
 

HRADY A ZÁMKY LIBERECKÉHO KRAJE 2017 
 

50°32'20.666"N, 14°43'12.538"E BEZDĚZ 

 Královský hrad Bezděz, založený r. 1264 Přemyslem Otakarem II., je jednou 

z našich nejvýznamnějších gotických památek. V 19. století hrad několikrát 

navštívil i slavný romantický básník a spisovatel K. H. Mácha. Návštěvníci si 

mohou prohlédnout královský palác s unikátní kaplí a množstvím gotických 

architektonických detailů, purkrabský palác s další části hradu. Přístupná je také 

Velká věž s rytířskou síní v nejvyšším podlaží a s jedinečnou vyhlídkou na široké 

okolí.  

Státní hrad Bezděz 

472 01 Doksy 

tel: (00420) 723 774 904 

seidl.kamil@npu.cz 

www.hrad-bezdez.eu 

 

1.4.-30.4.: so-ne: 10:00–16:30  

14.4.-17.4.: po, pá, so, ne: 10:00-16:30 

1.5.-14.5.: po, st, čt, pá, so, ne: 9:00-16:30 
15.5.-30.6.: út-ne: 9:00-16:30 

1.7.-31.8.: út, st, čt, pá, ne: 9:00-16:30 

1.7.-31.8.: so: 9:00-17:30 

1.9.-30.9.: út-ne: 9:00–16:30 

1.10.-31.10.: so-ne: 9:00-15:30 

dospělí: 80 Kč 

děti (6–15 let), stud.: 60 Kč 

senioři nad 65 let: 60 Kč 

rodina (2+max.3 děti do 15 let):220Kč  

Podrobný ceník uveden na webu hradu. 

 

 
50°54'55.166"N, 15°5'1.838"E FRÝDLANT 

 Původní hrad, rozšířený v 16. století o renesanční zámek, se stal po bitvě na Bílé 

hoře majetkem slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna. Posledními vlastníky 

byli Clam-Gallasové, kteří hrad již roku 1801 zpřístupnili veřejnosti. Frýdlant se 

tak stal nejstarším hradním muzeem ve střední Evropě. K vidění jsou interiéry 

hradu i interiéry zámku. Součástí prohlídky je rovněž renesanční zámecká kaple 

sv. Anny.  

Několik prohlídkových okruhů. Více informací na webových stránkách. 

St. hrad a zámek Frýdlant 

Frýdlant v Čechách 

tel: (00420) 482 312 130 
zamek.rezervace@seznam.cz 

www.zamek-frydlant.cz 

1.4.-30.4.: út-ne: 9:00-15:30 

1.5.-30.6.: út-ne: 9:00–16:00 

1.7.-31.8.: út-ne: 9:00 – 16:30  

1.9.-30.9.: út-ne: 9:00 – 16:00  

1.10.-31.10.: út-ne: 9:00 – 15:30  

I. okruh 

dospělí: 150 Kč 

děti (6–15 let), stud.: 105 Kč 

senioři nad 65 let: 105 Kč 

rodina (2+max. 3 děti do 15 let): 405  
 

 
50°50'45.631"N, 14°52'34.075"E GRABŠTEJN 

 Hrad Grabštejn byl založen ve 13. století. Později prošel četnými úpravami, které 

mu vtiskly ráz pohodlného zámeckého sídla. Veřejnosti byl hrad poprvé 

zpřístupněn v roce 1993. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen gotické hradní 

sklepení, ale i pokoje ve dvou patrech zámku zařízené převážně původním 

nábytkem, obrazy a dalšími doplňky. Klenotem prohlídky je renesanční kaple sv. 

Barbory s bohatou malířskou výzdobou ze 16. století, jejíž restaurování bylo 

dokončeno na konci roku 2009. Hradní věž nabízí vyhlídku na daleké okolí.  

Několik prohlídkových okruhů. Více informací na webových stránkách. 

