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(řazeno podle krajů)
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PRAHA
Chvalský zámek
www.chvalskyzamek.cz

Hradozámecká noc: pohádka Šípková Růženka 
v podání Víti MARČÍKA na zámeckém nádvoří 
i komentované prohlídky s princezninou chůvou 
| od 18 do 22 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, pro-
hlídky běžně nepřístupných prostor, divadelní vystoupe-
ní (mimo prohlídky)

Letošní Hradozámecká noc nabídne program pro celou rodinu:

19 h: Pohádka Šípková Růženka na zámeckém nádvoří, origi-
nální divadelník z jihočeských Drahotěšic Víťa Marčík ode-
hraje pro děti i dospělé netradiční představení na tradiční 
téma. Nudit se nebude žádný, to si pište!

18–22 h: Komentované prohlídky s princezninou chůvou, 
která povypráví, kterak to bylo s Růženkou, zavede k prin-
ceznině kolébce i na půdu či do sklepení. Provede zbrusu 
novou výstavou Chaloupka na vršku. Komentované pro-
hlídky s chůvou, co má srdce na dlani, začínají vždy v celou 
hodinu, poslední prohlídka ve 21 h.

18–22 h: Prohlídky bez průvodce; máte-li pro strach udělá-
no, můžete se na prohlídku zámku i výstavy vydat sami bez 
průvodce.

Vstupné:

• Jen divadlo: jednotné vstupné 100 Kč / osoba 

• Večerní prohlídka bez průvodce: 
Dospělí 90 Kč / děti + studenti + senioři + ZTP/P 60 Kč / 
rodinné vstupné (2 rodiče + až 3 děti) – 250 Kč

• Divadlo + prohlídka bez průvodce:
Dospělí 160 Kč / děti + studenti + senioři + ZTP/P 120 Kč / 
rodinné vstupné (2 rodiče + až 3 děti) – 490 Kč 

• Komentovaná prohlídka se zámeckou komornou:
Dospělí 120 Kč / děti + studenti + senioři + ZTP/P 80 Kč / 
rodinné vstupné (2 rodiče + až 3 děti) – 350 Kč

• Komentovaná prohlídka se zámeckou komornou + divadlo:
Dospělí 190 Kč / děti + studenti + senioři + ZTP/P 150 Kč / 
rodinné vstupné (2 rodiče + až 3 děti) – 550 Kč

Rezervace vstupenek je možná

http://www.chvalskyzamek.cz/udalost/hradozamecka-noc-na
-chvalskem-zamku-pohadka-sipkova-ruzenka-v-podani-viti-
marcika-na-zameckem-nadvori-i-komentovane-prohlidky-s-
princezninou-chuvou/

zámek Slovanka
https://www.facebook.com/Nazamecku1/

Pro více informací navštivte facebook zámku.

Valdštejnský palác a Valdštejnská 
zahrada v Praze
www.senat.cz

Hradozámecká noc v sídle Senátu 
| od 18 do 22 hodin
noční prohlídky, hudební program / festival

V rámci Hradozámecké noci 2019 se sídlo Senátu v sobotu 
31. srpna otevře veřejnosti netradičně ve večerních hodi-

nách. Do barokního komplexu Valdštejnského paláce se 
zahradou budou moci návštěvníci zavítat až do 22 h. Těšit 
se mohou mimo jiné i na speciální komentované prohlídky 
„Tajemství Valdštejnské zahrady“. 

Vstup zdarma. Bez rezervace, akce otevřená veřejnosti.

Zahrady pod Pražským hradem
www.palacove-zahrady.cz

Hradozámecká noc 2019 
| od 15 do 22 hodin
noční prohlídky, komentované prohlídky, historický šerm 
a lukostřelba, možnost občerstvení

Zažijte netradiční prohlídky Zahrad pod Pražským hradem 
s nočním nasvícením zahrad a komentované prohlídky za-
hrad s průvodcem. Ukázky historického šermu, chladných 
zbraní, lukostřelby s možností si lukostřelbu vyzkoušet. 
Nabízí se možnost občerstvení.

Vstupné: plné 100 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 270 Kč

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Březnice
www.zamek-breznice.cz

Divadlo Geisslers Hofcomoedianten
| od 19 do 22 hodin
divadelní představení na nádvoří a v okolí zámku 

Geisslers Hofcomoedianten je divadelní soubor, který ve 
své tvorbě propojuje staré tradice s živým současným diva-
dlem. Jeho členové se inspirují barokním divadlem. K téma-
tům přistupují s autorskou svobodou, mísí původní s novým, 
vzletné s přízemním, činohru, zpěvohru, loutkohru i tanec. 

Večer budou uvedeny dvě hry Jedem s medem (vhodné pro 
děti) a V borůvčí (vhodné od 15 let).

Vstupné: plné 130 Kč
Rezervace a internetový prodej: 
http://npuvstupenky.colosseum.eu/breznice/list

https://www.zamek-breznice.cz/cs/akce/44294-hradozamec-
ka-noc-na-zamku-breznice-divadlo-geisslers-hofcomoedian-
ten

hrad Český Šternberk
www.hradceskysternberk.cz

Na návštěvě u Terezie Sternbergové, L. P. 1859
| od 19 do 23 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, malý 
koncert dobové hudby

Letošní Hradozámecká noc nás přenese nazpět o sto šede-
sát let do roku 1859, kdy na Českém Šternberku tráví léto 
Terezie hraběnka ze Sternberga se svými pěti dětmi. Hra-
běnka Terezie povypráví návštěvníkům, jaké to je být vysoce 
postavenou šlechtičnou v rakouské monarchii v 19. století, 
jak se jí žije v manželském svazku s jejím milovaným Zdeň-
kem hrabětem ze Sternberga i o tom, jak vychovávají svých 
pět dětí.
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Možná nahlédne také do budoucnosti, aby zhodnotila, jak 
se o rodové panství stará její pravnuk Zdeněk Sternberg 
v roce 2019.

Historickou atmosféru navodí malý koncert dobové hudby 
na nádvoří.

Prohlídky začínají každých 10–15 minut od 19.10 do 2 h.

Vstupné: plné 180 Kč, snížené 130 Kč

Rezervace vstupenek je nutná.

http://www.hradceskysternberk.cz/novinky/#55

zámek Dobříš
www.zamekdobris.cz

Hradozámecká noc na zámku Dobříš 
| od 19 do 22 hodin
noční prohlídky

Večerní a noční prohlídky zámku vás zavedou do zámeckých 
komnat, které budou zdobit svatební šaty a ostatní svatební 
doplňky Nikoly Melicharové. Bát se určitě trošku budete při 
legendách a pověstech z okolních brdských lesů, které vám 
průvodce poví na zámecké půdě - čekají na vás totiž vodníci, 
čerti a ostatní tajemné bytosti.

Vstupné: jednotné 150 Kč, rodinné 400 Kč

Možnost rezervace lístku.

https://zamekdobris.cz/cs/zamek-dobris/kulturni-program

zámek Hořovice
www.zamek-horovice.cz

Hradozámecká noc 
 | od 19 do 23 hodin
noční prohlídky

Užijte si prohlídku interiérů zámku vlastním tempem bez 
průvodce a zažijte neopakovatelnou noční atmosféru zámku 
v romantickém období pozdního léta.

Vstup do zámku bude od 19 h, nejpozději do 22.30 h. 
Ve 23 h bude zámek uzavřen.

Vstupné: jednotné 100 Kč

Rezervace není nutná.

https://www.zamek-horovice.cz/cs/akce/10656-hradozamec-
ka-noc-2019-na-zamku-v-horovicich

hrad Karlštejn
www.hradkarlstejn.cz

Hradozámecká Noc na Karlštejně
| od 19 do 23 hodin
netradiční prohlídky hradu a bohatý program na nádvoří 

Karlštejnem vlastním tempem, večerní kaple svatého Kříže, 
promítání muzikálu Noc na Karlštejně a mnoho dalšího

Další možnost prožít Noc na Karlštejně se nabízí právě na 
Hradozámeckou noc, kdy se otevírá nejen I. okruh, ale i kap-
le svatého Kříže. Prohlídky I. okruhu budou bez průvodce, 
večerní kaple sv. Kříže za doprovodu průvodce, zajištěno 
bude bohaté občerstvení a v neposlední řadě tradiční pro-
mítání fi lmu Noc na Karlštejně a možná dojde i na ohňovou 
show. 

Vstupné: I. okruh plné 210 Kč, snížené 150 Kč; Kaple svatého 
Kříže plné 250 Kč, snížené 150 Kč

Rezervace je nutná na kapli svatého Kříže.

https://www.hrad-karlstejn.cz/cs/akce/15440-hradozamecka-
noc-na-karlstejne

zámek Konopiště
www.zamek-konopiste.cz

Hradozámecká noc na Konopišti 
v Růžové zahradě 
| od 19 do 23.45 hodin
noční kostýmované prohlídky, prohlídky běžně 
nepřístupných prostor, hudební program, tematická

Hradozámecká noc na Konopišti ukáže to nejlepší, co Ko-
nopiště nabízí. Program nabídne dvě nejoblíbenější večerní 
prohlídky, Tajemství Konopiště s komtesou Janesou, nezapo-
meneme na speciální prohlídku sbírky zbraní, včetně souborů, 
které nikdy jindy k vidění nejsou. Na děti čeká v předhradí 
a na hradě plno her i zajímavých poznatků ze života v dávné 
historii. Pokud se návštěvníci chtějí jen tak projít venku za pů-
sobivého nočního osvětlení, v Růžové zahradě a ve sklenících 
najdou příjemnou atmosféru a rozkvetlé záhony růží.

