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komplikované,
restrikcí pŕichází

nadšené cest'ovatele
- čeští dobrodruzi mohou konečně znovu objevovat
alespo krásy tuzemska. AŽe jich není málo! Na
českém zemí se nachází p es 400 hrad a z ícenin
a více něŽ 2oo zámk . Proč tedy neusmaŽit ízky
anevyrazit na některy z nich? Pokud hledáte tip

v let, tady je desítka památek, které
í mezl notoricky znâmé

za návštěvu.
I
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Máte pocit, že jste tuhle věž už někde vĺděli?
Možná to bylo ve fllmu Bathory, kter1 se na
Sovinci v ľoce 2008 natáčel. Hrađ, kter; maje-
státně dominuje kľajině Nízkého Jeseníku, byl
poŚtaven už v pnmĺ t etině 14. století, a je nejľoz-
sáhlejší zachovalou baľokní pevností u nás.

Na letoŠní sez nu chystá navíc adu akcí _ 3. až
6. července se bude nap íklađ konat 10. ročník
Sovineckého špeľku. Nádvo í zaplni pľodejní
stánĘ a workshopy nebo šeľmí ské skupiny
s dopľovodn m progľamem. Kastelán SovÍnce
Michal Koutn; pak dodává: ,,Budeme také dokon-
čovat ľekonsbrukci vlrit ního opevnění a tím se
pľo návštěvníky otev e prostoą kteľ; nebyl dosud
volně p ístupn . Nabídneme tak nové pohledy
na rtlzna hľadní zákoutí a lepší poľozumění
obľanné taktice té doby. Pokud pak situace đovolí,
pľoběhne v čenmu vernisáž fotograflí Jind icha
Štreĺta k jeho žívotnímu jubileu pođ nâzvem
ohlédnutí. Tato q stava bude otev ená do konce
sez ny." Na začátek zćł í navlc vedení hradu p i-
pravÍlo pľo đěti Školu kouzel na Sovinci.

g" Žĺ.ggv
Żleĺy se pyšní rižasně dochovanou a plně funkční
zámeckou kuchyní, pověstnou žlebskou zbľojnicí
nebo qihledem z nejvyšší zámecké věže. Ta mě ĺ p
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60 metrrl a p i đobľé vidĺtetnośtĺ z ní uvidíte až
naŻelezné hory, elektľáľnu Chva1etice nebo věŽ
čáslavského kostela. P estože Żleay byly prlvodně
vystavěny už ve 13. stoletíjako goticĘ hľad, novo-
dobou zámeckou podobu si získaly až v poIovině
století 19., kdy vznikI novogotick z ,mek tak, jak
ho známe dnes.

K letošnímu pľogramu kasbelán Tomáš Ř,eho
íká: ,,P ipravujeme Hradozámeckou noc s netľa-

diční prohlídkou zámku v netľadičním čase.
Návštěvníci si jistě užĺjí i p íjemnou pľocházku
zámeckrm parkemo spojenou t eba s piknikem'
či návštěvrr žlebské obory s bílrmi jeleny a sokol-
níky." Jako ostatní kasteláni však upozor uje, aby
návštěvníci p ed plánovanJrm vĺtetem raději zkon-
tľolovali nejnověj ší vládní na tzení
a ujĺstili seo Že nedošlo ke změně
v otyÍrací době.

Arakainu s Lucĺí BíIou, dÍvadelní p edstavení Pes
baskeľvillsĘ muzĺkálové p edstavení T ĺ muš-
ketr i a dalšío" láká Lucie Bĺđlasová z Náľodního
památkového rlstavu. obě prohtídkové tľasy jsou
navíc obohaceny o đľobné p eđměĘ z depozi-
tá ri a doplněna o nové obrá'zĘ byla i v stava
v zámeckém sklepení Ze żivotameđvědího klanu.
Za návštěvu pak stojí také zámecĘ park, kterému
kľomě množsM vzá'cn chd evÍn domĺnuje Í nově
obnovené čínské j ezírko.

4. BOUZOV
Současná podoloa hľadu vznikla v đobě roman-
tické p estavbyve sbylu německé novogotĺĘ na
p eIbmu 19. a 20. století, což je v Česku poměľně