Státní hrad Grabštejn 

463 34 Hrádek n. Nisou 

tel: (00420) 482 724 301 

grabstejn@npu.cz  

www.hrad-grabstejn.cz 

 

1.4.-30.4.:  út-pá: 10:00-15.00 

a so-ne: 9:00-16:00 

(14.4.-17.4.: po,pá,so,ne: 9:00-16:00) 

1.5.-31.5.: út-ne: 9:00-16:00 

(1.5. a 8.5.: 9:00-16:00) 

1.6.-31.8.: út-ne: 9:00-17:00 

1.9.-30.9.: út-ne: 9:00-16:00 

1.10.-31.10.:  út-pá: 10:00-15:00 

a so-ne: 9:00-16:00 

I. okruh 

dospělí: 120 Kč 

děti (6–15 let), stud.: 80 Kč 

senioři nad 65 let: 80 Kč 

rodina (2+max. 3 děti do 15 let): 320  

 

Městské informační centrum Liberec, nám. Dr. E. Beneše 23, 460 59 Liberec 1, 

tel: (00420) 485 101 709, fax: (00420) 485 243 589, info@visitliberec.eu, www.visitliberec.eu 

mailto:seidl.kamil@npu.cz
http://www.hrad-bezdez.eu/
mailto:zamek.rezervace@seznam.cz
http://www.zamek-frydlant.cz/
http://www.hrad-grabstejn.cz/
mailto:mic@infolbc.cz


 

50°29'27.304"N, 14°37'26.522"E HOUSKA 

 Tajemný, magický, prokletý či pekelný. Všechny tyto přívlastky má hrad 

jménem Houska, který byl zpřístupněn široké veřejnosti teprve roku 1999. 

Přestože nepatří mezi největší či nejkrásnější hrady, nepyšní se obrovským 

parkem nebo nejstarší kaplí, stal se oblíbeným cílem mnoha výletníků a 

dobrodruhů. 

Hrad Houska 

471 62 Houska, Blatce 

tel: (00420) 728 351 101 

kastelan@hradhouska.cz  

www.hradhouska.cz 

IV: so, ne: 10:00–17:00 

V, VI, IX: út-ne: 10:00-17:00 

VII-VIII: út-ne: 10:00-18:00 

X: so, ne, sv: 10:00-16:00 

 

dospělí: 90 Kč 

děti (6–15 let), stud.: 70 Kč 

senioři: 70 Kč 

rodina (2+2 děti do 15 let): 280 Kč  

 
50°35'54.131"N, 15°9'27.542"E HRUBÝ ROHOZEC 

 Zámek založený kolem roku 1280 dodnes uchovává pozoruhodné 

architektonické prvky z každého slohového období. Interiéry zámku vyprávějí 

originální příběh šlechtického domu, v němž se čas zastavil v období První 

republiky. Do této fáze byla také situována nová prohlídková trasa přístupná 

v plné šíři od dubna 2010. Prohlídka nás seznámí s pohodlně zařízenými 

soukromými pokoji pána domu a jeho manželky.  

Několik prohlídkových okruhů. Více informací na webových stránkách. 
Státní zámek Hrubý Rohozec 

511 01 Turnov 

tel: (00420) 481 321 012 

hrubyrohozec@npu.cz  

www.hruby-rohozec.eu 

 

25.3.-27.3.: so-ne: 9:00-15:00 

1.4.-30.4.: út-pá: 10:00-15:00 

a so-ne: 9:00-16:00 

1.5.-31.5.: út-ne: 9:00-16:00 

1.6.-31.8.: út-ne: 9:00-17:00 

1.9.-30.9.: út-ne: 9:00-16:00 

1.10.-31.10.: út-pá: 10:00-15:00 

a so-ne: 9:00-16:00 

I. okruh 

dospělí: 120 Kč 

děti (6 – 18 let), stud.: 80 Kč 

senioři nad 65 let: 80 Kč 

rodina (2+max. 3 děti do 15 let):320  

 
50°46'39.325"N, 14°47'16.338"E LEMBERK 

 Zámek Lemberk vznikl přestavbou středověkého hradu, na němž žila sv. 

Zdislava z Lemberka. Návštěvníky překvapí zámek již při příchodu krásnou 

výzdobou nádvoří. Uvnitř zámku se největší pozornosti těší kaple, hodovní 

síň s vzácným kazetovým stropem s malovanými výjevy z Ezopových bajek, 

vrchnostenská kancelář s trezorem z počátku 19. století a černá kuchyně. 

V blízkosti zámku se nachází barokní zahrada či tzv. Zdislavina studánka.  

Několik prohlídkových okruhů. Více informací na webových stránkách. 

