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Rok renesanční šlechty
2017

Rok renesanční šlechty navazuje na úspěšné pro-
jekty Národního památkového ústavu z minulých 
let. Rožmberský rok, Pernštejnský rok, Rok fran-
couzské kultury, Rok pánů z Kunštátu či Lucem-
burský rok připomněly nejvýznamnější aristokratic-
ké a panovnické rody vytvářející po staletí dějiny 
našeho státu. Rok renesanční šlechty symbolicky 
otevře výstava Mars a Venuše na Pražském hradě, 
kde budou návštěvníkům představena zásadní 
umělecká díla z časů císaře Rudolfa II., nacházející 
se ve sbírkách hradů a zámků ve správě Národního 
památkového ústavu. Vrcholy letošní akce budou 
výstava Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský na rene-
sančním zámku Březnice, nová expozice s názvem 
Moravský aristokrat v labyrintu světa na zámku 
v Bučovicích a výstava Poklady zbrojnic státních 
hradů a zámků ve správě Národního památkového 
ústavu ve Východočeském muzeu v Pardubicích. 
Do Prahy se Rok renesanční šlechty vrátí opět na 
konci sezóny, a to výstavou Podoby a příběhy. Port-
réty renesanční šlechty, která nabídne jedineč-
nou kolekci renesančních portrétů a osobních 
předmětů nejvyšší české a moravské šlechty. 
Menší výstavy a kulturní akce k Roku renesanční 
šlechty, které naleznete v tomto kalendáři, připra-
vuje více než třicet dalších hradů a zámků, kde 
zanechala renesance svoje nesmazatelné stopy.

Přebal: Jacob Seisenegger, Vratislav z Pernštejna, kopie, hrad Pernštejn / 
Kateřina Hradecká z Valdštejna, zámek Telč /
Zachariáš a Jáchym z Hradce, zámek Červená Lhota
3: zámek Litomyšl
7: Zaječí sál, zámek Bučovice
8: Bruselský mistr, Útěk do Egypta, hrad Šternberk
10-11: Lucas van Valckenborch, Slavnost v lázních, detail, 
zámek Hrádek u Nechanic
13: Sigmund Elsasser, Kolowratská svatba, detail, zámek Březnice
17: Kaple sv. Barbory, hrad Grabštejn
18: Hodovní síň, detail, hrad Rožmberk
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2. 3. – 30. 4. 
Obrazárna Pražského hradu
Mars a Venuše. Umění manýristických dvorů 
ve sbírkách Národního památkového ústavu
výstava 

29. 3.
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Putování Zlínským krajem za renesancí
přednáška (ÚOP v Kroměříži)

1. 4.
zámek Konopiště
Renesanční hudba v rytířském sále
koncert k zahájení sezóny

1.–2. 4.; 8.–9. 4.; 14.–17. 4.
zámek Litomyšl
V objetí jarní renesance
fl oristická výzdoba a fl oristické objekty 
na nádvoří a v zahradě

12. 4. – 31. 10.
hrad a zámek Jindřichův Hradec
Umění restaurovat. Vzácné tapiserie a textilie 
ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze 
a Národního památkového ústavu
výstava v doposud nepřístupných prostorách 
druhého patra renesančního Adamova stavení 
přibližuje restaurátorské postupy na ukázkách řady 
vzácných tapiserií a textilu z období 16.–19. století

15. 4.
hrad Grabštejn
Mezinárodní den památek a sídel na Grabštejně
speciální prohlídky renesančních interiérů 

14.–17. 4.
zámek Slatiňany
Pokrok nezastavíš!
mimořádné prohlídky běžně nepřístupných částí 
zámku aneb Od renesance do 21. století
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12. 5. – 31. 10.
zámek Opočno
Levoruční dýka
výstava opočenské sbírky levoručních dýk  
ze zámeckého depozitáře 
 
17. 5.
zámek Konopiště
Přeměna gotického hradu Konopiště  
v renesanční sídlo
přednáška
 
20. 5.
zámek Kynžvart
Sluneční hodiny podle Alberta Dürera  
představí Zdislav Šíma, člen Akademie věd
prezentace tisků z 15. a 16. století 
 
26. 5.
zámek Kratochvíle
Otevření renesančního výstavního pavilónu Markéta 
po provedené restaurátorské obnově
obnovený renesanční pavilón se otevře veřejnosti
 
