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Fotografie na titulce: Altán v Zahradách pod Pražským hradem

  300 metrů od stanice metra Malostranská

www.palacove-zahrady.cz / E zahrady@npu.cz / T +420 257 148 817 

hradozámecká 
noc
25. srpna 2018

zámek Kynžvart a mnoho dalších památek 

noční prohlídky / oživené prohlídky / speciální 
kostýmované prohlídky / filmová promítání / 
hudební festivaly / letní kina / dobová 
vystoupení / tematické výstavy a divadelní 
vystoupení / zážitkové hry / prohlídky běžně 
nepřístupných prostor / ohňostroje / dílny 
a workshopy / koncerty klasické hudby / 
přednášky 

www.npu.cz
www.hradozameckanoc.cz

praha
Zahrady pod Pražským hradem 

Romantické místo s nejkrásnějším 
výhledem na Prahu

Terasové zahrady na jižním svahu s nezapomenutelnými 
výhledy na Prahu. Všechny zahrady jsou od roku 1992 
jako součást historického centra Prahy zapsané na 
Seznamu světového dědictví UNESCO. V průběhu léta 
a podzimu zahrady nabídnou bohatý program pro děti, 
komentované prohlídky s průvodci, hudební koncerty 
a další. Otevřeno je denně. Vstup z Valdštejnské ulice.

Červenec až srpen / Architektura první republiky – 
výstava v galerii Ledeburského paláce 
25. 8. / Hradozámecká noc (14.00–16.00 hudební trio / 
otevírací doba zahrad do 22.00)
26. 8. / Ukázky šermu, lukostřelby a dobového bojového 
umění – program pro děti od 13.00
8.–9. 9. / Víkend komentovaných prohlídek (12.00, 14.00, 16.00)
22.–23. 9. / Víkend jablek v zahradách 
6.–7. 10. / Vinobraní na zahradách  
3.–4. 11. / Dušičky pod Pražským hradem 
(prodloužená otevírací doba do 21.00)



sázava
klášter

Místo spojené s životem patrona 
české země sv. Prokopa

Sázavský klášter v roce 1032 založil u své poustevny 
sv. Prokop spolu s přemyslovským knížetem Oldřichem. 
Neopakovatelný dojem zanechává nedostavěné 
gotické trojlodí kostela s monumentální věží z rudého 
kamene. Z doby Karla IV. je i kapitulní síň se vzácnými 
freskami, především unikátní Madonou Sázavskou. 

8.–14. 7. / Letní malířská škola 
18.–22. 7.; 22.–26. 8. / Letní klášterní dílny pro rodiny s dětmi 
21. 7. / Večerní divadelní představení Don Quijote 
de la Ancha v režii B. Polívky
23. 7. / Pouť za umělce z Arcibiskupství olomouckého
2.–5. 8. / Ikona – okno do nebe – kurz ikonopisectví 
16. 8. / Výprava 2018 – koncert navažských fléten, 
obřích gongů, australského didgeridoo – Ondřej 
Smeykal a hosté z USA, Velké Británie a Austrálie
19. 8. / Baby Fest 2018 – festival pro rodiče s dětmi do 10 let 
25. 8. / Hradozámecká noc aneb Sázavská noc u sv. Prokopa 
1. 9. / Archeoden nejen pro rodiče s dětmi – vyzkoušejte 
starobylá řemesla i práci archeologa
8.–9. 9. / Speciální prohlídky u příležitosti Dnů evropského dědictví
28. 9. / Večerní koncert u příležitosti 
svátku sv. Václava a Dne české státnosti 
20. 10. / Speciální prohlídky s archeology u příležitosti 
Mezinárodního dne archeologie
17.–18. 11. / Prohlídky kláštera u příležitosti výročí 
Sametové revoluce a smyčcový koncert
24. 11. / Hravé dopoledne a odpoledne s výhledem k Adventu

   25 km z Benešova

www.klaster-sazava.cz / E sazava@npu.cz / T +420 327 321 177  

toČník a žebrák
souhradí

Dominanty na okraji křivoklátského 
loveckého hvozdu

Točník byl vystavěn na přelomu 14. století na 
skalním hřebeni o sto metrů výše než hrad Žebrák. 
V roce 1400 nechal Václav IV. na Točník převézt 
a uložit část královského pokladu. Spolu se starším 
hradem Žebrákem tvoří nejlépe dochované české 
souhradí, je dokladem vyspělého stavitelského umění 
hutě Václava IV. V hradním medvědíně dnes bydlí 
medvědí sourozenci Agáta a Martin. Z věže Žebráku 
je krásný kruhový rozhled do okolní krajiny.

