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 1  Hrad Hukvaldy, Hukvaldy
Počátky hradu sahají do počátku 13. století. Nejza-
chovalejším objektem je kaple sv. Ondřeje, kde se 
dnes pořádají nejrůznější koncerty a vystoupení.

 Víte, že…?  Hukvaldy jsou rodištěm sklada-
tele Leoše Janáčka, na jehož počest se v  areálu 
hradu každoročně koná hudební festival.

Majestátní středověká sídla každoročně lákají tisíce návštěvníků, aby na pár chvil okusili atmosféru z  dob dávno minulých. 
Napříč česko-polským pohraničím natrefíte na opravdové unikáty architektonického i historického významu. Nedobytné hrady 
opředené legendami již po celá staletí inspirují spisovatele, básníky i hudební skladatele. Nechte se inspirovat i vy a vydejte se 
na cestu za jejich tajemstvími. 

 3  Hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou 
Jeden z  nejrozsáhlejších středověkých hradů byl 
budován od začátku 14. století. V 17. století se hrad 
dostal do držení kardinála Františka z Ditrichštejna, 
který započal s demoličními pracemi, a Helfštýn tak 
byl zbaven rázu panského sídla. Ve své nynější po-
době má hrad charakter mohutné pevnosti se šesti 
branami, řadou věží a systémem valů z 18. století.

 Víte, že…?  Každoročně v srpnu se zde koná 
jedno z  největších setkání uměleckých kovářů 
v Evropě – Hefaiston.

 2  Hrad Štramberk, Štramberk
Nad městem Štramberk se tyčí zřícenina hradu, je-
hož původ není dodnes znám.

 4  Hrad Šternberk, Šternberk 
Gotický hrad byl založen ve 13. století, později byl 
rozšířen v pozdně gotickém stylu a v 16. století re-
nesančně dostavěn. Posledními majiteli hradu byli 
Lichtenštejnové, kteří ho přestavěli v duchu histori-
zujícího romantismu. Hradní interiéry překvapí svou 
velkorysostí a  bohatou výbavou uměleckých děl 
pocházejících z celé Evropy .

www.hradhukvaldy.eu 

www.helfstyn.cz 

www.stramberska-truba.info 

www.hrad-sternberk.cz 

HRADY

 6  Hrad Bouzov, Bouzov
Bouzov je jedním z nejnavštěvovanějších a nejpů-
vabnějších hradů v ČR. Dnešní podobu typického 
romantického sídla s  cimbuřími, arkýři, střílnami 
a chrliči získal bouzovský hrad po rozsáhlé přestav-
bě v  letech 1895–1910 podle plánu arcivévody 
Evžena Habsburského. V  průběhu celého roku je 
hrad dějištěm řady kulturních akcí a  kostýmova-
ných prohlídek.

 Víte, že…?  Hrad je oblíbeným místem filma-
řů natáčela se zde např. italská pohádka Princez-
na Fantaghiro, německý válečný film Napola nebo 
epizoda amerického seriálu Mladý Indiana Jones.

 5  Hrad Sovinec, Sovinec
Na hradě z 14. stol. se pravidelně koná řada kultur-
ních akcí, vystoupení šermířů, divadelních souborů 
a hudebníků. Při samostatných prohlídkách uvidíte 
hradní podzemí, vnitřní a vnější opevnění i interiéry.

www.hrad-bouzov.cz 

www.hradsovinec.cz 

 7  Hrad Svojanov, Svojanov
Jediný hrad v ČR, v  jehož architektuře se mísí stře-
dověk s 19. stoletím. V hradním paláci je instalována 
expozice života na hradě v 19. století. Prohlédnout si 
můžete také podzemní prostory s mučírnou, ojedi-
nělý dům zbrojnošů, sbírku hodin nebo obnovenou 
gotickou zahradu..

www.svojanov.cz  
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 11  Hrad Kost, Libošovice
Kost je jedním z nejzachovalejších a nejvýznamnějších 
středověkých hradů v ČR. Hrad se nachází asi 18 km od 
města Jičín, v chráněné krajinné oblasti Český ráj. Hrad 
nabízí prohlídkové okruhy s tématikou rodu Kinských, 
majitelů hradu, k vidění je i středověká mučírna a pro 
děti je určena prohlídka Z pohádky do pohádky. 

