Zámek Ploskovice

Zámek Libochovice

Letní rezidence Habsburků

Zámek s kouzelným zrcadlem věčného mládí

Klenotem mezi zámky severních Čech jsou Ploskovice poblíž
Litoměřic. Ze Starých pověstí českých je znám příběh o tom, jak se
vzbouřených poddaných zdejšího panství ujal rytíř Dalibor z Kozojed.
Vojsko ale povstání potlačilo a Dalibor byl jako jejich vůdce zajat
a uvězněn na Pražském hradě. Tam se ve věži, která pak podle
něho byla nazvána Daliborkou, naučil hrát na housle. Roku 1498
byl však popraven. Jeho duch se na ploskovickém zámku podle
pověstí jednou ročně objevuje a dohlíží na blaho svého lidu. Na místě
dnešního zámku od středověku stála tvrz. Přestavba ploskovické
letní rezidence ve stylu vrcholného baroka je dílem Kiliána Ignáce
Dientzenhofera. Zámek v Ploskovicích, který vznikl mezi lety 1720 až
1730, se objevil v několika filmech, známý je hlavně z pohádky Princ
a Večernice. Nechala jej vybudovat Anna Marie Františka Toskánská,
manželka posledního potomka slavného italského rodu Medici. Na
začátku 19. století se stal majetkem Habsburků, jako letní sídlo jej
využíval hlavně císař Ferdinand V. Dobrotivý a poté i František Josef I.
Po vzniku Československa zde bylo zřízeno letní sídlo Ministerstva
zahraničí. Jezdil sem hlavně Edvard Beneš se svojí manželkou.

V malebné a romantické krajině dolního Poohří vroubené kopci Českého
středohoří, na místě staré gotické tvrze, se nachází raně barokní skvost
– zámek Libochovice. V polovině 16. století si zde nechali Lobkowiczové
vystavět renesanční zámek. V 17. století tato pýcha šlechticů vyhořela,
ale noví majitelé nechali vybudovat na břehu Ohře majestátní barokní
zámek, jehož podoba se zachovala dodnes. Jeho nejstarší zachovanou
částí je gotická kaple, interiér odpovídá vývoji šlechtického vkusu – od
renesance po 20. století. Je zde sbírka kachlových kamen, orientální
salónek s čínskými vázami a japonským porcelánem, barokní ložnice,
kuchyně s tradičním nádobím, řada salónků. Známá je pověst o zdejším
kouzelném zrcadlu, které prý navrací mládí. Před hlavním průčelím
zámku, který je celý zasazen do krásné zeleně, je francouzsky střižená
zahrada. Z druhé strany zámeckou stavbu obklopuje zámecký park.
Propojení s nádvořím zajišťují netypické prostory. Rozvaluje se tu
krokodýl, ulovený jedním z posledních majitelů zámku, stropy jsou
vykládány mušlemi ze Středozemního moře a škebličkami z Ohře. Kolem
se svíjejí reliéfy mořských oblud. Jsou zde i dvě fontány zdobené sochami
a množství dalších, i exotických rostlin, keřů i stromů dovezených z cest
majitelů do Asie a Afriky.

Dnes zde můžete obdivovat soubory
obrazů, porcelánu a skla, doplněné
romantickými nástropními malbami
českého malíře Josefa Navrátila.
Zámeckou prohlídku doplňuje
procházka po devítihektarové
zahradě s umělou barokní jeskyní
a kašnou.

www.zamek-ploskovice.cz

Zahradu vytvořil podle plánů italských
architektů „krasozahradník“ Jan
Tulipán. Celý prostor byl rozčleněn
na pravidelná pole, kde záhony
holandských květin tvoří různé
ornamenty.

