
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ NA OBJEKTECH VE SPRÁVĚ NÁRODNÍHO 

PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU 

 

3. – 28. září 2015 

 NPÚ, ÚOP v Telči – výstava PAMÁTKY NÁS BAVÍ s programy pro školy a ve středu i pro 

rodiny s dětmi, vstup volný. 

 

5. září 2015 

 NPÚ, ÚOP v Telči – Lannerův dům pro rodiny s dětmi – program plný her, tvořivé činnosti, 

zábavy a voňavého překvapení.  

 

5. – 6. září 2015  

 státní hrad a zámek Český Krumlov - komentované prohlídky konírny, volný vstup do 

bellarie a do zahradnictví k opravenému Paraplíčku 

 státní zámek Hluboká – v případě příznivého počasí volný vstup na věž  

 státní hrad a zámek Jindřichův Hradec – speciální prohlídky Španělského křídla, volný 

vstup do sklepů pod Gotickým palácem, v případě příznivého počasí volný vstup na Černou 

věž 

 státní zámek Kratochvíle – GRAND prohlídka zámku za cenu hlavní prohlídkové trasy  

 státní hrad Landštejn – speciální prohlídky hradu včetně sklepů, výklad o dějinách hradu v 

letech 1771–1990 

 státní hrad Nové Hrady – volný vstup do hospodářských sklepů  

 státní zámek Telč – koncert zobcových fléten v kapli Všech Svatých, zvýhodněné vstupné na 

dětských prohlídkách s šermíři Balestra Telč 

 státní zámek Třeboň – prohlídková trasa C (konírna, psí kuchyně a kasematy) zdarma  

 klášter Zlatá Koruna – zpřístupnění Opatské kaple zdarma 

 

7. září 2015  

 NPÚ, ÚOP v Plzni – Konference z památkové péče a dějin staveb – připomenutí nedožitých 

pětadevadesátých narozenin doc. Ing. arch. M. Radové-Štikové.  

 

7. – 9. září 2015  

 NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích – programy pro žáky a studenty o Českých 

Budějovicích a Českém Krumlově (Putování od bludného kamene aneb České Budějovice 

gotické, Renesance pod Černou věží, Samson je také baroko, Po stopách renesance uličkami 

Českého Krumlova, Objevování barokní zahrady zámku Český Krumlov. 

 

7. – 11. září 2015 

 NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem – prohlídky Kostela sv. Floriána a zámku Krásné Březno 

s výstavou Milešov ve středověku a novověku, vstup volný. 

 

8. září 2015 

 NPÚ, ÚOP v Ostravě – komentovaná prohlídka Rybího trhu, jednoho z nejstarších náměstí 

v Opavě. 

 

9. září 2015 

 NPÚ, ÚOP v Olomouci – komentovaná prohlídka Městské památkové rezervace Olomouc 

(sraz ve 14 hodin u sochy sv. Floriána na Žerotínově náměstí. 



 NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích – výstava Českobudějovická katedrála, jak ji neznáte o 

stavebním vývoji kostela sv. Mikuláše s interaktivním modelem (v radniční síni do 29. září 

2015). 

 

12. září 2015 

 NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem – Den na zámku a v kostele. Prohlídka kostela sv. Floriana 

s přednáškami o unikátním oltáři a varhanách, prohlídky zámku Krásné Březno, výstava 

Milešov a novověku ve středověku, odborné přednášky a zábavný programem.  

 

 NPÚ, ÚOP v Ostravě – komentovaná prohlídka kostela sv. Ducha v Opavě v 9 a 11 hodin 

(sraz u hlavního vchodu do kostela), komentovaná prohlídka Dominikánského kláštera v 11 

hodin (sraz u recepce Domu umění), komentovaná prohlídka Proměny opavských 

promenádních parků 1800–1945 ve 14 a 16 hodin (sraz před budovou České spořitelny). 

 

12. – 13. září 2015 

 státní zámek Dačice – netradiční kastelánské prohlídky na nepřístupná místa, včetně koupelny 

posledního Dalberga barona Johanna.  

 klášter Kladruby – mimořádné prohlídky běžně nepřístupného nového konventu Víme, kudy 

chodíme...  

 státní hrad Landštejn – speciální prohlídky hradu včetně sklepů, výklad o dějinách hradu v 

letech 1771 – 1990. 

 státní zámek Náměšť nad Oslavou – Oživený zámek, netradiční prohlídka s rekonstrukcí 

významných událostí, hledáním souvislostí, ale i konstrukcí alternativních řešení. 