 8  Hrad Miedzylesie, Miedzylesie
Původně malý gotický hrad se postupem času pro-
měnil v barokní palác. Dnes jsou veřejnosti k dispo-
zici denní i  noční prohlídky zámeckých interiérů. 
V průběhu celého roku je hrad dějištěm řady kultur-
ních akcí a kostýmovaných prohlídek.

 9  Hrad Potštejn, Potštejn
Kdysi majestátní hrad byl dobyt pouze jednou, a to 
samotným Karlem IV., pozdějším českým králem 
a římským císařem. 

 Víte, že…?  Zřícenina je známá svou pověstí 
o  pokladu, která inspirovala spisovatele Aloise 
Jiráska k sepsání románu Poklad.

 10  Kunětická hora, Staré Hradiště
Když v  15. století přešel gotický hrad do majetku 
Pernštejnů, započala jeho zásadní renesanční pře-
stavba. V průběhu dalších staletí však byla Kunětická 
hora značně zdevastována. Na počátku 20. století 
započaly záchranné práce podle projektu architekta 
Dušana Jurkoviče. Do roku 2021 by měla být dokon-
čena zásadní stavební obnova hradu, která návštěv-
níkům nabídne nové prostory a expozice.

 Víte, že…?  V 70. letech se na Kunětické hoře 
natáčel český televizní seriál Arabela.

www.kost-hrad.cz 

www.zamekmiedzylesie.pl 

www.hrad-potstejn.cz 

www.hrad-kunetickahora.cz 

 TIP!  Hrad Trosky, Rovensko
Zřícenina gotického hradu, připomínající 
čertovy rohy trčící ze země, byla postavena 
koncem 14. století a stala se jedním ze sym-
bolů Českého ráje. Nazývána je také bránou 
do pekel. Trosky tvoří dvě věže se jmény 
Panna a Baba, která slouží jako vyhlídková 
věž. Návštěvníci se mohou pobavit a  pro-
zkoumat hrad s  90 minutovou únikovou 
hrou s robotem Čendou.

 Víte, že…?  Tajemné podzemí Tro-
sek přitahuje pozornost amatérských 
badatelů a dobrodruhů od 18. století.

 12  Hrad Valdštejn, Turnov
Valdštejn, nejstarší hrad Českého ráje, je branou do 
blízkého skalního města se čtyřmi stovkami pískov-
cových skalních věží. Prohlídka hradu bez průvodce 
zahrnuje veškeré exteriéry, návštěvu sklepení, kapli 
sv. Jana Nepomuckého a biliární sál. S průvodcem se 
v  rámci prohlídky dostanete navíc do klasicistního 
domu a romantického paláce.

 14  Hrad Kliczków, Kliczków
Původní tvrz z 13. století byla do své dnešní podoby 
přestavěna na konci 19. století. Do vzhledu zámec-
kého areálu se promítla řada stavebních stylů – od 
gotiky, přes renesanci, až po manýrismus. Zámek je 
obklopen anglickým parkem a hlubokými lesy, které 
vybízejí k procházkám, výletům na kole i na koních. 

www.hrad-valdstejn.cz 

www.kliczkow.com.pl

 13  Hrad Czocha, Lesna
Tajuplný hrad existoval již v polovině 13. století. Na 
začátku 20 stol. byl zrestaurován do dnešní podoby. 