5.–6. 7. / Točník / Ve znamení kalicha – 
každoroční středověké slavnosti 
13.–15. 7. / louka pod Točníkem / HRADY CZ – 
každoroční hudební festival
3. 8. / Točník / Romeo a Julie – divadelní 
představení v provedení Old Stars (20.00)
11. 8. / Točník / Okořská garda – každoroční 
středověká akce drsných mužů a žen
18. 8. / Točník / Netopýří večírek – seznámení 
se životem netopýrů a hradní kolonií 
25. 8. / Točník / Poutní mše v hradní kapli sv. Bartoloměje (10.00)
25. 8. / Točník / Hradozámecká noc – noční prohlídky
15.–16. 9. / Točník / Indiáni z Točníku – dobytí hradu indiány, 
řemesla, divadlo, hudba, tanec, dílny a soutěživá stezka
22.–23. 9. / Točník / Královské vinobraní – poklesky 
krále Václava IV. v podání Plzeňského landfrýdu

  20 km z Berouna

www.hrad-tocnik.cz / www.hrad-zebrak.cz /  
E tocnik@npu.cz / T +420 311 533 202 

veltrusy
zámek

Staleté stromy na skrytých loukách, zákoutí 
se sochami a pavilony... Místo, kde se zastavil čas. 

Letní sídlo Chotků na ostrově o rozloze téměř tři sta 
hektarů. Areál byl postupně přetvářen v okrasný statek 
s lužním lesem, daňčí oborou, alejemi, sochami, pavilony, 
ovocnými sady i poli. Park je dnes možné poznávat na 
kole s průvodcem nebo na koňském povozu. Na zámku 
se návštěvníkům nabízí prohlídky komnat původních 
majitelů, výstavy, vzdělávací centrum, informační 
centrum nebo kavárna u hlavní brány a restaurace 
u zámku. V Holandském selském domě s mini zoo najdete 
galerii „Na konci světa“. Památka je přístupná celoročně. 

11. 8. / Dožínky hraběte Chotka – každoroční 
slavnosti končící průvodem
15. 9. / Válka bramborová – bojové ukázky, 
bramborové hry pro děti nebo tržiště 
28. 10. / Státní svátek, připomínka výročí 
Československé republiky
2. 11. / Dušičková vzpomínka na osobnosti spojené se zámkem
24. 11. / Adventní tvoření na zámku 
1. 12. / Pohádka s nadílkou 
8. 12. / Adventní koncert
16. 12. / Živý betlém a pohádka

  20 km z Mělníka

www.zamek-veltrusy.cz / E veltrusy@npu.cz / T +420 315 781 146   



březnice
zámek

Svědek významných událostí českých dějin 

Původně gotická tvrz přestavěná na renesanční zámek. 
Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná 
Lokšanská, nejstarší zámecký knihovní sál v Čechách 
dochovaný v původní podobě z roku 1558. Nahlédnout 
do historie můžete při vlastní prohlídce zámku. 
Zámecké interiéry připomínají jednotlivé šlechtické rody 
a umělecké slohy. Zbrojnice zahrnují všechny druhy zbraní 
z období od 15. do 19. století, od chladných po palné, od 
útočných po obranné. Součástí areálu je anglický park 
se dvěma rybníky a množstvím vzácných druhů dřevin.

20.7. / Miroslav Kemel s kapelou – koncert na nádvoří zámku
11. 8 / Letní zámecký bál – Orchestr 
V. Vomáčky a Sestry Havelkovy
25. 8. / Hradozámecká noc – oživené prohlídky zámku
8. 9. / Varhanní koncert – Spohr violin duo 
a P. Černý (zámecká kaple P. Marie)
16. 9. / Saxofonové kvarteto Bohemia – 
koncert (synagoga Březnice)
3.11. / J. Čechová a J. Páleníček – koncert 
(hudební sál zámku Březnice)
8. 12. / Adventní koncert (hudební sál zámku Březnice)
15. 12. / Advent na zámku – oživené prohlídky 
zaměřené na dobu adventní a vánoční

  20 km z Příbrami

www.zamek-breznice.cz / E breznice@npu.cz / T +420 318 682 179 

hořovice
zámek

Zámek jako dar pro krásnou paní 

Původně barokní sídlo hrabat z Vrbna koupil v 19. století 
pro svou paní Gertrudu kníže Fridrich Wilhelm Hessenský. 
Bohatě vybavené interiéry představí reprezentační 
prostory, pokoje služebnictva a soukromá apartmá. 
Samostatný okruh Hry a hračky malých aristokratů 
ukazuje nejrůznější panenky, deskové hry, hlavolamy 
nebo detailně propracovaný model železnice. Mezi 
nejvzácnější exponáty patří miniatura luxusního 
obytného domu ze 17. století. Zámecký park původně 
francouzského parkového slohu byl kolem roku 1800 
upraven na park přírodně krajinářský. Nový prohlídkový 
okruh představuje stavebníky a nejvýznamnější majitele.