• Večerní prohlídka „Moc a sláva – Rudolf první, melancho-
lický a poslední“ patří třem slavným členům habsburského 
rodu jménem Rudolf, kteří jsou spojeni s Konopištěm 
překvapivými souvislostmi. Můžete se těšit na středověk, 
alchymii i mayerlingskou tragédii. Vstupné 300 Kč

• Večerní prohlídka „Žofi e – milovaná žena následníka trů-
nu“ vás zavede do západního křídla zámku a seznámí vás 
s krásným příběhem lásky, který se na Konopišti odehrál. 
Vstupné 300 Kč

• S komtesou Janesou se opět dostanete do prostor, které 
jsou běžně nepřístupné, a poutavým způsobem se seznámí-
te s nejstarší historií Konopiště. Vstupné 250 Kč

• Během hradozámecké noci se můžete exkluzivně věnovat 
pouze vzácné sbírce zbraní –  otevřena bude zbrojnice, 
depozitář palných zbraní, palcátovna a prachovnice s bal-
konem. Vstupné 220 Kč

• Pro děti jsou připraveny pohádkové prostory, výstava 
„V předhradí a na hradě“, cesta tajemným lesem a setkání 
s lesními bytostmi. Vstupné 140 Kč

• Růžová zahrada a skleníky v slavnostním nasvícení zvou na 
zajímavý letní program. Vstupné 50 Kč

Rezervace doporučena na tel. 317 721 366 nebo e-mailu ko-
nopiste@npu.cz

https://www.zamek-konopiste.cz/cs/akce/15452-hradozamec-
ka-noc-na-konopisti-a-v-ruzove-zahrade

hrad Krakovec
www.hrad-krakovec.cz

Hradozámecká noc na Krakovci 
| od 18.30 hodin
prohlídka s kastelánem, hudební program, čtení

Na Krakovci letošní program hradozámecké noci odstartuje 
v 18.30 h prohlídka, kterou vás provede sám pan kaste-
lán. Následovat bude koncert Jany a Markéty Hejdových 
a zahraje vám i kapela JanyDeNany. Těšit se můžete také 
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na tajemné čtení o bosorkách, čarodějnictví, léčitelkách 
a bylinkářkách doprovázené autorskou hudbou, improvizací 
a zvukovými efekty.

Vstupné: plné 130 Kč, snížené 90 Kč, děti do 6 let mají 
vstupné zdarma

hrad Křivoklát
www.hrad-krivoklat.cz

Lucemburkové na Křivoklátě 
u příležitosti výročí úmrtí Václava IV. 
| od 20 do 24 hodin
noční oživené prohlídky, divadlo, hudba

Jedinečné noční scénické prohlídky vás přenesou do časů 
minulých a připomenou 600. výročí úmrtí Václava IV. V 
prostorách hradu, v doprovodu průvodce, potkáte osobnosti 
českých dějin – Jana Lucemburského, Elišku Přemyslovnu, 
Karla IV., Zikmunda a mnohé další. Zážitek zpříjemní dobová 
hudba na Dolním nádvoří. Přijďte a užijte si atmosféru noční-
ho královského hradu!

Vstupné: 200 Kč

Rezervace je možná na čísle 313 558 440.

zámek Loučeň
www.zamekloucen.cz

Hradozámecká noc na zámku Loučeň 2019
| od 16.30 do 6 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, 
prohlídky běžně nepřístupných prostor, fi reshow

Letošní ročník Hradozámecké noci na zámku Loučeň se 
koná poslední srpnovou sobotu (31. 8. 2019) a přinese již 
tradičně pestrý koktejl těch nejlepších prohlídek z naší 
zámecké nabídky non-stop až do rána. Můžete se těšit na 
prohlídky s pohádkou „Císařovy nové šaty“, čokoládovou, 
aristokratickou, prohlídky s Bílou paní nebo kněžnou Marií, 
speciální prohlídku „Celým zámkem od půdy až po sklep“ či 
„Za tajemstvími loučeňského zámku“. Proběhnou i tradiční 
prohlídky sklepení s čarodějnicí Ethel Koštětovou či Gertrů-
dou Krákavou.

Vstupné: prohlídka 200 Kč; Čokoládová prohlídka 240 Kč; 
každá další zakoupená prohlídka (druhá, třetí, atd.) je pouze 
za 40 Kč; prohlídka sklepení 60 Kč

Rezervace vstupenek je možná.

https://www.zamekloucen.cz/a/hradozamecka-noc

zámek Mělník
www.lobkowicz-melnik.cz

Netradiční večerní prohlídka 
na zámku Mělník s vůní historie 
| od 19 do 24 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, 
degustace zámeckých vín

Noc plná historie na zámku Mělník. Jedinečná možnost na-
vštívit sídlo český královen v nočních hodinách s odborným 
výkladem zámeckých průvodců. V jednotlivých zámeckých 
komnatách se setkáte s významnými postavami z české 
historie, poslechnete si dobovou hudbu a ochutnáte nápoj 
králů ze zámecké produkce Chateau Mělník.

Vstupné: plné 200 Kč, snížené 100 Kč, rodinné (2+1) 400 Kč

Možnost rezervace lístku na tel: 315 622 121 nebo e-mail: 
rezervace@lobkowicz-melnik.cz.

Vstupné: plné 200 Kč, snížené 100 Kč, rodinné 500 Kč

Rezervace vstupenek je možná.

zámek Mnichovo Hradiště
www.zamek-mnichovohradiste.cz

Setkání panovníků Svaté aliance v roce 1833
| od 20 do 21.30 hodin
noční oživené prohlídky, divadlo, historický tanec a šerm

Zažijte oživené prohlídky se scénkami z historie zámku 
v autentických interiérech. Jejich tématem bude setkání 
evropských panovníků Svaté aliance v roce 1833 s novou 
scénkou o věhlasném rodáku baronu Františkovi Kollerovi 
a jeho vztahu k Valdštejnům, k císařskému dvoru a zámku 
Mnichovo Hradiště.

Účinkují profesionální herci Petr Mikeska a Pavlína Jurková 
a soubor historického tance Salome a Tempus Fugit a his-
torické hudby Fremitus Aetheris.

Vstupné: jednotné 200 Kč

Rezervace je doporučena.

https://www.zamek-mnichovohradiste.cz/cs/akce/19159-hra-
dozamecka-noc-na-statnim-zamku-mnichovo-hradiste

zámek Mníšek pod Brdy
www.zamek-mnisek.cz

Královna Elsa a křišťálové srdce 
| od 14 do 19.30 hodin
divadelní představení od 14 h, 
zábavné prohlídky pro rodiny s dětmi od 15 h

Nová dobrodružství královny Elsy v komnatách mníšeckého 
zámku. 

Záhady a tajemství slavných v průběhu věků 
| od 20 do 23.55 h
country kapela Na boso od 20 h, ve 21 h Ohňostroj

Vstupte do světa slavných osobností a zjistěte, jaký máte od-
had. Co skrývala hrobka hrabat z Unverthu? Komu patřil po-
klad nalezený v polovině 19. století? Tajemství tanečnice Es-
ter nebo Brdský čarostřelec vás pobaví svými osudy. Můžete 
hádat nebo se hezky bát při netradiční prohlídce zámkem. 

Vstupné: plné 165 Kč, snížené 105 Kč

Rezervace je doporučena.

zámek Radim
zamek-radim.cz

Renesanční noc na zámku Radim  
| od 18 do 24 hodin
speciální kostýmované prohlídky, divadelní vystoupení 
(mimo prohlídky), dobová kuchyně / občerstvení

Od 18 do 23 h začínají každou půlhodinu noční prohlídky 
zámku Radim. Tématem je život na zámku v době rene-
sance – hospodaření, právo, vězeňství, zbraně, život pána 
a paní, výchova dětí, laboratoř alchymisty, všednodenní 
i sváteční provoz kuchyně, zábava – vše v podání živé osád-
ky komnat i sklepení v dobových kostýmech. Těší se na vás 
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tanečníci, šlechtici, hudebníci, zbrojnoši i kuchařky. Otevřená 
bude i zámecká kavárna. Od 14 h a 16 h se koná v  zámec-
kém parku interaktivní divadelní představení pro děti „Jak se 
Janek nemohl rozhodnout“.

Vstupné: plné 160 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 380 Kč

Rezervace vstupenek je možná.

http://zamek-radim.cz/aktuality/

klášter Sázava
www.klaster-sazava.cz

Den a noc u svatého Prokopa v Sázavě
| od 10.30 do 24 hodin
denní zážitkový program nejen pro rodiny s dětmi – Ar-
cheoden, večerní přednáška s 3D archeologickými modely 
a noční prohlídky s hudbou pro všechny věkové kategorie

Přijďte poslední srpnovou neděli do Sázavského kláštera 
prožít pestrý den: Od 10.30 h do 17.30 h vás čeká v nově ote-
vřené lesní mariánské zahradě tzv. ARCHEODEN (v případě 
deště sklepení nad řekou Sázavou) – vyzkoušíte si práce 
i zábavné činnosti našich středověkých nebo pravěkých 
předků na „vlastní kůži“. Od 18.30 h v refektáři kláštera vám 
představí Jiří Šindelář 3D modely v archeologii a zodpoví 
všechny všetečné otázky, které mu budete klást. Od 20 h 
* 21.30 h * 23 h můžete prožít klidnou prohlídku v nočním 
hávu  s gotickou hudbou nejkrásnějšími prostorami Sá-
zavského kláštera.

Vstupné: Archeoden: plné individuální: 60 Kč; rodinné: 140 Kč 

Přednáška s 3D archeo modely: do 15 let zdarma; od 15 let 20 Kč

Noční prohlídky s gotickou hudbou: plné 120 Kč; 
snížené 90 Kč; rodinné 300 Kč

Možnost rezervace na sazava@npu.cz.

https://www.klaster-sazava.cz/cs/akce/42676-sazavsky-klas-
ter-hradozamecka-noc-aneb-noc-u-svateho-prokopa-2019

zámek Stránov
www.zamekstranov.cz

Hradozámecká noc na Stránově
| od 19 do 22 hodin
noční prohlídky, prohlídky běžně nepřístupných prostor

Večerní a noční prohlídky interiérů zámku od 19 h 20 h a 21 h. 
Těšit se můžete na trochu historie, trochu fi kce, ale hlavně na 
spousty zábavy a prohlídku i jindy nepřístupných prostor zámku 
Stránov a kostela sv. Václava, který je v předzámčí. Navštívit 
můžete také naši zámeckou kavárnu s domácími zákusky a pra-
ženou kávou jen pro vás. 

Vstupné: plné 170 Kč, snížené 120 Kč, rodinné vstupné 2+2: 400 Kč

Možnost rezervace lístku.

hrady Točník a Žebrák
www.hrad-tocnik.cz, www.hrad-zebrak.cz

Hradozámecká noc 2019
| od 20 do 1 hodin
večerní a noční prohlídky na hradě Točníku

Hrad Točník bude otevřen od 19 h do 1 ho po půlnoci.

Volné prohlídky po celou dobu. Baterky s sebou. 

Prohlídky s průvodcem ve 20 h a 23 h.

Ve 21 h divadelní představení uskupení OLD Stars, titul hry 
bude upřesněn.