 Víte, že…?  V hradu bylo vybudováno 40 taj-
ných chodeb, z nichž byl objeven pouze zlomek.

www.zamekczocha.com 

www.hrad-trosky.eu 
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 16  Hrad Chojnik, Jelenia Gora
Nejvýše položený hrad v  Krkonoších nebyl během 
své historie nikdy dobyt. Zřícenina je dnes oblíbe-
ným výletním místem a v průběhu roku se zde ko-
nají různá rytířská klání a středověké jarmarky. 

 17  Hrad Bolków, Bolków
Majestátní zřícenina hradu stojí na křižovatce histo-
rických obchodních cest z polské Vratislavi do Čech. 

 Víte, že…?  Každý rok se zde koná Castle 
party – jeden z  největších gothic rockových fes-
tivalů v Evropě.

www.chojnik.pl 

www.zamek-bolkow.info.pl 

 15  Hrad Grodziec, Zagrodno
Původně gotický hrad svou dnešní podobu získal 
díky puristické přestavbě Bodo Ebharta ve 20. století. 

 Víte, že…?  Probíhá zde často natáčení fil-
mů německé, belgické a  ruské produkce – např. 
historický film „Taras Bulba“.

www.grodziec.net

 18  Hrad Ksiaz, Walbrzych
Zámek Ksiaz je největším zámkem v Dolním Slezsku 
a třetím největším v Polsku. Jedná se o monumen-
tální objekt, který se měl během 2. světové války 
nejspíš stát hlavním Hitlerovým sídlem a nacisté se 
v něm prý chystali instalovat Jantarovou komnatu.

 Víte, že…?  Během 2. světové války zde byly 
v  hloubce 55 m pod nádvořím vyraženy tunely, 
jejichž celková délka dosáhla téměř 1 km.

www.ksiaz.walbrzych.pl 

 19  Hrad Grodno, Zagorze Slaskie
Hrad Grodno je původně středověká pevnost, poz-
ději přestavěná na renesanční rezidenci. Při prohlíd-
ce lze spatřit nejen příklady středověkých hradeb, 
ale také renovované knížecí komnaty.

www.zamekgrodno.pl 

 20   Hrad Piastow Slaskich Brzeg, 
Brzeg

Hrad pocházející z  16. stol. dnes slouží především 
jako muzeum polské dynastie Piastovců.

www.zamek.brzeg.pl 

 21  Hrad Moszna, Moszna
Jeden z  nejnavštěvovanějších hradů ve Slezsku je 
pro svůj vzhled známý jako polský Dineyland. Hrad, 
který je obklopen parkem o rozloze 250 ha, je zají-
mavý svou rozmanitou architekturou. 

www.mosznazamek.pl 

 22   Piastovský hrad v Ratiboři 
(s kaplí), Ratiboř

Nejcennější částí zrekonstruovaného zámeckého 
komplexu je kaple sv. Tomáše z Canterbury, která je 
považována za vrcholnou ukázku slezské gotiky.

www.zamekpiastowski.pl  

 4   Zámek Čechy pod Kosířem, 
Čechy pod Kosířem

Pro návštěvníky je připravena klasická zámecká 
expozice doplněná o  kolekci obrazů malíře Josefa 
Mánesa, která nemá v ČR obdoby. V  rámci výstavy 
známých filmařů Jana a  Zdeňka Svěrákových pak 
uvidíte exponáty z několika snímků, na kterých pra-
covali. K prohlídce láká také zámecký park, který se 
rozkládá na ploše 21,5 ha.

 5   Zámek Náměšť na Hané, 
Náměšť na Hané

V  klasicistním zámku obklopeném kruhovým par-
kem se projdete rokokovými interiéry a uvidíte také 
vzácnou sbírku míšeňského porcelánu nebo expozi-
ci dětských historických kočárků.

www.zamekcechy.cz 

www.zamek.namestnahane.cz

 6  Zámek Velké Losiny, Velké Losiny
Renesanční stavba z konce 16. století láká návštěvní-
ky k prohlídce honosně vybavených interiérů.

