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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

léto a podzim na 
státnícH HradecH 
a zámcícH

Ústecký kraj 

Bližší informace najdete na webových stránkách 
jednotlivých objektů a na www.npu.cz

Fotografie na titulce: státní zámek Velké Březno
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ploskovice
zámek 

Letní sídlo posledního korunovaného českého krále 

Zámek Ploskovice si jako letní rezidenci postavila 
velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská 
v první čtvrtině 18. století. V polovině 19. století se 
zámek stal soukromou rezidencí císaře Ferdinanda V. 
Habsburského. Při této příležitosti byl zámek zvýšen 
o patro a celkově upraven. Na úpravě zámku pro císaře 
se velkou měrou podílel jeden z nejlepších českých 
malířů a dekoratérů 19. století Josef Navrátil.

22. 7.; 5. 8.; 16. 9.; 7. 10. / Komentované prohlídky parku 
25. 8. / Makové slavnosti (10–17 hod) a Hradozámecká 
noc (18–22 hod) – ochutnávka výrobků z máku 
& oživené kostýmované prohlídky 
září / Ploskovické jablko – výstava výpěstků 
ovocnářů ploskovického regionu
22.–28. 9. / Řezbářské sympozium 
13.–16. 12. / Vánoční výstava 
15.–16. 12. / Zámecké interiéry a Vánoce 
(oživené kostýmované prohlídky)

  6 km z Litoměřic

www.zamek-ploskovice.cz / E ploskovice@npu.cz / T +420 416 749 092  

stekník
zámek

V moři chmelnic 

Zámek obklopený italskou terasovitou zahradou patří 
k nejvýznamnějším rokokovým stavbám v Čechách. 
Vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině 
spojenou s tradicí pěstování žateckého chmele. Od 
roku 1997 prochází celkovou rekonstrukcí. Veřejnosti 
je zpřístupněna zámecká kaple a chodby prvního 
patra. S průvodcem se také podíváte do salonů jižního 
křídla s instalací historických kočárků a hraček z konce 
19. století. Seznámíte se s probíhající restaurátorskou 
obnovou sala terreny, hlavního sálu a západního 
křídla. Dozvíte se o technikách a technologiích oprav. 
Prohlídka zámecké zahrady probíhá samostatně.

do 31. 10. / Jak se češe do věrtele – výstava dokumentující 
chmelové brigády na zámku v 50. a 60. letech
5.–6. 7. / Prohlídky zámku s členy hraběcí 
rodiny Kulhánků z Klaudensteina
4. 8. / Rytířské odpolední slavnosti – historický šerm, 
dobová hudba a řemesla, prohlídky interiérů 
25. 8. / Hradozámecká noc – hrané prohlídky se scénkami 
z historie zámku, promítání filmu Starci na chmelu
15.–16. 9. / Dny evropského dědictví – prohlídky
28. 9. / Svátek sv. Václava – prohlídky k svátku 
sv. Václava, patrona České země
8. 12. / Vánoční adventní koncert v zámecké kapli

  10 km ze Žatce

www.zamek-steknik.cz / E steknik@npu.cz / T +420 723 086 011

libocHovice
zámek

V malebné krajině dolního Poohří 
lemované kopci Českého středohoří 

Libochovický zámek stojí na místě gotické tvrze, 
kterou Jan z Lobkowicz přestavěl na jednopatrový 
renesanční zámek. Gundakar Dietrichstein zámek 
přestavěl barokně. Narodil se zde Jan Evangelista 
Purkyně. Jeden z okruhů nabízí návštěvníkům prohlídku 
rozsáhlých sklepních prostor pod zámkem a nádvořím.

do 8. 7. / Ztracená princezna! – prohlídky pro rodiny s dětmi 
11.–12. 8. / Tradiční Libochovická pouť, kostýmované prohlídky 
25. 8. / Hradozámecká noc / šermířsko-scénické 
představení Házmburská saň, po skončení nevšední 
prohlídky „Na zámku nám asi straší“
26.–27. 10. / Zámek plný kouzel – tradičně netradiční 
ukončení návštěvní sezony, prohlídky pro rodiny s dětmi 
1. 12. / Adventní koncert

  20 km z Loun

www.zamek-libochovice.cz / E libochovice@npu.cz / T +420 416 591 443    



velké březno
zámek

Jeden z nejmenších, nejmladších 
a nejkrásnějších zámků u nás 

Nový zámek, který původně připomínal spíše empírovou 
vilu, si na penzi nechal postavit nejvyšší purkrabí 
Českého království hrabě Karel Chotek mezi lety 
1842–1845. Rodové sídlo bylo Chotkovým vnukem 
později přestavěno v novorenesančním stylu. Zámek 
dnes nabízí půvabné, do detailu zařízené interiéry, 
silné příběhy a množství doprovodných akcí.

