Zámek plný příběhů je pro Vás nově otevřen
Jeden z nejhezčích a architektonicky
nejzajímavějších zámků ve středních
Čechách se hrdě vyjímá na panoramatu města Kostelce nad Černými
lesy. Historie panského sídla sahá až
do dob vlády českého krále Jana Lucemburského, který gotický hrad
roku 1325 vyměnil za hrad Náchod.
Později byl zámek v držení významných šlechtických rodů píšících dějiny naší země. Z těch nejvýznamnějších připomeňme pány ze Smržova, Slavaty z Chlumu a Košumberka,
císaře Ferdinanda I. a jeho syna Ferdinanda Tyrolského, rod pánů Smiřických ze Smiřic, Albrechta z Valdštejna a knížata z Lichtenštejna.
Tím, kdo nechal zámek vybudovat
do nádherné renesanční podoby, byl
nejvyšší hofmistr Království Českého Jaroslav Smiřický ze Smiřic na
Škvorci a Kostelci.

Navštivte
Kostelec nad Černými lesy,
zámek plný příběhů,
legend a tajemství.
Těšíme se na Vás.

Přestavbu Černokosteleckého zámku
zadal v druhé polovině 16. století významným stavitelům působícím ve
službách samotného císaře (Hans Tyrol,
Ulrico Aostalli a další). V 18. století, za
vlády Marie Terezie Savojské z Lichtenštejna, prošel výraznou barokní přestavbou pod vedením původně tyrolského architekta Josefa Jägera. Přesto
se dodnes uchovala především renesanční elegance symetrického půdorysu, vzdušné arkády a působivě jednotného zařízení zámecké kaple.
Zámek je v majetku České zemědělské
univerzity. Pečuje o něj Školní lesní
podnik v Kostelci nad Černými lesy.
Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti
o tuto významnou památku je snaha
zámek více otevřít turistům a podělit
se o dědictví našich předků s širší veřejností. Od června 2021 je zámek
zpřístupněn vždy v pátek, sobotu a neděli (po telefonické domluvě i mimo
zmíněné dny).

K vidění je zámecká kaple sv. Vojtěcha,
prostor s původním vybavením z 16. století. Obzvláště působivé jsou tři umělecky kvalitní vrcholně renesanční oltáře, ale také soubor cínových sarkofágů pánů ze Smiřic a Slavatů z Chlumu
a Košumberka pocházející z krypty vyloupené Švédy na konci třicetileté
války. U dveří z roku 1573 se můžete
pokusit vyluštit hádanku skrytou v intarzii, která je prý klíčem k nalezení
pokladu. V zámecké expozici se více
dozvíte o příběhu Marie Terezie vévodkyně Savojské, a to v prostorách, které
při pobytech na Černokosteleckém
panství využívala jako své komnaty. Pokud návštěvník nebude znaven přívalem historie, může následně obdivovat
zručnost řemeslníků a stavebníků
v prostoru jedinečně dochovaných zámeckých krovů.

V dalších letech plánujeme rozšíření
expozice. Jednáme o krátkodobém
i dlouhodobém zapůjčení dalších sbírkových a historických předmětů a exponátů pro pořádání výstav s historickou tématikou. Naším cílem je nabídnout návštěvníkům zajímavé a krásné
prostředí, kde při každé návštěvě objeví něco nového a získají hlubší poznání nejen regionální historie.

Kontakní informace:
Jiří Mrázek – správa zámku
tel.: +420 734 170 938
mrazekji@slp.czu.cz

Zámek je otevřen od 1. června
do 30. srpna 2021
Pátek–neděle 10–16 hodin
Vstupné: 130 Kč/osoba
(děti do 3let zdarma)
Maximální velikost skupiny
na prohlídku 20 osob.
Prohlídky mimo otvírací dobu
nebo běžný režim návštěvního řádu jsou
možné po předchozí domluvě.

Zámecká kaple sv. Vojtěcha.

Pohled na nádvoří.

Jedinečně dochovaný dřevěný krov.

Jeden z malovaných oltářů v zámecké kapli.
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