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PRAHA

Chvalský zámek
www.chvalskyzamek.cz

Hradozámecká noc na Chvalském zámku – 
večerní a noční prohlídky s vílou Meluzínkou 
a skřítkem Matýskem | od 18 do 22 hodin
večerní komentované prohlídky s vílou 
Meluzínkou či skřítkem Matýskem
Návštěvníci zažijí zámek v noční atmosféře při 
světle svíček, navštíví tajemnou komnatu, děti 
budou zapojeny do interaktivní prohlídky zámku 
i výstavy Merkur není jen planeta.
R

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

Svíčková atmosféra na zámečku 
| od 18 do 24 hodin
noční posezení při osvětlení celého areálu 
svíčkami a loučemi

Zahrady pod Pražským hradem
www.palacove-zahrady.cz

Hradozámecká noc v Zahradách pod Pražským 
hradem | od 18 do 22 hodin
18–22 Historický šerm (Pálffyho parter)
19–21 String Orchestra of Pert Kukovič 
(Ledeburská zahrada)
komentované prohlídky ve 14, 16 a 18 hodin

STŘEDOČESKÝ KRAJ

zámek Březnice
www.zamek-breznice.cz

Nebezpečné známosti | od 20 do 24 hodin
noční oživené prohlídky zámku
Zámek Březnice ožije atmosférou historického 
příběhu, jehož hrdinové se ocitnou v osidlech 
lásky a intrik na motivy románu Ch. de Laclose 
Nebezpečné známosti v podání skupiny 
historického šermu EXULIS Brno.
R

hrad Český Šternberk
www.hradceskysternberk.cz

Na návštěvě u Kunhuty Sternbergové 27. srpna 
1937 | od 18.50 do 22.30 hodin
oživené prohlídky hradu, koncert dobové hudby 
na hradním nádvoří
Kunhuta Sternbergová přivítá na svém sídle 
návštěvníky, aby jim pověděla, jaké úpravy 
s manželem na hradě provedli a jak se žije 
šlechtické rodině za republiky.
R

zámek Dobříš
www.zamekdobris.cz

Výprava za mušketýry | od 19.30 do 22 hodin
noční prohlídky zámku
Prohlídka začne v zámecké expozici, kde jsou 
vystaveny rekvizity a kostýmy z natáčení 
seriálu Tři mušketýři, poté si návštěvníci 
prohlédnou strašidelné postavy dobříšských 
přízraků na zámecké půdě a nakonec se projdou 
romantickým potemnělým francouzským parkem. 
Statečné děti na závěr obdrží malou odměnu.
R

zámek Hořovice
www.zamek-horovice.cz

Hradozámecká noc na zámku v Hořovicích
| od 19 do 23 hodin
netradiční noční prohlídky zámku bez průvodce
Projděte si zámecké expozice ve vlastním tempu, 
zastavte se u zajímavých exponátů a vychutnejte 
romantickou atmosféru nočního zámku.

Programy památek 
zapojených do letošního 
ročníku Hradozámecké noci 
řazené podle krajů

hrad Karlštejn
www.hradkarlstejn.cz

Hradozámecká noc 2016 – hlavní program
| od 19.30 do 2 hodin
prohlídky hradu bez průvodce, hudební 
vystoupení, fakírská show, promítání a ohňostroj
Od 19.30 můžete poprvé v historii hradu 
projít I. okruh bez průvodce. Na nádvoří 
budou pod dohledem samotného Karla IV. 
probíhat hudební vystoupení skupiny Krless, 
fakírská show In flamenus, chybět nebude 
ani skupina historického šermu Grál, zazpívá 
Pavel Vítek, promítat se bude filmový muzikál 
Noc na Karlštejně a poprvé v historii bude také 
ohňostroj. Na nádvoří bude k dispozici občerstvení 
dle středověkých receptur doby Karla IV.