 Víte, že…?  Velkolosinské panství je známé 
tzv. inkvizičními procesy, během kterých bylo na 
konci 17. století za údajné čarodějnictví a spojení 
s ďáblem upáleno na hranici přes 50 osob. 

www.zamek-velkelosiny.cz 

 1  Zámek Kunín, Kunín
V cenné barokní stavbě si mohou návštěvníci pro-
hlédnout zámecké interiéry vč. ložnic, obrazárny, 
jídelny, tanečního pokoje i půdních prostor. 

 3  Zámek Plumlov, Plumlov
Stavba tohoto raně manýristického zámku na 
místě hradu ze 13. století byla započata roku 1680 
Janem Adamem z  Lichtenštejna. Ze čtyř zamýš-
lených velkolepých křídel však bylo postaveno 
pouze jedno. Mimořádně působivé je především 
průčelí, členěné mohutnými sloupy. Na zámku se 
každoročně konají hudebně a divadelně zaměřené 
festivaly a workshopy.

 2  Zámek Tovačov, Tovačov
Zámek s charakteristickou věží byl dle pověsti zalo-
žen v 2. polovině 11. století jako útočiště lovců. Ve 
14. stol. bylo započato s přestavbou hradu na rene-
sanční zámek. 

 Víte, že…?  V levém zámeckém křídle se na-
chází unikátní kopie schodiště Vídeňské opery.

zamek.kunin.cz 

www.plumlov-zamek.cz zamek.tovacov.cz

ZÁMKY
PO HRADECH A ZÁMCÍCH

Interiéry a expozice, které vás vtáhnou do éry, kdy českým a polským zemím vládla šlechta. Romantická zákoutí zámeckých parků, 
které vás na moment pohltí svou kompozicí zeleně, architektonických prvků, rybníků a jezírek, a povedou vás po cestičkách, kde se 
kdysi procházeli dávní majitelé panství. Rozhodně si nenechte ujít prohlídku UNESCO zámku v Litomyšli. Ve výčtu toho nejlepšího na-
jdete i barokní klenoty, jejichž autorem je slavný Jan Blažej Santini-Aichel nebo zámky známé z českých a polských pohádek a filmů. 
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 7  Zámek Litomyšl, Litomyšl
Zámek je zapsán na Seznamu světového kulturní-
ho a přírodního dědictví UNESCO díky své unikátní 
sgrafitové výzdobě. V  jedné z  nejkrásnějších rene-
sančních staveb střední Evropy si můžete prohléd-
nout reprezentační prostory, pokoje, zámeckou kap-
li, divadlo, expozici historických klavírů i  jedinečné 
figurální sgrafito. 

 Víte, že…?  Zámek je každoročně dějištěm 
slavného hudebního festivalu Smetanova Litomyšl.

www.zamek-litomysl.cz 

 8  Zámek Potštejn, Potštejn
Barokní zámek zve na prohlídku interiérů, a to i v ne-
tradiční divadelní formě nebo za svitu svíček. 

 TIP!  Navštivte Bubákov v zámeckém sklepení, 
kde se zábavnou formou dozvíte o historii zámku 
a okolí.

 10  Zámek Častolovice, Častolovice
Renesanční zámek láká návštěvníky svou sbírkou 
obrazů, rozlehlým Rytířským sálem s původním ka-
zetovým stropem a bývalou jídelnou zvanou Tobiá-
šův sál, který je vyzdoben obrazovou galerií českých 
panovníků v životní velikosti. 

 9   Zámek Doudleby nad Orlicí, 
Doudleby nad Orlicí

Zámek udivuje svou unikátní sgrafitovou výzdobou 
fasád i výmalbou interiérů.

 Víte, že…?  Na zámku se natáčel historický 
velkofilm Juraje Jakubiska – Bathory. 