27. 5. – 30. 9. 
zámek Kratochvíle
Výstava ilustrační tvorby Matěje Formana  
v pavilónu Markéta
 
27. 5. 
hrad a zámek Jindřichův Hradec
Zpřístupnění interiérů tzv. zelených pokojů 
v Adamově stavení
otevření unikátních interiérů s obnovenou  
renesanční výmalbou 
 
27.–28. 5.
hrad a zámek Jindřichův Hradec 
Renesance na hradeckém zámku
komentované prohlídky
 
27. 5. – 31. 10.
zámek Březnice
Březnice renesanční a arcivévoda  
Ferdinand II. Tyrolský 
mimořádný prohlídkový okruh  
s audiovizuální prezentací
 
31. 5.
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Kouzlo renesančních zahrad
přednáška (ÚOP v Kroměříži)
 

17. 4. – 31. 10.
hrad Buchlov
Buchlov v době renesance
výstava
 
19. 4.
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Renesance ve světské a církevní architektuře  
na Kroměřížsku
přednáška (ÚOP v Kroměříži)
 
20. 4.
zámek Kratochvíle
William Skakespeare a jeho doba –  
Marná lásky snaha
přednáška překladatele díla W. Shakespeara  
prof. Martina Hilského
 
29.–30. 4. 
zámek Hrubý Rohozec
Víkendové putování za renesancí
prohlídky zaměřené na nejstarší a běžně  
nepřístupné části zámku
 
1. 5. – 31. 10.
zámek Velké Losiny
Slavnostní renesanční tabule
prezentace velké renesanční hostiny  
v hodovním sále zámku
 
3. 5. – 25. 10.
zámek Konopiště
Carpe diem se zámožným rytířem Přechem 
z Hodějova, aneb Výlet do renesančního života
pravidelné středeční večerní prohlídky
 
6. 5.
zámek Kynžvart
Hvězdáři Rudolfa II. – Kepler, Brahe, Galieo
přednáška s doprovodným programem a pozorování 
astronomickými dalekohledy Slunce a Měsíce 
z balkónů Velkého sálu 
 
7.–8. 5.
zámek Slatiňany
Pokrok nezastavíš!
mimořádné prohlídky běžně nepřístupných částí 
zámku aneb Od renesance do 21. století
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od 30. 6.
zámek Bučovice
Moravský aristokrat v labyrintu světa
otevření nové prohlídkové trasy 

červenec – srpen
hrad Rožmberk
Rytířský sál – příběh vepsaný do zdí 
výstava unikátních renesančních předmětů 
ze sbírek uložených v depozitáři doplněná 
digitální projekcí

1. 7. 
zámek Kunštát
Renesanční den s Divadlem Continuo
odpoledne hudebně loutková pohádka, 
večer pouliční pohybové představení

1.–2. 7.
hrad Grabštejn
Renesanční Létohrátky 
tradiční letní festival

5. 7.
zámek Velké Losiny
Renesanční stolování aneb Od ruky k vidličce, 
od korbelu ke skleničce
komentované podvečerní prohlídky s tématem 
renesančního stolování a jídelníčku

5. a 15. 7. 
zámek Březnice
Zaostřeno na renesanci
mimořádné komentované prohlídky 
zámeckých zbrojnic

5.–6. 7.
hrad Točník
Na dvoře císaře Rudolfa
dobová slavnost s alchymisty, Golemem, 
šermíři, kejklíři a tržištěm

červen – říjen
zámek Benešov nad Ploučnicí
Panelová výstava k architektuře saské renesance 
a historie šlechtického rodu Salhausenů

8. 6.
zámek Benešov nad Ploučnicí
Večerní prohlídka s kastelánem
prohlídka zaměřená na život aristokratů 
na renesančním panském sídle

11. 6.
zámek Slatiňany
Pokrok nezastavíš!
mimořádné prohlídky běžně nepřístupných částí 
zámku aneb Od renesance do 21. století 

11. 6. 
zámek Lysice
Il canto del Sud 
koncert tradičních italských zpěvů v rámci 
festivalu Concentus Moraviae 

23. 6. – 31. 12. 
hrad Křivoklát
Žalářník arcivévody Ferdinanda Tyrolského 
aneb Křivoklát za časů paní Filipíny
noční scénické prohlídky (v ohlášených termínech)