zámek Konopiště
www.zamek-konopiste.cz

Hradozámecká noc na Konopišti a v Růžové 
zahradě | od 18.30 do 24 hodin
Klasická večerní prohlídka – průřez okruhů; Franz 
Josef I. – 100. výročí úmrtí (prohlídka s Jindřichem 
Forejtem). S komtesou Janou za tajemstvím 
zamčených dveří, Sklepení čar a kouzel – pro 
dětské návštěvníky, Růžová zahrada se skleníky 
a korkovým pavilonem.
Doplňkový program: divadelní představení, 
výstava na jižní terase Dvakrát kolem světa, 
projížďky na ponících v Růžové zahradě, 
občerstvení na nádvoří i v Růžové zahradě.
R

hrad Krakovec
www.hrad-krakovec.cz

Hradozámecká noc na Krakovci – promítání 
pohádky | od 21 do 22.30 hodin
Na nádvoří se bude v nočních hodinách promítat 
pohádka Princ a večernice, jejíž část se natáčela 
na Krakovci.

hrad Křivoklát
www.krivoklat.cz

Hradozámecká noc na Křivoklátě 2016 aneb 
Velká noční podívaná s Lucemburky 
| od 20 hodin
středověká hudba, tanec s hadem, drsný 
středověký šerm bez in natura, kartářky, 
velkoplošná projekce, ohňová show, královské 

monology, netradiční prohlídky hradu
Účinkují: Grál, Tartas, GAJA, Tre fontate, 
zaměstnanci a přátelé hradu Křivoklát
od 20 hodin komponovaný program na I. a II. 
nádvoří
od 21 hodin zážitkové noční prohlídky hradu
ukončení programu v pozdních nočních hodinách 
podle zájmu návštěvníků

zámek Loučeň
www.zamekloucen.cz

Královská Hradozámecká noc 
| od 17 do 5 hodin
Hradozámeckou nocí vyvrcholí program letošní 
sezony na zámku Loučeň s názvem Dětství Karla 
IV. (program na nádvoří). Maraton speciálních 
prohlídek až do svítání.
R

zámek Mnichovo Hradiště
www.mnichovo-hradiste.cz

Průřez staletími | od 20 do 21.30 hodin
oživené noční prohlídky zámku Průřez staletími, 
historické tance

zámek Mníšek pod Brdy
www.zamek-mnisek.cz

Hradozámecká noc na Mníšku pod Brdy
| od 15.30 do 21 hodin
kostýmované prohlídky pro děti i pro dospělé 
a doprovodný program na nádvoří
Vrcholem večera se stane barevný ohňostroj ve 21 
hodin v zahradě zámku.

zámek Nelahozeves
www.zameknelahozeves.cz

Hradozámecká noc na zámku Nelahozeves 
s Olgou Lounovou | od 18 do 24 hodin
koncertní vystoupení Olgy Lounové v zámecké 
zahradě (2x za večer), divadelní představení pro 
děti, dobové hry pro děti, prohlídka expozice 
s tajenkou, posezení na nádvoří s vínem 
při svíčkách, fotokoutek ve Dvořákově sále, 
občerstvení v restauraci i na nádvoří
R
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zámek Radim
www.zamek-radim.eu

Temnotou komnat k jasným zvukům hudby
| od 18 hodin
kostýmované prohlídky zámku
Prohlídka zámku při svitu svíček, s kostýmovaným 
průvodcem a za kouzelných zvuků, které 
renesančnímu zámku obzvlášť sluší.
R

klášter Sázava
www.klaster-sazava.cz

Archeoden pro děti i dospělé a Klášterní noc 
u sv. Prokopa s Jaroslavem Hutkou
| od 12 do 23 hodin
zážitková archeologie a noční prohlídky
Přijďte si vyzkoušet práci archeologa 
a restaurátora i práce našich předků. Od 18.30 
hodin proběhne setkání s písničkářem Jaroslavem 
Hutkou a moravskými lidovými baladami ze 
sbírky Františka Sušila i s novými písničkami 
psanými v Indii, jižní Francii, na Domažlicku či 
v pražské kavárně Slavia. Od 20 hodin následují 
svěží a poetické prohlídky nejhezčími místy 
Sázavského kláštera se členy společenství 
kamarádů Freetet.
R

zámek Stránov
www.zamekstranov.cz

Tajemná noční prohlídka zámku
| od 21 do 23 hodin
Dávné příběhy ožívají a poodhalí tajemství zámku 
za svitu svíček a doprovodu historických postav.