8., 15., 22. a 29. 7.; 5., 12., 19. a 26. 8.; 2. 9. / 
Za pohádkou na zámek – pohádková divadla
11. 7. / Bennewitzovo kvarteto – koncert komorního 
souboru patřícího ke světové špičce 
28.–29. 7.; 18.–19. 8.; 22.–23. 9. / Zámek v květech – 
květinové výstavy gladiol, růží a jiřin 
28. 7.; 15. 9.; 6. 10. / Noční prohlídky
25. 8. / Hradozámecká noc – speciální prohlídky, 
řízená degustace vín v komnatách, noční divadlo
15.–16. 9. / Dny evropského dědictví / Oživený 
zámek – strhující příběhy z historie zámku
29. 9. / O náhrdelník hraběnky Bellegarde – 
II. ročník dámského závodu autoveteránů
3. 10. / Ferenc Liszt a jeho přátelé – koncert k 165. výročí 
koncertu Ference Liszta ve Velkém Březně
6. 10. / Hraběcí mlsání – ochutnejte pochoutky 
připravené pro mlsné šlechtické jazýčky
20. 10. / „Karel Čapek – Jak se co dělá“ – divadelní 
dramatizace (Petr Kostka a Carmen Mayerová)
28. 10. / Zavírání okenic aneb jaká byla letošní sezona

  8 km z Ústí nad Labem

www.zamek-vbrezno.cz / E velkebrezno@npu.cz / T +420 475 228 331

zubrnice
soubor lidové architektury

Historická vesnice v klínu Českého středohoří

Pro muzejní účely jsou využity nejhodnotnější stavby 
středu obce a jejího okolí průběžně doplňované 
o drobné přenášené objekty. Zpřístupněna je roubená 
usedlost včetně unikátní teplovzdušné sušárny na 
ovoce, expozice vesnické školy, starého obchodu 
a kostel s pravidelnými výstavami. Ve středu návsi 
stojí přenesená barokní studna a proti proudu 
potoka malý roubený vodní mlýn. Nedaleko pod 
vsí je malé nádraží s muzejní expozicí dopravy.

21. 7. / Slavnostní odhalení oltářního obrazu
21. 7. / Pouť k Máří Magdaléně – procesí a mše 
svatá v kostele sv. Maří Magdaleny
22. 9. / Osudová osmička v Zubrnicích – 
30 let od otevření skanzenu 
20.–21. 10. / Podzim na vesnici – 
vyzkoušejte si zemědělské práce 
8.–9. 12. / Vánoce ve skanzenu – vánoční zvyky a tradice 

  15 km z Ústí nad Labem

www.skanzen-zubrnice.cz / E zubrnice@npu.cz / T +420 475 228 267   

benešov nad ploučnicí
zámek 

Perla saské renesance 

V Benešově nad Ploučnicí se dochoval velmi významný 
komplex dvou oddělených samostatných zámeckých 
celků – Horního a Dolního zámku, k nimž patří třetí 
doklad jedinečné renesanční architektury, přilehlý 
farní kostel Narození Panny Marie. Všechny tři 
stavby spojuje míšeňský šlechtický rod Salhausenů, 
který přišel do Čech na počátku 16. století. 

