
Frýdštejn
Ruiny średniowiecznego zamku obron-
nego z XIV wieku, bezskutecznie oble-
ganego przez husytów. Z Vranovskiego 
Grzbietu wznosi się ogromna cylindrycz-
na wieża o średnicy dziewięciu metrów, 
która stała się siedzibą czarownic 
w wielu filmowych baśniach. 
Hrad Frýdštejn
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
OÚ Frýdštejn; Tel.: +420 483 393 060
E-mail: oufrydstejn@iol.cz
www.frydstejn.cz

Rotštejn
Romantyczne pozostałości obronnego 
skalnego zamku z połowy XIII wieku. Do 
dziś można wędrować przez wykute 
w skale pomieszczenia tworzące kilka 
pięter. 
Hrad Rotštejn, o. s. OKS
Klokočí, 511 01  Turnov
Tel.: +420 721 195 471
E-mail: hrad.rotstejn@seznam.cz
www.hradrotstejn.info

Zbirohy
Malownicze ruiny zamku obronnego z XIV 
wieku założonego przez panów z Lember-
ku na trzech skałach piaskowcowego 
urwiska skalnego.
Michovka, 468 22 Koberovy

Vranov – Pantheon
Na wąskim stromym grzbiecie skalnym 
już w XV wieku stał tu zamek obronny. 
Na początku wieku XIX został prze-
kształcony w utrzymany w stylu roman-
tycznym Pantheon z neogotycką kaplicą, 
służącą jako zameczek myśliwski. Space-
rując ścieżkami, schodami i mostkami po 
terenie zamkowym dostaniemy się na 
najwyższą skałę wznoszącą się ponad 
130 m nad powierzchnię płynącej w dole 
rzeki Izery.
468 22 Malá Skála
Tel.: +420 734 264 226
Tel.: +420 777 013 497
E-mail: info@vranov-pantheon.cz
www.vranov-pantheon.cz

Dětenice – zamek
Pierwotna warownia została pod koniec XVI wieku przebudowana na renesansowy 
zamek. Dzisiejszy późnobarokowy charakter zamek zawdzięcza rozległej przebudo-
wie w latach 1762-1765 w czasach hrabiego Clam-Gallasa. Pod koniec XIX wieku 
zamek przeszedł w ręce Zakonu Rycerzy Maltańskich, stając się w ten sposób jedy-
nym zamkiem, który był w Czechach w posiadaniu tego zakonu. Pomieszczenia 
zamkowe można wynajmować na rauty, bankiety, przyjęcia i bale, odbywają się tu 
też śluby.
Zámek Dětenice, 507 24 Dětenice, Tel.: +420 493 596 132 
E-mail: info@detenice.cz, www.detenice.cz

Mladá Boleslav - zamek
Początków zamku szukać należy w II poł. X wieku. Związane są z powstaniem 
grodu, który zajmował praktycznie całą powierzchnię dzisiejszego Starego Miasta. 
Zamek służył jako siedziba kasztelanów, a później urzędników oraz władzy 
zwierzchniej. Po wojnie trzydziestoletniej przeszedł na własność miasta i popadł 
w ruinę. W połowie XVIII wieku został przebudowany na koszary; armii służył aż do 
1953 r. 
Obecnie w zamku ma swoją siedzibę Muzeum Regionu Mladoboleslavskiego.
Muzeum Mladoboleslavska, Staroměstské nám. – Hrad, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 325 616
E-mail: info@muzeum-mb.cz
www.muzeum-mb.cz

Valečov
Zamek obronny z XIV wieku, przebudowany i powięk-
szony w wieku XVI, należy do najpiękniejszych skal-
nych zamków Czech. Po wąskich schodach wykutych 
w skale można wspiąć się na wieżę pałacu zamkowego 
i przyjrzeć się się terenowi całego zamku i okolicy. W 
ciągu całego roku urządza się tu szereg imprez 
kulturalnych.  
Hrad Valečov, OÚ Boseň 
295 01 Mnichovo Hradiště 
Tel.: +420 326 784 204
Tel.: +420 603 837 024
E-mail: bosen@volny.cz
www.volny.cz/bosen