Vstupné: plné 90 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 230 Kč, děti do 
6 let vstup zdarma 

Rezervace není třeba.

tvrz Vyšehořovice
www.vysehorovickatvrz.cz

Hradozámecká noc na tvrzi
| od 18 do 22 hodin
noční prohlídky, hudební program / festival, fi reshow

V rámci večerního programu na tvrzi se můžete zúčastnit pro-
hlídky tvrze s průvodcem od 18 h, následovat bude cca v 19 h 
koncert vyšehořovických rockových skupin a v 21 h ukončí 
program Fire show skupiny ILUSIAS. Během akce bude k dis-
pozici občerstvení a na dětské návštěvníky bude čekat malé 
překvapení.

Vstupné: dobrovolné

Rezervace není třeba.

zámek Zruč nad Sázavou
www.zamek-zruc.cz, www.mesto-zruc.cz

Hradozámecká noc na zámku 
ve Zruči nad Sázavou 
| od 17 do 21 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, 
letní kino

Přeneste se s námi poslední srpnovou noc do pohádky. Na 
zámku ve Zruči nad Sázavou potkáte známé i neznámé po-
hádkové postavy. Budete mít i možnost prověřit svou byst-
rou mysl. Na nádvoří můžete také otestovat svou zdatnost 
při zdolávání různých úkolů. To vše pak zakončí promítání 
v letním kině.

Vstupné: plné 70 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 190 Kč

Možnost rezervace vstupenek.

https://www.zamek-zruc.cz/udalosti/hradozamecka-noc-
31-srpna-2019

zámek Žleby
www.zamek-zleby.cz

BÝT ČI NEBÝT? Aneb 
„Kdo chce s lidmi (vlky) býti, musí s nimi…“ 
| od 19 do 22 hodin
noční oživené prohlídky - představení

Co má dělat čert ve světě lidí, kteří se bojí úplně jiných věcí, 
jen ne čerta? A co vodník v krajině znečištěných a vysy-
chajících rybníků i řek, ve kterých se nikdo nekoupe, a tudíž 
jeho hrníčky na dušičky zejí prázdnotou? Co má dělat chu-
dák bludička, když mladí už nechodí do lesa?

A tak se nadpřirozené bytosti rozhodnou, že to tak nenechají. 
Založí Strašidelnou unii, zvolí si své vedení a uspořádají straši-
delný sněm, na němž chtějí rokovat, co dělat dál. Vzdát se svých 
výhod a stát se lidmi? Nebo to zkusit hrát tak nějak napůl?

Pojďte s námi strávit večer se strašidly a jejich problémy - ony 
totiž nejsou zdaleka jen jejich…
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Vstupné: jednotné 350 Kč

Rezervace nutná na +420 327 398 121, nebo zleby@npu.cz.

https://www.zamek-zleby.cz/cs/akce/41653-nocni-prohlidky
-predstaveni-na-zamku-zleby

JIHOČESKÝ KRAJ
zámek Červená Lhota
www.zamek-cervenalhota.eu

Zámecák. Cák! Cák! Cák! – O Zámeckém rybníce 
a vodě v kajině 
Noční prohlídky, Hudební program/ festival, Přednášky, Díl-
ny a workshopy

• Dětská vodní výtvarná dílna.

• Dva oskarové příběhy. Milostný příběh lhoteckých labutí 
Oskara a Káči a Flétnová skladba Mathiase Maute: Oskar 
(vystoupení žáků ZUŠ Sezimovo Ústí). 

• Plavba na osvětlených pramicích. 

• Prohlídka zámku bez průvodce. 

• Co vydalo rybniční bahno: prezentace archeologických 
nálezů z odbahnění. 

• Přednáška Davida Pitharta o vodě v krajině.

• Prezentace časosběrného záznamu z odbahnění Zámecké-
ho rybníka. (Hudebně doprovází soubor Soufl e.) 

Více informací se dozvíte na webových stránkách zámku 
Červená Lhota.

zámek Dačice
www.zamek-dacice.eu

Noční prohlídky na dačickém zámku 
noční prohlídky, prohlídky běžně nepřístupných prostor, 
fi reshow, tématická výstava 

Sníte o tom projít se někdy zámkem bez průvodce nebo 
se dostat tam, kam se běžně nesmí? Hradozámecká noc 
na zámku Dačice nabídne obojí. Kromě noční prohlídky inte-
riérů bez průvodců a prohlídky sklepení nebude chybět ani 
ohňová show.

Více informací se dozvíte na webových stránkách zámku 
Dačice.

zámek Hluboká nad Vltavou
www.zamek-hluboka.eu

Granátníci se vrací aneb Hradozámecká noc na 
Hluboké | od 18 do 22 hodin (začátek poslední prohlídky)

noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, hudeb-
ní program/ festival, tématická výstava

Schwarzenberská granátnická garda se po osmdesáti letech 
vrací na zámek Hluboká! Na nádvoří zámku se předvedou 
gardisté v parádních uniformách, kapela granátnické gardy tu 
zahraje dobové melodie. Reprezentačními pokoji vás provedou 
kostýmovaní průvodci, v soukromých apartmánech se během 

tematické prohlídky dozvíte více o sportovních aktivitách 
a koníčcích posledních šlechtických majitelů. K vidění bude 
i dobový fi lm z rodinného archivu Schwarzenbergů.    

Vstupné dle běžného ceníku. Koncert na nádvoří zdarma.

https://www.zamek-hluboka.eu/cs/akce/41600-schwarzen-
bergove-a-sport-hradozamecka-noc-na-hluboke

hrad Landštejn
www.hrad-landstejn.eu

Hradozámecká noc na Landštejně 
| od 20 do 23 hodin
dobová vystoupení 

Do doby, kdy na hradě Landštejn vládla renesance, vás 
přenesou nejen renesanční písně vokální skupiny Exfanta, 
ale i  výklad o historii hradu a další doprovodný program 
v hradním příkopu.

Vstupné: plné 90 Kč, snížené 60 Kč

Rezervace není potřeba.

https://www.hrad-landstejn.cz/cs/akce/2068-hradozamecka-
noc-na-hrade-landstejne

hrad Nové Hrady
www.hrad-novehrady.eu

Hrad na Vitorazské obchodní stezce
| od 19 do 23 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, pro-
hlídky běžně nepřístupných prostor, dobová vystoupení 
(mimo prohlídky), divadelní vystoupení (mimo prohlídky), 
dětský program, dobový tábor na nádvoří, hry a soutě-
že pro děti, noční šerm, kostýmované hrané prohlídky, 
ochutnávka vín nebo vinných moštů 

Právě takovýmto programem vyvrcholí vícedenní společné 
česko-rakouské putování po bývalé Vitorazské stezce na 
hradě Nové Hrady během Hradozámecké noci.  

Vstupné: plné 200 Kč, snížené 140 Kč (pouze pro děti do 18 let)

https://www.hrad-novehrady.cz/cs/akce/41328-hradozamec-
ka-noc

hrad Rožmberk
www.hrad-rozmberk.cz

Hradozámecká noc na Rožmberku 
| od 19 do 23 hodin
večerní prohlídky, přednášky, hudební program

Večerní prohlídky, hudbu, přednášky i zajímavé hosty nabíd-
ne Hradozámecká noc 2019 na hradě Rožmberk. 

Vstupné: plné 150 Kč, snížené 110 Kč

Rezervace vstupenek na večerní prohlídky je doporučena na 
čísle 380 749 838, případně e-mailem: rozmberk@npu.cz.

https://www.hrad-rozmberk.cz/cs/akce/8965-hradozamecka-
noc-na-hrade-rozmberk
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zámek Třeboň
www.zamek-trebon.cz

Když se Petr Vok narodil...
|  od 19 do 23 hodin
kostýmované prohlídky, hudba, tanec

Nenechte si ujít 2. ročník Hradozámecké noci v prosto-
rách zámku. Čeká Vás zámek v podobě zámeckého hotelu 
z 30. let 20. století s dobovou tančírnou a kostýmovanými 
prohlídkami.

https://www.zamek-trebon.cz/cs/akce/41061-trebon-hradoza-
mecka-noc-2019

klášter Zlatá Koruna
www.klaster-zlatakoruna.eu

Večerní procházka s hudebním doprovodem
| od 19 do 22 hodin
noční prohlídky, hudební program/ festival, divadelní vy-
stoupení (mimo prohlídky)

Klášter Zlatá Koruna má sám o sobě mystickou atmosféru. 
A co teprve v noci? Vyzkoušejte to na vlastní kůži při večer-
ní prohlídce, kterou zpestří předčítání z Benediktovy řehole, 
divadelní vystoupení a koncert. 

Vstupné: plné 150 Kč

hrad Zvíkov
www.hrad-zvikov.cz

Divadelní představení Zvíkovský rarášek 
s pěveckým sborem Sborissimo 
| od 20.30 do 22 hodin
divadelní vystoupení (mimo prohlídky)

Zvíkovský rarášek bude řádit na hradě. Vychutnejte si kla-
sickou hru Ladislava Stroupežnického v zšeřelých romantic-
kých kulisách Zvíkova během Hradozámecké noci. 

Vstupné: jednotné 160 Kč

https://www.hrad-zvikov.cz/cs/akce/34506-zvikovske-diva-
delni-leto

PLZEŇSKÝ KRAJ
zámek Červené Poříčí
www.zamek-cerveneporici.cz

Za září světla půjdeš 
| od 20 do 22 hodin
noční prohlídky

Za září světla půjdete na zámku Červené Poříčí, kde hra ba-
revných světel přenosných lamp oživí jeho interiéry. Během 
prohlídek si posvítíte na škálu slohových období, luxusní 
apartmá, společenské místnosti i provozní zázemí zám-
ku. 

Vstupné: plné 100 Kč, snížené 70 Kč

Rezervace je možná na tel. 606 666 432, 775 426 640.

https://www.zamek-cerveneporici.cz/cs/akce/42525-hradoza-
mecka-noc-na-zamku-cervene-porici-za-zari-svetla-pujdes

hrad a zámek Horšovský Týn
www.zamek-horsovskytyn.cz

XIII. století na Horšovském Týně
| od 20 do 24 hodin
koncert na nádvoří zámku, hudební program/ festival

Program letošní Hradozámecké noci na zámku Horšovský 
Týn potěší fanoušky gothic roku. Na nádvoří zámku je čeká 
koncert jihlavské hudební skupiny XIII. století. 

