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Fotografie na titulce: Litinová fontána ze 40. let 19. století z produkce Metternichových 
železáren v Plasích. Fontánu najdete uprostřed kamenného bazénu v centrální části 
čestného dvora státního zámku Kynžvart.



Bečov nad teplou
hrad a zámek

Strážce pokladu 

Hrad a zámek Bečov uprostřed romantické krajiny 
Slavkovského lesa představuje jedinečný soubor 
historických budov, z nichž nejvýznamnější je 
gotický hrad, renesanční palác a barokní zámek. 
Od roku 2002 je zde trvale vystavována unikátní 
ostatková schránka – relikviář sv. Maura, který 
je spolu s korunovačními klenoty nejcennější 
zlatnickou památkou České republiky.

1. 5. – 30. 9. / Objevte zámecké knihovny České republiky 
6. 7. / Dívka v modrém – přivítání prázdnin s promítáním filmu
13.–15. 7. / Bečovské slavnosti – výročí založení Bečovské 
botanické zahrady
3. 8. / Přehlídka veteránů na nádvoří zámku
10. 8. / Autorské čtení: Lada Baranek
31. 8. / Ať žijí duchové! – rozloučení s prázdninami 
s promítáním filmu
8. 9. / Mezinárodní folklorní festival
1. 10. / Mezinárodní den seniorů 

  23 km z Karlových Varů

www.zamek-becov.cz / E becov@npu.cz / T +420 353 999 394  

Kynžvart
zámek

Sídlo kancléře Metternicha s mimořádnými sbírkami 

Zámecký areál patří se 245 hektary mezi největší 
v České republice a jeho nejvýznamnější část má 
statut národní kulturní památky. Nesmírně cenné jsou 
dochované sbírky původních majitelů. Kancléř Klemens 
Metternich na zámku založil jedno z prvních muzeí 
v Evropě. Najdeme zde třetí největší egyptologickou 
sbírku v České republice. Významná je v evropském 
kontextu knihovna se sbírkou rukopisů až z 8. století. 
Oblíbeným cílem je kabinet kuriozit. Součástí sbírek je 
tzv. Kynžvartská daguerrotypie, která je zapsána mezi 
movité památky UNESCO do registru Paměť světa.

6. 7. / Parkem s diplomaty a státníky – speciální 
prohlídky zámeckým parkem
20.–21. 7. / Kynžvart středem Evropy – komponovaný 
pořad s hranými scénkami
21. 8. / koncert v rámci Chopinova hudebního festivalu 
25. 8. / Hradozámecká noc – exkluzivní prohlídky zámku 
s prezentací diplomatických tabulí; komponovaný pořad na 
nádvoří (písničky divadla Semafor a promítání filmu Kdyby 
tisíc klarinetů), kuchařská a someliérská exhibice jako součást 
diplomatické praxe, významní hosté z řad představitelů 
diplomatické šlechty, ležení napoleonských vojáků před 
zámkem s funkčním dělem, zábavný program pro děti
1. 9. / Netopýří noc – s nočním odchytem netopýrů 
v zámeckém parku 
15. 9. / Metternichova diplomacie v praxi: Jean, pošli posly! 
…anebo pošťáka? / Dny evropského dědictví – přednáška 
9. 12. / Advent na zámku – adventní koncert 
a netradiční prohlídky zámku 

  13 km z Mariánských Lázní

www.zamek-kynzvart.eu / E kynzvart@npu.cz / T +420 773 776 630 

valeč
zámek

Celoročně přístupný zámecký park 
se sochami z dílny M. B. Brauna 

Zámek Valeč leží na úpatí Doupovských hor v krajině 
rafinovaně komponované v duchu italského baroka. 
Výjimečnou barokní perlou je Rossiho zámecký 
kostel a též sloup Nejsvětější Trojice z dílny sochaře 
M. B. Brauna. Hlavní osa parku směřuje kolem teatronu 
k iluzivním branám a pokračuje ke zřícenině barokní 
poustevny. Kolmo ji protíná příčná osa od obelisku 
kolem vodní kaskády a pokračuje ke kostelu Nejsvětější 
Trojice. V parku lze spatřit kopie soch z Braunovy dílny, 
které představují postavy z řecké mytologie. Park 
i zámek jsou přístupné po celý rok, v pátek a sobotu 
prohlídky zámku s lucernou až do 23 hodin.

13. 4. – 31. 10. / Únor 1948 – výstava fakulty umění 
a designu Ladislava Sutnara ZČU
14. 4. – 31. 10. / Zámek je pestrý – výstava současného umění
29.–30. 6. / Meander festival
2.–4. 8. / Povaleč – náš oblíbený festival
25. 8. / Hradozámecká noc – noční prohlídky zámku s lucernou
8.–16. 9. / Dny evropského kulturního dědictví – 
mimořádná prohlídka prostor bývalé kovárny
 

  40 km z Karlových Varů

www.zamek-valec.cz / E valec@npu.cz / T +420 353 399 731  


