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    Milada Prokopová     

Rytíř Šof vypráví o středověku, svatý muž v hábitu zase o bylinkách, poustevnících nebo o 
Máchovi. S oběma se lidé potkají na hradě Valdštejn u Turnova. 
 
Z místa, kde ve středověku přes bažiny vedl dřevěný Dlouhý most, doputuje v neděli 19. 
června na českorájský hrad Valdštejn skupina pasáčků vepřů Subulcus. Od druhé hodiny 
odpoledne budou vítat příchozí lidi zpěvem a hrou na píšťalu, bubínky, loutnu či tamburínu. 
Nedělní program je jeden z mnoha, které na romantické památce Valdštejn kousek od 
Turnova návštěvníkům nachystali. Další následuje v úterý 21. června a bude zasvěcený 
slunovratu. 
 
Nesypeme do lidí data 
 
„Nechceme, aby nám lidi hradem jen proběhli stylem napravo vidíte, nalevo vidíte a my do 
nich nasypali letopočty. Přejeme si, aby se návštěvníci bavili, a přitom se něco zajímavého 
dozvěděli,“ říká kastelánka hradu Andrea Jurášová. 
 
Je kastelánkou druhé generace. Před tím více než dvě desítky let „šéfoval“ Valdštejnu její 
otec Ladislav Koucký. V kostýmu poustevníka provádí lidi dodnes. 
 
„Je to jedna z našich tematických prohlídek. Lidé mají barokního poustevníka zažitého jako 
přihlouplého a vypočítavého otce Školastyka z Drdovy pohádky Hrátky s čertem. Přitom to 
byli velice vzdělaní a moudří lidé,“ popisuje kastelánka. 
 
I když má hrad poměrně novodobý romantický oblek, je nejstarším v České ráji. Jeho 
předchůdce na skalní rozsedlině uprostřed hruboskalských lesů pamatuje dobu Přemysla 
Otakara II., českého krále železného a zlatého. Jezdila se do něj rekreovat ještě Kateřina ze 
Strážnice a ze Štítar, milenka syna krále Jiřího z Poděbrad Hynka. 
 
Koncem patnáctého století hrad osiřel. Zachránili ho až Valdštejnové a pak do romantické 
poutní podoby přestavěli v polovině devatenáctého století Lexové z Aehrenthalu, majitelé 
nedaleké Hrubé Skály. 
 
Vedení hradu pro návštěvníky každoročně připravuje novinky. Letos to je například výstava 
Chvála pískovce. 
 
„Je jediná svého druhu v Česku a část jsme jí věnovali sochaři Jiřímu Novákovi, který nám 
dělal kopie barokních pískovcových soch na mostě k hradní bráně a pracoval i na replice 
kašny před libereckou radnicí. Tu už ale nedokončil,“ poznamenala Jurášová. 
 
Její otec Ladislav Koucký je kromě místního vypravěče, Máchoznalce a věčného obnovitele 
Valdštejna i modelářem. Staví miniatury českorájských památek. Sedm z nich je k vidění v 
místním biliárním sále. 
 



„Už v zimě jsem rozdělal Valdštejn, ale pořád ho nemůžu dokončit. Znám na něm každý 
milimetr a chtěl bych ho mít propracovaný do všech detailů. Tak snad až příští sezonu,“ 
doufá Koucký. 
 
Další letošní novinkou jsou i noční prohlídky. 
 
„Vzniklo to náhodou. Pořádali jsme na hradě Noc netopýrů a informačním šumem se stalo, 
že lidé přišli na jiný termín. Přece je nepošleme domů, řekli jsme si, a protáhli je hradem. Byli 
nadšení. Tak jsme si řekli, proč to letos nezkusit. Začínáme v sobotu 2. července o deváté 
večer,“ upřesňuje kastelánka. 
 
 
URL| http://www.sedmicka.cz/liberec-jablonec-nad-nisou/clanek?id=254803 
 
Na uvedené adrese je článek publikován včetně fotografií hradu. 
  