Vstupné: jednotné 250 Kč

Předprodej vstupenek na pokladně zámku a na webových 
stránkách zámku v sekci rezervace.

https://www.zamek-horsovskytyn.cz/cs/akce/41161-hradoza-
mecka-noc-2019-aneb-xiii-stoleti-na-horsovskem-tyne

klášter Kladruby
www.klaster-kladruby.cz

Hradozámecká noc v klášteře Kladruby
| od 18.30 do 23 hodin
noční prohlídky, přednášky, pozorování noční oblohy 
hvězdářskými dalekohledy, mobilní planetárium

Mezi nebem a zemí se bude odehrávat letošní Hradozámecká 
noc v klášteře Kladruby. Čeká vás pozorování slunce a noční 
oblohy hvězdářskými dalekohledy, přednáška Lumíra Honzíka 
i mobilní planetárium. Zpátky na zem vás bude vracet působi-
vá architektura Jana Blažeje Santiniho-Aichela při komento-
vané prohlídce kostela Nanebevzetí Panny Marie. 

Vstupné: zdarma

https://www.klaster-kladruby.cz/cs/akce/41889-hradozamec-
ka-noc-v-klastere-kladruby

zámek Kozel
www.zamek-kozel.cz

Zámecké soirée s hrabětem Černínem
| od 18.30 do 22.15 hodin
Noční prohlídky, Speciální kostýmované prohlídky, 
ohňostroj, dobová kuchyně / občerstvení

Přijměte pozvání hraběte Černína na zámek Kozel na konci 
18. století. Během Hradozámecké noci s ním a jeho rodinou 
usednete ke stolu a vychutnáte si šálek horké čokolády 
i dobové zákusky. Zaposloucháte se do barokní hudby, 
zatančíte si menuet, pomůžete hraběti vybrat nové koně 
a stanete se svědky šermířského souboje na kordy.   

Vstupné: plné 210 Kč 

zámek Manětín
www.zamek-manetin.cz

Tajemství nočního zámku 
aneb co se od hraběnky nedozvíte 
| od 19 do 22 hodin
noční prohlídky

Co se děje na zámku, když hraběnka spí? Letošní Hradozá-
meckou noc přivítá návštěvníky zámku Manětín věrné slu-
žebnictvo hraběnky Marie Gabriely Lažanské. Prozradí, jaké 
je to sloužit na manětínském panství a představí zámek 
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z netradičního a lákavého pohledu. Návštěvníci se budou 
moci projít setmělými komnatami zámku včetně oratoře, 
knihovny, hlavního sálu a točitého schodiště, kudy běžná 
prohlídka nevede. Na závěr každé prohlídky návštěvníky 
okouzlí osvětlená noční zahrada. 

Vstupné: plné 180 Kč, snížené 90 Kč 

https://www.zamek-manetin.cz/cs/akce/41800-hradozamec-
ka-noc

hrad Rabí
www.hrad-rabi.eu

Hradozámecká noc na Rabí 
aneb Rabí romantické a tajemné
| od 18.30 do 22 hodin
večerní prohlídky, divadelní vystoupení (mimo prohlídky) 

Užijte si romantickou a magickou atmosféru zšeřelého 
hradu a navštivte nevšední loutkové představení „Krvavý 
román“ během Hradozámecké noci na Rabí. 

Vstupné: plné 130 Kč, snížené 90 Kč, rodinné 340 Kč 

https://www.hrad-rabi.eu/cs/akce/40976-hradozamecka-noc
-na-rabi

hrad Švihov
www.hradsvihov.cz

Hrad na hradě | od 19 do 22 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, před-
nášky, tématická výstava, letní kino

Poznejte sídla středověkého šlechtice Půty Švihovského 
během Hradozámecké noci na hradě Švihov. Prohlédnete 
si středověké zbraně, před vašimi zraky se utkají v minitur-
naji stateční rytíři, poznáte tajemství středověké kuchyně. 
O duše hříšníků svede boj ďábel se smrtí během nočních 
prohlídek interiéru hradu. 

Vstupné: plné 250 Kč, snížené 180 Kč

https://www.hradsvihov.cz/cs/akce/44231-hradozamecka-noc
-hrad-na-hrade-svihov

Tachovský zámek
www.tachovskyzamek.cz

Zámecké lásky 
| od 18 do 23 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky

Hradozámecká noc na tachovském zámku tentokrát na 
téma zámecké lásky. Se členy knížecího rodu Windischgrät-
zů se vrátíte do 19. století a poznáte tak nejen všechny 
komnaty reprezentativního křídla tachovského zámku, ale 
také různé podoby lásky.

Vstupné: plné 80 Kč, snížené 50 Kč

Rezervace vstupenek v pokladně zámku, e-mail: info@
tachovskyzamek.cz nebo tel. 373 700 893. Počet osob ve 
skupině je omezen.

hrad Velhartice
www.hrad-velhartice.cz

O kouzelném jablku 
| od 20 do 23 hodin
Užijte si promítání pod hvězdnou oblohou v romantických 
kulisách a připomeňte si natáčení oblíbené fi lmové pohádky 
O kouzelném jablku  na hradě Velhartice. Těšit se můžete 
i na divadelní vystoupení.

Vstupné: plné 80 Kč

KARLOVARSKÝ KRAJ
zámek Kynžvart
www.zamek-kynzvart.eu

Hostem u knížete Metternicha 1835 
| od 20 do 23 hodin
noční oživené prohlídky, divadlo, hudba, gastronomie

Zažijte atmosféru zámku chvíli před zahájením honorární 
hostiny pořádané knížetem Metternichem pro Jeho císařskou 
výsost Ferdinanda I. na zámku Kynžvart v roce 1835. Výjimeč-
ná nálada bude umocněna prostřednictvím historické ilu-
minace (osvětlení) exteriéru i interiéru zámku pomocí svící, 
ochutnávkou pravého sektu Metternich a kanapek ze zámec-
ké kuchyně. Hosté se dozvědí zajímavosti o zámku, knížecí 
milosti a společenských pravidlech od majordoma Stevense. 
Součástí prohlídky je i prezentace cenných zlacených stol-
ních souprav – unikátního souboru v České republice.  

Vstupné: jednotné 350 Kč

Rezervace je možná na portálu http://npuvstupenky.colo-
sseum.eu/kynzvart/list.

https://www.zamek-kynzvart.eu/cs/akce/44298-hostem-u-k-
nizete-metternicha-na-zamku-kynzvart

zámek Valeč
www.zamek-valec.cz

Netopýří noc, barokní koncert Miloše Boka
| od 16 do 24 hodin
koncert, přednáška, výstava, exkurze

Zveme vás na osvětovou večerní akci zaměřenou na vzácné 
netopýry žijící v rozsáhlém labyrintu zámeckých pivovar-
ských sklepů. Součástí akce je ukázka odchytu a kroužkování 
netopýrů, výstava z podzemí Karlovarského kraje, soutěže 
pro děti i dospělé, netopýří hry. Doprovodný program tvoří 
barokní koncert (od 16 h)  v zámeckém kostele pod vedením 
Miloše Boka a noční prohlídky zámku s lucernou. Přijďte se 
seznámit s tajemnými nočními tvory pěkně zblízka! 

Vstupné: zdarma na program v parku; koncert plné 100 Kč, 
děti do 15 let zdarma

https://www.zamek-valec.cz/cs/akce/43783-koncert-milose
-boka

https://www.zamek-valec.cz/cs/akce/41953-netopyri-noc-na-
zamku-valec
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ÚSTECKÝ KRAJ
zámek Benešov nad Ploučnicí
www.zamek-benesov.cz 

Noční prohlídky zámku 
aneb jak to bylo doopravdy? 
| od 20 do 22 hodin
noční oživené prohlídky

Chcete zažít prohlídku zámku v netradiční atmosféře? 
U nás na zámku je to možné. Při prohlídce potkáte zá-
mecké pány, pohádkové postavy a mnohé další. Divadelní 
prohlídka je zaměřena na dětské návštěvníky.

Během dne se na nádvoří zámku uskuteční soutěže pro 
děti.

Vstupné: plné 150 Kč, snížené 70 Kč

Rezervace je nutná na email kristkova.miluse@npu.cz.

https://www.zamek-benesov.cz/cs/akce/31753-hradozamec-
ka-noc-na-statnim-zamku-benesov-nad-ploucnici

zámek Duchcov
www.zamek-duchcov.cz

Úniková hra 
| od 18 do 22 hodin
noční oživené prohlídky, divadlo, úniková hra

Pokuste se během Hradozámecké noci uniknout ze za-
mčeného duchcovského zámku. Úniková hra s Divadlem 
v Pytli Petra Stolaře zabaví velké i malé. Doporučujeme 
rezervaci. Od 19 h proběhne v hlavním sále zámku kon-
cert žhavé španělské hudby v podání kytaristy F. Moravce 
(mezzosoprán P. Švestková) pořádaný Kulturním centrem 
Duchcov.

Vstupné: plné 200 Kč, snížené 160 Kč, rodinné 550 Kč; 
koncert 100 Kč

Rezervace je možná na tel +420 417 835 301, 
nebo duchcov@npu.cz.

https://www.zamek-duchcov.cz/cs/akce/43085-hradoza-
mecka-noc-unikova-hra

hrad Házmburk
www.hrad-hazmburk.cz

Setkání Bílých paní na Hazmburku 
| od 18 do 24 hodin
Prohlídka nočního osvětleného hradu včetně vyhlídkové 
Bílé věže, po celou dobu bude připraven táborák k opékání 
špekáčku.

Vstupné: plné 90 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 240 Kč

Rezervace není potřeba.

Více informací na +420 606 175 052 
nebo hazmburk@npu.cz.

https://www.hrad-hazmburk.cz/cs/akce/6397-hradozamec-
ka-noc-na-hrade-hazmburk

zámek Jezeří
www.zamek-jezeri.cz

Jezeří za první republiky 
| od 20 do 21.30 hodin
noční prohlídky 

Těšit se můžete na večerní prohlídku prvorepublikové expo-
zice v knížecím apartmá. Sladkou tečku vám dodá posezení 
v prvorepublikové kavárně s poslechem dobové hudby. Pro-
hlídka nebude organizovaná ani s výkladem. Máte jedinečnou 
možnost si samostatně projít knížecí apartmá v atmosféře 
nadcházejícího večera nebo posedět v „Císařském apartmá“.

Vstup do zámku bude od 20 h, nejpozději ve 21.30 h. 
Ve 22 h bude zámek i areál uzavřen.

Vstupné: plné 100 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 260 Kč

Rezervace není nutná.