3. SVCHROV
NovogoticĘ zámek mrlžete
zná,t z fllmrl Zlatovláska nebo
Nesmľtelná teta. Na pohádkovou
histoľiĺ pak navazqje Sychľov
i v letošním progľamu - během
Ietních pľázdnín bude děti a jejĺch
ľodiče provázet pľÍncezna. T}rto pro-
hlídky budou realizovány několíkľát
denně a potľvají pouh1ch 20 mĺnut.
Zámek ale pamatoval ĺ na dospělé
návštěvníĘ: ,,Na Iéto jsou zđe
naplánovány j ak konceľĘ ktasĺcké
huďby, tak nap íklad vystoupení
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neobvykl počin.HĺstoľÍe
Bouzova ale sahá až do konce
13. století. Unikátní jsou nap í-
klad dva funkční padací mosĘ
a padací m íž, které mohou'
návštěvnícĺ spat it v pľovozu
během slavlrostních p íleŽitostí.
Kastelánka Zuzana Šulcová
tvľdí, že pokud situace dovolí,
mohou se i letos lidé těšit na
některé tľadičnÍ akce: ,,Na
24. a25. července plánujeme
Víkend s princeznou Šahrazád,
chystáme večerní pľohlídĘ
hradního p Íkopu v rámci
Hľadozámecké noci 31. června
nebo BouzovsĘ mumraj na
začátku srpna. P ipľavujeme
ĺ večerní kosĘĺnované pľohlídĘ
v zá' í a íjnu." V hľadním paľku
je také Ínstalována naučná
hístoricko-p íľodovědná stezka
a k tomu Bouzov nabízl pravĺdelnou denní pľo-
hlídkovou trasu hľadním p íkopem, kteľou je
možno absolvovat i s pejsĘ na vođítku.

5. BíTov
Bítov je jedinečn svojí ľomantĺckou atmosféľou,
kterou'na hľad p inesla spolu s novogotÍckou
p estavbou Ęabata Daunové. Návštěvníkrim
nabÍzl ľozmanité pľohlídkové okľuhy, kđe si
každ najđe to své. KuľÍozitouje nap íklad expo-
zice vycpan ch zví at. Té vévodí největší sbíľka
psrlna světě, kteľ ch má Bítovvycpan ch 51kusri.
Pány z ojmě zaujme jedna z největších sbíľek
zbranl'v ľepublÍce a ľozsáhlá expozice hľadního
pivovaru od sklepri aż po prldní pľostory _ pľvní

svého dľuhu na česk ch hľadech azá,mcích. Dámy
zase mají v oblĺbě zejména hlavní okľuh s bohatě
vyzđoben1îmi interÍéry a s iluzivní vrmalbou
stěn. ,,Děti pak mohou navštívit hľadnĺ zahľadu
s žiqłni zw á'tĘ a pomazlít se s ovečkami, zak ĺ-.
čet sÍ s páW a obđĺvovat baľevrré pe í papouškrl,"
íká kastelán Jan Binďeľ a dodává podľobnosti

k letnímu pľogramu: ,,Návštěvníci se mohou těšit
na tľadiční akceo jako je sľpnová hľadní pout
s jaľmarkem a dĺvadelnímÍ pohádkami pľo dětÍ.
Y zá ína závěr sez ny pak po ádáme hľadní
Kaprobľaní, kde sÍ Ínohou đěti chytit kap íĘ
v našem hľadním rybníčku a spolu s ľodiči po
prohlídce ochutnat v hľadní kuchyni něktelff
z pětĺ rybích pokľmrlpođle staľ ch receptuľ.n'

6' BEčov
Bečov nad Teplou nabĹzí českrm
ceŚtovatel m ne jednu, ale hned
dvě histoľické památĘ. Tou pľvní
je hľad ze 14. stotetí, dľuhouje pak
zá,mek, kteľ se nacházÍ o trochu
níže pod hľadem. Vystavěn byl
v 18. století a v jimečn je hlavně
tim,že se tam nachá,zj' neb vale
silná koncentrace vzácností. Pľoto
se také tomuto památkového
objektu p ezďívá" Strážce poklad .

,,Jde o unikátně đochované st e-
đověké hľadní jádro, hiŚboľÍckou
sbíľku vín a ko ak , diamantovou
elenku a samoz ejmě i nejzná'

mější ľománsĘ reIikviá svatého
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Mauľao kteľ je spolu s koľuno-
vačními klenoĘ česk ch kľáltl
považován za nejvzácnější
zlatnickou památku na'hzemí
České republĺĘ" vysvětluje
tamní kastelán Tomáš WizovsĘ.
Dođává, že letní sez na s sebou
p inese adu rekonstľukcí, kteľé
vyrrľcholí po pľázđninách. od
zá,Ťí se tak návštěvníci znovu
budou moci podívat i do zahrad:
,,V areálu jsou zđaľma k dĺs-
pozici heľní pľvlry z minuloŚtĺ,
nap . hnací obruče, d evěné koně
apod. Nachází se v něm ĺ cvičná
archeologická lokalĺta, šifľa na
naučné a ĺnteľaktivní okľuŽní
Śtezce kolem hrađu či specializované pľohlíđĘ'
s možností zaprljčení kosbrm . Možn je i p Íchod
d'o zámku tajnou chođbou tesanou ve skále."

