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Zřícenina Státního hradu Landštejn 
Romantika v České Kanadě 
Landštejn je jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. Byl 
vybudován počátkem 12. století. Brzy na to jej 
získali páni z Landštejna, kteří z něj učinili své 
rodové sídlo. Stavební vývoj hradu se utvářel 
od nejstarších románských částí přes postupné 
rozšiřování v gotice a renesanci až po barokní 
dělostřelecké bašty. Sláva hradu pohasla roku 
1771, kdy po úderu blesku vyhořel a byl silně 
poškozen. Postupně chátral, stal se zdrojem 
stavebního materiálu pro okolní vsi a posléze 
romantickou zříceninou. Dnes je možné pro-
cházet se romantickými ruinami, obdivovat 
hradní architekturu a z vysoké obranné věže si 
vychutnávat krásné výhledy na Českou Kanadu. 
Ve vstupní bráně hradu jsou vystaveny nedávné 
archeologické nálezy. 
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Na hradě je unikátní odvodňovací systém. Dešťová voda se 
sbírá pomocí žlábků vytesaných na nádvoří ve skále  

do dvou cisteren v jednom z hradních sklepů.
TIP 
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Burgruine Landštejn (Landstein)
Romantik im Böhmischen Kanada
Landstein ist eines der bedeutendsten romanischen Denkmäler in Mitteleuropa. Die 
Burg wurde zu Beginn des 12. Jahrhunderts errichtet. Bald darauf erwarben sie die 
Herren von Landstein, die daraus ihren Familiensitz machten. Die Bauentwicklung der 
Burg reicht von den ältesten romanischen Teilen über schrittweise Erweiterungen in der 

Gotik und Renaissance bis hin zu einem barocken 
Geschützturm. Der Glanz der Burg erlosch 1771, 
als sie nach einem Blitzschlag ausbrannte und 
stark beschädigt wurde. Sie verfiel nach und nach, 
wurde zur Quelle von Baumaterial für die Dörfer in 
der Umgebung und schließlich zur romantischen 
Ruine. Heute kann man durch die Ruine spazieren, 
die Burgarchitektur bewundern und vom hohen 
Wehrturm aus die schöne Aussicht auf das 
Böhmische Kanada genießen. Im Eingangstor der 
Burg sind kürzlich entdeckte archäologische Funde 
ausgestellt.
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Auf der Burg gibt es ein einzigartiges Entwässerungs-
system. Regenwasser wird durch die in den Fels 

geschlagenen Rinnen im Hof in zwei Sammelbehälter 
geleitet, die sich in einem der Burgkeller befinden.   

TIPP 
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