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 1  Zamek Hukvaldy, Hukvaldy
Historia zamku sięga początku XIII wieku. 
Najlepiej zachowanym wnętrzem jest kaplica pw. 
św. Andrzeja, gdzie dziś odbywają się najróżniejsze 
koncerty i wydarzenia.

 Czy wiecie, że…?  Hukvaldy są miejscem na-
rodzin kompozytora Leoša Janáčka a na jego cześć na 
terenie zamku co roku odbywa się festiwal muzyczny.

Majestatyczne rezydencje średniowieczne co roku przyciągają tysiące zwiedzających, żeby na kilka chwil poczuć atmosferę cza-
sów dawno minionych. W poprzek czesko-polskiego pogranicza traficie na prawdziwe unikaty znaczenia architektonicznego 
i historycznego. Owiane legendami zamki nie do zdobycia już od wieków inspirują pisarzy, poetów i kompozytorów muzycz-
nych. Pozwólcie się też i Wy zainspirować i wyruszcie w drogę za ich tajemnicami.

 3  Zamek Helfštýn, Týn nad Bečvou
Jeden z największych średniowiecznych zamków 
był budowany od początku XIV wieku. W XVII wieku 
w  posiadanie zamku wszedł kardynał Franz von 
Dietrichstein, który rozpoczął roboty rozbiórkowe 
pozbawiając Helfštýn charakteru rezydencji 
arystokratycznej. Obecny wygląd nadaje zamkowi 
charakter potężnej twierdzy z sześcioma bramami, 
rzędem wież i systemem wałów z XVIII wieku.

 Czy wiecie, że…?  Co roku w sierpniu od-
bywa się tu jedno z największych spotkań kowali 
artystycznych w Europie – Hefaiston.

 2  Zamek Štramberk, Šztramberk
Nad miastem Štramberk wznoszą się ruiny zamku, 
którego pochodzenie do dziś nie jest znane.

 4  Zamek Šternberk, Šternberk
Gotycki zamek założony został w XIII wieku, później 
rozbudowano go w stylu późnogotyckim a w XVI 
wieku został ukończony w stylu renesansowym. 
Ostatnimi właścicielami zamku byli Lichtensteinowie, 
którzy przebudowali go w duchu romantyzmu 
historycznego. Wnętrza zamku zaskoczą i  bogatym 
wyposażeniem oraz dziełami artystycznymi 
pochodzącymi z całej Europy.

www.hradhukvaldy.eu 

www.helfstyn.cz 

www.stramberska-truba.info 

www.hrad-sternberk.cz 

ZAMKI

 6  Zamek Bouzov, Bouzov
Bouzov to jeden z najczęściej odwiedzanych 
i  najbardziej urokliwych zamków w Republice 
Czeskiej. Dzisiejszy wygląd typowo romantycznej 
siedziby z  blankami, wykuszami, ambrazurami 
i rzygaczami bouzovski zamek otrzymał po obszernej 
przebudowie w latach 1895-1910, według planu 
arcyksięcia Eugeniusza Habsburga. W trakcie całego 
roku odbywa się tu wiele wydarzeń kulturalnych. 
Zwiedzanie jest możliwe z  przewodnikami 
przebranymi w kostiumy z epoki.

 Czy wiecie, że…?  Zamek jest ulubionym 
miejscem filmowców, kręcono tu np. włoską bajkę 
Księżniczka Fantaghiro, niemiecki film wojenny 
Napola oraz epizod amerykańskiego serialu Mło-
dy Indiana Jones.

 5  Zamek Sovinec, Sovinec
Na zamku z XIV wieku regularnie odbywa się szereg 
wydarzeń kulturalnych, pokazy szermierki oraz występy 
zespołów teatralnych i muzyków. W czasie indywidualnego 
zwiedzania zobaczycie podziemia zamkowe, fortyfikacje 
wewnętrzne i zewnętrzne oraz wnętrza.

www.hrad-bouzov.cz 

www.hradsovinec.cz 

 7  Zamek Svojanov, Svojanov
Jedyny zamek w Czechach, w którego architekturze 
krzyżuje się średniowiecze z XIX wiekiem. W pałacu 
zamkowym została zainstalowana ekspozycja życia 
na zamku w XIX wieku. Zwiedzić możecie również 
pomieszczenia podziemne z komnatą tortur, rzadki 
dom giermków, zobaczycie również kolekcję zega-
rów i odnowiony ogród gotycki.