24. 6.
zámek Benešov nad Ploučnicí
Renesanční hry, mistrovství renesančního 
šermu a přehlídka renesanční módy
tradiční městské slavnosti slunovratu 
v zámeckém parku a v Dolním zámku

24. 6.
hrad Grabštejn
Svatojánská noc na Grabštejně
kostýmovaná prohlídka hradu

24.–25. 6. 
hrad a zámek Jindřichův Hradec
Renesance na hradeckém zámku
komentované prohlídky

27. 6.; 20. 7.; 26. 7.; 10. 8.; 17. 8. ; 7. 9.
zámek Třeboň
Tance doby renesance
ukázky renesančních tanců 
v dobových kostýmech
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16. 7.
hrad Kunětická hora 
Král na hradě
připomínka návštěvy krále Vladislava Jagellonského 
na Kunětické hoře spojená s pasováním návštěvníků 
na rytíře a dobovým vojenským ležením v areálu

26. 7.
zámek Humprecht
Proč půlměsíc? Šlechtic na cestách 
mezi Východem a Západem
pestrý život Heřmana Černína z Chudenic 
představí v kulisách zámku Humprecht literárně 
hudební pořad sestavený z autentických 
dokumentů a dobové hudby (ÚOP Josefov)

29. 7.
zámek Velké Losiny
Renesanční zámecké slavnosti 
renesanční inscenované příběhy se souboji, 
divadlem, tancem, hudbou a přehlídkou kostýmů

29. 7.
zámek Opočno
Noční prohlídky opočenským zámkem
prohlídky druhého návštěvnického okruhu 
s rozšířeným výkladem o vybraných 
renesančních exponátech 

29. 7. a 26. 8.
zámek Kunštát
Zámecké renesanční soirée aneb 
co přes den nespatříte
večerní kastelánská prohlídka

1.–31. 8.
hrad Buchlov
Renesanční kostýmy a doplňky 
v prohlídkové trase
výstava

3.–14. 8.
zámek Kratochvíle
Kratochvílení 2017 – návrat po 10 letech
slavná plenérová představení Divadla Continuo 
na hladině vodního příkopu zámku

5.–6. 8.
hrad Bouzov
Bouzovský mumraj
jarmark s celodenním renesančním programem 
pro děti i dospělé

6. 7.; 19. 7.; 9. 8.; 16. 8.
zámek Velké Losiny
Večerní prohlídky s ukázkou benátského karnevalu
prohlídky s tanečním vystoupením

6. 7.
zámek Třeboň
Renesance nejen v Třeboni
hudebně dramatické pásmo přibližující život, 
vědu a umění v době renesance

9. 7. a 23. 7. 
zámek Slatiňany
Pokrok nezastavíš!
mimořádné prohlídky běžně nepřístupných částí 
zámku aneb Od renesance do 21. století

11. 7. a 15. 8. 
zámek Benešov nad Ploučnicí
Po stopách renesance
speciální prohlídka zaměřená na architekturu 
zámeckého areálu a na s ním spojené 
šlechtické rody

15. 7.
zámek Opočno
Z měšťana velmožem, z bastarda diktátorem
přednáška o možnostech majetkového 
a politického vzestupu na přelomu středověku 
a novověku na vybraných příkladech

15. 7.
hrad Šternberk
Podvečerní prohlídky s renesanční hudbou
kostýmované prohlídky hradu s vokálním 
vystoupením chrámového sboru

15. a 22. 7
hrad Grabštejn
Večerní prohlídky se svatou Barborou
prohlídky s renesanční tématikou 
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26. 8.
zámek Březnice
Hradozámecká noc – Hvězda mého života
renesanční večer – hudebně literární pásmo o osudo-
vé lásce Ferdinanda II. Tyrolského a Filipíny Welserové

26. 8. 
zámek Lysice
Hradozámecká noc – renesanční a ohnivá
netradiční prohlídky zámku

26. 8.
hrad Nové Hrady
Hradozámecká noc v duchu renesance
noční prohlídky hradu s průvodci 
v historických kostýmech

26. 8.
zámek Konopiště
S komtesou Janesou do renesančních 
zákoutí a tajemství
Hradozámecká noc na Konopišti

26. 8.
hrad Grabštejn
Hradozámecká noc na Grabštejně aneb 
je třeba zabít Valdštejna!
prohlídky věnované nejznámějšímu majiteli 
hradu – Albrechtu z Valdštejna

