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Petrohradská vycházka
na vrch všech svatých

petrohradský zámek a park
Nejstarší část petrohradského zámku byla postavena pravděpodobně na přelomu 16. a 17. století, a to Jaroslavem
Libštejnským z Kolovrat nebo jeho synem téhož jména. Petrohradští Kolovratové původně sídlili na hradě Petrohradě,
který se tyčil na přilehlém Zámeckém vrchu, později přejmenovaném na vrch Všech svatých. Pozůstatkem původního
zámku je nynější severovýchodní křídlo s předsunutou věží,
které máme vlevo před sebou (půjdeme kolem něj). Vedle
věže vpravo si všimněte zazděné původní zámecké brány.
V budování zámku pokračoval po roce 1622 šlechtický rod
Černínů. V průběhu 18. a 19. století Černínové postupně přistavěli střední křídlo s kaplí, pravé křídlo s velkým reprezentativním sálem a pozměnili i podobu nejstaršího renesančního křídla, mimo jiné přístavbou dvou výrazných arkýřů. Velký
požár v lednu 1915, který vznikl od přetopených kamen ve
vojenském lazaretu umístěném v pravém křídle zámku, zničil celou tuto část zámku a navíc i velký díl středního křídla.
Obnova vyhořelých částí byla dokončena v roce 1918. Tuto
podobu si zámek uchoval dodnes.
Černínský Petrohrad patřil k nejvýstavnějším zámkům v Čechách. Výrazně k tomu přispívalo jeho působivé okolí upravené do podoby romantického krajinářského parku. Park založil na přelomu 18. a 19. století Jan Rudolf Černín, jehož dílem
je i proslulý park v Krásném Dvoře. Postupným rozšiřováním
dosáhl park rozlohy přibližně 300 hektarů. Rozprostíral se

níkům. V polovině 15. století koupili Petrohrad bohatí Gutštejnové a po roce 1550 přešel zčásti sňatkem
a zčásti koupí na Libštejny z Kolovrat.
Ještě začátkem 19. století se na vrchu Všech svatých
nacházely pozůstatky dvou hradních věží. Jedna
z nich, zvaná Hladomorna, byla ve 40. letech 19. století upravena na vyhlídkový ochoz. Druhá věž stála
nejspíše v místech, kde rovněž ve 40. letech vyrostla
romantická rozhledna v podobě umělé zříceniny.

Na rozcestí před zámkem se napojíme na červenou turistickou
trasu, po které vystoupáme na vrch Všech svatých. Stoupání lemuje šestnáct zastavení meditativní Cesty českých svatých. Informace o vzniku a poslání stezky najdete na úvodním panelu.
kaple všech svatých
Kapli založil v roce 1650 hrabě Heřman Černín, první z petrohradských Černínů. Panství koupil v roce 1622. K vybudování
kaple ho podnítila událost z období českého stavovského povstání proti císaři Ferdinandovi II., které se odehrálo v letech
1618–1620 a bylo prvním dějstvím třicetileté války. Černín,
který od roku 1613 zastával vysoký úřad hejtmana (královského dozorce) Starého Města pražského, se po vypuknutí
revolty nepřipojil ke vzbouřeným nekatolickým stavům,
zůstal věrný katolické víře i císaři a z titulu svého úřadu se
účastnil příprav na potlačení vzpoury. Tím si vysloužil nepřátelství vzbouřenců. 10. srpna 1619 se právě účastnil bohoslužby v kostele na Petříně, když obdržel varování, že vzbouření stavové dali pokyn k jeho zatčení a snad i odstranění.
Černín nakvap opustil kostel a na připraveném koni ujel do
Saska. Koně, na kterém uprchnul, nechal Černín po jeho smrti vypreparovat a umístit v petrohradském zámeckém muzeu, kde byl k vidění ještě na začátku minulého století.
Heřman Černín zemřel v roce 1651. Stavbu kaple dokončil
o rok později Heřmanův dědic, hrabě Humprecht Černín.
Jednou ročně, vždy na svátek Všech svatých, se v kapli konala bohoslužba. Za vlády císaře Josefa II., koncem 18. století,
byla kaple zrušena, stejně jako stovky dalších kaplí, kostelů
a klášterů po celé rakouské říši. Ve 40. letech 19. století opuštěnou kapli vzkřísil hrabě Evžen Černín. Do opravené svatyně
vrátil i původní oltářní obraz Všech svatých od benátského
malíře Pauluccia, který byl umístěn v pražském Černínském
paláci. Další Černínové pak o kapli pietně pečovali až do roku
1945. Po roce 1945 kaple zchátrala a poničili ji vandalové.
V roce 2014 zahájila Obec Petrohrad její postupnou obnovu.
Kapli obklopují pozůstatky středověkého hradu Petrohradu neboli Petršpurku (z německého Petersburg).
Hrad Petrohrad
Prvními známými majiteli hradu byli urození Janovicové, kteří hrad Petrohrad pravděpodobně i založili, a to nejspíše ve
druhé polovině 14. století. Nejstarší hodnověrná zmínka o Petrohradu pochází z počátku 15. století. Janovicové byli ve své
době významným rodem, který měl blízko k českým panov-
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U zastávky stojí barokní socha Jana Nepomuckého. V Petrohradu a okolí se nacházejí celkem tři sochy tohoto světce,
všechny z 18. století. Tato je z nich nejstarší a vznikla již v roce
1715, tedy ještě před blahořečením a svatořečením Jana Nepomuckého. V onom roce 1715 byly zahájeny církevní úkony, které
vedly k Janovu blahořečení, dovršeno bylo roku 1721.
Od sochy půjdeme podél hlavní silnice k severozápadu, tedy
směrem, kterým se dívá Jan Nepomucký. Na rozcestí v rohu návsi odbočíme doleva a na konci uličky opět doleva (viz mapka).
Po sto metrech dojdeme k petrohradskému zámku, někdejšímu
sídlu hrabat Černínů. Vlevo, ve směru naší cesty, vidíme nejstarší,
renesanční část zámku, vpravo se za vystouplým nárožím skrývá
zámecká kaple sv. Vavřince. Ujistí nás o tom symbol kříže ve štítu.
Před kaplí stojí socha sv. Wolfganga, patrona Černínů. Socha
pochází z roku 1898 a vznikla jako dar k osmdesátinám Jaromíra
Černína (1818–1908). Sochu věnovala hraběti jeho rodina.