Kost – zamek obronny
Zamek Kost jest jednym z najpiękniejszych, największych i najlepiej zachowanych zamków 
obronnych w Czechach. Nie przypadkiem stał się ulubionym miejscem operatorów filmowych.
Zamek założył Petr z Vartenberku w XIV wieku na samotnej skale piaskowcowej  położonej 
między trzema podmokłymi dolinami i stawami. Najtrwalszą częścią zamku jest główna tzw. 
Biała Wieża, która ma nieregularną podstawę w kształcie trapezu, dlatego z pewnego miej-
sca możemy zobaczyć wszystkie jej cztery krawędzie naraz. Zamek ma ciekawą historię, 
zmienił wielu właścicieli, dziś jest własnością rodu Kinskich. Zwiedzać można większą część 
obszaru zamku, bardzo atrakcyjna jest czarna kuchnia z bogatym wyposażeniem.
Hrad Kost, 507 43 Sobotka; Tel.: +420 493 571 144
E-mail: kost@kinsky-dal-borgo.cz, www.kinskycastles.com, www.kost-hrad.cz

Hrubá Skála – zamek
W kompleksie znajduje się obecnie hotel i restauracja, możemy jednak zwiedzić dziedziniec 
i wejść po kręconych schodach na szczyt zamkowej wieży z przepięknymi widokami na całe 
skalne miasto oraz zamek Trosky. Budowla, pierwotnie z XIV wieku, stoi na potężnych, 
piaskowcowych skałach. Przez rozpadliny skalne prowadzi doń most z cennymi barokowy-
mi figurami. 
Z zabytkiem wiąże się wiele opowieści i legend. Jego 
piękno dostrzegli również filmowcy – nakręcono tu 
znaną czeską bajkę „Książę Bajaja”. W zamkowym 
hotelu odbywają się imprezy o charakterze 
otwartym, miejsce wykorzystać można 
także do organizacji konferencji 
i ślubów.
EA Zámecký hotel Hrubá Skála
Hrubá Skála 1, 511 01 Turnov
Tel.: +420 481 659 111
E-mail: hrubaskala@eahotels.cz
www.hrubaskala.cz

OŚRODKI INFORMACJI W CZESKIM RAJU

zamek zamek obronny ruiny zamku
obronnego

Infocentrum Dolní Bousov
Kostelní ulice 141, 294 04 Dolní Bousov, tel. 322 312 001, infocentrum@dolni-bousov.cz
www.infocentrum.dolnibousov.cz
Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107, 293 01 Mladá Boleslav, tel. 326 109 402, 326 322 173, infocentrum@kulturamb.eu
www.mladoboleslavsko.eu
Informační turistické centrum Autocamp Sedmihorky
Sedmihorky 72, 511 01 Turnov, tel. 481 389 162, camp@campsedmihorky.cz, www.campsedmihorky.cz
Informační středisko Města Lomnice nad Popelkou
Husovo náměstí 44, 512 51 Lomnice nad Popelkou, tel. 481 673 107, 739 568 347, info@kislomnice.cz
www.kislomnice.cz, www.lomnicenadpopelkou.cz
Městské informační centrum Jičín
Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín, tel. 493 534 390, mic@jicin.org, www.kzmj.cz, www.jicin.org
Městské informační centrum Mnichovo Hradiště
Masarykovo náměstí 299, 295 01 Mnichovo Hradiště, tel. 326 776 739
infocentrum@mnhradiste.cz, www.mnhradiste.cz
Městské informační centrum Sobotka
nám. Míru 3, 507 43 Sobotka, tel. 493 571 587, mic@sobotka.cz, www.sobotka.cz
Regionální turistické informační centrum Turnov
nám. Českého ráje 26, 511 01 Turnov, tel. 481 366 255, 481 366 256, info@turnov.cz, www.infocentrum-turnov.cz
Turistické informační centrum Semily
Husova 2, 513 01 Semily, tel. 481 624 721, info@semily.cz, www.semily.cz
Turistické informační centrum Železný Brod
nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, tel. 483 333 999, info@zelbrod.cz, www.zeleznybrod.cz

S CYKLOBUSY

Mikroregion Český ráj
tel. +420 602 104 700

www.craj.cz

za krásami Českého ráje

Nezapomeňte na kola,
umíme je převézt.

