
 

 

 

Nejstarší hrad Českého ráje se chystá na novou sezonu 
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    OTAKAR GRUND LENKA STŘIHAVKOVÁ     

Nová kastelánka a nová expozice, ceny vstupného zůstávají ale na staré výši.  
 
Valdštejn – Sídlo Vartenberků z počátku XII. století, později Valdštejnů a Aerenthalů, které 
leží v „zlatém trojúhelníku“ historických památek (Valdštejn - Sedmihorky -Hrubá Skála) 
kouzelné krajiny Českého ráje, přichystali na letošní turistickou sezonu.  
 
 „Chceme, aby si návštěvníci od nás odnášeli nejen vzpomínku na historickou 
památku, ale především hezké pocity z příjemně prožitého dne a hlavně, aby se k nám i rádi 
vraceli,“ řekla při setkání s novináři kastelánka Andrea Jurášová.  
 
 Přestože zde prohlídku obohatí o novou expozici, nazvanou Chvála pískovce, a 
nečekané množství aktivit pro děti i milovníky kultury, vstupné zůstane na loňské výši. 
Čtyřicet korun zaplatí dospělí, poloviční částku děti do patnácti let, senioři a držitelé průkazek 
ZTP. Dražší bude jen celodenní návštěva hradu a finančně náročné koncerty a představení.  
 
 „Valdštejn se stal fenoménem zdejší krajiny a jsem ráda, že si na něj zvykli 
návštěvníci i naši zastupitelé. Přestože jsme letos neuspěli v prosazení grantů na 
financování ještě rozsáhlejších oprav, bude rada města v pondělí jednat o dalších možných 
investicích,“ řekla Hana Maierová, starostka Turnova, do jehož vlastnictví hrad patří. 
Současně poděkovala původnímu kastelánu Ladislavu Kouckému, který zdejší hrad před 
třiceti lety doslova „vykopal ze země“.  
 
 Podle starostky Hany Maierové dosud hradu chybělo už jen kvalitnější parkoviště a 
předpolí před vstupním mostem a hlavně dokonalý marketing, který nová kastelánka Andrea 
Jurášová přinesla. Na parkovišti pod hradem odstaví řidiči svůj vůz na celý den za třicet 
korun. V dubnu a do poloviny května je otevřeno pouze o víkendech a svátcích, dále každý 
den.  

 
„Jsem ráda, že v novodobé historii této památky pokračuje dcera původního 

kastelána, jehož rodina je s objektem doslova citově svázána. Soudím, že naši zastupitelé 
nemohli vybrat lépe, protože se to projevuje na životě památky i na pozitivních ohlasech 
návštěvníků, z nichž mnozí se sem vracejí i několikrát do roka,“ uzavřela starostka Maierová.  
  

Stavební ruch na třetí skále hradu letos už během sezony utichne, plánují dokončit 
rekonstrukci tzv. Nového paláce a tuto část také zpřístupnit. Na celou akci plánují vynaložení 
7,3 milionu korun. Další etapa navazující na rekonstrukci Nového paláce by měla začít příští 
rok. Jde o stabilizaci skalního podloží pod Novým palácem na III. skalním bloku.  
 

Série zajímavých doprovodných programů odstartují 24. dubna, kdy od 14 hodin 
potěší diváky zpěvem a hrou na dobové hudební nástroje. Z místa, kde ve středověku přes 
bažiny vedl dřevěný „Dlouhý most“ se na hrad vrací skupina Subulcus - pasáčci vepřů.  
 Stalo se tradicí, že prvního května oslovují návštěvníky hradu Valdštejna nesmrtelné 
verše Máchova Máje. Romantické verše v prostředí starobylých ruin nádherně umocněné 



hudbou Zdeňka Zahradníka se začátkem ve 14 hodin odpoledne, to je jistě hezký zážitek 
prvního májového dne. Také letos v podání pražských umělců: Gabriely Filippi, Ernesto 
Čekana a Filipa Sychry.  
  

V dubnu mohou zájemci navštívit hrad Valdštejn o víkendech a na Velikonoce, od 
května do září pak denně od 9 hodin do půl šesté večer.  
 
*** 
 
HRAD VALDŠTEJN  
 
Obsazení hradu husity, loupeživými rytíři, časté střídání majitelů v 15. století bylo příčinou, 
že se hrad původně ostrožný rozdělil na hrady dva. V zadní části se oddělil tzv. typický skalní 
hrad s komplikovaným vstupem zdola na vrchol skalní plošiny. Kateřinou ze Strážnice a ze 
Štítar, milenkou Hynka, syna krále Jiřího z Poděbrad, koncem 15. století končí rezidenční 
funkce hradu. Valdštejn byl svými majiteli opuštěn. Shořelý a zničený hrad pozvedli k nové 
slávě opět Valdštejnové, kterým patřil po Albrechtu z Valdštejna dalších 200 let.  
 
Foto popis| HRAD VALDŠTEJN V ČESKÉM RÁJI pro začínající turistickou sezonu připravil 
několik novinek. Jeho návštěvníky v ní čekají nové prohlídky, při kterých jim známou 
památku představí průvodci v historických kostýmech připomínajících různá období z dějin 
hradu. V jeho středověkém sklepení se navíc otevírá nová stálá expozice věnovaná kameni, 
který hrad obklopuje, tedy pískovci. 
 
Foto autor| Foto: Deník/ Jan Škvára 
Region| Severní Čechy 
  


