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Třetí skalní blok patří středověkým pozůstatkům hradu. Skalní sklepení, 
středověká hradní lednice, ruiny a staleté borovice tvoří romantické kulisy 
místa. Při úpravách v 19. století byla na konci hradu vybudována vyhlídka 
na Trosky a blízké skalní město. Návštěvníci si také mohou prohlédnout 
expozice v  romantickém paláci postaveném na místě starobylého středo-
věkého paláce pánů z Valdštejna.

ZAJÍMAVOSTI HRADU
 V hradní kapličce na prvním nádvoří je umístěn obraz od Františka Maš-

ka z roku 1836. Uvádí se, že obličej sv. Jana Křtitele údajně zobrazuje sku-
tečnou podobu romantického básníka K. H. Máchy. Ale kdo ví?

 Na konci 17. století se v poustevně v přední části hradu Valdštejn usadil 
poustevník Václav Holan Rovenský (1668–1718), dříve varhaník vyšehrad-
ský a  známý autor barokní církevní hudby v  díle Kaple královská. Jeho 
samota zde však nezůstala dlouho utajena a  Valdštejn ožil poutníky.
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V 18. století této situace využili majitelé hradu k barokní přestavbě. Byl 
postaven velkolepý obloukový most s galerií pískovcových soch českých 
světců, kaple a empírová brána.

 V objektu hradu Valdštejna se točilo několik filmů a pohádek: Princ Ba-
jaja, Arabela, Anička s lískovými oříšky, O uloupené divožence.

 Hrad Valdštejn je spojen také s hudebními skladateli. Pobýval zde Anto-
nín Dvořák (1841–1904) a Josef Bohuslav Foerster (1859–1951) tu při svých 
pobytech vytvořil  Pátou  symfonii a oratorium Svatý Václav.

 Hrad Valdštejn leží ve výši 389 m n. m., areál je dlouhý přes 250 metrů 
a napočítáte zde 262 schodů (nepočítáme schody do půdních prostor).

Během celé sezóny se v areálu hradu koná řada kulturních akcí. Prostory 
hradu jsou využívány také k svatebním obřadům.

Romantická krajina v okolí hradu vybízí k řadě procházek a výletů. Hrad 
Valdštejn leží na Zlaté stezce Českého ráje. Nedaleko od Valdštejna se na-
chází Kopicův statek a skalní galerie, která stojí za vaši návštěvu.

Pokud se vypravíte na Valdštejn autem, je nutné ho ponechat na parko-
višti asi 800 metrů pod hradem a vystoupat k němu pěšky po turistické 
cestě. Na kole můžete vyjet po místní komunikaci až ke hradu. 

Hospůdka U Hradu vás zve k posezení a občerstvení. Provozní doba je při-
způsobena otevírací době hradu.

Svatohubertské slavnostiKaple sv. Jana Nepomuckého
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Vstupní most
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přídomek  páni z Valdštejna. Ve 14. století kupují panství Vartenberkové. 
V 15. století dochází k častému střídání majitelů. Do dějin hradu zasáhly 
husitské bouře, v polovině 16. století vyhořel a byl svými majiteli opuštěn.
Zničené sídlo obnovili opět Valdštejnové, kterým patřilo po  smrti
Albrechta z  Valdštejna dalších 200 let. V  18. století zde vybudovali
nevšední poutní místo s  jedinečnou atmosférou. V této snaze pokračovali 
v první polovině 19. století i noví majitelé, Lexové z Aehrenthalu. Propojili 
krajinu sítí turistických cest, budovali vyhlídky i  lázně Sedmihorky. Jako 
jednu z prvních památek u nás zpřístupnili právě hrad Valdštejn a staro-
bylé prostředí dotvořili romantickými úpravami. 

PROCHÁZKA PO HRADĚ
Ke vstupní bráně hradu vede kamenný most ozdobený 
barokními sochami českých patronů. Jedná se o kopie 
soch z dílny Jelínků z Kosmonos, které vytvořil místní 
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akademický sochař Jiří Novák. Vstupní branou projde návštěvník na první 
hradní nádvoří, pod kterým je zpřístupněné sklepení se sbírkou archeo-
logických nálezů z hradu a s expozicí věnovanou pískovcům – fenoménu 
Českého ráje. Součástí prvního nádvoří je i malá kaple s údajným portré-
tem Karla Hynka Máchy. 

Za druhým mostem, rovněž zdobeným sochami, stojí klasicistní dům. Pro 
návštěvníky je zpřístupněna expozice v  prvním patře – Slavnostní sál 
a salonek s portrétní galerií posledních majitelů Lexů z Aehrenthalu. 

Druhému nádvoří vévodí kaple sv. Jana Nepomuckého, která je od
18. století zdaleka viditelnou dominantou hradu. V  jejím interiéru našly 

Z HISTORIE HRADU
Rodový hrad pánů z  Valdštejna je jedním z  nejstarších hradů v  Českém 
ráji. Leží na okraji Hruboskalského skalního města 3 km od města Turnov. 
Byl vybudován na třech samostatných pískovcových blocích. Odtud po-
chází i  jeho název Waldenstein (Lesní kámen), zkráceně Waldstein. Hrad 
byl součástí výšinných skalních hradů od  původně královské Veliše až 
ke královskému Bezdězu. V jeho podhradí vedla rytířská stezka. Na první 
(nejsevernější) skále stával přední hrad, tedy jakési předhradí, na který 
bylo možné vstoupit přes poměrně hluboký příkop po mostě. Na druhé 
skále se nacházel hrad prostřední. Na  posledním, níže položeném skal-
ním bloku byl vystavěn palác a  velká věž. Z  těchto původních staveb 
hradního areálu se do dnešních dnů dochovaly jen např. fragmenty zdí, 
ve skále tesané sklepy či kapsy pro trámy původních dřevěných budov. 
Nejzachovalejšími částmi zadního hradu jsou sklepy, původní gotická zeď 
a na východě zbytky hradeb se střílnami ve tvaru šípu. Ostatní stavební 

prvky v areálu pocházejí z doby baroka a z romantické 
přestavby z 19. století.

Historie hradu sahá do  poloviny
13. století, kdy byl vystavěn jed-

nou z větví rodu Markvarticů. 
Podle jeho názvu začali oni 

a  jejich potomci používat 
své místo originály sochařské výzdoby mostů. Expozice v  sakristii při-
bližuje život a dílo zdejšího poustevníka a hudebního skladatele Václava 
Karla Holana Rovenského. Zajímavá je hladomorna, náhodně objevená při 
opravách objektu. 

Z  druhého nádvoří vede romantické schodiště na  terasu 
a  do  nejstarší části hradu. V  biliárním sále pod terasou 

jistě zaujmou modely hradů a zámků Českého ráje. Do-
chované schody do sklepení a zazděná branka ke tře-
tímu skalnímu bloku podávají svědectví o  vstupu 
a obranném   systému „skalního hradu” z 15. století. 

Areál hradu
Z hradní kuchyně

Slavnostní sál

Hradní sklepení


