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Procházka po areálu hradu
1. 

světcova tvář je podle legendy portrétem 
básníka Karla Hynka Máchy.

2. Hradní sklepení pod prvním nádvořím.
3. 

majitelů, šlechtického rodu Aehrenthalů 
v klasicistním domě.

4. 
5. Terasa aehrenthalského paláce.
6. Biliární sál.
7. Romantický

palác.

Hrad Valdštejn, Kadeřavec 18, 511 01 Turnov,
tel.: 739 014 104, 733 565 254,

e -mail: info@hrad -valdstejn.cz, zc.njetsdlav- darh.www .
Vlastník: Město Turnov, spravuje: Turnovské památky 

Regionální turistické informační centrum, nám. 
Českého ráje 26, 511 01 Turnov, tel.: 484 803 041–2, 
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organizace v roce 2020. Text: E. Gruberová,



Hrad Valdštejn
V  naší zemi patřili Valdštejnové vedle Pernštejnů 
a Rožmberků k nejznámějším šlechtickým rodům. Za-
sloužil se o to především Albrecht z Valdštejna, kterého 
znají evropské dějiny jako jednu z  nejvýznamnějších 
osobností třicetileté války. Valdštejnové byli jednou 
z mnoha větví bohatého rodu Markvarticů, kteří ve tři-
náctém století zakládají svoje panství na severu Čech. 
Svůj původ odvozují od skalního hradu Valdštejn.
Kdy přesně se začala psát jeho historie, již nezjistíme. 
Hrad patřil k výšinným skalním hradům mezi původ-
ní královskou Veliší a královským Bezdězem. Pravdě-
podobně byl postaven Jaroslavem z Hruštice ve druhé 
polovině 13. století, a to na třech pískovcových skalních 
blocích. Odtud je odvozen i  jeho název, původně ně-
mecky Waldenstein (lesní kámen), zkráceně Waldstein.
V písemných pramenech se přídomek z Valdštejna ob-
jevuje až v roce 1304 u syna Jaroslava z Turnova, Zdeň-
ka. V první polovině 14. století se rod Valdštejnů začal 
dělit na řadu větví a někdy v 80. letech 14. století získa-
li Valdštejn Vartemberkové. Husitské období je spojeno 
se složitými vlastnickými poměry. Hradní areál se roz-
děluje na dvojhrad a po nějakou dobu se stává i sídlem 

loupeživých band. Zajímavou osobností z této doby je 
osoba knížete Zikmunda Korybutoviče, neúspěšného 
kandidáta na český trůn, který zde byl vězněn, či lou-
peživého rytíře Kryštofa Šofa z Helfenburku. Na kon-
ci 15. století hrad patřil Kateřině ze Štítar. V 16. století 
kupují značně zadlužené sídlo Smiřičtí, kteří přestavu-
jí nedaleký hrad Skály na honosný zámek Hrubá Skála. 
Kolem roku 1550 Valdštejn vyhořel.
Po porážce stavovského povstání v  roce 1620 získává 
celé panství Albrecht z Valdštejna a po jeho smrti sy-
novec Maxmilián z Valdštejna. Valdštejnové však o zří-
ceninu nejevili zájem. Na konci 17. století se zde usa-
dil poustevník Václav Holan Rovenský, dříve varhaník 
vyšehradský, známý autor barokní hudby. Valdštejn se 
stává významným poutním místem. Další z Valdštejnů 
zde v  první třetině 18. století nechávají postavit kap-
li sv. Jana Nepomuckého a velkolepý pískovcový most 
zdobený sochami českých světců.
V  roce 1821 kupují celé panství Aehrenthalové, kon-
krétně Jan Antonín Lexa z  Aehrenthalu, zakladatel 
rodu, obchodník a úředník, který zbohatl v období na-

poleonských válek prodejem obilí. Aehrenthalové po-
kračují v romantických úpravách areálu hradu. Posta-
vili klasicistní vstupní bránu, klasicistní dům, opravili 
kapličku sv. Jana Křtitele a kapli sv. Jana Nepomucké-
ho. Na třetím skalním bloku s  torzy středověkých zdí 
vybudovali romantický palác. Prohlubeň mezi druhým 
a třetím skalním blokem propojili objektem s konírnou 
a schodišti. V roce 1824 byl celý areál jako jeden z prv- 
ních v  Čechách zpřístupněn veřejnosti. Aehrenthalům   
byl majetek zkon� skován na základě Benešových dek- 
retů. Hrad následně vlastnil Klub českých turistů, Obec 
sokolská a stát. V současné době je jeho vlastníkem 
Město Turnov.

Během celého roku se na Valdštejně koná množství za-
jímavých akcí. Oblíbené jsou noční prohlídky a netra-
diční prohlídky pro děti.
Aktuální informace na www.hrad -valdstejn.cz.
V areálu hradu se natáčelo i několik českých pohádek, 
např. Princ Bajaja, Anička s lískovými oříšky, O ulou-
pené divožence, Kočičí princ, epizoda ze seriálu Ara-
bela.

Vstupní most
a klasicistní brána

s kočárovnami První nádvoří
s kapličkou

sv. Jana Křtitele

Klasicistní
dům

Kaple
sv. Jana Nepomuckého

Aehrenthalský
palác

Romantický
palác

Vyhlídka
na Český ráj