hrad Točník
www.hrad-tocnik.cz

Hradozámecká noc na Točníku
| od 19 do 1 hodiny
Noční prohlídky s překvapením od 19 do 1 hodiny. 
Samostatné prohlídky kdykoli v tomto čase. 
Komentovaná prohlídka ve 20 a 22.30 hodin.

zámek Zruč nad Sázavou
www.mesto-zruc.cz/turista-1/zamek-a-park

Pohádkové putování za uvězněnou princeznou
| od 17 do 22.30 hodin
netradiční prohlídky, doprovodný program pro 
děti, světelná show
17–19 Zábavné soutěže pro děti v zámeckém 
parku – odměna pro každého
19–22.30 Pohádkové putování za uvězněnou 
princeznou – netradiční prohlídky zámku pro děti 
i dospělé
20–22 Prohlídky Kolowratské věže
od 22 hodin Ardor Viridis – světelná show 
na nádvoří zámku
R

zámek Žleby
www.zamek-zleby.cz

Noční prohlídky na zámku Žleby
| od 19 hodin
večerní a noční prohlídky zámku
Co se stane, když se na jednom šlechtickém sídle 
sejdou příslušníci dvou rodinných větví, kteří se 
zrovna nemají v lásce a na vše podstatné v životě 
mají zcela odlišné názory? Vydejme se tedy 
společně na vtipnou a zábavnou cestu, tentokrát 
do roku 1910, do časů nádherné secese…
R

JIHOČESKÝ KRAJ

zámek Červená Lhota
www.zamek-cervenalhota.eu

Hradozámecká noc na Červené Lhotě
| od 20 hodin
plavba na osvětlených pramicích, prohlídka 
zámku bez průvodce, hudební vystoupení, 
přednáška

zámek Dačice
www.zamek-dacice.eu

Barokní dny
Barokní jarmark – taneční a hudební vystoupení, 
ukázky historických řemesel, v parku vojenské 
ležení z třicetileté války, divadlo Buchty a Loutky 
– představení Donšajn

zámek Hluboká nad Vltavou
www.zamek-hluboka.eu

Castle dance| od 19 do 22 hodin
Večerní komentované návštěvy zámku Hluboká 
s názvem Castle Dance evokují oblíbenou zábavu 
aristokracie – tanec. V éře první poloviny 19. 
století byl fenoménem valčík.
Procházka interiéry tzv. reprezentačních pokojů 
s průvodcem v historizujícím kostýmu. Ve velké 
jídelně bude ukázka valčíku, který zatančí členové 
spolku z tvrze Žíželeves.
R

hrad a zámek Jindřichův Hradec
www.zamek-jindrichuvhradec.eu

Hradozámecká noc na Jindřichově Hradci
| od 19.30 do 23 hodin
netradiční prohlídky gotického hradu včetně 
běžně nepřístupných prostor, volné prohlídky 
nové výstavní expozice gotického paláce 
včetně Svatojiřské legendy, šermířsko-
divadelní vystoupení skupiny historického 
šermu, středověké skriptorium a ukázky ražení 
středověkých mincí (projekt Faber)

zámek Kratochvíle
www.zamek-kratochvile.eu

Hradozámecká noc na zámku Kratochvíle
| od 20 do 23.45 hodin
Koncert Lenky Dusilové doprovázený 
videoprojekcí. Zahradu nasvítí živé svíce a ohně, 
atmosféru dotvoří renesanční hudební i taneční 
vystoupení. V zahradním domku bude k vidění 
výstava Václava Syrového a ve vstupní věži bude 
znít lidová i renesanční poezie. Zámek i kostel 
budou po celý večer přístupné bez průvodce. 
Občerstvení nabídne cukrárna Sloní bašta.