14. a 28. 7.; 11. 8. / Noční prohlídka – potkáte 
zámecké pány nebo pohádkové postavy. 
Divadelní prohlídka pro dětské návštěvníky
25. 8. / Hradozámecká noc – divadelní 
prohlídky s pohádkovými postavami 
1.–30. 9. / Začátek školního roku na zámku 
a prohlídky se zámeckou paní
8.–16. 9. / Dny evropského dědictví – prohlídky 
běžně nepřístupných prostor 
22. 9. – 31. 10. / Podzim na zámku s výstavou sušených květin
6. 10. / S Hanušem na zámek – jmenovci mají vstup zdarma
2. 11. / Na zámku straší – večerní soutěže, 
strašidelné sklepení a nadpřirozené bytosti
7. 12. / Mikulášská nadílka s Krampusáky – 
milé peklo pro děti na Dolním zámku

  10 km z Děčína

www.zamek-benesov.cz / E benesov@npu.cz / T +420 412 586 795  



ducHcov
zámek

Místo spjaté s rodem Valdštejnů 
a osobností Giacoma Casanovy 

Zámek Duchcov nabízí prohlídkové trasy, v rámci 
kterých můžete objevovat sběratelské a mecenášské 
aktivity Valdštejnů, dozvíte se pikantnosti ze života 
Giacoma Casanovy nebo vás překvapí monumentalita 
Reinerovy fresky sejmuté z kupole kostela zbořeného 
valdštejnského špitálu a osazené do železobetonového 
pavilonu v zámeckém parku. Další prohlídková trasa vás 
zavede za dobrodružstvím starořeckých bájí a krásou 
antických památek. Projděte se kolem půvabného 
sfingového rybníčku nebo v romantické Knížecí zahradě. 

do 31. 8. / Oldřich Jelínek: Obrazy – výstava 
5.–6. 7. / Casanova – intrikán, špion, 
diplomat (oživené prohlídky)
14. 7. / Setkání přátel vozů Citroën
28. 7. / 3. ročník mezinárodního modelářského festivalu 
4.–5. a 25.–26. 8. / Prohlídky s Casanovou – 
kostýmovaná prohlídka
19. 8. / Hradozámecké léto – netradiční prohlídky s Janem 
Přeučilem (ve spolupráci s Českým rozhlasem)
25. 8. / Hradozámecká noc – oživené prohlídky 
a hudebně-taneční program
15.–16. 9. / Dny evropského dědictví – prohlídky 
běžně nepřístupných sklepení 
12. 12. / Adventní koncert ZUŠ Ivana Kawaciuka

  10 km z Teplic

www.zamek-duchcov.cz / E duchcov@npu.cz / T +420 417 835 301 

Házmburk
hrad

Nepřehlédnutelná dominanta dolního Poohří  

Pokud za královnu Českého středohoří považujeme 
Milešovku, králem může být jedině Házmburk. Věže této 
zříceniny patří k nepřehlédnutelným dominantám krajiny 
dolního Poohří. Tyčí se na vrcholu strmého čedičového 
masivu a připomínají zašlou slávu nedobytného 
gotického hradu. Vrch dosahující výšky 418 m byl podle 
archeologických nálezů obydlen již v 5 tisíciletí př. n. l. 
Cesta ke hradu stoupá po severním svahu kopce až ke 
zbytkům první brány a dále pokračuje k další ve východní 
části. V místě dolního hradu se otáčí kolem oválné 25 m 
vysoké Černé věže postavené z místního tmavého 
čediče. Věž byla důležitým obranným prvkem a přístup 
do ní byl možný jen po visuté pavlači v poschodí. 
Svého času sloužila i jako vězení. Přístupová cesta vede 
k vlastnímu hradnímu jádru s hranolovou Bílou věží. 
Věž dosahuje výšky 26 m a určitě stojí za to vystoupat 
až na její vrchol, odkud se nabízí nádherný výhled.

do 30. 11. / Hrad Házmburk jako příklad fortifikace 
14. století – vystavený model hradu v podobě ze 14. století 
25. 8. / Hradozámecká noc – noční osvětlený 
hrad a ohně. Svoláváme všechny Bílé paní!