26. 8.
zámek Kratochvíle
Hradozámecká noc – In silentio et spe…
V tichu a naději…
tichý i nadějný večer v zahradě ráje

26. 8. a 22. 9. 
hrad a zámek Bečov nad Teplou
Do Bečova za Pluhem s Pouličním divadlem 
Viktora Braunreitera
dramatické zpracování renesančního 
období na Bečově

5.–6. 8.
hrad Šternberk
Víkend v renesančních kostýmech
bohatý víkendový program s exkluzivní módní 
přehlídkou a půjčovnou renesančních kostýmů

6. 8. a 20. 8. 
zámek Slatiňany
Pokrok nezastavíš!
mimořádné prohlídky běžně nepřístupných částí 
zámku aneb Od renesance do 21. století

10. 8.; 16. 8.; 22. 8.
zámek Třeboň
Životem renesančního šlechtice Petra Voka
významné okamžiky v životě Petra Voka 
v podání herců v dobových kostýmech

12.–13. 8.
hrad a zámek Jindřichův Hradec
Renesance na hradeckém zámku
komentované prohlídky

12.–13. 8.
zámek Kynžvart
Hvězdný piknik
sobotní noční pozorování meteorického roje 
Perseid, Saturnu a poslední čtvrti Měsíce 
astronomickým dalekohledem

12. 8. a 26. 8.
zámek Litomyšl
Gurmánské prohlídky
nahlédnutí do luxusu aristokratické kuchyně 
spojené s ochutnávkou pokrmů dle historických 
receptů 

26. 8.
zámek Náměšť nad Oslavou
Hradozámecká noc
speciální prohlídky, mimořádně otevřené běžně 
nepřístupné prostory zámku, výstava Bible 
kralické, výstava renesančních květinových 
dekorací, koncert renesanční hudby, ohňostroj 
v zámeckém parku

26. 8.
hrad Šternberk
Renesanční Hradozámecká noc
noční prohlídky s historickými tanci 
a šermířskými souboji
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24. 9.
hrad a zámek Jindřichův Hradec
Slavnosti Adama Václava Michny z Otradovic
koncert renesanční hudby
 
27. 9.
zámek Konopiště
Renesanční zbroj ve sbírkách zámku Konopiště
přednáška 
 
30. 9. 
hrad Křivoklát
Koncert pro císaře Rudolfa
scénicky pojatý koncert ze skladeb  
Claudia Monteverdiho provedený  
před císařem Rudolfem II.
 
30. 9.
zámek Březnice
Claudio Monteverdi: Ballo delle ingrate –  
Tanec ztracených 
koncert renesanční hudby
 
13. 10. – 4. 3. 2018 
Národní galerie, konírna Šternberského paláce
Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty
výstava renesančních portrétů a osobních  
předmětů nejvyšší české a moravské šlechty
 
15. 10. 
zámek Slatiňany
Pokrok nezastavíš!
mimořádné prohlídky běžně nepřístupných částí 
zámku aneb Od renesance do 21. století 
 
18. 10.
zámek Konopiště
Význam Hodějovských pro Konopiště a okolí
přednáška

19. 10.  
Praha – Akademie věd České republiky
Móda a oděv doby renesance
konference
 
20. 10.
zámek Kynžvart
Johannes Kepler očima Jiřího Grygara
rudolfínská astronomie v kontextu  
moderních poznatků

2. 9.
hrad Buchlov
Co vonělo z renesanční hradní kuchyně
speciální prohlídky zaměřené na renesanční 
gastronomické zážitky 
 
9. 9.
zámek Opočno
Renesanční móda napříč Evropou
přednáška
 
9.–17. 9.
hrad a zámek Jindřichův Hradec
Renesance na hradeckém zámku
komentované prohlídky
 
10. 9.
zámek Kratochvíle
Pouť v zahradě
den k uctění svátku renesančního kostela  
Narození Panny Marie
 
14. 9. 
hrad a zámek Jindřichův Hradec
Život na jindřichohradeckém zámku  
v 16. a 17. století 
přednáška 
 
14. 9.
Květná zahrada v Kroměříži
Renesance ve světské a církevní architektuře  
na Kroměřížsku
přednáška (ÚOP v Kroměříži)
 