Hrady a zámky

www.zamek-libochovice.cz

www.branadocech.cz

Zámek Korozluky

Hrad Střekov

Hazmburk

Památka zrozená z popela

Hrad, kde se inspiroval Richard Wagner

Král Českého středohoří

Zámek Korozluky leží 6 kilometrů jihovýchodně od města Mostu.
Až budete do nově opraveného zámku vcházet, vzpomeňte si, že
ještě v polovině devadesátých let minulého století ze zámku stály jen
obvodové zdi. O záchranu klasicistní památky se zasloužil dnešní majitel
zámku Miroslav Perout, který jej získal v roce 1994. Na místě dnešního
zámku stála středověká tvrz. Kolem roku 1775 dal krajský hejtman
litoměřického kraje František Václav Rajský z Dubnice na jejím místě
vystavět pozdně barokní jednopatrový zámeček. Ten nechal v roce 1806
tehdejší majitel rytíř Václav Beníško z Dobroslavi přestavět do klasicistní
podoby jako jednopatrovou dvoukřídlou stavbu. V roce 1848 se stali
majiteli zámku pivovarští podnikatelé z Mostu Alex a Josef Fleischerové,
kteří jej v roce 1870 přestavěli do dnešní podoby. V roce 1887 koupila
zámek rodina Richterových a vlastnila jej až do konfiskace v roce 1945.
Za minulého režimu zámek zchátral a v roce 1990 byl vydán příkaz
k jeho demolici. To se naštěstí nestalo a novému majiteli se podařilo na
záchranu získat dotace tehdejšího okresního úřadu a Programu záchrany
architektonického dědictví ČR Ministerstva kultury. Zámek má tři patra
– v přízemí je památková expozice vybavení ze zbouraných kostelů na
Mostecku a obřadní síň pro konání svateb a koncertů.

Hrad Střekov se vypíná na temeni mohutné znělcové skály, vysoko
nad tokem řeky Labe. Jeho výrazná poloha a romantický vzhled
inspirovaly řadu světových i českých umělců. První zmínky o hradu
jsou z roku 1319. Tehdy se český král Jan Lucemburský rozhodl postavit
nad řekou Labe strážní stanici, která by zajišťovala bezpečnost labské
plavby. Protože však neměl dostatečné množství finančních prostředků,
dal pozemky a skálu v léno bohatému pražskému měšťanovi Peškovi
z Veitmile s podmínkou, že na skále vystaví na vlastní náklady hrad a král
mu jej poté daruje i s dědičnými právy. Ačkoliv se jednalo o královský
majetek, přímé řízení hradu přenechával král šlechticům, kteří jej měli
v užívání. Po Peškovi z Veitmile se v držení hradu střídala řada dalších
šlechticů. Po třicetileté válce však hrad zpustnul. Teprve v období
romantismu a díky přílivu turistů v první polovině 19. století hrad opět
ožívá. Rozvaliny byly opraveny a vznikla zde výletní restaurace. Ve
dvacátém století byl hrad tehdejším majitelům Lobkowiczům dvakrát
zkonfiskován, nejprve za okupace v roce 1938, po druhé v roce 1947. Po
pádu socialismu se hrad opět navrátil do majetku rodiny Lobkowiczů.
Návštěvníci dnes jistě ocení vynikající jídlo ve zdejší gotické restauraci
a terasu s výhledem na malebné kopce Českého středohoří.

Říká se, že pokud je za královnu Českého středohoří považována
Milešovka, tak jeho králem musí být hrad Hazmburk. Zřícenina
tohoto gotického hradu na zdaleka viditelném čedičovém vrchu nad
obcí Klapý, 3,5 kilometru severozápadně od města Libochovice, je
dominantou krajiny Českého středohoří. Hrad byl od 14. do 16. století
sídlem rodu Zajíců. Vrchol hradu leží ve výšce 418 metrů n. m. Dolnímu
hradu dominuje mohutná oválná Černá věž, vysoká 25 metrů,
z tmavého čediče. Ta dosahuje šířky devíti metrů v průměru a má
dva metry tlusté zdi. O metr vyšší Bílá věž s cimbuřím, která vévodí
Hornímu hradu, je ze světlého pískovce a je přístupná. Pokud se
na hrad vypravíte, určitě si na věž vyjděte, protože se vám z jejího
vrcholu naskytne báječný rozhled na město Libochovice, ale i na
celé dolní Polabí a Poohří v dáli s bájnou horou Říp i na úchvatné
panorama Českého středohoří. Při dobré viditelnosti spatříte v dálce
na severovýchodě vysílač na Ještědu, a pokud bude vidět ještě lépe,
zahlédnete za Ještědem i Krkonoše. Na hrad Hazmburk se můžete
vypravit ze tří stran – z Libochovic, ze Slatiny a z Klapého, za nímž je
pod hradem parkoviště. Doporučujeme návštěvu Hazmburku na jaře,
kdy všude kolem kvetou meruňkové sady.

V interiérech prvního patra zámku
si nyní můžete prohlédnout, jak se
bydlelo v 18. a 19. století.

www.zamekkorozluky.cz

Hrad svou návštěvou poctila řada
významných osobností. Nalezneme
mezi nimi například Richarda Wagnera,
J. W. Goetha či K. H. Máchu.

www.hradstrekov.cz

V předminulém století se zřícenina
hradu stala předmětem zájmu
českých romantiků, např. Karla
Hynka Máchy. I další umělce
inspirovala řada pověstí a bájí
s hradem spojených.

www.hrad-hazmburk.cz