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
www.kostel-most.cz

Netradiční  kostýmové prohlídky 
| od 15 do 22 hodin
noční oživené prohlídky

Vyzkoušejte si, jak znáte panovníky na českém trůně. Za-
městnanci v dobových kostýmech si na ně chvilku zahrají. 
Návštěvníci, kteří první (s malou nápovědou pana průvodce) 
uhádnou jméno panovníka, získají odměnu. 

Kostýmové prohlídky začínají v 15 h, 17 h, 19 h a poslední speci-
ální prohlídka s varhaníkem Radkem Turčáni proběhne ve 21 h. 
Bude o varhanách nejen poutavě vyprávět, ale na ně i hrát.

Vstupné: plné 120 Kč, snížené 80 Kč

 Rezervace není nutná.

https://www.kostel-most.cz/cs/akce/40131-hradozamecka-noc-
2019-v-kostele-nanebevzeti-panny-marie-v-moste

zámek Krásný Dvůr
www.krasny-dvur.cz

Par force de chiens … aneb lovecká sezóna zahájena 
| od 17 do 23 hodin
zážitková hra, koncert, komentovaná procházka, 
prohlídky interiérů 

Zámecká společnost na Krásném Dvoře se chystá na velký 
hon. Vydejte se s Janem Rudolfem Černínem a s jeho chotí 
na obhlídku loveckého území do krajinářského parku a se-
znamte se s jeho krásami a jedinečnostmi nebo se staňte 
přímým účastníkem parforsního honu v rámci zážitkové hry. 
A nakonec s námi slavnostně uzavřete lov na Novogotickém 
templu za hudebního doprovodu loveckých trubačů.

Vstupné: 

• komentovaná procházka – plné vstupné 120 Kč, snížené 
vstupné 80 Kč

• zážitková hra – 90 Kč

• prohlídka interiéru Novogotického templu: 50 Kč, interiér + 
vyhlídka: 60 Kč

Rezervace na čísle 415 210 004.

https://www.zamek-krasnydvur.cz/cs/akce/41231-hradozamecka-noc
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zámek Libochovice
www.zamek-libochovice.cz

Divadelní noc 
| od 18 do 23 hodin
divadelní představení na nádvoří zámku

Na nádvoří zámku se tuto noc odehrají dvě divadelní před-
stavení. První od 18 h, kdy vystoupí dětský divadelní soubor 
Malis Libochovice. Představí hru „Tři mušketýři“ inspirova-
nou příběhem Alexandra Dumase, ale kromě mušketýrů se 
na scéně objeví i Quasimodo, Angelika nebo hrabě Peyrac. 
Ve 20.30 h pak zahraje Rádobydivadlo Klapý. 

Vstupné: jednotné 100 Kč (obě divadelní představení), jed-
notné 60 Kč jedno divadelní představení

Rezervace na čísle 416 591 443.

https://www.zamek-libochovice.cz/cs/akce/6406-hradoza-
mecka-divadelni-noc

zámek Ploskovice
www.zamek-ploskovice.cz

Napříč historií – Prsten hříchů
| od 18 do 22 hodin
večerní kostýmované oživené prohlídky

Navštivte večerní oživené prohlídky odehrávající se jak v in-
teriérech, tak i v exteriérech ploskovického zámku. Staňte 
se součástí napínavého děje a pomozte vyhrát spor mezi 
hříšnými démony neřestí (pýcha, obžerství, lakota, lenost, 
závist, hněv a smilstvo) a cnostmi (pokora, střídmost, štěd-
rost, píle, spravedlnost, laskavost a věrnost). 

Vstupné: plné 150 Kč, snížené 100 Kč, děti od 3 do 6 let 20 Kč

Rezervace: tel.: 416 749 092, e-mail: ploskovice@npu.cz

https://www.zamek-ploskovice.cz/cs/akce/23243-hradoza-
mecka-noc-na-zamku-ploskovice

zámek Stekník
www.zamek-steknik.cz

Netradiční večerní hrané prohlídky v zámeckých 
interiérech aneb napříč staletími historií zámku  
| od 18 do 22 hodin
netradiční prohlídky, kostýmované prohlídky, tanec

Průvodci oblečení v historických kostýmech provedou ná-
vštěvníky rozsvícenými sály, kde se odehrají scénky před-
stavující jednotlivé etapy historie památky, návštěvníci se 
setkají nejen s hraběcí rodinou Kulhánků z Klaudensteina, 
ale také s Josefem Antonínem Korbem z Weidenheimu, 
jeho druhou ženou Josefou Becherovou, rodinou švýcarské-
ho konzula pana Déteindre a dalšími osobnostmi, které na 
zámku v minulosti pobývaly. Součástí prohlídek bude i ta-
neční vystoupení a legendy ze zámku i podzámčí.

Začátky jednotlivých prohlídek budou v 18, 19, 20, 21 a 22 h. 

Vstupné: plné 150 Kč, děti do 15 let 70 Kč, děti do 6 let 20 Kč

Doporučujeme rezervaci na e-mailu: steknik@npu.cz, nebo 
na telefonu 723 086 011.

https://www.zamek-steknik.cz/cs/akce/41368-hradozamecka-
noc-na-zamku-steknik-31-8-2019

LIBERECKÝ KRAJ
hrad a zámek Frýdlant
www.zamek-frydlant.cz

Hradozámecké odpoledne 
| od 13 do 22 hodin 
Workshop, dílny, pohádky, občerstvení, koncert, oživené 
prohlídky, kostýmované prohlídky

Program zaměřený na všechny věkové skupiny:

• Od 13 h do 16.30 h bude před vstupem do areálu přístupná 
alchymistická dílna s různými kouzly, historickými rekvizita-
mi a dokumenty. Bude se dokonce i věštit! Vstupné: volné.

• V areálu v 13 h, 14.30 h a 15.30 h pohádka pro děti „Jak se 
peče písnička“. Vstupné: 50 Kč.

• Po celé odpoledne bude v provozu zámecká kuchyně, kro-
mě písničky se budou péct i koláčky a návštěvníci potkají 
při prohlídkách dobové šermíře s ukázkami šermu. Vstup-
né na prohlídku zůstává klasické plné 180 Kč, snížené 
130 Kč, rodinné 480 Kč.

• Noční prohlídky na motivy tajemného a romantického pří-
běhu Panna a netvor. Prohlídky budou začínat v 19 h, 20 h, 
21 h a 22 h.

https://www.zamek-frydlant.cz/cs/akce/42131-gallasovsky-a
-clam-gallasovsky-hradozamecky-den-a-noc-2019

hrad Grabštejn
www.hrad-grabstejn.cz

Hradozámecká noc 
| od 18 do 24 hodin
HLAVNÍ STAN HRADOZÁMECKÉ NOCI!
kostýmované prohlídky, prohlídky sklepení, koncert, šer-
mířská vystoupení, provazochodci, občerstvení

Hrad Grabštejn je stěžejním objektem letošní Hrado-
zámecké noci. Čekají vás hrané kostýmované prohlídky 
s historkami ze života jednotlivých členů rodiny se sladkou 
tečkou, prohlídky sklepení bez průvodce i komentované 
prohlídky hradní kaple sv. Barbory s navazujícím komorním 
koncertem. Navštívit můžete i hradní věž s krásným výhle-
dem. Chybět nebudou dobová hudební, taneční, šermířská 
vystoupení, provazochodci, historická módní přehlídka 
i ukázky práva útrpného.  Na závěr prohlídek vás potěší 
ochutnávka dobové zmrzliny a celý program zakončí ohnivé 
a ohňostrojné překvapení.

Vstupné: plné 150 Kč, snížené 100 Kč, rodinné 400 Kč

https://www.hrad-grabstejn.cz/cs/akce/11919-hradozamecky
-den-2019-hradozamecka-noc-na-grabstejne

zámek Hrubý Rohozec
www.zamek-hrubyrohozec.cz

Hradozámecká noc na Hrubém Rohozci 
aneb tajemství zámecké mumie! 
| od 20 do 23 hodin
oživlé památky

Oblíbené hrané noční prohlídky. Prohlídky odcházejí každých 
dvacet minut.

Vstupné: plné 120 Kč
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Rezervace od 1. 8. na tel. 481 321 012, 
nebo na e-mailu: holub.jiri@npu.cz

https://www.zamek-hrubyrohozec.cz/cs/akce/44481-hradoza-
mecka-noc-2019-tajemstvi-zamecke-mumie

zámek Lemberk
www.zamek-lemberk.cz

Hradozámecké odpoledne 
| od 9 do 13 hodin
kostýmované prohlídky, občerstvení, živé obrazy

Kostýmované prohlídky zámku budou zaměřené na dobové 
stolování a budou obohacené o živé obrazy od gotiky až po 
historismus. Po celé dopoledne bude v provozu oživená čer-
ná kuchyně s možností ochutnávky, pokrmy budou připrave-
né na otevřeném ohništi ze 17. století dle dobových receptů 
a okořeněné vyprávěním o historii vaření. V černé kuchyni 
bude vařit a vyprávět kuchař z Montyho kuchyně U Ryby. 
Hlavní akce proběhne v čase od 9 do 13 h. Prohlídky zámku 
každých 30 minut (míněno mezi 9– 3 h).

Vstupné do černé kuchyně dospělí: 50 Kč; rodinné: 140 Kč; 
děti do 6 let zdarma; ZTP/P zdarma. Vstupné na prohlídku 
zámku dospělí: 150 Kč; snížené: 100 Kč; rodinné: 390 Kč; 
děti do 6 let ZDARMA; ZTP/P zdarma.

Pro velký zájem doporučujeme rezervaci vstupenek 
na emailu: lemberk@npu.cz.

https://www.zamek-lemberk.cz/cs/akce/37031-hradozamec-
ke-dopoledne-na-zamku-lemberk-aneb-jak-se-varilo-a-sto-
lovalo-v-dobach-minulych

hrad Valdštejn
www.hrad-valdstejn.cz

Hradozámecká noc na Valdštejně
| od 20 do 22 hodin
speciální kostýmované prohlídky, hudební program 
/ festival, fi reshow

V určené časy prohlídky s průvodcem, který návštěvní-
ky provede hradem. V jednotlivých částech památky se 
odehrají scénická kostýmovaná představení. Připomínající 
významné osobnosti z historie hradu. Při zahájení a v mezi-
čase mezi prohlídkami ukázky historických tanců. Vrcholem 
programu ohňová show.