do 31. 10. / Zámek Hořovice jako internační tábor 
italských válečných zajatců – fotografická výstava 
připravená ke stému výročí republiky 
6.–7. 7. / Noční divadelní prohlídky „Teta Marta“ – 
příběhy knížecí rodiny z počátku 20. století 
25. 8. / Hradozámecká noc – volná prohlídka 
vybraných interiérů zámku 
8.–9. a 15.–16. 9. / Druhá část připomínky roku 1918 – 
komentované prohlídky výstavy a vzpomínkové akce 
28. 10. / Noční divadelní prohlídky „Strašidlo Cantervillské“ 
1.–2., 8.–9. a 15.–16. 12. / Andělské 
zvonění – Adventní prohlídky zámku 

  22 km z Berouna 

www.zamek-horovice.cz / E horovice@npu.cz / T +420 311 512 479

žleby
zámek

Poznejte každodenní život šlechty  
v 19. století 

Velkolepé romantické sídlo s rozsáhlými sbírkami. 
Zažijete exkurzi do života šlechty v 19. století. Přístupná 
je kaple, vybavená a plně funkční kuchyně či jedno z mála 
dochovaných historických zámeckých divadel. Z věže je 
krásný výhled na rozsáhlý anglický park. Ve vybraných 
dnech bývá součástí prohlídek návštěva zámecké 
kuchyně. Kuchtíci a kuchtičky v historických kostýmech 
se starají o zajímavý exkurz do života na zámku v dobách 
minulých. V létě se vydejte na netradiční noční prohlídky. 

6.–7. 7.; 24.–25. 8.; 21.–22. 9. / Osmičky mocné 
i nemocné – noční prohlídky
21.–22. 7. / Svatoanenský jarmark a oživená zámecká kuchyně
11.–12. 8.; 28.–30. 9. / Oživená zámecká kuchyně
26. 10. / První dámy Masarykovy – koncert ke 
100. výročí založení ČSR
27.–28. 10. / Oživená zámecká kuchyně
24.–25. 11. / Vánoční prohlídky, oživená 
zámecká kuchyně a jarmark
27.–30. 11. / Vánoční prohlídky pro školy
1.–2., 9. 12. / Vánoční prohlídky a oživená zámecká kuchyně
8. 12. / Vánoční prohlídky a pohádka v zámeckém divadle

  20 km z Kutné Hory

www.zamek-zleby.cz / E zleby@npu.cz / T +420 327 398 121   



karlštejn
hrad

Světově unikátní soubor středověkých 
deskových obrazů Mistra Theodorika

Gotický hrad uprostřed Českého krasu založený roku 1348 
Karlem IV. Místo uložení římských a později i českých 
korunovačních klenotů. Hrad zdobí původní nástěnná 
výzdoba ze 14. století, soubor 129 deskových obrazů 
Mistra Theodorika v kapli sv. Kříže nebo největší portrétní 
galerie českých panovníků. Výstava Karlštejnského 
pokladu ukazuje téměř 400 autentických předmětů 
přibližujících kulturu odívání, stolování a módu u 
dvora v době vlády Karla IV. a jeho syna Václava IV. 

Červenec a srpen / Noc na Karlštejně – slavný 
muzikál ožívá na nádvoří hradu 
11., 18., 25. 7. a 1., 8., 15., 22., 29. 8. / Večerní 
putování hradem s překvapením 
20.–21. 7. / Ať žije král, ať žije císař! – noční prohlídky
25. 8. / Hradozámecká noc – noční prohlídky 
hradu s bohatým programem na nádvoří 
1. 9. / Koncert Jitky Molavcové
29.–30. 9. / XXII. Karlštejnské vinobraní 
1.–31. 10. / 13. komnata otevřena – zpřístupnění 
bývalého fraucimoru ve 3. patře Císařského paláce 
5. 10. / Koncert Dáši Zázvůrkové
15. 12. / J. J. Ryba – Česká mše vánoční
27. 12. / Štěpánské koledování s Chaire

 

  12 km z Berouna

www.hrad-karlstejn.cz / E karlstejn@npu.cz / T +420 311 681 617   

konopiště
zámek

Místo, kde se tvořily dějiny 

Na místě dnešního zámku stával opevněný hrad typu 
francouzského kastelu, 1602–1620 byl přestavěn v duchu 
renesance. Konopiště v roce 1887 koupil František 
Ferdinand d´Este a zvolil ho za své rodinné sídlo. 
Se zámkem je spojeno mnoho významných historických 
událostí. Důležitá diplomatická jednání, vojenská 
střetnutí, sociální zápasy, ale také tvořivá činnost. Pro léto 
a podzim jsou připraveny tematické večerní prohlídky.

