEM (ČESKÝ RÁJ)
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ZŘÍCENINA HRADU
SVOJKOV
Svojkovský hrad pochází zřejmě ze začátku 14. století. Byl postaven na 20 m vysokém kuželovitém vrchu
v údolí pod svojkovským skalním masivem. Od roku
1381 byli vlastníky hradu páni z Chlumu. Nejznámější osobností tohoto rodu se stal Jan z Chlumu, zvaný Kepka. Ten spolu s Václavem z Dubé doprovázel
Mistra Jana Husa na koncil do Kostnice. V 2. polovině
19. století byla zřícenina hradu upravena novými romantickými prvky.

LOKALITA
SVOJKOV (LUŽICKÉ HORY)

ZŘÍCENINA HRADU
ŠTĚPANICE
Zřícenina gotického hradu leží u obce Horní Štěpanice, nad silnicí z Jilemnice na Benecko. Hrad byl
založen k ochraně blízkých ložisek drahých kovů na
přelomu 13. a 14. století Janem z Valdštejna. Období největšího rozkvětu hradu nastalo od poloviny
14. století do konce 15. století za společné vlády Jindřicha a Hynka z Valdštejna, kdy se hrad stal zpracovatelským střediskem těžených rud a zlata z okolí.
Štěpanický hrad se skládal ze dvou částí, z dolní se
dochovala část obvodové zdi s hranolovou baštou,
z horní, obtížně přístupné, pouze malé úseky zdiva.

LOKALITA
BENECKO (KRKONOŠE)

Skalní hrad Vranov – Pantheon
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ZŘÍCENINA HRADU
VALEČOV
Právě pískovcové skály ovlivnily podobu hradu Valečov. Na počátku 14. století do nich byly vytesány prostory, které doplnila dřevěná stavba. Zhruba o 2 staletí později byl dostavěn zděný palác, který si udržel
svou podobu až do třicetileté války. Od té doby chátral a sloužil jako obydlí chudiny. Dnešní hradní zřícenina je tvořena zděným palácem, skalními světničkami a chodbami. V předhradí se zachovaly vězení,
hladomorna a skalní obydlí obývané až do roku 1892.

LOKALITA
BOSEŇ (ČESKÝ RÁJ)

ZŘÍCENINA HRADU
VRANOV – PANTHEON
Na strmém skalním bradle, které se vypíná vysoko
nad Jizerou a obcí Malá Skála, byl na počátku 15. století postaven hrad Vranov. Podle zářezů ve skalních
stěnách lze soudit, že obytné budovy byly převážně
ze dřeva, a proto se zachovala pouze sklepení vytesaná ve skále. Největšího rozkvětu se hradu dostalo od
roku 1802, kdy maloskalské panství koupil podnikatel
František Zachariáš Römisch. Ten dal upravit přístup
k hradu a vysoko nad Jizerou vybudoval vyhlídku.
V prostorách hradu a jeho blízkém okolí dal umístit
množství náhrobků, pomníků, kamenných uren a letopočtů připomínajících bájné i historické osobnosti
a události, spisovatele, umělce a básníky. Takto nově
upravenému areálu hradu se začalo říkat Pantheon.

LOKALITA
MALÁ SKÁLA (ČESKÝ RÁJ)
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ZŘÍCENINA HRADU
ZVÍŘETICE
Nedaleko Bakova nad Jizerou nad řekou Jizerou se
tyčí zřícenina hradu Zvířetice. Hrad založil koncem
13. století Zdislav z Lemberka, syn zakladatele hradu
Lemberk. V 2. polovině 16. století byl hrad přestavěn
na renesanční zámek. Poté zámek patřil Valdštejnům,
kteří zbudovali barokní kapli. Po požárech v roce
1693 a 1720 byl zámek opuštěn. Dodnes se zachovala válcová věž, která nabízí výhled do Pojizeří, a zbytky paláce a studna.

ZÁMKY, VE KTERÝCH
DNES SÍDLÍ MUZEA,
GALERIE ČI JINÉ
ORGANIZACE
Zámek Doksy

A

Historie trojkřídlého zámku je spjatá zejména s rodem Valdštejnů, kteří byli jeho držiteli od 17. století až
do roku 1945. Následně byl zkonfiskován a od roku
1962 zde sídlilo zemědělské učiliště včetně internátu.
V současné době je zámek v majetku města Doksy
a sídlí zde Muzeum Čtyřlístku, knihovna a informační
centrum. K dispozici je nová prohlídková trasa.

Zámek Horní Branná

LOKALITA
BAKOV NAD JIZEROU (ČESKÝ RÁJ)

Zámek byl založen v roce 1533 Zdeňkem z Valdštejna.
Byl ozdoben sgrafity a nápisy. Za třicetileté války byl silně silně poškozen a při opravě byly nápisy a výzdoby
překryty omítkou. V roce 1868 dal hrabě Jan z Harrachu
omítku odstranit, ale podařilo se zachránit už jen zbytky výzdoby zámeckých stěn. Dnes sídlí v zámku Památník Jana Ámose Komenského, který zde pobýval několik měsíců před svým odchodem do exilu v roce 1628.

