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Moje cestování
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Cestování V ČASE 
Nemusíte používat virtuální realitu, abyste se 
dostali do jiné doby. Naše zámky a hrady vás 
spolehlivě přenesou o pár století zpět.

NÁVŠTĚVA ČASTOLOVICKÉHO   
zámku bude bavit dospělé i děti. 

Dlouho čekat nemusíte, do dob 
minulých se přesunete za pár 
hodin. Při putování navíc ani 

netřeba pojištění, očkování či rouška. 
Sbalte si jen dobrou náladu a deštník. 

ZA HRABĚNKOU, KTERÁ SI NA 
TO NEPOTRPÍ
Z Kostelce nad Orlicí do Častolovic 
dojdete i pěšky. Cílem cesty se stane 
renesanční zámek, který od konce 17. 
století patří rodu Šternberků. V 90. le-
tech se do Častolovic vrátila hraběnka 
Diana Sternbergová, která si ale na 
šlechtický titul nepotrpí. Paní Diana 
chtěla vrátit zámek do podoby, jak si 
ho pamatovala z dětství, aby místnosti 
působily tak, jako když se v nich 
žije a jen se z nich na chvíli odešlo. 
Z mnoha lákadel připomeňme Rytířský 
sál, jenž svou rozlohou asi 300 m2 patří 
mezi největší renesanční sály v Če-
chách. A když budete sedět v kavárně, 

všimněte si také originálních maleb na 
nádvorní fasádě. Ale sedět asi nebu-
dete dlouho, určitě se projděte ope-
čovávanou zahradou v anglickém stylu 
a s dětmi zajděte do zdejší malé zoo 
nebo obory s bílými daňky a jeleny. 
Součástí areálu je také dětské hřiště, 
více na Zamek-Castolovice.cz.

ZA KASTELÁNEM, KTERÝ PÍŠE
Kdybyste se toulali Hodonínskem,  
nedaleko Kyjova narazíte na barokní 
zámek Milotice. Možná jste o něm 
slyšeli, protože zdejší kastelán Evžen 
Boček je autorem humoristických 
bestsellerů o „aristokratce“, poslední 
šlechtičně v českých zemích, která 
vlastní nejchudší zámek. Rovněž se 
tu natáčely i některé záběry filmu Po-
slední aristokratka. Jde sice o literární 
fikci, ale jako magnet na návštěvníky 
funguje. Zámecké interiéry připo-
menou život posledních majitelů rodu 

 
VŠICHNI 

PĚKNĚ SPOLU  
Využijte jarní p

rázdniny 

jako bezvadnou 
příležitost 

pro rodinné záž
itky  

ve znamení pohybu  
na čerstvém 
vzduchu.  

KAZETOVÝ STROP v Rytířském 
sálu v Častolovicích zobrazuje 
výjevy ze Starého zákona.

ŽATECKO NENÍ jen ráj piva, ale také 
památek, v pozadí vidíte zámek Stekník.

KAM ZA ČERTY  
v létě? Jedině na 
hrad Houska!
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Seilern-Aspang a pohodu na duši navo-
dí procházka francouzskou zahradou. 
Aby nebyla jen tak ledajaká, můžete si 
obléknout repliku barokního, roko-
kového nebo romantického kostýmu 
a připadat si jako hraběnka nebo kom-
tesa, více na Zamek-Milotice.cz.

ZA CHMELEM I KOČÁRKY 
Známá chmelařská oblast Žatecka láká 
nejen na pivo, pár kilometrů od Žatce 
směrem na Louny stojí ve stejnojmenné 
obci půvabný rokokový zámek Stekník. 
Poznávat ho můžete prostřednictvím 
několika prohlídek, ta nejnovější se 
slavnostně otevřela vloni a připomí-
ná osudy posledního soukromého 
majitele, švýcarského konzula Gérolda 
Déteindre. Ale děti by mohly bavit 
i historické kočárky a hračky, navíc jde 
o nenáročnou půlhodinovou pro-
hlídku, a dospělí můžou zavzpomínat 
na chmelové brigády své či svých ro-
dičů při procházení chodeb a sklepení 
(objekt v 60. letech 20. století fungoval 
jako ubytovna pro brigádníky). Zámek 
obklopují terasovité zahrady, více na 
Zamek-Steknik.cz