hrad Landštejn
www.hrad-landstejn.eu

Hradozámecká noc na hradě Landštejn
| od 19 do 23 hodin
komentované prohlídky, doprovodný program 
pro děti, hudba
Akce se koná v hradním příkopu, hrad bude tento 
večer přístupný pouze s průvodcem v určených 
časech.
od 19 do 20 hodin – hry pro děti
od 20 hodin – komentovaná prohlídka části hradu 

určená pro děti a jejich rodiče
od 21 a 22 hodin – komentované prohlídky 
vybranými částmi hradu pro dospělé
od 19 do 23 hodin – živá hudba v podání Josefa 
Gušlbauera, opékání špekáčků, posezení u ohně
od 20 do 23 hodin – celý večer zajímavosti 
a legendy z hradní historie se zaměřením na 14. 
století, tedy na dobu Vítkovců 
Občerstvení i špekáčky zajištěny.

zámek Mitrowicz
www.zamekmitrowicz.cz

Turečkův svícen
noční prohlídky, ohňová show, šermířské 
vystoupení

hrad Nové Hrady
www.hrad-novehrady.eu

Hradozámecká noc na Nových Hradech
| od 19 do 23 hodin
noční prohlídky spojené s ochutnávkou
Přijďte si prohlédnout hrad v pozdních večerních 
hodinách a ochutnejte víno, které pil již Otec 
vlasti, dále pralinky či vinné mošty. Noční 
prohlídky v kostýmech začínají v 19 hodin 
a probíhají každou půlhodinu až do 23 hodin. 
V rámci Hradozámecké noci se na hradě koná 
také koncert pro Karla IV., který organizuje KIC 
Nové Hrady a na němž se představí soubor Ars 
cameralis, v jehož repertoáru zazní česká, italská 
a francouzská hudba 14. století, se kterou se Karel 
IV. za svého života setkával. Koncert začíná v 19 
hodin. Vstupné do hradu kromě kostýmované 
prohlídky zahrnuje také již zmíněný košt pochutin 
– vín, vinných moštů či pralinek.

hrad Rožmberk
www.hrad-rozmberk.eu

Hradozámecká noc na hradě Rožmberk
| od 20 do 23 hodin
večerní prohlídky hradu, historické interiéry 
doplněné tisíci květy různých druhů, barev i vůní
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klášter Zlatá Koruna
www.klaster-zlatakoruna.eu

Hradozámecká noc – večerní prohlídka 
zlatokorunského kláštera | od 20 do 21.15 
hodin
večerní prohlídka kláštera vybranými interiéry 
i exteriéry
Využijte jedinečné příležitosti navštívit bývalý 
cisterciácký klášter po setmění. Uvidíte 
gotický obraz zdejší patronky – Zlatokorunské 
madony. Prohlídka bude zpestřena předčítáním 
z Benediktovy řehole a o výborné akustice prostor 
se můžete přesvědčit za hudebního doprovodu 
kostelních varhan z konce 17. století.
R

PLZEŇSKÝ KRAJ

hrad a zámek Horšovský Týn
www.horsovsky-tyn.cz

Hradozámecká noc v Horšovském Týně
| od 17 do 23 hodin
Noční prohlídky Jak se co dělá s kastelánem 
Janem Rosendorfským, tentokrát po zámeckých 
knihovnách. Povídat se bude o restaurování, 
skladování a historii knih a návštěvníci nahlédnou 
i do nově opravené druhé zámecké knihovny. 
Zpětohledy – kostýmované hrané prohlídky. 
Karel IV. ve filmu – výstava kostýmů a rekvizit 
z filmů. Noční sklepy – tajuplné prohlídky 
hradního sklepení se svíčkou bez průvodce a bez 
časového omezení.
R

klášter Kladruby
www.klaster-kladruby.cz

Hradozámecká noc v klášteře Kladruby
| od 18.30 hodin
pozorování slunce (uskuteční se pouze při 
jasné obloze), přednáška Vynález dalekohledu 
a jeho význam, komentovaná prohlídka kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, pozorování noční 
oblohy (uskuteční se pouze při jasné obloze)

hrad Rabí
www.hrad-rabi.eu

Za svitu loučí| od 19.45 do 20.15 hodin
večerní prohlídky hradu za svitu loučí
R

hrad Švihov
www.hradsvihov.cz

Vodní hrad Švihov opět ovládne zločin
| od 19 do 23 hodin
oživené noční prohlídky v duchu středověké 
detektivky
Bezmála hodinová procházka jedinečnými 
hradními interiéry a exteriéry nabídne směsici 
vzrušení, komedie, tance i šermu.
R