Vstupné: plné 110 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 300 Kč

Možnost rezervace lístku.

http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/64447-hradozamecka-
noc-na-valdstejne.html

zámek Zákupy
www.zamek-zakupy.cz

Hradozámecká noc 
aneb vdavky továrníkovic dcerky 
| od 17.30 do 21.30 hodin
noční prohlídky

Noční hrané prohlídky interiérů zámku s tanci na téma pr-
vorepublikových fi lmů se šťastným příběhem v podání ta-
nečního souboru Villanella.  Začátky prohlídek: 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30 a 21.30 h.

Vstupné: jednotné 150 Kč

Pro velký zájem doporučujeme rezervaci vstupenek na tel.: 
487 857 278.

https://www.zamek-zakupy.cz/cs/akce/11689-hradozamecka-
noc-na-zamku-zakupy-vdavky-tovarnikovic-dcerky

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Klášter Broumov
www.klasterbroumov.cz

Za tajemstvím Turínského plátna 
s Kyliánem Ignácem Dientzenhoferem 
| od 20 do 23 hodin
speciální kostýmované prohlídky

Kylián Ignác Dientzenhofer provede návštěvníky v předve-
čer 330. výročí svého narození Broumovským klášterem, 
kde budou společně pátrat po tajemství Turínského plátna. 
Při své cestě nočním klášterem potkají několik historických 
postav, které jim s hledáním budou pomáhat, mimo jiné 
posledního ředitele zdejšího klášterního gymnázia Vincence 
Maiwalda, nebo jednoho z pražských arcibiskupů Ferdinan-
da Sobka z Bílenberka, který plátno daroval klášteru.

Vstupné: plné 180 Kč, snížené 120 Kč

Rezervace je možná.

Více informací o akci na webu www.klasterbroumov.cz

zámek Častolovice
www.zamek-castolovice.cz

Noční prohlídky zámku Častolovice 
| od 19 do 24 hodin
noční prohlídky, hudební program / festival

Pro letošní Hradozámeckou noc jsme si připravili netradiční 
prohlídky zámecké Expozice. Jedinečnou atmosféru nočního 
zámku s praskajícím ohněm v Rytířském sále a divadelním 
nasvícením umocní vystoupení jazzového dua, které bude 
probíhat od 20:00 do 22:00 hodin přímo na nádvoří zámku. 
Celý večer poté mohou naši návštěvníci zakončit příjemným 
posezením v Kavárně s restaurací. 

Doporučujeme rezervaci vstupenek na prohlídky na e-mai-
lu: info@zamek-castolovice.  

Vstupné: plné 115 Kč, snížené 75,- Kč

www.zamek-castolovice.cz/aktuality

zámek Hrádek u Nechanic
www.zamek-hradekunechanic.cz

Hrádkozámecká noc na Hrádku u Nechanic
| od 18 do 20 hodin
noční prohlídky

Večerní prohlídky - přijďte načerpat jedinečnou noční atmo-
sféru romantického zámku uprostřed hlubokých lesů.

Vstupné: jednotné 50 Kč na jednu prohlídku

https://www.zamek-hradekunechanic.cz/cs/akce/44480-hrad-
kozamecka-noc-2019
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zámek Humprecht
www.humprecht.cz

Překrásná lovkyně Diana 
aneb la bellissima caciattrice 
| od 19 do 22 hodin
dramatické čtení, koncert

Pořad přiblíží osudy Diany Marie, která se z lásky provdala 
za Humprechta Jana Černína – stavebníka zámku Hum-
precht. Krásná Italka byla ovšem v Čechách, kam na počát-
ku druhé poloviny 17. století jen pozvolna pronikaly kulturní 
vlivy z její vlasti, nespokojená a manželství s bohatým hra-
bětem se vyvinulo v nešťastný vztah.

Vstupné: plné 150 Kč, snížené 100 Kč

Rezervace na webových stránkách památky.

http://www.humprecht.cz/akce-prekrasna-lovkyne-diana-a-
neb-la-bellissima-caciattrice-detail-194

zámek Karlova Koruna
www.karlovakoruna-zamek.cz

Prohlídky s komtesou Norou 
| od 17 do 21.30 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky

Komtesa Nora Kinská zve dospělé i děti na podvečerní 
prohlídky zámku. Chcete vědět, jak žili a jaká byla výchova 
šlechtických potomků? Jak se stravovali? Jaké nosili oble-
čení? Zda chodili do školy? Jak slavili svátky? To vše, a ještě 
víc se dozvíte na poutavé prohlídce zámku Karlova Koruna. 
Prohlídky vychází každých 30 minut od 17 h do 21.30 h. Zvý-
hodněné rodinné vstupné s dárkem

(karta Pohádkový průvodce zámeckým parkem).

Vstupné: plné 120 Kč, snížené: senior 80 Kč;  Student/ZTP 
70 Kč; Rodinné (2+2) 240 Kč + pohádková karta zdarma

Rezervace: ano, na čísle 737 215 960.

https://www.karlovakoruna-zamek.cz/kalendar-akci/kalendar
-akci/hradozamecka-noc-853.htm%23.XSMpaOgzZPZ

hospitál Kuks
www.hospital-kuks.cz 

Ctnost nebo neřest? 
| od 19.30 do 22.10 hodin
speciální noční prohlídky, interaktivní hry, videoprezentace

To se dozvíte během speciálních nočních prohlídek na hos-
pitálu Kuks! Tento rok slavíme 335 let od narození sochaře 
Matyáše Bernarda Brauna a 35 let od otevření Lapidária, le-
tošní program Hradozámecké noci bude tedy hlavně o jeho 
sochách. Čeká vás prohlídka potemnělých prostor hospitálu 
jen za svitu svící a budete mít výjimečnou příležitost vidět 
expozici přizpůsobenou na míru přímo Braunovi. Podrobně 
se seznámíte s našimi ctnostnými a neřestnými dámami, 
a to pomocí výkladu, interaktivních her a videoprezentace. 
Dozvíte se také, jak se měnil prostor Lapidária a jak vznika-
ly kopie těchto unikátních soch. 

Noční prohlídky probíhají ve dvacetiminutových intervalech.

Vstupné: plné 150 Kč, snížené 100 Kč

Rezervace nutná.

https://www.hospital-kuks.cz/cs/akce/33942-hradozamecka-noc

hrad Potštejn
www.divadlo.potstejn.cz

Hradozámecká noc na hradě Potštejn
| od 19.30 do 22.30 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, dobová 
kuchyně / občerstvení

Netradičními hranými prohlídkami od 20.30, 21.30 a 22.30 h 
vás do historie přenesou divadelníci místní ochotnicko-čte-
nářské besedy Orlice za stylového doprovodu žesťového 
kvartetu Pardubičtí pozouneři.

Vstupné: plné 100 Kč, snížené 50 Kč

Prohlídky doporučujeme rezervovat předem na 734 489 277.

Akce proběhne za každého počasí.

zámek Ratibořice
www. zamek-ratiborice.cz

Hradozámecká noc 2019 - Přijďte „zažít“ 
romantický večerní zámek na konci prázdnin! 
| od 19 do 22 hodin
oživlé památky

Během volné procházky zámeckými interiéry si můžete 
pohovořit s některým z knížecích úředníků, s „vševědoucím“ 
komorníkem, nebo s všetečnou dvorní dámou a dozvědět 
se něco zajímavého z běžného života i ze zákulisí světa 
vysoké aristokracie. V zámeckém sklepení vás i vaše děti 
pobaví naše jedinečná a dosud nikdy nevystavená „Porcelá-
nová ZOO“ – rozsáhlá kolekce porcelánových plastik zvířat 
z produkce známých evropských porcelánek.

Vstupné: jednotné 70 Kč

https://www.zamek-ratiborice.cz/cs/akce/22392-hradozamec-
ka-noc-2019-v-ratiboricich

PARDUBICKÝ KRAJ
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
www.nhkladruby.cz

Hradozámecká noc v Národním hřebčíně 
Kladruby nad Labem 
| od 18 do 23 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, pro-
hlídky běžně nepřístupných prostor, hudební program / 
festival

Oslavte s námi Hradozámeckou noc v Kladrubech nad 
Labem. Program zahájí koncertní vystoupení v zámeckém 
kostele sv. Václava a Leopolda v 18 h. Od 19 h do 22 h vás 
bude čekat nevšední prohlídka císařského zámku s kos-
týmovanými průvodci, kteří vás zavedou do starých časů, 
a dozvíte se zajímavosti z životů i komnat nejen původních 
obyvatel zámku, ale i jejich poddaných. 

Rezervace prohlídek na: pruvodci@nhkladruby.cz

https://www.nhkladruby.cz/kalendar-akci
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hrad Kunětická hora
www.hrad-kunetickahora.cz

Hradozámecká noc na Kunětické hoře 
s lampionovým průvodem 
| od 20 do 23 hodin
netradiční prohlídka, lampionový průvod

Hradozámeckou noc na Kunětické hoře zahájíme v sobotu 
lampionovým průvodem z podhradí k paláci, sraz účastníků 
ve 20 h na hradním parkovišti, lampiony určitě s sebou! 
Děti-světlušky nám pomohou rozsvítit potemnělý hrad 
a pak už budou následovat večerní prohlídky zpestřené 
o doprovodný program. Od 21 do 21.45 h hudební vystoupení 
v hradním paláci, v interiérech si navíc připomeneme blížící 
se třicáté výročí Sametové revoluce prostřednictvím panelů 
s fotografi emi a citáty Václava Havla.

Vstupné: plné 100 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 260 Kč

https://www.hrad-kunetickahora.cz/cs/akce/41379-hradoza-
mecka-noc-na-kuneticke-hore-s-lampionovym-pruvodem

hrad Litice
www.hrad-litice.cz

Noční prohlídka hradu aneb s baterkou na hrad! 
| od 19 do 22 hodin
noční prohlídky

Letní podvečer na nádvoří hradu k ukončení prázdnin spoje-
ný s opékáním přinesených špekáčků.

Vstupné: na nádvoří zdarma; večerní prohlídky hradu za 
běžné vstupné: plné 90 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 230 Kč

https://www.hrad-litice.cz/cs/akce/42944-hradozamecka-noc
-nebojte-se-tmy-aneb-s-baterkou-na-hrad

zámek Litomyšl
www.zamek-litomysl.cz

Hradozámecká noc 2019 
| od 10 do 22 hodin
netradiční prohlídka, koncert, občerstvení

Celodenní program s historickou renesanční hudbou, tan-
cem a módou, dobrým vínem a náladou. Akce k výročí 20 
let od zápisu zámku v Litomyšli na seznam světového dě-
dictví UNESCO.

