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Belépőjegyek Felnőttek Nyugdíjasok 

Útvonal A: Adam háza 100, - CZK 60, - CZK 

Útvonal B: gótikus vár 90, - CZK 60, - CZK 

Útvonal C: Apartmanok és rondó 90, - CZK 60, - CZK 

Fekete-torony 25, - CZK 25 - CZK 

Henry vár és kastély Hradec  három tárlatvezetési útvonalat kínál, egyenként 50 perc. 
Útvonal A - Adam háza, nyitva az egész szezonban (április – október), a vezetés a reneszánsz 
szárny első emeletén:

• Zöld szoba - fali dekorációk és festett kazettás mennyezet, a korábbi tulajdonosok korhű 
bútoraival és portréival.

• Rosenberg terem és egyéb helyiségek – portrék (White Lady) további képek, melyek közül 
sok a híres Czernin gyűjteményből származik. Ezek közül a nagy kép uralja a falat, a cseh 
barokk festő Peter Brandl festménye.

• Az első emeleten az árkádok adják a legszebb kilátást az udvarra. 
Az út végén a Music Hall, amely gazdagon aranyozott díszített.. 

Útvonal B - középkori vár, nyitva májustól szeptemberig 
• Bemutatja a kastély legrégebbi, gótikus palota belsőt. Indulás a gótikus kápolnától, amely 

barokk stílusú.
• Királyi terem - elegáns bordázott boltozat fedi portrék a cseh királyok portréivel, a falakat 

falfestmények díszítik (Szent György legenda 1338) és Madonna táblakép 1460-ból.
• Füstös (fekete) konyha – itt készítették a híres édes kását Nagycsütörtökön, a szegényeknek. 

Útvonal C - 18. Apartments és 19 századi, nyitott júniustól augusztusig 
Fekete-torony - a rendelkezésre álló májusban és szeptemberben szombaton-vasárnap, júniustól 
augusztusig naponta van nyitva. A torony önállóan elérni, vezető nélkül.
A torony egyik legrégibb része az épületnek, 1220-ból származik, 32 méter magas, a falak 
szélessége 3,5 méter. A feljáratnál látható a legrégibb kastély konyha, melyet a felújítás során 
fedeztek fel. A toronyból csodálatos kilátás nyílik az egész városra és a környezetre, 149 lépcső 
vezet fel a torony tetejéhez.

A kastély története.
1976 - 1993 a kastélyon nagy helyreállítást végeztek a megmentett kastély épületét 1993-ban 
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nyitották meg a nagyközönség számára. A monumentális kastély épületet 1996-ban nemzeti 
kulturális műemlékké nyilvánították, és az egyik legnagyobb a Cseh Köztársaságban. 
A kastély hét évszázadon, három nemzedéken keresztül vezető arisztokrata családok birtokolták. 
Hradec, Slavatas és Černínová Chudenice urai a politikai és társadalmi élet alakításában fontos 
szerepet vállaltak.

A kastély alapját egy középkori vár alkotta, melyet már 1220-ban elmlítenek a dokumentumok 
"Castrum Novum" (New Castle) néven, Henry Vítkovce nevéhez fűzhető. 
A vár építésének mintájául a Lords of Hradec kastélya szolgált, később a család fő rezidenciájául 
szolgált, amíg a család kihalt 1604-ben. A családtagok jelentősen befolyásolták a gazdasági, 
politikai és kulturális életet a környezetükben szinte minden generáció, fontos pozíciókat kapott a 
királyi udvarban. A vár fontosságát hangsúlyozták azzal, hogy fokozatosan kibővítették román-
gótikus monumentális várrá, a megerősített gótikus vár a művészi és kifinomult megoldások 
jellemezték. 
A 16. század második felében Adam II. Hradec volt radikális változtatásokat hajtott végre a várban, 
modellként olasz reneszánsz paloták szolgáltak. Az átalakított várkastély luxus tartózkodási helyet 
biztosított, a legigényesebb követelményeknek is megfelelt a reneszánsz nemesség számára. 
Baltazar Maggi által vezetett olasz építők végezték a várkastély átalakítását, ekkor épültek a 
harmadik udvarban az Adam, a spanyol szárny, a két épületet egymással a nagy árkádos folyosóval 
kötötték össze, és mögöttük egy kis kerti pavilon épült a zenehallgatás céljából. A patinás épület 
újjáépítése fejlesztése ekkor alapvetően befejeződött. A későbbi tulajdonosok csak részleges 
átalakításokat végeztek, szinte érintetlenül hagyva a reneszánsz stílusú kastélyt.

A Lordok Hradec család utolsó tagja 1602-ben házasságot kötött William Slavata a Chlum-al és 
halála után a bátyja, Joachim Ulrich 1604, lett örököse a nagybirtok. Mint cseh királyi kormányzót, 
1618-ban elűzték a második Prága felkelés során. 
Csak az évek 1678 - 1696-ben épült a második szárny, az árkádos kerengővel, és építettek egy kerti 
szökőkút is.
A várkastély örökség révén, 1693-ban James Herman Czernin Chudenice birtokába került. Fontos 
szerepet kapott a várkastély, A Habsburgok császári udvar tagjai és más képviselők az európai 
politikában megfordultak a várkastélyban.
A Czernin végezte az utolsó módosítások a kápolnában, 1709 - 1735 között a gótikus kápolna 
barokk stílusú kiegészítést kapott. 
1773-ban, a várkastélyt és a várost is tűz elpusztította, jelentős rész semmisült meg a reneszánsz 
enteriőrök és művészeti gyűjteményekből. Ideiglenesen elhagyták gazdáik az egyre lepusztuló 
kastélyt.
Csak a romantika új hulláma hozta a várkastély megmentésének igényét. A Czernin palotába 1851-
ben került át az ősi kastély archívuma, amely alapja lett a mai Állami Területi Archívumnak, 
A korai 20. században részleges javításokat és módosításokat végeztek a bécsi építész Moltheim 
Humbert Walcher vezetésével, de a várkastély egyes részei még mindig váratnak a helyreállításra. 
1945-ben az állam elkobozta, ekkor nagyon rossz állapotban volt, néhány épületet az összeomlás 
fenyegette. 1976-ban indult meg egy átfogó rekonstrukció, amely megszakításokkal tizenhét évig 
tartott. A költség 120 millió korona volt.