 

13. září 2015  

 NPÚ, ÚOP v Pardubicích (ve spolupráci s Galerií města Pardubic) – komentované prohlídky 

běžně nepřístupných částí Příhrádku, Písařská dílna pro malé i velké a výstava V náruči 

památkové péče.  

 

19. září 2015 

 NPÚ, ÚOP v Telči – Poznej svůj dům. Program pro zájemce o architekturu a historická města 

– přednáška s diskuzí a exkurze.  

 

24. – 26. září 

 NPÚ, ÚOP v Telči – mezinárodní konference Edukace jako cesta ke zkvalitňování péče o 

kulturní dědictví. 

 

 

POŽITKY BABÍHO LÉTA  

 

4. září státní zámek Lemberk: Koncert Wabiho Daňka.  

 

5. – 6. září státní zámek Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži: HORTUS 

MAGICUS. Druhý ročník festivalu barokní kultury v kroměřížském Libosadu. Zažijete 

divadlo, tanec, kostýmy, hry i ohňostroj. 

 

5. září Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec: Posvícení. Tradiční pečivo, 

ochutnávka dobrot z jiných krajů, kulturní program.  

 



5. září státní zámek Náchod: Kuronské slavnosti. Celodenní bohatý kulturní program 

v celém zámeckém areálu, konaný na počest Kuronského a Zaháňského vévody Petra Birona, 

divadlo, hudba, řemeslné trhy… a Večerní prohlídky s „Černou paní“.  

 

 6. září státní zámek Kozel: Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.  

 

11. – 13. září státní zámek Zákupy: Zákupské slavnosti. Výstava jiřin jako připomínka 

záliby císaře Ferdinanda Dobrotivého, dobová módní přehlídka, c. a k. vojenská kapela, guláš 

z polní kuchyně,  

česko-německá beseda s historiky o nejstarších dějinách Zákup a mnohé další. 

 

12. – 13. září státní zámek Valtice: Feste Teatrale. Barokní slavnost i zábavný program pro 

všechny generace v prostředí půvabného valtického zámku. Připraveny jsou koncerty, 

promítání, workshopy pro děti i dospělé, barokní divadlo. 

 

12. – 13. září státní hrad Bouzov: Zpívané prohlídky. Netradiční prohlídky hradu 

ozvláštněné písničkami z pohádek a filmů pro děti.  

 

12. září klášter Kladruby: Slavnosti vína a medu. Víno, medovina a další dobroty, ale také 

cimbálová muzika a včelařská výstava.  

 

12. září Hospitál Kuks: Vinobraní. Celodenní akce doprovázená bohatým kulturním 

programem.  

 

19. září státní hrad Kunětická hora: Kunětické vinobraní. Celodenní degustace vybraných 

českých, moravských i zahraničních vín a kulturní program.  

 

19. září státní zámek Náměšť nad Oslavou: 25. zámecký koncert. Soubory Collegium 

Marianum a Buchty a loutky v jedinečném spojení barokního loutkového divadla a barokní 

opery  

Francesca Cavalliho La Calisto. 

 

19. září státní zámek Nebílovy: Zámecké vinobraní. Jižní Morava na jižním Plzeňsku. 

Skvělé moravské víno z Velkých Pavlovic, cimbálová muzika Ladislava Švidroně a 

velkopavlovický Presúzní mužácký sbor.  

 

19. září státní zámek Ratibořice: Posvícení v Babiččině údolí. Oslava zahájená slavnou 

dožínkovou mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie v České Skalici, procesí do 

Rudrova mlýna v Babiččině údolí, oslava s hoštěním a obnovená tradice "Tlučení kohouta". 

 

19. – 30. září státní hrad Pernštejn: Podzim na Pernštejně. Interiéry hradu ožijí krásou 

květů a plodů podzimu.  

 

26. – 27. září státní hrad Velhartice. Buškova číše. Divadelní prohlídky hradu spojené s 

ochutnávkou vín, připravených na hostinu k poctě sv. Václava a příjezdu Karla IV. na Buškův 

hrad, ukázka dobového vaření v táboře středověkého šlechtice, kejklíř, hudba, tanečnice.  

 

A mnoho dalších akcí na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU. 

 
 

http://www.npu.cz/news/