Státní zámek Lemberk 

Lvová, Jablonné 

v Podještědí 

tel: (00420) 487 762 305 

lemberk@npu.cz  

www.zamek-lemberk.cz 

1.4.-30.4.: so-ne: 9:00-15:00 

(14.4.-17.4.: 9:00-15:00) 

1. a 8.5.: 9:00-16:00 

2.5.-14.5.: st-ne: 9:00-16:00 

16.5.-30.9.: út-ne: 9:00-16:00 

1.10.-31.10.: so-ne: 9:00-15:00 

základní okruh 

dospělí: 120 Kč 

děti (6 – 15 let), stud.: 80 Kč 

senioři nad 65 let: 80 Kč 

rodina (2+max. 3 děti do 15 let): 320 Kč  

 
50°41'1.882"N, 14°32'22.833"E LIPÝ 

 

Původní vodní hrad Lipý pochází z 13. století. Nejznámějším držitelem hradu 

byl Jindřich z Lipé. Do poloviny 17. století na hradě sídlili Berkové z Dubé, 

kteří jej v 16. století přestavěli na renesanční zámek. Později však byl zámek 

opuštěn a v roce 1957 stržen. Z původní stavby se dochovala jen zřícenina, 

část hradního zdiva a 2 brány. Nyní se zde konají různé kulturní akce, 

pašijové hry a další.  

Vodní hrad Lipý 

470 01 Česká Lípa 

tel: (00420) 732 324 711 

info@lipy.cz, www.lipy.cz 

IV-IX:  
út-so: 9:00–17:00/ne:13:00-17:00 

polední přestávka: 12:00-13:00 

začátky prohlídek každou hodinu 

dospělí: 50 Kč 

děti (3-15 let): 25 Kč 

studenti, senioři: 30 Kč 

rodina (2+2): 130 Kč  
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50°44'9.730"N, 14°34'51.499"E SLOUP 

 Skála byla v průběhu historie lidmi značně přizpůsobována a postupně 

doplňována o další objekty. Množství skalních prostor, světského i 

sakrálního určení, je vytesáno a dostavováno jak uvnitř skály, tak i na jejím 

povrchu. Tyto skalní objekty jsou vzájemně důmyslně propojeny. 

Skalní hrad a poustevna Sloup 

471 52 Sloup v Čechách 

tel: (00420) 487 753 583 

info@hradsloup.cz  

www.hradsloup.cz 

IV, X: so, ne, sv: 9:00–16:00 

VI-VIII: po-ne: 9:00-17:00 

V, IX: út-ne: 9:00-17:00 

 

dospělí: 70 Kč 

děti (6–16 let), stud.: 40 Kč 

senioři nad 65 let: 40 Kč 

rodina (2+2 děti do 16 let): 175 Kč  

 

 
50°37'34.772"N, 15°5'20.241"E SYCHROV 

 Tento novogotický zámek, který sloužil jako rezidence původem 

francouzského knížecího rodu Rohanů, znáte z pohádky Zlatovláska. 

Přístupné jsou interiéry hlavní budovy zámku (kaple, pokoje pro hosty, 

pánské a dámské apartmá, reprezentační místnosti), v letních měsících navíc 

i interiéry bočního křídla. Pokoje jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy 

a další doplňky, většina místností vyniká bohatou řezbářskou výzdobou.  

Několik prohlídkových okruhů. Více informací na webových stránkách. 

Státní zámek Sychrov 

463 44 Sychrov 

tel: (00420) 482 416 011 

sychrov@npu.cz  

www.zamek-sychrov.cz 

 

1.1.-31.3.: po-ne: 10:00–14:00 

1.4.-30.4.: po-ne: 9:00-15:30  

1.5.-31.8.: po-ne: 9:00-16:30  

1.9.-31.10.: po-ne: 9:00-15:30 

1.11.-31.12.: po-ne: 10:00-

14:00 (24.-26.12. zavřeno!) 

I. okruh 

dospělí: 150 Kč 

děti (6–15 let), stud.: 110 Kč 

senioři nad 65 let: 110 Kč 

rodina (2+max. 3 děti do 15 let): 410 Kč  

 

 

 

50°34'24.869"N, 15°3'20.156"E SVIJANY 

 

Stavba zámku započala v roce 1567, dokončena je v roce 1578. Po roce 

1945 je zámek zkonfiskován a později znárodněn. Zámecké prostory jsou 

necitlivě přestavěny na zaměstnanecké byty pivovaru. Od té doby zámek 

chátrá. Roku 2013 získává Pivovar Svijany zdevastovaný zámek a rozhodne 

se jej zachránit. V současnosti je zámek Svijany přístupný veřejnosti, která 

si zde může prohlédnout expozici archeologie, o historii zámku a okolí, o 

historii pivovarnictví, podzemí a novou zámeckou kapli. 

Pivovar Svijany, a.s. 

