Zamek Królewski w Bobolicach
Powstał prawdopodobnie około 1350-1352 roku, za panowania króla Kazimierza Wielkiego
Zbudowany jest w stylu gotyckim świadczą o tym grube mury, małe okna, strzeliste wieże.
Zrekonstruowany w latach 2001-2011
Zamek usytuowany na stromym skalistym wzgórzu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej,
na zachód od wsi Bobolice.
Autor zdjęcia: Honorata Koźmińska
Zespół zamkowy w całości zbudowany z łamanego kamienia wapiennego z dodatkiem cegły,
wyrasta z wapiennej skały.
Tworzą go dwie cylindryczne baszty
dwukondygnacyjna główna bryła zamku.
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Bryła główna zbudowana jest na planie nieregularnego trapezu.
Na każdej kondygnacji rzędy małych okien.
pomiędzy nimi na pierwszej kondygnacji drewniany wykusz. To wystający z lica elewacji
fragment budynku, poszerzający wnętrze.
Z lewej fragment zadaszonego tarasu.
Dwuspadowy dach części głównej kryty jest dachówką podobnie jak stożkowate dachy baszt.
Od północy nad bryłą główną góruje baszta czterokondygnacyjna z jednym oknem na każdej
z kondygnacji.
Od południa trzykondygnacyjna o bliźniaczym wyglądzie.
Przed zespołem zamkowym mur obronny. Zwieńczony prostokątnymi zębami, tzw. blankami.
Z lewej w obrębie muru obronnego taras obserwacyjny lub widokowy.
Łączy się z basztą bramną, zbudowaną na planie czworokąta.
W jej części środkowej duży półkolisty otwór bramny.
Nad nim jedno okno.
Dach czterospadowy, tzw. namiotowy, kryty gontem.
Przed basztą sucha fosa. Nad nią drewniany most.

Zamek był warownią, należał do systemu obronnego zachodniej granicy państwowej
Królestwa Polskiego, należał do zespołu fortyfikacji zwanych Szlakiem Orlich Gniazd.

Wskutek wielu wojen oraz zaniedbań kolejnych właścicieli zamek został bardzo zniszczony
i do czasów współczesnych przetrwały jedynie ruiny oraz górna część warowni.
W XIX wieku w podziemiach zamku odnaleziono ogromny skarb. Z Bobolicami wiąże się
wiele legend.
W 2001 roku obecni właściciele - rodzina Laseckich – podjęli się odbudowy zamku.
Ta rekonstrukcja odbiła się szerokim echem w mediach światowych.
W 2012 roku zamek znalazł się w gronie 32 nominowanych do Konkursu “Siedem nowych
cudów Polski” przez miesięcznik National Geographic Travel.

