
www.hrad-valdstejn.cz

dniowiecznych pozostałości zamku. Skalne piwnice, średniowieczna zamko-
wa lodownia, ruiny i stuletnie sosny tworzą romantyczną scenografię tego 
miejsca. W trakcie przebudowy w XIX wieku na końcu zamku zbudowano 
punkt widokowy na zamek Trosky oraz okoliczne miasto skalne. Można tu 
obejrzeć ekspozycje w romantycznym palatium zbudowanym w miejscu daw-
nego średniowiecznego palatium panów z Waldsteina.

CIEKAWOSTKI ZAMKU
 W kapliczce zamkowej na pierwszym dziedzińcu znajduje się obraz pędzla 

Františka Maška z 1836 roku. Twarz św. Jana Chrzciciela podobno przedsta-
wia prawdziwy wygląd czeskiego poety romantycznego K. H. Máchy. Któż to 
wie…?

 Pod koniec XVII wieku w pustelni w przedniej części zamku Valdštejn za-
mieszkał pustelnik Václav Holan Rovenský (1668–1718), który był wcześniej 
wyszehradzkim organistą i znanym autorem barokowej muzyki sakralnej do 
Capella regia musicalis. Miejsca jego odosobnienia nie zdołano jednak utrzy-
mać zbyt długo w tajemnicy i na zamek Valdštejn zaczęli wędrować pielgrzy-
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mi. Sytuację tę w XVIII wieku wykorzystali właściciele zamku, podejmując
barokową przebudowę obiektu. Zbudowano okazały łukowy most z galerią
rzeźb z piaskowca przedstawiających czeskich świętych oraz kaplicę i bramę 
w stylu empire.

 Na terenie zamku Valdštejn nakręcono kilka filmów i czeskich baśni filmo-
wych: Princ Bajaja, Arabela, Anička s lískovými oříšky, O uloupené divožence.

 Zamek Valdštejn związany jest także z kompozytorami. Przebywał tu An-
tonín Dvořák (1841–1904), a Josef Bohuslav Foerster (1859–1951) w czasie swo-
ich pobytów skomponował tu Piątą Symfonię i oratorium Święty Wacław.

 Zamek Valdštejn wznosi się na wysokości 389 m n.p.m., całość ma ponad 
250 m długości i łącznie 262 schodów (nie licząc schodów na poddasze).

W czasie całego sezonu na terenie zamku odbywają się różne imprezy i wy-
darzenia kulturalne. Zamek wykorzystywany jest także jako miejsce ślubów.

Romantyczne okolice zamku zachęcają do spacerów i wycieczek. Zamek 
Valdštejn leży na Złotej Ścieżce Czeskiego Raju. Niedaleko zamku znajduje 
się dawny folwark Kopicův statek oraz galeria skalna, którą warto zwiedzić.

Wybierając się na zamek Valdštejn samochodem, należy go zostawić na par-
kingu około 800 metrów pod zamkiem i dojść piechotą po szlaku turystycz-
nym. Rowerem można wjechać asfaltową drogą aż do zamku. 

Niewielka gospoda U Hradu zaprasza na wypoczynek i posiłek. Godziny 
otwarcia dostosowane są do godzin otwarcia zamku.

Festyn Świętego HubertaKaplica św. Jana Nepomucena
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panowie z Waldsteina. W XIV wieku posiadłość kupili Wartenbergowie. Od 
wieku XV zamek często zmieniał swoich właścicieli. Na jego dzieje miały 
wpływ najpierw wojny husyckie, a w połowie XVI wieku spłonął i opustoszał. 
Zniszczony obiekt odnowili ponownie Wallensteinowie (też Waldsteinowie), 
którzy po śmierci Albrechta von Wallensteina pozostawali jego właścicie-
lami przez następne 200 lat. W XVIII wieku wybudowali tu nietradycyjne 
miejsce pielgrzymkowe o wyjątkowej atmosferze. Starania te w pierwszej 
połowie XIX wieku kontynuowali także nowi właściciele, Lexowie z Aehren-
thalu. Stworzyli sieć szlaków turystycznych, zbudowali punkty widokowe i
uzdrowisko Sedmihorky. Udostępnili zamek Valdštejn jako jeden z pierwszych
zabytków w kraju, a przy tym odtworzyli dawną atmosferę dzięki zagospo-
darowaniu otoczenia w stylu romantycznym. 