463 46 Svijany 

tel: (00420) 481 770 703 

info@zameksvijany.cz  

www.zameksvijany.cz 

 

Prohlídky bez průvodce:  

IV-V: út-ne: 9:00-16:00 

VI-VIII: út-ne: 9:00-17:00 

IX-X: út-ne: 9:00-16:00 

dospělí: 90 Kč / děti: 50 Kč 

rodina (2 dosp.+ 3 děti): 250 Kč 

 

Zámek otvírá 22.4.2017 

Prohlídky s průvodcem: 
VII-VIII: so-ne: 10:00, 11:30, 14:00 a 

15:30 hodin (bez rezervace, min. 10 os) 

dospělí: 110 Kč / děti (6-18 let): 70 Kč 

rodina (2 dosp.+ 3 děti): 330 Kč 

 

Soukromé prohlídky s průvodcem: 

nutno rezervovat na webu alespoň 2 

dny předem. 
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50°30'59.756"N, 15°13'49.704"E TROSKY 

 Bizarní zřícenina gotického hradu, založeného koncem 14. století pány 

z Vartenberka, se stala jedním z hlavních symbolů celého Českého ráje. 

Vybudování hradu na dvou strmých čedičových skaliscích učinilo z Trosek 

nedobytný hrad – dobýt se jej nepodařilo ani husitům. Při prohlídce má 

návštěvník možnost seznámit se s bohatou historií hradu a vystoupat na 

hradní věže „Babu“ a „Pannu“. Obě věže skýtají jedinečné výhledy na široké 

okolí.  

Státní hrad Trosky 

512 63 Rovensko p.Troskami 

tel: (00420) 481 313 925 

trosky@ npu.cz  

www.hrad-trosky.eu 

1.4.-30.4.:  so-ne: 9:00-16:00 

1.5.–30.6.: út-ne: 9:00-17:30 

1.7.-31.8.: po-ne: 9:00-17:30 

1.9.-30.9.: út-ne: 9:00-16:00 

1.10.-31.10.: so-ne: 9:00-16:00 

dospělí: 80 Kč 

děti (6–15 let), stud.: 60 Kč 

senioři nad 65 let: 60 Kč 

rodina (2+max. 3 děti do 15 let): 220 Kč  

 

 
50°33'44.712"N, 15°10'1.495"E 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.  

Hrad Valdštejn 

511 22 Turnov 

tel: (00420) 733 565 254 

info@hrad-valdstejn.cz 

www.hrad-valdstejn.cz 

 

IV, X: so, ne, sv: 10:00–17:00 

V: út-ne: 9:30-17:00 

VI-VIII: po-ne: 9:00-18:00 

IX: po-ne: 9:30-17:00 

X: so, ne, sv: 10:00-17:00 

Posl.prohl.30 min. před koncem 

Prohlídka s průvodcem: 

dospělí: 80 Kč, rodina (2+max.3): 220  

děti (6–15 let), stud., sen. nad 65: 50 Kč 

Volná prohlídka: 

dospělí: 60 Kč, rodina (2+max.3): 170 

děti (6–15 let), stud., sen. nad 65: 40 Kč 

 

 
50°41'14.411"N, 14°38'37.246"E ZÁKUPY 

 Rozlehlý zámek sloužil ve II. polovině 19. století jako letní rezidence 

bývalého rakouského císaře Ferdinanda I. Při prohlídce lze spatřit nejen 

apartmá císaře, ale i jídelnu či kapli, v níž se r. 1900 oženil následník 

rakouského trůnu František Ferdinand d´Este s hraběnkou Žofií Chotkovou. 

Všechny interiéry mají luxusní zařízení a jsou vyzdobeny nástropními 

malbami od Josefa Navrátila. Raritou je zachovaný osobní výtah z roku 

1870. V zámeckém příkopu je chován medvěd Brtník. K zámku přiléhá 

francouzská zahrada s geometricky sestříhanými keři a přírodně-krajinářský 

park.  

Několik prohlídkových okruhů. Více informací na webových stránkách. 

Státní zámek Zákupy 

471 23 Zákupy 

tel: (00420) 487 857 278 

zakupy@npu.cz  

www.zamek-zakupy.cz 

 

1.4.-30.4.: so-ne: 10:00-15:00 

(14.4.-17.4.: 10:00-15:00) 

1.5.-14.5.: po-ne: 9:00-16:00 

15.5.-30.6.: út-ne: 9:00-16:00 

1.7.-2.7.: so-ne: 9:00-16:00 

3.-9.7.: po-ne: 9:00-16:00 

10.7.-30.9.: út-ne: 9:00-16:00 

1.10.-29.10.: so-ne: 10:00-15:00 

dospělí: 120 Kč 

děti (6–15 let), stud.: 80 Kč 

senioři nad 65 let: 80 Kč 

rodina (2+max. 3 děti do 15 let): 320  
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