www.svojanov.cz  

 11  Zamek Kost, Libošovice
Zamek Kost jest jednym z najlepiej zachowanych 
i  najbardziej znanych średniowiecznych zamków 
w  Czechach. Zamek znajduje się około 18 km od 
Jiczyna, w Parku Krajobrazowym Czeski Raj. Zamek 
oferuje trasy zwiedzania związane z rodem Kinskich, 
właścicieli zamku. Do obejrzenia jest też średniowieczna 
komnata tortur a dla dzieci jest wyznaczona specjalna 
trasa zwiedzania Z bajki do bajki.

 8   Zamek w Międzylesiu, 
Międzylesie

Pierwotnie mały gotycki zamek z biegiem czasu 
przemienił się w barokowy pałac. Dziś dla turystów 
dostępne jest dzienne i nocne zwiedzanie wnętrz 
pałacowych. W trakcie roku na zamku organizowane 
są rozmaite wydarzenia kulturalne. Zwiedzanie jest 
możliwe z  przewodnikami przebranymi w kostiumy 
z epoki.

 9  Zamek Potštejn, Potštejn
Kiedyś majestatyczny zamek, który został zdobyty 
tylko raz i to przez samego Karola IV, późniejszego 
czeskiego króla i cesarza rzymskiego.

 Czy wiecie, że…?  Ruiny znane są z legen-
dy o skarbie, która zainspirowała pisarza Aloisa 
Jiráska do napisania powieści Skarb.

 10  Kunětická hora, Staré Hradiště
Kiedy w XV wieku w posiadanie gotyckiego 
zamku weszli Pernsteinowie, rozpoczęła się jego 
rozległa przebudowa w stylu renesansu. Natomiast 
w przeciągu kolejnych wieków Kunětická hora została 
znacząco zdewastowana. Na początku XX wieku 
rozpoczęto prace ratunkowe według projektu Dušana 
Jurkoviča. Do 2021 roku powinna zostać zakończona 
zasadnicza faza odbudowy zamku, oferująca 
zwiedzającym nowe pomieszczenia i ekspozycje.

 Czy wiecie, że…?  W latach 70. na Kunětic-
kiej horze kręcono czeski serial telewizyjny Arabela.

www.kost-hrad.cz 

www.zamekmiedzylesie.pl 

www.hrad-potstejn.cz 

www.hrad-kunetickahora.cz 

 POLECAMY!   Zamek Trosky, 
Rovensko

Ruiny gotyckiego zamku, który został 
wzniesiony pod koniec XIV wieku, 
przypominają czarcie rogi wystające z  ziemi 
i są jednym z  symboli Czeskiego Raju. 
Nazywane są również bramą do piekieł. 
Trosky tworzą dwie wieże Panna i Baba, która 
służy jako wieża widokowa. Turyści mogą 
zwiedzić zamek bawiąc się w 90-minutową 
grę ucieczkę z robotem Čendą.

 Czy wiecie, że…?  Tajemnicze 
podziemia Trosk przykuwają uwagę ba-
daczy amatorów i poszukiwaczy przy-
gód już od XVIII wieku.

 12  Zamek Valdštejn, Turnov
Valdštejn, najstarszy zamek Czeskiego Raju, jest 
bramą do pobliskiego skalnego miasta z czterystoma 
skalnymi wieżami z piaskowca. Zwiedzanie zamku bez 
przewodnika obejmuje wszystkie części zewnętrzne, 
podziemia, kaplicę pw. św. Jana Nepomucena i salę 
bilardową. W ramach zwiedzania z  przewodnikiem 
dodatkowo dostaniecie się do  klasycystycznego 
domu i romantycznego pałacu.

 14  Zamek w Kliczkowie, Kliczków
Pierwotnie twierdza z XIII wieku do swojej dzisiejszej 
postaci została przebudowana pod koniec XIX 
wieku. Na architekturze kompleksu pałacowego 
odcisnęły piętno różne style architektoniczne – 
od gotyku, przez renesans, aż po manieryzm. Zamek 
otoczony jest angielskim parkiem i głębokimi 
lasami, które zachęcają do spacerów, wycieczek 
rowerowych i przejażdżek konnych.www.hrad-valdstejn.cz 

www.kliczkow.com.pl

 13  Zamek Czocha, Leśna
Tajemniczy zamek istniał już w połowie XIII wieku. 
Na początku XX wieku został przebudowany 
do dzisiejszej postaci.