4., 11., 18. 7.; 1., 8., 15., 29. 8.; 12., 26. 9.; 10., 24. 10.; 
7. 11. / Žofie Chotková – milovaná žena následníka 
trůnu – večerní prohlídka (rezervace nutná)
7., 12., 14. 7.; 22., 30. 8. / Osud arcivévody Františka Ferdinanda 
d´Este a jeho potomků – večerní prohlídka (rezervace nutná)
19. 7. / Experiment aneb plnou parou vpřed! – na zámek přijede 
skotský parní inženýr James Watt a představí rozličné parní stroje 
21.–22. 7. / Vojáci na Konopišti 
4.–5. 8. / Slavnost ovocných knedlíků
17. 8. / Druhý letní memoriál korunního prince Otty 
25. 8. / Hradozámecká noc
15. 9. / Program věnovaný císařovně Alžbětě – 
přednáška, recitál, slavnostní iluminace skleníků
28. 9. / Prohlídka věže Václavky na svátek sv. Václava
1. a 8. 12. / Advent v zámku 

  3 km z Benešova

www.zamek-konopiste.cz / E konopiste@npu.cz / T +420 317 721 366

krakovec
hrad

...každý kámen je prodchnut myšlenkou… 

Hrad Krakovec je jedním z vrcholů vývoje české hradní 
architektury 14. století. Při volné či komentované 
prohlídce můžete obdivovat unikátní gotické prvky, 
arkýřovou kapli, půlválcovou věž i průniky krajiny 
a architektury. Do Krakovecké chalůpky vstoupíte 
po celodřevěném mostu, jehož konstrukce vychází 
z tvarosloví pozdního středověku. Na hradě probíhají 
práce směřující k odvodnění nádvoří i sklepení a obnovy 
vřetenového schodiště západního křídla paláce. 

4.–6. 7. / Připomínka myšlenek a osobnosti mistra Jana Husa
4. 7. / 19.30 / Pod Políčkem – úvodní slovo 
k připomenutí si osobnosti mistra Jana Husa
4. 7. / 20.00 / Pod Políčkem – Josef Fousek: 
hudební a básnický recitál 
5. 7. / 10.00–14.00 / Pod Políčkem – šermířské vystoupení, 
divadlo pro děti, ukázka sokolnictví, soutěže
5. 7. / 15.00 / Bohoslužba Církve československé husitské
6. 7. / 16.00 / Jaroslav Dušek
14. 7. / 17.00 / Vladimír Václavek – koncert
28. 7. / 18.00 / Oldřich Janota – koncert
25. 8. / Hradozámecká noc
V průběhu letních měsíců se uskuteční noční 
prohlídky na hradě. Sledujte webové stránky.

  16 km z Rakovníka

www.hrad-krakovec.cz / E krakovec@npu.cz / T +420 313 549 302   



křivoklát / zbeČno
hrad / Hamousův statek

Jeden z nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů 
/ Zbečno – významná památka lidové architektury

Počátky hradu sahají až do 12. století. Nejpozději za 
panování Václava I. zde začal vznikat královský hrad 
dokončený Přemyslem Otakarem II. Na něm v dětství 
a také v dospělosti pobýval Karel IV. Hrad byl přestavěn 
jeho synem Václavem IV. a později Vladislavem 
Jagellonským. Noční scénické prohlídky evokují atmosféru 
středověku a renesance. V nedalekém Zbečně najdete 
Hamousův statek – památku lidové architektury.

