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Witamy 
na zamku 
Valdštejn

Zapraszamy 
do zwiedzania i poznawania 
bajkowego zamku Valdštejn

Spacer po obiekcie zamkowym
1. Pierwszy dziedziniec z kapliczką 

św. Jana Chrzciciela
2. Zamkowe piwnice pod pierwszym dziedzińcem
3. Sala ceremonialna z galerią obrazów ostatnich 

właścicieli, szlacheckiego rodu Aehrenthalów
4. Wnętrza kaplicy św. Jana Nepomucena
5. Taras palatium Aehrenthalów
6. Romantyczne palatium
7. Wnętrza kuchni
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Zamek Valdštejn
Wallensteinowie (czes. Valdštejnové) należeli 
na ziemiach czeskich, obok Pernsteinów (cz. 
Pernštejnové) i Rosembergów (czes. Rožmberkové), 
do najbardziej znanych rodów szlacheckich. 
Było to przede wszystkim zasługą Albrechta von 
Wallenstein, który znany jest w historii Europy 
jako jedna z najważniejszych postaci wojny 
trzydziestoletniej. Wallensteinowie byli jedną  
z wielu linii zamożnego rodu Markvarticów, którzy 
w XIII wieku założyli swoją posiadłość na północy 
Czech. Ich pochodzenie związane jest z zamkiem 
skalnym Valdštejn.  

Dokładna data powstania zamku nie jest znana. 
Zamek należał do zamków skalnych wzniesionych 
na wzgórzach pomiędzy dawnym królewskim 
zamkiem Veliš a królewskim zamkiem Bezděz. 
Został zbudowany prawdopodobnie w drugiej 
połowie XIII wieku przez Jaroslava z Hrušticy. Został 
wzniesiony na trzech skalnych blokach piaskowca. 

Stąd pochodzi też jego nazwa, początkowo 
niemiecka Waldenstein (leśny kamień), w skrócie 
Waldstein.  

Na przestrzeni XIV i XV wieku zamek często 
zmieniał właścicieli. W jego historii zapisały się 
także husyckie zawirowania wojenne. Około 1550 
roku zamek spłonął.

Po upadku czeskiego powstania stanów w 1620 roku 
cała posiadłość przeszła w posiadanie Albrechta von 
Wallenstein a po jego śmierci w ręce jego bratanka 
Maksymiliana von Wallenstein. Wallensteinowie 
nie interesowali się jednak popadającym w ruinę 
obiektem. Pod koniec XVII wieku osiadł tu 
pustelnik Václav Holan Rovenský, będący wcześniej 
wyszehradzkim organistą i znanym autorem muzyki 
barokowej. Valdštejn stał się znanym miejscem 
pielgrzymkowym. Na początku XVIII wieku 
Wallensteinowie zlecili tu budowę kaplicy św. Jana 

Nepomucena oraz okazałego mostu z piaskowca 
ozdobionego rzeźbami czeskich świętych.

W 1821 roku całą posiadłość kupili Aehrenthalowie, 
a dokładnie Jan Antoni Lexa von Aehrenthal, 
założyciel rodu, kupiec i urzędnik, który wzbogacił 
się podczas wojen napoleońskich na sprzedaży 
zboża. Aehrenthalowie kontynuowali romantyczną 
przebudowę całego kompleksu zamkowego. 
Zbudowali klasycystyczną bramę wejściową, 
budynek klasycystyczny, wyremontowali kapliczkę 
św. Jana Chrziciela i kaplicę św. Jana Nepomucena. 
Na trzecim bloku skalnym z pozostałościami 
średniowiecznych murów zbudowali romantyczne 
palatium. W przestrzeni pomiędzy drugim a trzecim 
blokiem skalnym wznieśli budynek ze stajnią  
i schody. W 1824 roku cały obiekt jako pierwszy 
zamek w Czechach udostępniono do zwiedzania. 
Majątki Aehrenthalów skonfiskowano na mocy 
Dekretów Benesza. Obecnie właścicielem zamku 
jest Miasto Turnov.
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