 Czy wiecie, że…?  W zamku zostało 
zbudowanych 40 tajemnych korytarzy, z których 
udało się odkryć zaledwie ich niewielką część.

www.zamekczocha.com 

www.hrad-trosky.eu 
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 16  Zamek Chojnik, Jelenia Góra
Najwyżej położony zamek w Karkonoszach, który nigdy 
nie został zdobyty. Jego ruiny są dziś popularnym celem 
wycieczek. W przeciągu całego roku odbywają się tu 
różne turnieje rycerskie oraz jarmarki średniowieczne.

 17  Zamek Bolków, Bolków
Majestatyczne ruiny zamku położone 
są  na  skrzyżowaniu historycznych szlaków 
handlowych z polskiego Wrocławia do Czech.

 Czy wiecie, że…?  Co roku odbywa się 
tu Castle Party - jeden z największych festiwali 
w Europie w klimacie rocka gotyckiego.

www.chojnik.pl 

www.zamek-bolkow.info.pl 

 15  Zamek Grodziec, Zagrodno
Dawny piastowski gród obronny położony 
na szczycie powulkanicznego wzgórza. W XIX wieku 
jako pierwszy tego typu obiekt stał się popularnym 
celem wycieczek turystycznych.

 Czy wiecie, że…?  Często powstają tu uję-
cia do filmów niemieckiej, belgijskiej oraz rosyjskiej 
produkcji – np. filmu historycznego „Taras Bulba“.

www.grodziec.net

 18  Zamek Książ, Wałbrzych
Zamek Książ jest największym zamkiem na Dolnym 
Śląsku i trzecim co do wielkości w Polsce. Jest 
to  monumentalny obiekt, który ponoć w czasach 
II wojny światowej miał zostać główną siedzibą 
Hitlera. Podobno naziści chcieli w nim umieścić 
Bursztynową Komnatę.

 Czy wiecie, że…?  W czasie II wojny 
światowej pod dziedzińcem na głębokości 55 m 
zostały wykopane tunele, których łączna długość 
osiąga prawie 1 km.

www.ksiaz.walbrzych.pl 

 19  Zamek Grodno, Zagórze Śląskie
Zamek Grodno to pierwotnie średniowieczna 
twierdza, przebudowana później na rezydencję 
renesansową. W trakcie zwiedzania można zobaczyć 
średniowieczne mury obronne, ale także odnowione 
komnaty książęce.

www.zamekgrodno.pl 

 20   Zamek Piastów Śląskich, Brzeg
Zamek, pochodzący z XVI wieku, współcześnie służy 
przede wszystkim jako muzeum polskiej dynastii 
Piastów Śląskich.

www.zamek.brzeg.pl 

 21  Zamek w Mosznej, Moszna
Jeden z najczęściej odwiedzanych zamków 
na  Śląsku. Dzięki swojej architekturze nazywany 
jest często polskim zamkiem Disneya. Otacza 
go park o powierzchni 250 ha. Cały kompleks 
pałacowy dostarcza wrażeń dzięki swojej bogatej 
architekturze.

www.mosznazamek.pl 

 22   Zamek Piastowski w Raciborzu, 
Racibórz

Najcenniejszą częścią odnowionego kompleksu 
zamkowego jest kaplica pw. św. Tomasza 
Becketa z  Canterbury. Uważana jest ona za jeden 
z piękniejszych okazów śląskiego gotyku.

www.zamekpiastowski.pl 

 4   Pałac Čechy pod Kosířem, 
Čechy pod Kosířem

Dla zwiedzających przygotowano klasyczną 
ekspozycję pałacową uzupełnioną o kolekcję 
obrazów malarza Josefa Mánesa, nie mającą sobie 
równych w Republice Czeskiej. W ramach wystawy 
znanych filmowców Jana i Zdeňka Svěráków 
zobaczycie eksponaty z kilku filmów, nad  którymi 
pracowali. Do zwiedzania zachęca też park pałacowy, 
rozciągający się na powierzchni 21,5 ha.