Kaple Všech svatých je otevřena každou sobotu a neděli od dubna do září, od 14 do 16 h.
Pro větší skupiny lze domluvit otevření i v jiný den a čas (tel. 415 219 020).

Vycházka je okružní a začíná na autobusové zastávce na návsi
v Petrohradu. Je dlouhá 3 kilometry a vede z větší části po červené turistické trase (viz mapka). Při stoupání na vrch Všech svatých počítejte s větší fyzickou námahou.

jižně a západně od zámku. V době své největší slávy na přelomu 19. a 20. století se řadil k nejkrásnějším v Evropě.
Černínský velkostatek Petrohrad se zámkem a parkem zkonfiskoval v roce 1945 československý stát. Od roku 1952 je
v zámku umístěna psychiatrická léčebna. V roce 2017 se v
léčebně a v přilehlém parku natáčel film Úsměvy smutných
mužů podle předlohy spisovatele Josefa Formánka.

Z vrchu Všech svatých se otevírá úchvatná, mnohokrát
opěvovaná vyhlídka na panorama severozápadních
Čech s Doupovskými horami, Krušnými horami i Českým Středohořím. Z bližších cílů odtud spatříte mimo
jiné (od východu k západu) kostel v Bílenci, jehož presbytář je variací petrohradské kaple, štíhlou Schillerovu
rozhlednu nad Kryry nebo zámek Valeč.
O vrchu Všech svatých se zachovalo několik pověstí
o pokladech a jejich tajemných strážcích – přízraku někdejší hradní paní a černém psovi. Přízrak hradní paní
lze spatřit pouze jednou do roka, a to o Štědrý večer, kdy
se prochází v troskách hradu, oblečená v šatech, které
jsou z poloviny bílé a z poloviny černé.
Od kaple Všech svatých sestoupíme po červené turistické trase po jižním úbočí vrchu k Petrohradskému
dubu. Stezka vede pralesovitou částí Přírodní památky
Háj Petra Bezruče, vyhlášené v roce 1956 a pojmenované po básníkovi Petru Bezručovi. Jako rezervace bylo
toto území chráněno už za Černínů. V dolní části lemují stezku fascinující nakupeniny obrovských balvanů.
U tzv. Dračí sluje (viz mapka) natáčel režisér Z. Troška
v roce 2019 záběry pro filmovou pohádku Zakleté pírko.
Petrohradský dub
Petrohradský dub se díky svému tisíciletému stáří
a devítimetrovému obvodu kmene řadí k nejstarším
a nejmohutnějším památným stromům v Čechách.
Podle pověsti se u tohoto dubu scházeli ke svým
poradám vůdci selského povstání, které se na petrohradském panství odehrálo v roce 1680. Skončilo
krvavým střetem vzbouřených rolníků s vojenskou
přesilou na nedalekém Mlýnském vrchu u Blatna.
Okolo Petrohradského dubu vede cesta z Petrohradu do
Stebna. Vlevo se jde do Stebna, vpravo do Petrohradu.
Po této cestě se vrátíme zpět k petrohradskému zámku. U hřbitova si ještě prohlédneme neobvyklý pomník
padlých v 1. světové válce ve formě kapličky s reliéfem
Panny Marie Lurdské (pomník stojí vlevo od cesty na
okraji louky) a o několik kroků dál sloup Nejsvětější Trojice. Vycházku zakončíme pohledem přes plot na pěkný
petrohradský zámek s jeho rozlehlým nádvořím a někdejším zahradním pavilonem na konci levého křídla.