ZA DÍROU DO PEKLA
Při toulání romantickým Kokořínskem 
jistě narazíte i na hrad, jehož název 
spíše než do světa tajemství a kouzel 
patří do pekařství. O hradu Houska 
se však traduje, že skrz něj a skálu, na 

níž stojí, vede brána do pekla, což láká 
hlavně dobrodružné duše. Při pohledu 
na Housku možná trochu pochybuje-
te o tom, zda je to skutečně hrad. 
Původně gotická stavba vznikla ve 13. 
století a prošla více stavebními zásahy, 
takže se na ní podepsaly mnohé další 
slohy, zejména renesance. Kromě 
prohlídek si užijete i kulturní akce, 
na nádvoří je velice dobrá akustika, 
nebo jarmarky či jiné veselosti. Více na 
HradHouska.cz

ZA DĚJINAMI V KOSTCE 
Opravdu dlouhá historie chebského 
hradu začíná ve 12. století, jde o jednu 
z nejvýznamnějších románských 
památek u nás. Až tu budete, omrkněte 
torzo paláce, románskou hradní kapli 
a Černou věž stejně jako barokní cih-
lové hradby s kasematy z doby, kdy se 
hrad přestavoval na pevnost. Dotkněte 
se míst, kudy kdysi procházeli slavní 
panovníci včetně Karla IV. či Jiříka 
z Poděbrad a ještě před nimi císař Frid-
rich Barbarossa. A jak je to se zdejšími 
strašidly? Traduje se, že zdmi cheb-
ského hradu bloudí generálové a další 
věrní Albrechta z Valdštejna, kteří zde 
byli zabiti v roce 1634 (Albrechta smrt 
dostihla v jednom domě na chebském 
náměstí). Jelikož však noční prohlídky 
nejsou běžné a zbloudilé duše ve dne 
nejsou vidět, těžko si to ověříte. Více na 
Hrad-Cheb.cz

ZA ZŘÍCENINAMI KVŮLI DALŠÍM 
POVĚSTEM
V každém kraji najdete mnoho 
zřícenin a Vysočina není výjimkou. 
K těm nejromantičtějším patří zbytky 
hradu Zubštejn ze 14. století, jde 
o část hradního paláce a věže. Naj-
dete ho poblíž obce Pivonice u Bys-
třice nad Pernštejnem, místní sem 
dokonce chodí v noci s čelovkami. 
Se Zubštejnem se pojí řada pověstí, 
jednu vám prostřednictvím společnosti 
Koruna Vysočiny, která se zaměřuje na 
propagaci turistického ruchu, nabízí-
me:  Svého času byl pánem hradu 
Odolen, a ten měl dceru Blaženku, jež 
se zamilovala do švarného Zbraslava. 
Otec však dívku poslal na zkušenou do 
města, aby poznala i jiné mravy, a milá 
Blaženka se zakoukala do jiného. 
Zbraslav ji za to proklel. A dál je pověst 
jako ze života – nová známost nevyšla 
a zhrzený Zbraslav neměl o repete 
zájem. Blaženka se nakonec utrápila 
k smrti a její duch dodnes bloudí po 
hradbách. Říká se, že když si někde 
v okolí milenci slibují lásku, ozývá se 
z hradu výsměšný smích...
Pokud by vám jedna hradní zřícenina 
nestačila, v okolí najdete další. V tom 
případě začněte své putování v obci 
Vír, pak zamiřte na Aueršperk, pokra-
čujte k Zubštejnu a odsud ještě k Py-
šolci. Všechny jsou volně přístupné, tak 
proč to nevyužít?

HRADOZÁMECKÁ NOC 2020
Představit hrady, zámky ale třeba i kláštery a jiné památky slibuje tradiční 
Hradozámecká noc. Letošní ročník proběhne ze soboty 29. srpna na neděli  
30. srpna a hlavním hostitelem se stane zámek Mnichovo Hradiště. Podrobné 
informace najdete na Npu.cz/hradozamecka-noc

V MILOTICÍCH si na 
procházku parkem můžete 
půjčit stylové kostýmy.

PŘESVĚDČTE SE SAMI, že 
chebský hrad je unikátní. 

ZŘÍCENINA hradu Zubštejn je opředena mnoha 
pověstmi, prý tu věznili i dceru Jiřího z Poděbrad.