B

C

Zámek Horní Libchava

Zámek Lomnice nad Popelkou

Za pravděpodobného zakladatele je považován Jindřich z Vartenberka. Zámek byl údajně postaven
v roce 1574, což je nepotvrzené datum uváděné
v četné literatuře. Zámek, dochovaný takřka v nezměněné renesanční podobě, je obdélné dvoupatrové
stavení se sedlovou střechou, se stupňovitými, ještě
goticky pojatými štíty a dvěma čtverhrannými věžemi
se stanovými střechami na vnější straně. Dnes patří
zámek panu Oldřichu Kiliánovi, cestovateli a dobrodruhovi. Zámek je otevřený při kulturních akcích.

Barokní zámek z 18. století, přestavěný z renesančního valdštejnského zámku na místě původní gotické
tvrze hrabaty z Morzinů, je nyní centrem, kde se pořádají výstavy, koncerty a jiné kulturní akce.

F

D Zámek Jičín
Zámek v Jičíně byl vystavěn po roce 1608, následně
vyhořel a byl silně poškozen. Za Albrechta z Valdštejna byl roku 1633 znovu vystavěn v barokním stylu.
V části zámku působí Regionální muzeum a galerie
s více než 120 tisíci sbírkovými předměty, informační
centrum a ZUŠ.

E Zámek Jilemnice
Na místě dnešního zámku stávala původně ve 14. století tvrz. Renesanční zámek Jilemnice vznikl v 16. století a za zakladatele se považují Křinečtí z Ronova.
V zámku dnes najdete Krkonošské muzeum, kde se
můžete podívat na tři různé expozice – na historicko-etnografickou, z počátků českého lyžování a díla
z 19.–20. století v Kavánově galerii.

Zámek Vrchlabí
Panství ve Vrchlabí získal roku 1533 Kryštof z Gensdorfu, který brzy zahájil stavbu nového zámku.
Během první světové války Černínové zámek prodali a od té doby slouží jako administrativní budova. V současné době můžete z interiérů vidět jenom
halu, zbytek interiérů využívá městský úřad. Součástí
je i volně přístupný park, kde najdete cizokrajné dřeviny a umělá jezírka.
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VÝČET DALŠÍCH ZÁMKŮ A ZŘÍCENIN HRADŮ
Zámek Nový Berštejn
(hotel)
Zámek Vartenberk
(přístupný pouze při kulturních akcí)
Zámek Zahrádky
(přístupný pouze park)
Zřícenina hradu Hřídelík
Zřícenina hradu Chlum
Zřícenina hradu Kozlov (Chlum)
Zřícenina hradu Levín
Zřícenina hradu Kvítkov
Zřícenina hradu Milštejn I. a II.
Zřícenina hradu Nístějka
Zřícenina hradu Pařez
Zřícenina hradu Pihel
Zřícenina hradu Starý Berštejn
Zřícenina hradu Starý Falkenburg
Zřícenina skalního hradu Stohánek
Zřícenina skalního hradu Oldřichov v Hájích
Zřícenina hradu Velenice
Zřícenina hradu Veliš
Zřícenina hradu Vítkovec
Zřícenina hradu Zakšín
Zřícenina hradu Zbirohy
Zámek Zákupy
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1 STÁTNÍ HRAD BEZDĚZ
2 ZÁMEK DĚTENICE
3	STÁTNÍ HRAD
A ZÁMEK FRÝDLANT
4 STÁTNÍ HRAD GRABŠTEJN
5 HRAD HOUSKA
6 ZÁMEK HRUBÁ SKÁLA
7	STÁTNÍ ZÁMEK
HRUBÝ ROHOZEC
8 ZÁMEK HUMPRECHT

9 HRAD KOST
10 STÁTNÍ ZÁMEK LEMBERK
11	
STÁTNÍ ZÁMEK
MNICHOVO HRADIŠTĚ
12	
SKALNÍ HRAD
A POUSTEVNA SLOUP
13	
HRAD A ZÁMEK
STARÉ HRADY
14 ZÁMEK SVIJANY
15 STÁTNÍ ZÁMEK SYCHROV
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16 STÁTNÍ HRAD TROSKY
17 HRAD VALDŠTEJN
18 VODNÍ HRAD LIPÝ
19 STÁTNÍ ZÁMEK ZÁKUPY
20 ZŘÍCENINA HRADU BRADLEC
21 ZŘÍCENINA HRADU DĚVÍN
22	
ZŘÍCENINA SKALNÍHO
HRÁDKU DRÁBSKÉ SVĚTNIČKY
23	
ZŘÍCENINA HRADU
FRÝDŠTEJN
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