 11   Nový zámek Kostelec nad Orlicí, 
Kostelec nad Orlicí

Zámek nabízí setkání s historií majitelů zámku, rodi-
ny Kinských: expozici Život v biedermeieru, výstavy 
výtvarného umění v  Galerii Kinský nebo krátkou 
exkurzi do historie města Kostelec nad Orlicí v jeho 
muzejní expozici. 

www.zamekpotstejn.cz 

www.zamek-castolovice.cz www.zamek-doudleby.cz 

www.zamekkostelecno.cz 

 12   Zámek Rychnov nad Kněžnou, 
Rychnov nad Kněžnou

Zámek patří k největším a nejkrásnějším barokním 
komplexům v ČR. Autorem stavby je slavný architekt 
Jan Blažej Santini-Aichel. 

 13  Zámek Opočno, Opočno
Areál opočenského zámku je ojedinělým souborem 
památek dokládajících způsob života i  vkus části 
české společnosti v  průběhu pěti století. V  zámku 
obklopeném přírodně krajinářským parkem jsou 
dochovány historické interiéry s bohatými sbírkami 
obrazů a zbraní.

www.zamekrychnov.cz www.zamek-opocno.cz 
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 18  Zámek Dětenice, Dětenice
Barokní zámek z druhé poloviny 18. století byl vystavěn 
na místě původní gotické tvrze. Kromě klasické zámec-
ké expozice můžete navštívit také Muzeum pivovar-
nictví s ukázkami netradiční výroby piva, středověkou 
krčmu nebo strávit noc ve zdejším zážitkovém hotelu.

 TIP!  Během pohádkové prohlídky se stanete 
přímo součástí pohádky O napravené princezně.  

 16   Zámek Hrádek u Nechanic, 
Nechanice

Jedna z  nejvýznamnějších romantických staveb 
v ČR vznikla v polovině 19. století ve stylu wind-
sorské gotiky jako reprezentační sídlo hraběcího 
rodu Harrachů. 

 17   Zámek Karlova Koruna, 
Chlumec nad Cidlinou

Jeden z vrcholů iluzivního baroka na území ČR byl po-
staven podle návrhu Jana Santiniho-Aichel. 

 Víte, že…?  Nezvyklé jméno si zámek vyslou-
žil díky svému originálnímu půdorysu připomínají-
cí tvar královské koruny. 

 19  Zámek Sychrov, Sychrov
Novogotický zámek poskytuje návštěvníkům dokona-
lou představu, jak se ve 2. polovině 19. století žilo na 
venkovském sídle bohaté šlechtické rodiny. Zámecké 
pokoje jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy 
a dalšími doplňky.  

 Víte, že…?  Na zámku Sychrov se natáčely 
české pohádky Zlatovláska či Nesmrtelná teta.

www.detenice.cz 

www.zamek-hradekunechanic.cz 

www.karlovakoruna-zamek.cz 

www.zamek-sychrov.cz 

 20  Zámek Frýdlant, Frýdlant
Rozlehlý a  architektonicky pestrý komplex, sklá-
dající se ze středověkého hradu a  renesanční-
ho zámku, patří k  nejvýznamnějším památkám 
v Česku. Kromě obvyklých sbírek zámeckého ná-
bytku a vybavení je součástí expozice také rozsáh-
lá kolekce zbraní, dýmek, ojedinělá vrchnostenská 
kancelář, dětský pokojíček, zámecká koupelna 
nebo dochovaná kuchyně.

www.zamek-frydlant.cz 

 15  Zámek Náchod, Náchod
V  renesančním zámku se nachází unikátní kolekce 
bruselských tapiserií, ojedinělé malované trámové 
stropy nebo také kolekce šperků z doby posledních 
majitel Schaumberg – Lippe. Při každém z pěti pro-
hlídkových okruhů je popisována jiná část historie 
zámku a  návštěvník si může vybrat ten, který mu 
přijde nejzajímavější, popřípadě tyto okruhy spojit. 