7. LOKET
Goticko-ľománsĘ hľad Loket byl založen v pľvní
polovině 13. století a đodnes je magick m mís-
tem pln1łn hístoľie. Tamní kuriozitou je t eba
tzv.Ioketské železo - nejstaľší známé uchované
meteoľické źelezo na světě. Na náđvo í Lokte
dopadlo kolem ľoku 1400 a vážilo 107 kilogramri.
Návštěvníci đnes na hradě mohou vĺdět jeho
p esnou kopÍi. Letošní sez na ale p Ínese i ađu
novinek,,Roz Ši ujeme nap íklad dětské vyž:ítÍ
na hľadě. K naučné interaktivní v stavě Letem
Kaľloqfun světem p ibude ještě možnost vyzkou-
šet sÍ psaní brkem a odnést si svou vlasbnoľučně
vyroloenou ilumĺnovanou listĺnu. V letních měsí-
cích pak bude pravidelně p ipľavováno kulturní ,
vyž:iti na hradě v pođobě nočních pľohlÍdek hľadu,

divađelních p edstavení pro dětí ĺ đospěIé nebo
koncert . P ipravujeme ĺ p ehlídku dľavcri, kej-
klí ská vystoupení a emeslné trhyo" íká editelka
obecně pľospěšné společnosti Hľad Loket Jana
Těžká a dodává, že v nabíđce akcÍ buđou i p íro-
doÝědné a historické vycházĘ po okolí hľadu. Pro
Ę, kte í se rádi bojí, pak Loket nahízí autentické
auđiovizuáIní expozice r1tľpného práva.

8. RABí
Hľad Rabí vystavěn1 ve 13. stoletÍ je jednou
z po Šumavslr ch dominant. Nej ľozlehlej ší hradní
z ícenina v Čechách je také posleđním míŚtemo
kteľé viđěI JanŻižka z Tbocnova. Letos je to navíc
p esně 600 let od đľuhého obléhání hľadu, pŕi
rrémź husitsĘi hejtman ztľatil zrak. Dodnes je pak
Rabí unikátní památkou gotického stavitelství,
kteľá doká,zala zkombinovat obytnou a obľan-
nou funkcĺ. ,,Drivođem pro návštěvu je místní
genĺus Ioci i qihIeđ z nejvyšší véže,tzv. donjonuo

na Práche skoo Pošumavĺ a Šumavu," mínÍ dílčí
zástupĘnrě kastelána Hana Rudová. DaIší zámĺn-
kou k v letu na Rabí mrlže brt i několik speciát- .

ních prohlídek naplángvan ch na72. a 13. čenrna.
Během nich se lidé dozví, jak konkľétně ve st e-
dověku fungovala obľana hľaduo jak se taková
pewrośt obléhala i jak se husitrlm poda ilo nejpev-
nější hľad v zemĺ nakonec dobrt.

9. PERNšTEJN
Zat1mco ve sL edověku bylo sÍdlo pánri
z Peľnštějna zbudováno v gotickém sĘlu, poz-
dějÍ v 16. století pľošel hľad mnoha sbavebními
.pravamio které z něj uđělaly pohođlné repre-

zentativrrí síđlo. Dodnes jde o velmĺ zachovalou
památku, která je usazená v tzv. Vrchnosbenské
zahľađě,jenž se letos po ľekonŚtľukci znovu
otevĺľá pľo ve ejnost.,,VIonĺ dokončená zahľada
posky ne návštěvník m đalší možnost prohlídĘ
celého aľeálu a zménÍ steľeotytrln í a zažlt pohled
na hľad. Pľo ve ejnost buđe zp Ístup- 

:i':

něna jako další prohlídkoq okruh :j-

od 28. května," íká vedoucí památ-
kového objektu Zdeněk J. Škľabal.
Večeľ 31. čeľvna si navÍc mohou
zá'jemcí zahľadu prohléđnout ve
večeľních hodinách v ľámci akce
Hľadozámecká noc, kteľá se'v tétě
koná na mnoha zámcÍch a hradech
ve správě Náľodního památkového
lîstavrr.

ío. BLATNÁ
Zá'mekBlatná je další pohádkovou
lokací. Natáčela se tu nap íklađ
Šfleně smutná pľÍncezna nebo kome_
die Bílá paní a jde o jedno z nejza-
chovalejších vodních pansĘch síđel
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naĹĺzemíČeské republiĘ. Lidé navíc na Blatnou
ľádi jezdí nejen kvrlli prohlídkám ĺnteľíéru, ale
také na návštěvu zámeckého parku, kde se volně
pohybuje stáđo da kri a početné hejno pávťr. Letos
pak zámek p Ívítá i mĺlovníĘ đĺvađIa, kte í kvrili
koľonaviľové pandemĺĺ nesedělĺ v hledišti už adu
měsícri: ,,NejvětŠí kulturní akcÍ letošního léta je
opeľa Nabucco v podání fam zního Jihočeského
divadla. Během p eđstavení23. a 24. čeľvence
budou divácĺ sedět p ímo v sľdci parkuo zámek
vytvo í krásnou kulisu a návštěvníci zcela jĺsbě
zahIédnou i zaslechnou místní zvi eĺBło," Ĺká"
manažer zámku Eđvaľd oberfalceľ. Dalšími ptá-
novan rmi akcemi jsou nap íklad konceľt Donau
Philharmonie Wien na nádvo í 27. srpnaâ}Zl
nebo zámecké noční pľohlídĘ v pľriběhu
července a sľpna. I

Datší,tipy napohá,dkoué u leĘ nahľady a zdmlry
najdete i o pdr stran ddlv p íIoze Cestov ,ní.
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