 5   Pałac Náměšť na Hané, 
Náměšť na Hané

W klasycystycznym pałacu otoczonym okrągłym 
parkiem przejdziecie przez rokokowe wnętrza 
i  zobaczicie również rzadką kolekcję porcelany 
miśnieńskiej oraz ekspozycję zabytkowych 
wózków dziecięcych.

www.zamekcechy.cz 

www.zamek.namestnahane.cz

 6  Pałac Velké Losiny, Velké Losiny
Renesansowa budowla z końca XVI wieku zachęca tu-
rystów do zwiedzania bogato wyposażonych wnętrz.

 Czy wiecie, że…?  Posiadłość w Velkich 
Losinach jest znana z tzw. procesów inkwizycyj-
nych, w czasie których pod koniec XVII wieku za 
rzekome czary i paktowanie z diabłem spalono 
na stosie ponad 50 osób.

www.zamek-velkelosiny.cz 

 1  Pałac Kunín, Kunín
W cennej budowli barokowej zwiedzający mogą 
obejrzeć wnętrza pałacu, w tym m.in. sypialnię, galerię, 
jadalnię, salę taneczną i pomieszczenia na strychu.

 3  Pałac Plumlov, Plumlov
Budowę tego wczesnomanierystycznego pałacu, 
w  miejscu zamku z XIII wieku, wszczęto w 1680 
roku na  zlecenie Jana Adama Lichtensteina. 
Z  przewidzianych czterech okazałych skrzydeł zostało 
zbudowane tylko jedno. Wyjątkowo imponujący 
jest przede wszystkim front przedzielony potężnymi 
kolumnami. W pałacu corocznie odbywają się festiwale 
muzyczne i teatralne oraz warsztaty.

 2  Pałac Tovačov, Tovačov
Zamek z charakterystyczną wieżą został założony 
według legendy w 2 połowie XI wieku jako 
schronienie myśliwych. W XIV wieku rozpoczęto 
przebudowę zamku w renesansowy pałac.

 Czy wiecie, że…?  W lewym skrzydle 
pałacu znajduje się unikatowa kopia schodów 
z Opery Wiedeńskiej.

zamek.kunin.cz 

www.plumlov-zamek.cz zamek.tovacov.cz

PAŁACE
Wnętrza i ekspozycje, które przeniosą Was w czasy, kiedy ziemiami czeskimi i polskimi władała szlachta. Romantyczne zakamarki 
parków pałacowych, których kompozycje zieleni, elementów architektonicznych, stawów i jeziorek na moment pochłoną Was 
i poprowadzą po ścieżkach, którymi kiedyś przechadzali się ówcześni właściciele posiadłości. Nie przegapcie okazji do zwiedzenia 
pałacu w Litomyślu wpisanego na listę UNESCO. W trakcie podróży będziecie mogli podziwiać także dzieła architektury barokowej, 
których autorem jest słynny Jan Blažej Santini-Aichel, lub pałace znane z czeskich i polskich bajek bądź filmów.
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 7  Pałac Litomyśl, Litomyśl
Pałac jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO dzięki 
swojemu unikatowemu zdobieniu w stylu sgraffito. 
W jednej z najpiękniejszych renesansowych budowli 
Europy Środkowej możecie zwiedzić reprezentacyjne 
sale, pokoje, kaplicę pałacową, teatr, wystawę 
zabytkowych fortepianów oraz niepowtarzalne 
figuralne sgraffito.

 Czy wiecie, że…?  W pałacu co roku odby-
wa się słynny festiwal muzyczny Litomyśl Smetany.

www.zamek-litomysl.cz 

 8  Pałac Potštejn, Potštejn
Barokowy pałac zaprasza do zwiedzania wnętrz, 
także w nietradycyjnej teatralnej formie lub 
w blasku świec. 

 POLECAMY!  Odwiedźcie Bubákov (Straszy-
dłowo) w piwnicach zamkowych, gdzie w formie 
zabawy dowiecie się o historii pałacu i okolic.

 10  Pałac Častolovice, Častolovice
Renesansowy pałac przyciąga zwiedzających swoją 
kolekcją obrazów, wielką Salą Rycerską z oryginalnym 
sufitem kasetonowym oraz byłą jadalnią nazywaną 
Salą Tobiasza, w której urządzono galerię obrazów 
czeskich władców w naturalnej wielkości.

 9   Pałac Doudleby nad Orlicí, 
Doudleby nad Orlicí

Pałac zadziwia unikatowym zdobieniem ściennym 
w technice sgraffito oraz zdobieniami wnętrz.