 Víte, že…?  Na okraji parku v bývalém hrad-
ním příkopu se nachází medvědárium, které v sou-
časnosti obývají dva medvědi – Dáša a Ludvík. 

www.zamek-nachod.cz 

 14   Zámek Nové Město nad Metují, Nové město nad Metují
Zámecký areál byl naposledy stavebně upraven na počátku 20. století architektem Dušanem Jurkovičem. Na 
výzdobě interiérů se podílela řada významných českých umělců, a návštěvníci si tak dnes mohou prohléd-
nout autentické interiéry ve stylu vrcholné secese, art deco, kubismu a funkcionalismu. 

 Víte, že…?  V zámecké zahradě se nacházejí barokní sochy z dílny Matyáše Bernarda Brauna. 

www.zameknm.cz 
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PO HRADECH A ZÁMCÍCH PO CÍRKEVNÍCH PAMÁTKÁCH 

Zámek Lomnica, Lomnica 
Barokní budova dnes slouží jako muzeum, které před- 
stavuje nábytek a jiné zařízení typická pro šlechtická 
sídla v Dolním Slezsku v průběhu 18. a 19. století. 

www.palac-lomnica.pl 

2 2 Zámek Kamieniec Zabkowicki, 
Kamieniec Zabkowicki 

23 Zámek Jánský vrch, 
Javorník ve Slezsku 

24 Zámek Niemodlin, Niemodlin 
Původní hrad z 14. století byl během své historie 
několikrát zničen. Jeho dnešní barokní podoba po- 
chází z 18. století. 

Monumentální neogotický zámek nechala v 19. sto- 
letí vystavět nizozemská princezna Marianne. Zámek 
si dnes můžete prohlédnout po kompletní renovaci. 

Původní hrad z 14. století byl do své současné barok- 
ní podoby přestavěn v polovině 18. století. Unikátní 
je zde původní nábytek z přelomu 19. a 20. století 
a funkční plynové osvětlení (v interiérech i exteriérech). Víte, že…? Režisér Jan Jakub Kolski zde na- 

táčel film Jasminum. 
Víte, že…? Nachází se zde největší sbírka dý- 

mek ve střední Evropě. 

www.palacmarianny.com.pl www.zamek-janskyvrch.cz www.niemodlinzamek.pl 

2 5 Zámek Pszczyna, Pszczyna 26 Zámek Hradec nad Moravicí, 
Hradec nad Moravicí 

27 Zámek Raduň, Raduň 
Zámecký komplex spolu se zahradou v anglickém 
stylu je nazýván polským Versailles. Na rozdíl od 
mnoha jiných zámků a hradů ve Slezsku, které byly 
zničeny během války nebo bezprostředně po ní, se 
v zámku Pszczyna zachovalo původní zařízení i ná- 
bytek, a patří tak k nejcennějším památkám bytové 
architektury v Polsku. 

Novogotický zámek je obklopen rozlehlým lesopar- 
kem se čtyřmi rybníky. Prohlídkové okruhy vás pro- 
vede společenskými a soukromými pokoji, zámec- 
kou knihovnou čítající na 16 tisíc svazků, unikátní 
oranžerií s přilehlou okrasnou zahradou a nově také 
zámeckým sklepením. 

Návštěvníci si mohou vybrat ze dvou prohlídkových 
okruhů nebo nahlédnout do samostatné historické 
expozice a obrazové galerie. Areál je zakomponován 
do přírodně-krajinářského parku, který je svou rozlo- 
hou největší v Moravskoslezském kraji. 

Víte, že…? Na zámku pobývala řada slavných 
osobností, např. hudební skladatelé Ludwig van 
Beethoven, F. Liszt a geniální houslista N. Paganini. 

www.zamek-pszczyna.pl www.zamek-hradec.cz www.zamek-radun.cz 
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