16. 9.
zámek Opočno
Pivní „války“
přednáška o ekonomické důležitosti pivní produkce 
v českých zemích, boji mezi městy a šlechtou  
o právo várečné a podobě raně novověkých 
šlechtických pivovarů
 
16.–17. 9.
zámek Hrubý Rohozec
Víkendové putování za renesancí
prohlídky zaměřené na nejstarší a běžně  
nepřístupné části zámku
 
17. 9. 
zámek Slatiňany
Pokrok nezastavíš!
mimořádné prohlídky běžně nepřístupných částí 
zámku aneb Od renesance do 21. století



1. 4. – 29. 10. 
zámek Litomyšl
Všechny barvy renesance
fotografická soutěž
 
26.–28. 4.; 2. 6. 
Český Krumlov (ÚOP České Budějovice)
Renesance v Krumlově aneb Spěchej pomalu  
za trubačem a medvědem
didaktický program v terénu pro žáky  
a studenty základních a středních škol 
 
duben – září 
zámek Kratochvíle
Objevování renesanční zahrady zámku Kratochvíle
vzdělávací program pro školy a rodiny s dětmi
 
červenec – srpen (vybrané úterky)
zámek Vimperk
Poznej renesanční zahradu!
program pro rodiče s dětmi od 3 do 10 let,  
při kterém atraktivním způsobem celá rodina  
tráví čas v zahradách a poznává podoby  
renesančních zahrad
 
červenec – srpen (vybrané středy)
zámek Vimperk 
Objev sál, vytvoř sgraffito!
netradiční prohlídka, při které návštěvníci sledují 
proměny jednoho křídla Dolního zámku. Součástí  
je také dílna, kde si zkusí každý účastník vytvořit 
vlastní sgraffito
 
červenec – srpen (vybrané čtvrtky)
zámek Vimperk
Postavíš zámek?
zábavná úkolová hra pro rodiny s dětmi od 6 let 
a všechny dospělé, kteří chtějí zkusit odlišný  
způsob objevování zámku a jeho historie

Speciální akce 
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27. 10.
zámek Březnice
Cti otce svého a miluj ženu svou
příběh tajné svatby – literární večer s ukázkami 
z románu Antonína Polácha o životě Ferdinanda II. 
Tyrolského a jeho vztahu s Filipínou Welserovou
 
28. 10.
hrad Nové Hrady
Podzimní hradní Novohradské slavnosti
tradiční akce – letos zasvěcená době renesance
 
1. 11. 2017 – 4. 3. 2018
Východočeské muzeum v Pardubicích
Poklady zbrojnic státních hradů a zámků  
ve správě Národního památkového ústavu
výstava vznikla jako součást výzkumného  
projektu NAKI DF13P01OVV020
 
8. 11.
zámek Konopiště
Konopiště proti Habsburkům 
speciální prohlídka v den výročí bitvy na Bílé Hoře
 
23. 11.
Květná zahrada v Kroměříži
Putování Zlínským krajem za renesancí
přednáška (ÚOP v Kroměříži)
 
2. 12.
hrad Grabštejn
Vánoce na Grabštejně
vánoční slavnosti s kostýmovanými průvodci, 
doprovodným programem, stánky a Českou  
mší vánoční 

14. 12.
Květná zahrada v Kroměříži
Kouzlo renesančních zahrad 
přednáška (ÚOP v Kroměříži)
 
15. 3. 2018 – 2. 4. 2018
zámek Litomyšl
Renesance v Litomyšli
květinová výstava k 450. narozeninám  
litomyšlského zámku (1568–2018)  
v renesančních sálech



1.–9. 4.
zámek Bučovice
Květiny v renesanci

8.–17. 4.
zámek Třeboň
Amarylis ve společnosti květin renesance

13.–21. 5.
hrad Veveří
Květina z vody zrozená

27. 5. – 4. 6. 
zámek Kratochvíle
V tichu a naději…

9. –11. 6.
zámek Telč
Květiny pro zámeckou paní Kateřinu

17.–25. 6.
hrad a zámek Jindřichův Hradec
Květiny od renesance k romantismu

29. 6. – 6. 7.
zámek Bučovice
Květiny na renesanční tabuli

23.–27. 8.
hrad Rožmberk
Květy na nebi renesance 

26.–27. 8.
zámek Náměšť nad Oslavou
Šalomounova lilie

23. 9. – 1. 10.
hrad Pernštejn
Podzim na Pernštejně v barvách renesance
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