Vstupné: jednotné 150 Kč

https://www.zamek-litomysl.cz/cs/akce/44482-hradozamec-
ka-noc-2019

KRAJ VYSOČINA
zámek Jaroměřice nad Rokytnou
www.zamek-jaromerice.cz

Od pole válečného k objetí múz 
| od 19 do 22 hodin
noční prohlídky

Poznejte historii rodu Questenbergů během kostýmovaných 
prohlídek zámku Jaroměřice nad Rokytnou.  

Vstupné: plné 150 Kč 

https://www.zamek-jaromerice.cz/cs/akce/44282-nocni-proh-
lidky-2019-statni-zamek-jaromerice-nad-rokytnou

zámek Náměšť nad Oslavou
www.zamek-namest.cz

Oživené prohlídky zámku 
| od 18 do 22 hodin
večerní a noční prohlídky zámku s živými obrazy 

Tajemné živé obrazy ze života šlechty se před vámi roze-
hrají během speciálních prohlídek v historických interiérech 
zámku Náměšť nad Oslavou. 

Vstupné: plné 120 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 310 Kč

Rezervace: doporučená tel. 568 620 319, namest@npu.cz

https://www.zamek-namest.cz/cs/akce/23030-hradozamecka-
noc-v-namesti-nad-oslavou-netradicni-vecerni-prohlidky-zamku

hrad Orlík nad Humpolcem
Hradozámecká noc na hradě Orlíku
| od 20.30 do 23 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky

Hradozámecká noc na hradě Orlíku vás v historickém 
příběhu zavede do všech koutů hradu, který v noční tmě 
vypadá úplně jinak než za denního světla. Ve tmě se také 
ukáží mnohé bytosti a postavy, kterým světlo vadí. Všechno 
ale dobře dopadne. Prohlídky začínají ve 20.30, 21.15 a 22 h. 
Vstupenky je nutné předem rezervovat.

Vstupné jednotné: 50 Kč

Možnost rezervace lístku.

hrad Roštejn
www.hrad-rostejn.cz

Hradozámecká noc na Roštejně 
| od 19 do 22 hodin
noční prohlídky, dobová kuchyně / občerstvení

Večerní a noční prohlídky obou expozic hradu s netradičním 
nasvícením. Na historické trase budou moci návštěvníci za-
žít atmosféru dobové lovecké hostiny a v hradním sklepení 
i ochutnat některá myslivecká jídla. Na interaktivní trase 
naopak vyzkoušejí množství lesních her a zajímavých akti-
vit, které nejsou běžně součástí trasy.

Možnost rezervace lístku.

kostel sv. Víta v Zahrádce
www.zahradka.euweb.cz

Hradozámecká noc v Zahrádce
| od 18 do 22 hodin
speciální kostýmované prohlídky, hudební program / 
festival, přednášky

18–20 h: tvořivé dílny pro všechny generace

18 h: kostýmovaná prohlídka kostela a okolí

19 h: kostýmovaná prohlídka kostela a okolí

20 h: kresebné rekonstrukce původní podoby nástěnných 
maleb v kostele v Zahrádce - výklad s promítáním, 
Mgr. Art. Markéta Renzová

20.45 h: hudební vystoupení skupiny Špatně temperovaný klavír

21.30 h: překvapení na závěr

Vstupné: dobrovolné, rezervace není potřebná.

Akce je pořádána na podporu oprav kostela
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ
hrad Bítov
www.hrad-bitov.cz

Nočním hradem s pivovarem 
aneb kejklování s Jonášem 
| od 19 do 24 hodin
noční prohlídky, divadelní vystoupení (mimo prohlídky), 
fi reshow, dílny a workshopy, Hasičský pivovar Bítov – 
pivo Tesák, divadelní kejklířské vystoupení

Pro návštěvníky je připravena samostatná prohlídka (s prů-
vodcem) nočním pivovarem s ochutnávkou bítovského 0,5 l 
piva Tesák zdarma v ceně vstupenky, dále prohlídka hlado-
morny a mučírny, prohlídka hradní zahrady (baterky s sebou) 
a kaple. Na hradním nádvoří vystoupí kejklíř Jonáš. Děti na-
vštíví naše Bílá paní bítovská s dárky a budou si moci v naší 
dílničce vyrobit lucerničky. Ve 23 h zakončí noc ohňová show.

Vstupné: plné 190 Kč, snížené 140 Kč (pouze děti 6–15 let)

https://www.hrad-bitov.cz/cs/akce/32470-hradozamecka-
noc-na-bitove-nocnim-hradem-s-pivovarem-aneb-kejklova-
ni-s-jonasem

zámek Bučovice
www.zamek-bucovice.cz

Noční prohlídky aneb kouzlo večerního zámku 
| od 19 do 22 hodin
noční prohlídky obohacené o renesanční tance, speciální 
divadelní kostýmované prohlídky 

Znáte slovenský lidový příběh Bača a šiarkan? Kdo někdy 
navštívil Jurkovičovu vilu, tak ví, že v roce 2010 byla na vilu 
umístěna skleněná mozaika malíře Josefa Bolfa, jejíž téma – 
Bača a drak – se shoduje s námětem původní mozaiky z roku 
1906 od tehdejšího tvůrce Adolfa Kašpara. Bolfova mozaika 
dostala letos novou podobu a vy si ji můžete prohlédnout na 
Hradozámecké noci od 19 h i s komentářem kurátora Rostisla-
va Koryčánka. Příběhem o drakovi bude inspirován i speciální 
„tetovací salon“ pro děti i dospělé, který najdete od 18 do 21 h 
v zahradě vily. V 18 h, 18.30 h, 20 h, 20.30 h, 21 h a 21.30 h se 
můžete zúčastnit komentovaných prohlídek vily a prohlédnout 
si při tom i aktuální výstavu, která prezentuje tvarově čisté a 
minimalistické práce designérky Evy Eisler a sochaře Petera 
Demeka coby protiklad k ornamentalismu Jurkovičovy vily. 

Na komentované prohlídky ve vile v 18 h, 20 h a 21 h je 
omezená kapacita, doporučujeme lístky zakoupit přes 
server GoOut. Těšíme se na vás!

Vstupné: jednotné 50 Kč

Možnost rezervace lístku.

vila Löw-Beer v Brně
www.vilalowbeer.cz

Hradozámecká noc ve vile Löw-Beer
| od 18 do 24 hodin
noční prohlídky, letní kino

Přijďte si užít speciální noční prohlídky vily a letní kino v za-
hradě. Komentované prohlídky, které kombinují to nejlepší 
z I. a II. návštěvnického okruhu, začínají v 18 h, 18.30 h, 19 h, 
19.30 h, 20 h, 20.30 h a 23 h. Letní kino ve 21 h stylově nabídne 

fi lm Skleněný pokoj – adaptaci stejnojmenného románu Simo-
na Mawera inspirovaného osudy vily Tugendhat. Projekci před-
chází lektorský úvod na téma fakta a fi kce Skleněného pokoje.

Rezervace vstupenek je možná.

https://www.vilalowbeer.cz/cz/kulturni-nabidka/prehled-udalos-
ti/icalrepeat.detail/2019/08/31/3395/-/hradozamecka-noc-2019

zámek Lysice
www.zamek-lysice.cz

Noc na zámku 
| od 19 do 21 hodin
noční prohlídky, fi reshow

Dění na zámku může být podivuhodným divadlem, kde pá-
nové budou na kordy a jiskřit to bude nejen mezi nimi, ale 
i na nádvoří při ohňové představení. 

Vstupné: plné 170 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 400 Kč

Rezervace je doporučena.

https://www.zamek-lysice.cz/cs/akce/12538-hradozamecka-
noc-na-lysickem-zamku

zámek Miroslav
www.miroslavskyzamek.cz

Hradozámecká noc na zámku v Miroslavi 
| od 18 do 21 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, 
zážitková hra / escape room/ hra s poznáním

Živé vyprávění písaře, aneb pověsti ožívají.

Nabízíme dvě možnosti:

•  Otevření nové Strašidelné stezky. Znáte pověsti hradů 
a zámků? V pravidelných intervalech bude přístupná urči-
tému počtu návštěvníků.

• Kostýmovaná prohlídka zámku - netradiční prohlídky ži-
vota na zámku a v podzámčí. 2–3 hrané prohlídky zámec-
kých interiérech.

Vstupné: plné 60 Kč, snížené 30 Kč

Možnost rezervace lístku.

zámek Rájec nad Svitavou
www.zamekrajec.cz

Hradozámecká noc na státním zámku 
Rájec nad Svitavou aneb večer plný překvapení 
| od 19 do 24 hodin
noční prohlídky, prohlídky s divadelními vstupy

Vstupné: plné 130 Kč, snížené 90 Kč

Rezervace je možná.

vila Stiassni
www.vilastiassni.cz

Hradozámecká a vilová noc ve vile Stiassni  
| od 19 do 22 hodin
noční prohlídky, Speciální kostýmované prohlídky 

Nechte se unést do časů prvorepublikových, ve kterých si 
připomeneme rovných 90 let, které letos uplynou od oka-
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mžiku, kdy se rodina Stiassni nastěhovala do svého nového 
domova. Na prohlídkové trase návštěvníky čeká řada nových 
artefaktů, které přiblíží osudy rodiny i domu samotného. 
Prohlídka bude navíc oživena hranými scénkami plnými tan-
ce, zpěvu či šermu. Přijměte pozvání do vily, která pro vás 
v tento letní večer ožívá, a rozlučte se s koncem prázdnin 
stylově v krásné prvorpublikové vile. 

Vstupné: plné 200 Kč, snížené 140 Kč, vstup do zahrady 30 Kč

Možnost rezervace vstupenky: https://npuvstupenky.colosse-
um.eu/list?mrsid=720&listType=4&language=cs-CZ

https://www.vila-stiassni.cz/cs/akce/32240-hradozamecka-
noc-ve-vile-stiassni%09

zámek Valtice
www.zamek-valtice.cz 

Feste Teatrale 
| od 11 do 23 hodin
hudební program/ festival, divadelní vystoupení (mimo 
prohlídky), ohňostroj

V. ročník barokních slavností FESTE TEATRALE proběhne po 
celém areálu zámku v sobotu 31. srpna 2019. Festival zaplní 
zámecký areál od 11.00 do 23.00. Program vyvrcholí slav-
nostním barokním ohňostrojem ve 21.00 na zámecké louce 
a posezením s cimbálovou muzikou na vnitřním nádvoří zám-
ku do pozdního večera. Návštěvníky čeká bohatý program se 
zpěvy, tanci, workshopy, hudebními vystoupeními na dobové 
nástroje po celý den po celém zámeckém areálu a také 
slavnostní operní představení v zámeckém divadle. Většina 
programu FESTE TEATRALE bude probíhat v prostorách před 
zámeckými schody, na čestném nádvoří u kašny, na vnitřním 
nádvoří a v zámecké kapli. Zapojena bude také Bylinková 
zahrada, zámecká vinotéka a samozřejmě barokní divadlo, 
kde kromě volně přístupného programu bude slavnostně 
uvedena opera. Večerní program obstará barokní ohňostroj 
za zámkem ve 21 h a cimbálová muzika k tanci i poslechu na 
vnitřním nádvoří až do 23 h.