Jízdní řády turistických autobusů zdarma v informačních střediscích 
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Wydalo "Sdružení Český ráj" v 2017 roku.
Foto: L. Antoš, B. Jakoubě. Druk: Profi-tisk group, s. r. o.



Czeski Raj, kraina o niebiańskiej nazwie, jest miejscem które w sobie łączy piękno 
przyrody z efektami tysiącletniej działalności człowieka. Pokryte lasem wierzchołki 
i doliny pełne piaskowcowych skał o fantastycznych kształtach człowiek porozcinał 
siecią dróg, uzupełnił płaszczyznami pól, łąk i stawów, monumentalnymi zamkami 
i prostą architekturą ludową. Na każdym kroku spotykamy świadectwa historii 
i dawnych zdarzeń. Wyruszmy więc w podróż po najciekawszych zamkach i ruinach 
Czeskiego Raju.

Valdštejn – zamek obronny
Zamek Valdsztejn został wybudowany w połowie wieku XIII w hruboskalskim skal-
nym mieście na trzech blokach piaskowca o różnej wysokości. Przez pewien czas był 
twierdzą husytów i gniazdem rozbójników. W XV wieku został podzielony na orygi-
nalny dwuczęściowy zamek, pod koniec XVI wieku spłonął. Po powstaniu czeskich 
stanów posiadłość przeszła w ręce Albrechta z Valdsztejna. Ród Valdsztejnów 
wybudował w przedniej części zamku barokowe miejsce odpustowe z kaplicą św. 
Jana Nepomucena oraz ufundował unikatowe rzeźby zdobiące mosty. Dzisiejszy 
wygląd zamek zawdzięcza dziewiętnastowiecznym rekonstrukcjom w stylu roman-
tycznym z czasów, kiedy właścicielem zamku był Alois Lexa Aehrental. Ciekawostką 
zamku jest znajdujący się w umieszczonej w niszy kaplicy na pierwszym dziedzińcu 
portret, który prawdopodobnie przedstawia czeskiego poetę epoki romantyzmu 
Karola Hynka Machę. W sezonie, oprócz samego zwiedzania wielkiego kompleksu 
zamkowego oraz stałej ekspozycji, dla turystów przygotowane są wystawy sezono-
we, koncerty, pokazy szermierki i tresury ptaków drapieżnych. 
Hrad Valdštejn, 511 22 Turnov
Tel.: +420 739 014 104, +420 733 565 254; E-mail: info@hrad-valdstejn.cz
www.hrad-valdstejn.cz

Sychrov – zamek, zabytek kultury narodowej
Zamek Sychrov jest jedną z pereł Czeskiego Raju. Należy do najczęściej zwiedzanych 
obiektów w Czechach. Pierwotnie był to folwark, który po bitwie na Białej Górze 
otrzymał Albrecht z Valdsztejnu. W roku 1669 właścicielami posiadłości zostają 
Lamottowie z Frintroppu, którzy w latach 1690-1693 budują tu barokowy zamek 
z wieżą i kaplicą. Od roku 1820 zamek należy do znakomitego wywodzącego się 
z Francji rodu szlacheckiego Rohanów. W drugiej połowie XIX w. zamek został 
powiększony i przebudowany w duchu gotyku romantycznego. Do zamku należy 
rozległy park angielski z egzotycznymi drzewami i krzewami.
Istnieje kilka tras, którymi turyści mogą zwiedzać bogate wnętrza zamku. Warta 

obejrzenia jest największa 
w Europie Środkowej kolekcja 
francuskiego malarstwa por-
tretowego, Galeria Rohana.
Pomieszczenia zamkowe można 
wynająć – organizuje się tu 
konferencje, sympozja i rauty, 
odbywają się tu również kon-
certy, przedstawienia teatral-
ne, zwiedzanie nocą, pokazy 
szermierki oraz urozmaicone 
imprezy kulturalne, a w ich 
ramach pokazy sokolników, 
targi i uczty historyczne. Jedną 
z ciekawszych imprez są Zaba-
wy Szkockie. Na terenach zam-
kowych zostało nakręconych 
kilka filmów fabularnych i fil-
mowych baśni. Zamek udo-
stępniony jest zwiedzającym 
przez cały rok.
Státní zámek Sychrov 
463 44 Sychrov 
Tel. +420 482 416 011
E-mail: sychrov@npu.cz
www.zamek-sychrov.cz