 Czy wiecie, że…?  W pałacu kręcono 
historyczną superprodukcję Juraja Jakubiska 
– Bathory.

 11   Pałac Nowy Kostelec nad Orlicí, 
Kostelec nad Orlicí

Pałac oferuje spotkanie z historią jego właścicieli – 
rodziną Kinskich: wystawę Życie w biedermeierze, 
wystawę sztuk pięknych w Galerii Kinskich oraz krót-
ką wycieczkę poprzez ekspozycję dotyczącą historii 
miasta Kostelec nad Orlicí.

www.zamekpotstejn.cz 

www.zamek-castolovice.cz www.zamek-doudleby.cz 

www.zamekkostelecno.cz 

 12   Pałac Rychnov nad Kněžnou, 
Rychnov nad Kněžnou

Pałac należy do największych i najpiękniejszych 
kompleksów barokowych w Republice Czeskiej. 
Autorem projektu budynku był słynny architekt Jan 
Blažej Santini-Aichel.

 13  Pałac Opočno, Opočno
Teren pałacu Opočno to rzadki zbiór zabytków 
dokumentujących sposób na życie i gust części 
czeskiego społeczeństwa na przeciągu pięciu wieków. 
W pałacu otoczonym parkiem krajobrazowym 
zostały zachowane zabytkowe wnętrza z bogatymi 
zbiorami obrazów i broni.

www.zamekrychnov.cz www.zamek-opocno.cz 

 18  Pałac Dětenice, Dětenice
Barokowy pałac z drugiej połowy XVIII wieku 
został zbudowany w miejscu pierwotnej twierdzy 
gotyckiej. Oprócz klasycznej ekspozycji pałacowej 
możecie również odwiedzić Muzeum Browarnictwa 
z pokazami nietradycyjnej produkcji piwa, karczmę 
średniowieczną lub spędzić noc pełną wrażeń 
w tutejszym hotelu.

 POLECAMY!  W trakcie bajkowego 
zwiedzania znajdziecie się w świecie bajki 
„O przemianie księżniczki“.

 16   Pałac Hrádek u Nechanic, 
Nechanice

Jedna z najbardziej znanych budowli 
romantycznych w Czechach powstała w połowie 
XIX wieku w stylu gotyku windsorskiego jako 
reprezentacyjna siedziba rodu Harrachów. 

 17   Pałac Karlova Koruna, 
Chlumec nad Cidlinou

Jeden z najlepszych przykładów baroku 
iluzjonistycznego na terenie Republiki Czeskiej został 
wzniesiony według projektu Jana Santiniho-Aichela.

 Czy wiecie, że…?  Niezwykłą nazwę (pol. 
Korona Karola) pałac zawdzięcza swojemu oryginalne-
mu kształtowi, przypominającemu koronę królewską.

 19  Pałac Sychrov, Sychrov
W neogotyckim pałacu można wyobrazić sobie, jak 
w II połowie XIX wieku żyło się we posiadłości bogatej 
rodziny szlacheckiej. Pokoje pałacowe wyposażono 
w oryginalne meble, obrazy i inne akcesoria.

 Czy wiecie, że…?  W Pałacu Sychrov krę-
cono czeskie bajki „Zlatovláska“ oraz „Nesmrtel-
ná teta“.

www.detenice.cz 

www.zamek-hradekunechanic.cz 

www.karlovakoruna-zamek.cz 

www.zamek-sychrov.cz 

 20  Zamek Frýdlant, Frýdlant
Obszerny i architektonicznie barwny kompleks 
składający się ze średniowiecznego zamku 
i  renesansowego pałacu należy do najbardziej 
znanych zabytków w Czechach. Oprócz klasycznej 
kolekcji pałacowych mebli i wyposażenia częścią 
ekspozycji są również bogata kolekcja broni, fajek, 
biuro zwierzchnika, pokój dziecięcy, łazienka 
pałacowa oraz zachowana kuchnia.

www.zamek-frydlant.cz 

 15  Zamek Náchod, Náchod
W renesansowym pałacu znajdują się unikatowa kolekcja 
tapiserii brukselskich, wyjątkowe malowane drewniane 
stropy oraz kolekcja biżuterii z czasów ostatnich właścicieli 
z rodu Schaumburg-Lippe. W trakcie każdej z pięciu 
tras zwiedzania poznacie inną część historii pałacu. 
Zwiedzający może sobie wybrać najciekawszą dla siebie 
trasę, ewentualnie przejść wszystkimi trasami zwiedzania.