Vstupné: zdarma, platí se pouze opera v divadle (plné 250 Kč, 
snížené 200 Kč)

Na operu je rezervace doporučena.

https://www.zamek-valtice.cz/cs/akce/38197-barokni-slav-
nosti-feste-teatrale-na-zamku-valtice

https://www.zamek-valtice.cz/cs/akce/43790-feste-teatrale-
2019-operni-predstaveni-les-amours-de-ragonde-v-divadle-
zamku-valtice

zámek Vranov nad Dyjí
www.zamek-vranov.cz

Letní kino na zámku 
| od 20.15 do 24 hodin
letní kino

Veřejné promítání dvou fi lmových snímků s hradozámeckou 
tematikou - Nesmrtelná teta (1993) a Bílá paní (1965)

Vstupné: jednotné 100 Kč

https://www.zamek-vranov.cz/cs/akce/43531-letni-kino-na-
zamku-vranov-nad-dyji

OLOMOUCKÝ KRAJ
hrad Bouzov
www.hrad-bouzov.cz

Bouzov 1895 na starých fotografi ích 
| od 19 do 21 hodin
tematická výstava

Na klasické prohlídce hradem budou interiéry vybraných 
místností doplněny o historické velkoplošné fotografi e z ob-
dobí před přestavbou hradu nebo z jejího průběhu.  

Vstupné: plné 250 Kč, snížené 180 Kč

https://www.hrad-bouzov.cz/cs/akce/44328-hradozamecka-
noc-na-hrade-bouzov%09

zámek Jánský Vrch
www.zamek-janskyvrch.cz

Zámecká diskotéka 
aneb tančíme s Míšou Růžičkovou 
| od 17 do 18 hodin
hudební program/ festival, dílny a workshopy

Hudební a taneční vystoupení pro nejmenší návštěvníky 
s programem Míši Řůžičkové doplněné o další dětské aktivi-
ty (hry, soutěže atd..) 

Vstupné: jednotné 150 Kč, děti do 1 roku zdarma

Možnost rezervace.

https://www.zamek-janskyvrch.cz/cs/akce/41935-tancime-s-
misou-ruzickovou-na-zamku-jansky-vrch-v-javorniku

zámek Náměšť na Hané
www.zamek.namestnahane.cz

Z pohádky do pohádky 
| od 17 do 22 hodin
Večerní netradiční prohlídky zámku. Těšit se můžete na zají-
mavý program, při kterém se ocitnete ve světě pohádkových 
bytostí. Prohlídky se odehrávají v zámeckých komnatách 
a začínají každou půlhodinu. Děti mohou přijít v kostýmu, 
nejlepší kostýmy budou oceněny. Občerstvení zajištěno.

Vstupné: plné 120 Kč, snížené 60 Kč, děti do 3 let zdarma

Rezervace vstupenek je nutná na čísle 585 952 184, nebo 
pomocí rezervačního systému.

http://www.zamek.namestnahane.cz/aktuality/akce-na-zamku-
-1/z-pohadky-do-pohadky-261_144cs.html

hrad Šternberk
www.hrad-sternberk.cz

Hradozámecká noc na hradě Šternberk  
| od 18 do 21 hodin (odchod poslední prohlídky)

speciální kostýmované noční prohlídky s hudebním vy-
stoupením v kapli, FIRE a UV LIGHT SHOW na nádvoří 
hradu 

Hradozámecká noc na hradě Šternberk nabídne návštěv-
níkům podvečerní a večerní prohlídky hradu obohacené 
o hudební vystoupení v hradní kapli. Průvodci oblečení 
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v historických kostýmech provedou návštěvníky celým hra-
dem (spojený 1. a 2. základní okruh). Výklad bude rozšířen 
o zajímavosti z oblasti módy, stolování a života šlechty 
i poddaných v minulosti.  

Začátky jednotlivých prohlídek budou v 18 h, 19 h, 20 h 
a 21 h. Prohlídky hradu doplní atraktivní program na nádvoří. 
Po setmění se mohou návštěvníci těšit na FIRE a UV LIGHT
SHOW v podání souboru HISTERKY. Připravena budou 
dvě vystoupení o délce 20 minut. Ohňová show začíná 
ve 20.30 h a 21.30 h. 

Stolování a života šlechty i poddaných v minulosti.  Začátky 
jednotlivých prohlídek budou v 18 h, 19 h, 20 h a 21 h.

Prohlídky hradu doplní program na nádvoří hradu. Po se-
tmění se mohou návštěvníci těšit na OHŇOVOU SHOW 
v podání souboru HISTERKY. Připravená budou dvě vystou-
pení o délce 20 minut. 

Vstupné: plné 180 Kč, snížené 130 Kč, rodinné 480 Kč

Rezervace je doporučená.

https://www.hrad-sternberk.cz/cs/akce/11726-hradozamecka-
noc-2019

zámek Velké Losiny
www.zamek-losiny.cz

Večerní prohlídky 
| od 20 do 23 hodiny (odchod poslední prohlídky)

kostýmované noční prohlídky

Návštěvníci budou moci zhlédnout zámek a běžně nepří-
stupné prostory losinského zámku při svitu baterek. Průvodci 
budou oblečeni v renesančních a barokních kostýmech. 

Vstupné: plné 150 Kč, snížené 110 Kč, rodinné 400 Kč

Rezervace je možná.

https://www.zamek-velkelosiny.cz/cs/akce/43022-hradoza-
mecka-noc-a-rozlouceni-s-prazdninami-na-zamku-velke-
losiny%09

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
zámek Bílovec
www.zamekbilovec.estranky.cz

Netradiční noční prohlídky 
se zámeckým služebnictvem 
| od 20 do 23 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, dobová 
kuchyně / občerstvení

Noční prohlídky zámku se zámeckým služebnictvem pod 
přísným dohledem vrchního lokaje Balnera. Ze zámku se 
potom přesuneme na noční prohlídku města, kde potkáme 
císaře Josefa II. se zámeckým správcem Nosskem, měst-
ského ranhojiče, majitele zámku barona Sedlnitzkého, 
pivovarského sládka, židovského obchodníka Markuse, nebo 
bíloveckou vražedkyni Emilku Resselovou.

Vstupné: dobrovolné

Možnost rezervace lístku.

http://www.zamekbilovec.estranky.cz/clanky/aktual-
ni-akce-na-zamku/

zámek Fryštát v Karviné
www.zamek-frystat.cz

Hradozámecká noc na zámku Fryštát 
| od 20 do 23 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky

Hradozámecká noc bude probíhat od 20 do 23 h a zahrnuje 
speciální prohlídky zámkem a kostelem, které vedou zčásti 
zámeckými komnatami a zčásti přilehlým kostelem, který je 
se zámkem stavebně spojený. Další prohlídky vedené pouze 
zámkem obohatí divadelní vstupy. Kolem zámku a parkem 
bude jezdit kočár s nástupy před zámkem v intervalu cca 
15 minut. Historická kavárna přispěje k celkovému příjemné-
mu prožitku.

Vstupné: plné 120 Kč, dále dle návštěvního řádu

Rezervace vstupenek je možná v předprodeji.

https://www.zamek-frystat.cz/%23latestnews

zámek Hradec nad Moravicí
www.zamek-hradec.cz

Večerní kostýmované prohlídky 
aneb ze života knížecí rodiny 
| od 18 do 24 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, pro-
hlídky běžně nepřístupných prostor, tématická výstava

Večerní kostýmované prohlídky formou scének s doprovo-
dem hudby v kopiích originálních dobových kostýmů kníže-
cího rodu Lichnovských.

Vstupné: jednotné 150 Kč

https://www.zamek-hradec.cz/cs/akce/43566-hradozamecka-
noc-31-8-2019%09

zámek Kunín
www.muzeumnj.cz/zamek-kunin

Hradozámecká noc na zámku Kunín 
| od 20 do 24 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, hudeb-
ní program / festival, přednášky, tématická výstava, letní 
kino

Netradiční prohlídky pokojů zámku s kostýmovanými dět-
skými průvodci, přijetí hraběnkou Walburgou, barokní hudba 
v podání hudebníků z celého světa, projekce fi lmů, přednáš-
ky, výstavy - Hohenemská knihovna a Ve znamení tří dekla-
rací, historický fotoateliér.

Vstupné: plné 110 Kč, snížené 70 Kč

Rezervace vstupenek je možná.

http://www.muzeumnj.cz/zamek-kunin/aktualni-akce-1/hra-
dozamecka-noc-6.html

zámek Raduň
www.zamek-radun.cz

Čaj o páté 
| od 17 do 22 hodin
noční prohlídky, přednášky, dobová kuchyně / občerstvení

Akce prezentuje jeden ze zvyků posledních majitelů Ra-
duňského zámku Bluecherů z Wahlstattu – pití čaje o páté. 



Tento rituál bude prezentován jak ve formě teoretické 
(povídání o čaji o páté), tak ve smyslové, návštěvníci bu-
dou moci ochutnat vedle čaje také typické pečivo, které se 
k němu podávalo. Počítá se s hudebním doprovodem. Ná-
sledovat budou noční prohlídky nové zámecké trasy zám-
ku. 

Vstupné: plné 160 Kč, snížené 110 Kč, rodinné 420 Kč

Rezervace je doporučená.

https://www.zamek-radun.cz/cs/akce/44368-caj-o-pate

Pořadatelem Hradozámecké noci je Národní památkový ústav, partnerem je Ministerstvo kultury České republiky 
a hlavním mediálním partnerem Česká televize, mediálním partnerem je Český rozhlas Dvojka.

Změna programu vyhrazena.

mediální partneři

www |      hradozameckanoc.cz


