
ZŘÍCENINA
HRADU VALDEK

„Hrad Valdek jest jeden z nejpamátnějších zemi České, a jméno jeho, spolu se jménem 
mohutného rodu, jasně skví se v dějinách naších.“ František Palacký

Rod Buziců, zakladatelů hradu Valdek, měl ve
svém erbu kančí hlavu. Dalimil ve své veršované
kronice vysvětluje původ znamení kančí hlavy
následovně: V českém vojsku sloužil v ony dny
jinoch smělý, jinoch způsobný. Jetřišek Buškovic
hezký hoch, jemuž říkali též tuří roh. Že za uši
kdysi kance chyt, zdobil kančí rypák jeho štít…“
Jetřišek, přesněji Dětřišek, je pokládán za předka
rodu Buziců, který padl v roce 1110 v bitvě 
u Trotiny.

Historie

Zřícenina hradu Valdek se nalézá v hořovických lesích
na skalnatém ostrohu nad Červeným potokem. Hrad dal
pravděpodobně postavit ve 13. století Oldřich Zajíc z rodu
Buziců, který zastával významný úřad purkrabího
Pražského hradu. Dále vlastnili hrad chudší zemané. Na
počátku 16. století se hrad Valdek s okolní krajinou dostává
do majetku rodu Pešíků z Komárova. Tento rod si však
postavil v nedalekých Podluzích tvrz a hrad opustil. Když 
v roce 1623 byl veškerý majetek rodu Pešíků za účast na
českém stavovském povstání proti Habsburkům zabaven,
je hrad již popsán jako „zámek v lese pustý, Valdek
řečený“. Od této doby se zřícenina hradu Valdek stává

součástí hořovického panství, které měnilo své majitele.
Koncem 19. století jsou vlastníky knížata z Hanau, jejichž
zásluhou byla zřícenina opravena a zachráněna před
úplnou zkázou. Za první republiky získal zříceninu hradu
Valdek do péče Klub českých turistů, který v roce 1933 
u hradu otevřel turistickou chatu. V té době se zřícenina
hradu nacházela mimo prostor dělostřelecké střelnice. 
Po druhé světové válce při rozšiřování vojenského pros-
toru v roce 1947 se zřícenina hradu ocitla uvnitř vojenského
újezdu. Přesně po 60 letech v roce 2007 dochází 
k částečnému zpřístupnění vojenského újezdu Brdy. 
Zříceninu hradu je možno obdivovat z povzdálí. Vlastní
zřícenina hradu však zpřístupněna není, protože její
současný stavebně-technický stav nezaručuje bezpečnost
návštěvníků.

Zřícenina hradu Valdek 
v literatuře:
� Václava Klimenta Klicperu inspirovala bájná postava

zlého rytíře Divokého Prokopa z Valdeku k napsání di-
vadelní hry Valdek.

� Karel Hynek Mácha měl připraven námět románu,
jehož jeden díl byl spojen s hradem Valdek, tento
román však nebyl dokončen.

� Božena Němcová i Karel Jaromír Erben navštívili hrad
Valdek, zda toto romantické místo bylo motivem pro
některé z jejich literárních děl, není doloženo.
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