5. 7.; 30. 8. / Opera Claudia Monteverdiho – Il ballo delle ingrate 
5.–8., 14.–15., 21.–22. 7.; 18.–19. 8. / Šermířská 
skupina Tartas, sokolnice a její dravci
6., 7., 14., 21. 7.; 17.–18. 8. / Lucemburkové 
na Křivoklátě – noční prohlídky 
29. 7. – 4. 8. / 23. Křivořezání 
4. 8. / Koncert skupiny Hradišťan
10.–11. 8.; 1. 9. / Žalářník arcivévody Ferdinanda aneb 
Křivoklát za časů paní Filipíny – noční prohlídky
23.–26. 8. / Noir film festival
25. 8. / Hradozámecká noc
1. 9. / Pohár plný vína – Příběh Filipíny Welserové 
a Ferdinanda II. Tyrolského v podání Hany Maciuchové
8. 9. / Myslivecké slavnosti sv. Eustacha
28. 10. / Pocta tradicím první republiky, zasazení stromu republiky 
11. 11. / Svatomartinský košt
8.–9., 15.–16. 12. / Advent na Křivoklátě

červenec až září v hamousově statku / 
sobotní pečení chleba (11.00)

  15 km z Rakovníka / 7 km od hradu Křivoklát

www.krivoklat.cz / E krivoklat@npu.cz / T +420 313 558 440 
www.zbecno.cz / E zbecno.statek@npu.cz / T +420 724 980 456  

mnichovo hradiště
zámek

Mimořádně cenný komplex vrcholně 
barokní architektury v Čechách

Barokní zámek s původními dobovými interiéry rodu 
Valdštejnů. K vidění je mnoho vzácných sbírek, např. 
delftská fajáns, míšeňský, čínský a japonský porcelán, 
zbraně, kostýmy a unikátní historické divadlo s funkční 
mašinérií, knihovna s 22 tisíci svazky, kterou spravoval 
Giacomo Casanova na zámku Duchcov. V kapli 
sv. Anny jsou uloženy ostatky Albrechta z Valdštejna 
a lapidárium barokních soch. V druhém patře zámku 
se nachází muzeum města Mnichovo Hradiště.

5., 6., 8., 19., 20., 26., 27., 28. a 29. 7.; 9., 10., 11., 12., 
25. a 26. 8.; 2., 9., 28., 29. a 30. 9. / Sokolník a jeho 
dravci – komentovaná výstava dravců a letové ukázky 
8., 15., 22. a 29. 7.; 5., 12., 19. a 26. 8. / Dětská 
prohlídka a divadelní představení pro děti
5. a 6. 7. / Valdštejnské kratochvíle – 
oživené denní a noční prohlídky 
10.–20. 7. / Seminář Barokní hudby „Barok bez paruk“ 
21.–22. 7. / Šlechtické kratochvíle v období renesance – 
ze života šlechty v dobových kostýmech 
17. 8. – 2. 9. / Devatero řemesel – prodejní 
výstava chráněných dílen 
25. 8. / Hradozámecká noc – oživené noční prohlídky 
na téma „Setkání panovníků sv. Aliance roku 1833“
27. a 28. 10. / Otevření 13. komnaty zámku – 
mimořádná prohlídka zámku 

  18 km z Mladé Boleslavi

www.zamek-mnichovohradiste.cz / E mnichovohradiste@npu.cz /  
T +420 326 773 098 

mníšek pod brdy
zámek

Vstupte do období první republiky 

Historie zámku začíná ve 13. století, dnešní podobu 
památce v polovině 17. století vtiskl Servác Engel 
z Engelsflussu. Vnitřní prostory do současné podoby 
upravili na počátku 20. století Kastové – poslední majitelé 
zámku. Zámek je veřejnosti otevřen celoročně, zaměřuje 
se na programy pro děti od 3 do 9 let – návštěvníci 
mohou vybírat z několika různých prohlídek. 

7. 7. / Dobývání zámku – rekonstrukce 
bitvy z roku 1639, šermíři a další
7. 7. – 30. 9. / Vratislavové z Mitrovic – prohlídky zámku
10. 8. / Postřižiny – muzikál pod širým nebem
25. 8. / Hradozámecká noc – mimořádné 
prohlídky zámku, ohňostroj, šermíři, hudba
25. 8. / Vojsko a četnictvo v období 
Mnichovské zrady – zahájení výstavy 
8. 9. / Loučení s létem – zábavný den v předzámčí
8.–16. 9. / Dny evropského kulturního 
dědictví – prohlídky zdarma
15. 9. / Hradišťan – koncert v zahradě 
28.–30. 9. / Proč má zámek tři věže? – prohlídky pro děti i dospělé
13.–14. 10. / Císařovy nové šaty – prohlídky pro milovníky módy
27.–30. 10. / O zámeckých pověstech – 
prohlídky na podzimní prázdniny
17.–18. 11. / Vynálezy první republiky – 
zábavné prohlídky pro každého
1.–2., 8.–9., 15.–16. 12. / Vánoční zvyky 
a tradice – advent na zámku

  20 km z Prahy
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