SPACER PO ZAMKU
Do bramy wejściowej zamku prowadzi kamienny most 
ozdobiony barokowymi rzeźbami czeskich patronów. To 
kopie rzeźb z pracowni Jelínków z Kosmonosów, a wyko-

SPACER PO ZAMKU
Do bramy wejściowej zamku prowadzi kamienny most 
ozdobiony barokowymi rzeźbami czeskich patronów. To 
kopie rzeźb z pracowni Jelínków z Kosmonosów, a wyko-

nał je lokalny malarz akademicki Jiří Novák. Brama wejściowa prowadzi na 
pierwszy dziedziniec zamkowy, pod którym znajdują się dostępne dla zwie-
dzających piwnice, a w nich wystawa przedmiotów znalezionych w zamku 
przez archeologów oraz ekspozycja poświęcona piaskowcom, będącym fe-
nomenem Czeskiego Raju. Na pierwszym dziedzińcu znajduje się także mała 
kaplica, przypuszczalnie z portretem wybitnego czeskiego poety Karla Hynka 
Máchy.

Za drugim mostem, również ozdobionym rzeźbami, stoi klasycystyczny bu-
dynek. Na pierwszym piętrze można obejrzeć ekspozycję – Odświętna sala i 
salonik z galerią portretów ostatnich właścicieli Lexów z Aehrenthalu.

Z HISTORII ZAMKU
Rodowy zamek panów z Waldsteina (czes. páni z Valdštejna) należy do naj-
starszych zamków w Czeskim Raju. Leży na obrzeżach Hruboskalskiego Miasta
Skalnego, w odległości 3 km od miasta Turnov. Zbudowano go na trzech 
osobnych blokach piaskowca, dzięki czemu zyskał swoją nazwę Waldenste-
in (Leśny kamień), w skrócie Waldstein. Zamek był częścią systemu zamków 
skalnych budowanych na wzgórzach: od początkowo królewskiego zamku 
Veliš po królewski zamek Bezděz. Podzamczem prowadziła ścieżka rycerska. 
Na pierwszej (najbardziej wysuniętej na północ) skale stał przedni zamek, 
czyli swego rodzaju przedzamcze, do którego można było wejść po moście 
nad dosyć głębokim rowem. Na drugiej skale znajdował się środkowy zamek. 
Na ostatnim, niżej położonym bloku skalnym zbudowano palatium i dużą 
wieżę. Z tych dawnych obiektów zamku do dnia dzisiejszego zachowały się 
tylko m.in. fragmenty murów, wyciosane w skale piwnice oraz wgłębienia po 
belkach dawnych drewnianych budynków. (Do najlepiej zachowanych części 
tylnego zamku należą piwnice, dawny mur gotycki, a na wschodzie pozo-
stałości murów obronnych ze strzelnicami w kształcie strzały). Pozostałe 
elementy budowlane pochodzą z okresu baroku oraz z czasów przebudowy 

romantycznej przeprowadzonej w XIX wieku.

Historia zamku sięga połowy XIII wieku, 
kiedy to został zbudowany przez 

przedstawicieli jednej z gałęzi 
rodu Markwarticów. Od nazwy 

zamku przyjęli oni oraz ich 
potomkowie przydomek 

Na drugim dziedzińcu wznosi się kaplica św. Jana Nepomucena, która już od 
XVIII wieku stanowi widoczną z daleka dominantę zamku. W jej wnętrzach 
znajdują się oryginały rzeźb zdobiących mosty. Ekspozycja umieszczona w 
zakrystii przedstawia życie i twórczość miejscowego pustelnika i kompozy-
tora Václava Karla Holana Rovenskiego. Ciekawy jest także loch głodowy, 
który przez przypadek odkryto w czasie remontu obiektu.

Z drugiego dziedzińca romantyczne schody prowadzą na taras oraz 
do najstarszej części zamku. W sali bilardowej pod tarasem 

umieszczone są ciekawe modele zamków i pałaców Cze-
skiego Raju. Zachowane schody do piwnicy i zamurowana 

furtka do trzeciego bloku skalnego wskazują na dawne 
wejście i są pamiątką systemu obronnego „skalnego 
zamku“ z XV wieku. Trzeci blok skalny należy do śre-
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