Hrubý Rohozec - zamek
Zamek stoi na opokowej skale wznoszącej się nad Doliną Izery. Wczesnogotycka 
budowla z końca XIII wieku, która strzegła szlaku handlowego, była  kilkukrotnie 
przebudowywana – w stylu późnego gotyku, renesansu i empiru. Do najpiękniejszych 
pomieszczeń zamku należą barokowa kaplica, biblioteka i neogotycka sala jadalna. 
Dziś wnętrza obiektu prezentowane są w kształcie z lat 30. XX wieku, kiedy mieszkał 
tu jego przedostatni właściciel, hrabia Mikołaj Włodzimierz Des Fours Walderode 
z żoną Gabrielą Karoliną i synami Maksymilianem i Ludwikiem. W zamku odbywają się 
różne ciekawe imprezy. Zabytek otacza park w stylu angielskim z figurami świętych 
z XVIII i XIX w. i zlokalizowaną nad urwiskiem skalnym grotą wybudowaną w duchu 
romantyzmu, spod której rozciąga się ładny widok na Dolinę Izery.
Zámek Hrubý Rohozec, 511 01 Turnov, Tel.: +420 481 321 012, +420 725 181 569, 
E-mail: hrubyrohozec@npu.cz; www.hruby-rohozec.eu

Trosky – ruiny zamku obronnego
Ruiny tego zamku, wybudowanego na dwóch wierzchołkach wulkanicznych w XIV 
wieku przez Czenka z Vartenberku, są charakterystycznym elementem krajobrazu 
i jednym z symbolów Czeskiego Raju. Pozostałości dwóch wież, zwanych Baba 
i Panna, górują nad okolicą.
Zwiedzający mogą obserwować krajobrazy z dwóch punktów widokowych 
umieszczonych na wieżach. Można również 
wziąć udział w licznych imprezach organizo-
wanych na zamku, targach historycznych, 
pokazach szermierki.
Hrad Trosky, 512 63 Rovensko pod Troskami
Tel.: +420 481 313 925
E-mail: trosky@npu.cz
www.hrad-trosky.eu

Mnichovo  Hradiště – zamek, zabytek kultury narodowej
Pierwotnie zamek renesansowy wybudowany przez Wacława Budovca z Budowa 
w miejscu warowni z XV w., po bitwie na Białej Górze dostał się w ręce Albrechta 
z Valdsztejnu. Na przełomie XVII i XVIII w. został przebudowany przez najwyższego 
ochmistrza cesarskiego Ernesta Józefa z Valdsztejnu na reprezentacyjną rezydencję 
barokową z charakterystyczną altaną otwartą na ogród, ujeżdżalnią, stajniami 
i rozległym parkiem francuskim. Zamek pozostał we władaniu Valdsztejnów aż do 
roku 1946. Do barokowego kompleksu zamkowego należy również klasztor kapucy-
nów wraz z kościołem Trzech Króli i kaplicą św. Anny, w której spoczywają szczątki 
samego Albrechta z Valdsztejnu.
Dla zwiedzających przygotowane zostały trzy trasy. Idąc pierwszą turysta może 
obejrzeć pierwotne wnętrza historyczne z bogatymi zbiorami fajansu z Delf oraz 
chińskiej, japońskiej i miśnieńskiej porcelany. Zwiedzić można również jedyną 
w swoim rodzaju bibliotekę valdsztejnską z Duchcowa, którą opiekował się w XVIII 
wieku sławny Casanova. Idąc drugą trasą można obejrzeć autentyczny empirowy 
teatr zamkowy, w którym co roku odbywają się współczesne światowe premiery 
oper barokowych. Na końcu możemy zwiedzić kościół Trzech Króli z kaplicą św. 
Anny, gdzie znajduje się lapidarium rzeźb barokowych wykonanych z piaskowca 
i wspomniany już grób Valdsztejna.
Zamek organizuje koncerty, przedstawienia teatralne, pomieszczenia zamkowe 
można również wynająć na sympozja, koncerty i rauty.
Zámek Mnichovo Hradiště, 295 01 Mnichovo Hradiště
Tel.: +420 326 773 098; E-mail: mnichovohradiste@npu.cz
www.mnichovo-hradiste.cz