  12 km z Lovosic

www.hrad-hazmburk.cz / E hazmburk@npu.cz / T +420 606 175 052 

jezeří
zámek

Na rozhraní dvou světů

Zámek Jezeří patří k nejzajímavějším památkám v České 
republice. Zahrnuje v sobě vše, s čím se můžete setkat 
na ostatních zámcích, ale zároveň se od nich, vinou 
pohnutého osudu, zcela odlišuje. Má za sebou jak 
velkolepou slavnou minulost s přepychem a nádherou 
hodnou knížecího sídla, tak období zmaru a zapomnění. 
V roce 1996 se stává průkopníkem neobvyklé 
prezentace – prezentace neopravené památky, kdy je 
návštěvník svědkem její postupné proměny. Hrad shlížel 
ze svahu Krušných hor již od 14. století, postupem času 
byl přestavěn na renesanční a nakonec barokní zámek. 
Tuto podobu mu vtiskli Lobkowiczové, pro které se Jezeří 
stalo jedním z nejvýznamnějších reprezentativních sídel.

do 26. 8. / Šlechta ve službách Masarykovy republiky – výstava 
v rámci cyklu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii
4. 8. – 1. 9. / Hudební léto v Jezeří – festival 
se sobotními koncerty vážné hudby
25. 8. / Hradozámecká noc 
15. 9. / Michal Mašek, Jitka Molavcová – klavírní koncert
29.–30. 9. / Jezeří v květech – zámecký flower-
art na téma „V zemi fantazie a elfů“
27.–28. 10. / Oživlá strašidla na Jezeří – 
tradiční akce na závěr sezony

  12 km z Litvínova

www.zamek-jezeri.cz / E jezeri@npu.cz / T +420 724 326 031    



most
kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Po kolejích převezený gotický skvost  

Kostel byl postaven na původním místě raně gotické 
baziliky, která shořela při požáru města v roce 1515. 
Ze staršího kostela se dochovala pouze krypta. 
Stavba nového chrámu byla zahájena roku 1517 
a trvala až do začátku 17. století. Z tohoto důvodu 
se v kostele snoubí gotika, renesance, ale i baroko. 
Při likvidaci starého města Mostu kvůli těžbě uhlí byl 
kostel přesunut v roce 1975 o 841,1 m. Pro veřejnost 
je kostel zpřístupněn od roku 1988. V roce 1993 byly 
po dvou letech dokončeny stavební a restaurátorské 
práce na oltáři a kostel mohl být vysvěcen. 

do 20. 10. / Most – zánik a zrození. Výstava ve 
vstupních prostorách barokního špitálu 
25. 8. / Hradozámecká noc – netradiční noční 
kostýmovaná prohlídka s průvodcem 
8. 9. / Mostecká slavnost – tradiční akce 
pořádaná v areálu kostela
15.–16. 9. / Mezinárodní dny evropského 
kulturního dědictví – prohlídka kostelu
14. 10. / Koncert Bohuše Matuše, Pavlíny 
Senič a varhaníka Radka Turčáni 
17. 11. / Koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
1. 12. / Adventní koncert 
21. 12. / Česká mše vánoční 
26. 12. / Varhanní koncert

  30 minut chůze z nádraží

www.kostel-most.cz / E most@npu.cz / T +420 476 707 364 

krásný dvůr
zámek

Vášeň a chlouba rodu Černínů  

Barokní zámek byl postaven na místě gotické tvrze 
za Františka Josefa Černína 1720–1724. Unikátní 
zámecký krajinářský park je nejstarší svého druhu 
u nás. Má rozlohu téměř 100 ha a nachází se v něm 
mnoho romantických staveb, například Novogotický 
templ, Panův templ, Gloriet, Obelisk či Lusthaus.

do 15. 7. / Šlechtická sídla ve stínu 
prezidentských dekretů – výstava 
do 30. 9. / Disappearing Krištofa Kintery – 
socha na zámeckém nádvoří
21. 7.; 11. 8. / Z Istanbulu na Krásný Dvůr – noční kostýmované 
prohlídky s ochutnávkou orientálních pokrmů 
3. 8. / Pocta Haně Hegerové – šansonový recitál Dany Chytilové
25. 8. / Hradozámecká noc / park a Templ / noční 
komentované procházky a orientační zážitková hra v parku 
15. 9. / Krásnodvorský koncert pozdního 
léta – Markéta Pavlíková hraje na klavír 
6. 10. / Jablečný den – jarmark, hudební 
a divadelní vystoupení, prohlídky zámku
3. 11. / Strašidelná cesta parkem – večerní program pro děti 
24.–25. 11. / Svatokateřinské slavnosti – speciální 
prohlídky s hudebním překvapením

  25 km z Žatce

www.krasny-dvur.cz / E krasnydvur@npu.cz / T +420 415 210 004 
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