
Hrad Bezděz, Česká republika, květen 2017
Státní hrad Bezděz, Bezděz 144, GPS: 50°32'20.314"N, 14°43'11.066"E
Hrad Bezděz je zříceninou gotického hradu ve správě Národního památkového ústavu. 
Nachází se nad obcí Bezděz v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji. Hrad se rozkláda 
na vrchu Velký Bezděz, který má vrchol ve výšce 604 metrů n.m. Nejbližším městem 
jsou Doksy, ležící asi 6 km severozápadně od hradu Bezděz. 
  Hrad Bezděz založil ve druhé polovině 13. století král Přemysl Otakar II. Hrad byl 
postaven  v  letech  1265-1278 ve  stylu  ranné  gotiky a  sloužil  jako  správní  centrum 
okolního panství a k ochraně cesty mez Mělníkem a Žitavou. Na hradě byl v roce 1279 
vězněn pozdější král Václav II. se svou matkou Kunhutou. Hrad byl dobyt až v roce 
1621. Poté byl na hradě budován klášter mnichy řádu sv. Augustýna. V roce 1642 hrad 
dobyli   Švédové a  poté  od  roku  1662 až  do  roku  1785 byl  na  hradě  klášter  řádu 
montserratských  benediktínů.  V roce  1778  byl  hrad  opět  dobyt,  tentokrát  pruským 
vojskem. Klášter byl zrušen po reformě Josefa II. v roce 1785 a byl opuštěn. V době 
romantismu v 19. století se hrad stává inspirací mnoha umělců. Od 60.let 20. století na 
hradě probíhají konzervační a restaurátorské práce.
  Přístupovou cestu k hradu lemují barokní kapličky křížové cesty z roku 1686. Z hradu 
se  zachovaly  velké  části  hradebních  zdí,  královský  palác,  purkrabský  palác,  torza 
manských paláců, středověká cisterna na vodu vyhloubena na malém nádvoří dolního 
hradu,  gotická  hradní  kaple  sv.  Archanděla  Michaela  (dříve  také  zasvěcena  Panně 
Marii), jedna z nejvýznamnějších českých stavebních památek 13. stol.. Čertova věž, 
asi 30 metrů vysoká obranná věž v zadní části hradu, nepřístupná. A pak hlavní takřka 
40 metrů vysoká hlavní věž, která je v současnosti přístupná a nabízí krásnou kruhovou 
vyhlídku. Na sousedním vrchu Malý Bezděz jsou patrné zbytky opevnění ze 14. století.
Jak se tam dostat:
Vlak:  Nejbližší  železniční  zastávkou je  „Bezděz“  ležíci  na  železniční  trati  č.080  z 
České Lípy do Bakova nad Jizerou. Železniční stanice leží asi 2,3 km od centra obce 
Bezděz (dojdeme po modré značce) a asi 3,6 km od hradu.
Bus:  Nejbližší  zastávkou je  zastávka „Bezděz“ v centru obce Bezděz.  Zastávka je 
vzdálena asi 1,3 km od hradu, z části půjdeme po modré značce, kousek před koncem 
obce z ní odbočíme vlevo ke hradu. Frekventovanější zastávkou je „Bezděz,rozc.1.5“, 
kde stojí autobusy na trase Č. Lípa-Ml. Boleslav. Zastávka je  cca 3km od hradu.
Autem: Asi 1,7 km jižně od  obce Bezděz  prochází silnice č.38 z Mladé Boleslavi 
směrem  na  Doksy,  Máchovo  jezero  a  dále  na  Českou  Lípu.  Nejbližší  parkoviště 
najdeme pod hradem (GPS:50°32'13.834"N, 14°43'18.636"E). Další pak v centru obce 
Bezděz (GPS:50°32'2.780"N, 14°43'14.040"E)
Pěšky: Od Máchova Jezera a z Doks můžeme dojít na Bezděz pěšky, z větší části po 
červené značce (až na rozcestí „Bezděz-pod hradem), od žel. stanice Doksy je to na 
hrad Bezděz cca 8,5 km.
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Otevírací doba
Duben:  jen  víkendy  10-16:30. 
Květen,červen:  1.-14.května  každý  den 
krom  úterý  9-16:30,15.5.-30.6.  úterý  až 
nedělě  9-16:30.  Červenec  a  srpen: 
út,st,čt,pá  a  neděle  9-16:30  v  sobotu  9-
17:30.  Září:  úterý  až  neděle  9-16:30. 
Říjen: pouze víkendy 9-15:30.
Expozice
Prohlídkový  okruh  představuje  hradní 
kapli, velkou věž, královský a purkrabský 
palác  a  manské  paláce  na  II.  nádvoří. 
Prohlídka trvá zhruba 40 minut 
Vstupné
Základní  okruh:  plné  vstupné  80  Kč, 
snížené vstupné 60 Kč.
Hotely, ubytování v okolí
Přehled  hotelů  v  okolí  hradu  Bezděz  s 
detailním popisem, recenzemi a možností 
online rezervace za nejlepší cenu najdete 
na Booking.com.
Co vidět v okolí
NPR Velký a Malý Bezděz
Národní přírodní rezervace zahrnující jak 
vrch  Velký  Bezděz,  tak  sousední  Malý 
Bezděz. V sev. svahu Velkého Bezdězu se 
nachází  Ledová  jeskyně,  15  metrů 
hluboká  pseudokrasová  puklinová 
paledová jeskyně.

Informace o aktuálních akcích na hradech 
a zámcích najdete na ŽivéHrady.cz
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