 Czy wiecie, że…?  Na skraju parku w by-
łych fosach znajduje się park niedźwiedzi, w któ-
rym żyją obecnie dwa niedźwiedzie – Dáša i Ludvík.

www.zamek-nachod.cz 

 14   Pałac Nowe Miasto nad Metują, Nowe Miasto nad Metują
Kompleks pałacowy ostatni raz był przebudowywany na początku XX wieku przez architekta Dušana 
Jurkoviča. W zdobieniu wnętrz brało udział wielu znanych czeskich artystów, dzięki czemu zwiedzający mogą 
tu dziś obejrzeć autentyczne wnętrza w stylu secesji, art déco, kubizmu oraz funkcjonalizmu.

 Czy wiecie, że…?  W ogrodzie pałacowym znajdują się barokowe rzeźby z warsztatu Matthiasa 
Bernharda Brauna.

www.zameknm.cz 
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21    Pałac Łomnica, Łomnica 
Barokowa budowla współcześnie służy jako hotel 
oraz muzeum przedstawiające wyposażenie 
i umeblowanie typowe dla szlacheckich rezydencji 
na Dolnym Śląsku w XVIII i XIX wieku. 

www.palac-lomnica.pl 

2 2 Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim, 
Kamieniec Ząbkowicki 

23 Pałac Jánský vrch, 
Javorník na Śląsku 

24 Zamek w Niemodlinie, 
Niemodlin 

Pierwotny zamek z XIV wieku został przebudowany 
w połowie XVIII wieku i uzyskał wtedy swój dzisiejszy 
barokowy charakter. Unikatowe są tu oryginalne meble 
z przełomu XIX i XX wieku oraz działające oświetlenie 
gazowe (we wnętrzach i na zewnątrz).  

Monumentalny neogotycki pałac wzniesiony w XIX 
wieku przez niderlandzką księżną Mariannę Orańską. 
Pałac przeszedł kompleksową rekonstrukcję i jest 
udostępniony zwiedzającym. 

Pierwotny zamek z XIV wieku był w biegu swojej 
historii kilkakrotnie zniszczony. Jego dzisiejszy 
barokowy wygląd pochodzi z XVIII wieku. 

Czy wiecie, że…? Znajduje się tu 
największa kolekcja fajek w Europie Środkowej. 

Czy wiecie, że…? 
Kolski nakręcił tutaj film „Jasminum”. 

Reżyser Jan Jakub 

www.palacmarianny.com.pl www.zamek-janskyvrch.cz www.niemodlinzamek.pl 

2 5 Zamek w Pszczynie, Pszczyna 26 Pałac Hradec nad Moravicí, 
Hradec nad Moravicí 

27 Pałac Raduň, Raduň 
Kompleks pałacowy razem z ogrodem w stylu Neogotycki pałac otoczony jest dużym parkiem 
angielskim nazywany jest polskim Wersalem. 
W odróżnieniu od wielu innych pałaców i zamków 
na Śląsku, które zostały zniszczone w czasie wojny lub 
bezpośrednioponiej,nazamkuwPszczyniezachowano 
oryginalne wyposażenie oraz umeblowanie. Dzięki 
czemu należy on do najcenniejszych zabytków 
architektury (wnętrz) w Polsce. 

leśnym z czterema stawami rybnymi. Trasy Turyści mogą wybierać między dwoma trasami 
zwiedzania lub obejrzeć osobną wystawę zwiedzania przeprowadzą was przez salony 

towarzyskie i pokoje prywatne, bibliotekę pałacową 
liczącą 16 tysięcy tomów, unikatową oranżerię 

historyczną 
włączony 

i 
w 

galerię obrazów. Teren został 
obręb największego kraju w 

z przylegającym ogrodem ozdobnym oraz morawsko-śląskim parku krajobrazowego. 
od niedawna także przez podziemia pałacowe. 

Czy wiecie, że…? W pałacu przebywało 
wiele słynnych osób, np. kompozytorzy muzyczni 
Ludwig van Beethoven, Ferenc Liszt, 
genialny skrzypek Niccolò Paganini. 

a także 

www.zamek-pszczyna.pl www.zamek-hradec.cz www.zamek-radun.cz 
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