
Hrad Kost, Česká republika, červen 2017

Podkost 1, 507 43 Sobotka  GPS: 50°29'23.983"N, 15°8'5.709"E
Hrad Kost je jedním z nejznámnějších českých hradů. Tento zachovalý gotický hrad 
najdeme  u  vesnice  Podkost,  jenž  je  součástí  obce  Libošovice  v  okrese  Jičín,  v 
Královehradeckém kraji (ačkoli jen kousek od hranice tohoto kraje se Středočeckým 
krajem). 
Hrad byl založen před rokem 1347 Benešem z Vartemberka na pískovcovém ostrohu v 
údolí. Hrad často měnil majitele, nyní patří rodu Kinský dal Borgo.

Jak se tam dostat:
Vlak: Nejbližší železniční stanicí jsou Libošovice, které leží na železniční trati č. 064 
mezi Mladou Boleslaví a Starou Pakou. K hradu dojdeme po žluté značce asi po 2,3 
km.
Bus: Nejbližší autobusovou zastávkou je zastávka „Libošovice, Podkost, hrad Kost“, 
která  je  přímo  pod  hradem  a  kde  stojí  autobusy  ze  Sobotky,  Jičína  a  Mnichova 
Hradiště. Další blízkou a frekventovanou zastávkou je zastávka Libošovice, Podkost, 
křiž.Pomníky“ na silnici č.279, asi 1,5 km od hradu po červené značce.
Autem:  K  hradu  Kost  se  dostaneme  po  odbočení  ze  silnice  č.279  na  křižovatce 
„Pomníky“, nebo ze silnice č.16 mezi Jičínem a Mladou Boleslaví, kdy odbočíme  v 
Sobotce a pokračujeme přes Vesec u Sobotky do Podkosti. Přímo pod hradem najdeme 
dvě parkoviště (GPS:50°29'24.173"N, 15°8'12.159"E a 50°29'25.623"N, 15°8'3.121"E)

Hotely, ubytování v okolí
Přehled hotelů v okolí hradu Kost s detailním popisem, recenzemi a možností online 
rezervace za nejlepší cenu najdete na Booking.com.

Turistická mapa okolí hradu Kost   Zdroj:Mapy.cz

Nejnovější vydání průvodce Hrad Kost z edice „Průvodce do kapsy“ a také průvodce 
dalšími zajímavými místy najdete na PrůvodceDoKapsy.cz

Informace o aktuálních akcích na hradech a zámcích najdete na ŽivéHrady.cz
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Otevírací doba
Duben  a  říjen:  středa  až  nedělě  10-16. 
Květen, červen a září: úterý až neděle 9-
17. Červenec a srpen 9-18.
Expozice
První  prohlídkový  okruh  „Rodina 
Kinských  v  Čechách“  představuje 
významné členy tohoto rodu a zavede vás 
do  hradních  paláců,  zbrojnice,  černé 
kuchyně,  kaple  sv.  Anny  a  na  všechna 
nádvoří. Okruh trvá  60 minut.
Druhý  prohlídkový  okruh  „Mučírna“ 
představuje  zejména  hradní  sklepení, 
mučírnu  a  také  historii  hrdelního  práva. 
Uvidíte také hradní nádvoří, barokní sallu 
terenu,  černou  kuchyni  a  kapli.  Délka 
okruhu je také 60 minut.
Spojený  okruh  je  spojení  prvního  a 
druhého okruhu. Zabere vám 90 minut.
Třetí  okruh  je  zkrácený  a  zároveň 
bezbariérový. V jeho rámci uvidíte hradní 
nádvoří a kapli sv. Anny. Trvá 30 minut.
Okruh „ Z pohádky do pohádky“ je okruh 
s  princeznou  Karolínou  pro  menší  děti. 
Trvá 35 minut. 
Okruh „Mučírna s katem Heřmanem“ je 
interaktivní  prohlídka  mučírny  v  rámci 
projektu  „Otevřte  13.komnatu“.  Zzabere 
50 minut.
Vstupné
Plné  vstupné:  I.okruh  120  Kč,  II.okruh 
120 Kč, I.+II.okruh 180 Kč. III.okruh 60 
Kč.  Okruh „Z pohádky do pohádky“ 60 
Kč. Okruh „13. komnata kata Heřmana“ 
140 Kč.

http://pruvodcedokapsy.cz/
http://zivehrady.cz/
http://www.booking.com/index.html?aid=327313