Humprecht – zamek, zabytek kultury narodowej 
Barokowy zameczek myśliwski w miejscu dawnej warowni kazał wybudować 
w latach 1667-1672 Jan Humprecht Czernin z Chudenic według projektu znanego 
włoskiego architekta C. Luraga. Zameczek wybudowany na podstawie w kształcie 
elipsy jest kopią Wieży Galatów w Istambule. Sala czerninska - owalna sala o wyso-
kości 16 m ozdobiona pięknymi malowidłami ściennymi - zwraca uwagę swą akusty-
ką: usłyszymy tu kilkakrotnie powracające echo. Z drewnianego balkonu wokół 
środkowej części zamku otwiera się uroczy widok na miasto Sobotka i rozległą 
okolicę. W sezonie organizuje się tu mnóstwo ciekawych imprez, szczególnych wra-
żeń dostarczają koncerty w Sali Czerninskiej. 
Zámek Humprecht, 507 43 Sobotka
Tel.: +420 493 571 583; E-mail: info@humprecht.cz, www.humprecht.cz

Staré Hrady – zamek i pałac
Pierwotnie gotycki zamek z XIV wieku wzniesiony w duchu parlerowskim z dobudo-
wanym renesansowym pałacem i przedzamczem. W okresie świetności jednym 
z właścicieli był Albrecht von Wallenstein. 
W 1960 r. została podjęta decyzja o wyburzeniu obiektu, ale dzięki zaangażowaniu 
miejscowych społeczników zabytek uratowano i zaczęto wykorzystywać. W 2008 r. 
nowi właściciele wyremontowali go i otwarli dla turystów. Oglądać tu można w nie-
typowy sposób skomponowane wystawy, po których prowadzą – w części zamko-
wej i pałacowej – okrężne trasy dla zwiedzających. Dowiemy się na przykład, jak 
żyło się za cesarza F. Józefa I. Kolejne dwie trasy – „Zamkowe bajkowe podziemia” 
i „Zamkowy bajkowy strych” – przeznaczone są głównie dla dzieci, choć humor 
i  bajkową atmosferę, wyczarowaną przez czarodzieja Archibalda I, z pewnością 
docenią także dorośli. Zamek czynny jest przez cały rok.
Staré Hrady čp. 1, 507 23 Libáň
Tel. +420 602 302 265, e-mail: info@starehrady.cz, www.starehrady.cz

Jičín – zamek
Jiczyński zamek usytuowany w południowowschodnim rogu rynku miasteczka, 
pierwotnie siedziba Mikołaja Trczki z Lipy, został po roku 1608 przebudowany przez 
Zygmunta Smirzyckiego na dwupiętrowy zamek renesansowy z arkadami. W roku 
1620 zamek został poważnie uszkodzony przez wybuch prochu. W czasach Albrech-
ta z Valdsztejnu, w latach 1624-1633 został wybuowany nowy, wczesno-barokowy 
zamek. W budowie uczestniczyli znani architekci włoscy: A. Spezza, M. Sebregondi 
i G.B. Pieroni. Przed rokiem 1775 fasada zamku została przebudowana w jednolitym 
stylu późnobarokowym przez J. Thomę. Zachowany został empirowy salon konferen-
cyjny z okresu przed roku 1813, z portretami przedstawicieli koalicji 
przeciwnapoleońskiej.
W pomieszczeniach zamkowych mieści się Muzeum Powiatowe oraz galeria. Bogata 
ekspozycja z wieloma cennymi znaleziskami ukazuje w części muzealnej rozwój 
i historię powiatu. Zwiedzać można również oratorium św. Jakuba Większego, a od 
niedawna również muzeum zabawy. 
Samo miasto i okolica należy do unikatowych przykładów miejskiej architektury 
barokowej i komponowanego krajobrazu barokowego.
Regionální muzeum a galerie, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín
Tel. +420 493 532 204, E-mail: muzeumhry@muzeumhry.cz, www.muzeumhry.cz