Tachovský zámek
www.tachovskyzamek.cz

Hradozámecká noc na tachovském zámku
| od 18 do 22 hodin
kostýmované prohlídky
Jejich prostřednictvím ožijí veselé i neveselé 
historky ze života knížecí rodiny Windischgrätzů. 
Letos bude velká pozornost věnována nejmladším 
členům knížecí rodiny.
R

hrad Velhartice
www.hrad-velhartice.cz

Noc na Karlštejně| od 20 hodin
večerní divadelní představení v podání 
divadelního spolku Tyjátr Horažďovice

KARLOVARSKÝ KRAJ

hrad a zámek Bečov nad Teplou
www.zamek-becov.cz

Hradozámecká noc v Bečově nad Teplou
| od 21.30 do 1 hodiny
letní kino na nádvoří, večerní prohlídky
R

zámek Kynžvart
www.zamek-kynzvart.eu

Hradozámecká noc na zámku Kynžvart
| od 19 hodin
Oslava léta na zámku Kynžvart přiblíží 
návštěvníkům atmosféru, v níž se šlechta bavila 
v krásných prostorách zámku i zámeckého parku.

ÚSTECKÝ KRAJ

zámek Benešov nad Ploučnicí
www.zamek-benesov.cz

Hradozámecká noc na zámku v Benešově nad 
Ploučnicí
netradiční noční prohlídka zámku

zámek Duchcov
www.zamek-duchcov.cz

Casanova se žení | od 18 do 21 hodin
Povede se oženit záletníka a svůdce Giacoma 
Casanovu? V zámecké expozici si budete 
moci prohlédnout výstavu svatebních šatů 
ze svatebního salonu Delta z Mostu. Dámy, 
vyberte si! Oživené prohlídky zámku s Divadlem 
V Pytli a Casanovou v podání Petra Stolaře 
slibují program plný legrace i lechtivých 
překvapení. Hudebně-taneční program se 
sólistou a choreografem Severočeského divadla 
Vladimírem Gončarovem, držitelem Ceny Thálie 
a Ceny hejtmana Ústeckého kraje za přínos 
v oblasti kultury, roztančí Valdštejnský sál.

hrad Házmburk
www.hrad-hazmburk.cz

Hradozámecká noc na hradě Házmburk
| od 19 do 23.45 hodin
Pro návštěvníky hradu bude připraven noční 
osvětlený hrad a oheň pro doplnění atmosféry.

zámek Jezeří
www.zamek-jezeri.cz

Hudební léto v Jezeří 2016
| od 17 do 18.30 hodin
A. Hönigová (fortepiano), L. Vytlačil (flauto 
traverso), J. Gebauer (housle) a L. Mantcheva 
(violoncello): Symfonie pro kvartet L. van 
Beethovena a Symfonie č. 5 a 6 pro klavírní 
kvartet J. N. Hummela

zámek Krásný Dvůr
www.krasny-dvur.cz

Hradozámecká noc na zámku Krásný Dvůr
| od 20 do 1 hodiny
Tajemné noční prohlídky zámku a ohnivý rej 
na nádvoří. Program od soumraku do půlnoci. 
S nejodvážnějšími a nejvytrvalejšími návštěvníky 
bude uskutečněna půlnoční výprava parkem 
ke gotickému templu.

zámek Libochovice
www.zamek-libochovice.cz

Hradozámecká noc na zámku Libochovice
| od 18 do 20 hodin
prohlídka zámeckých sklepení s mystickými 
postavami
V interiérech zámeckých sklepení ožijí postavy 
z Erbenovy Kytice. Chcete vidět na vlastní 
oči polednici, vodníka nebo umrlce, dorazte 
do Libochovic. Nebojte se bát!
R

zámek Ploskovice
www.zamek-ploskovice.cz

Tři mušketýři| od 18 do 22 hodin
večerní kostýmované prohlídky
R

zámek Stekník
www.zamek-steknik.cz

Hradozámecká noc na zámku Stekník
| od 19 do 23 hodin
kostýmované večerní a noční prohlídky zámku
Zažijte jedinečnou atmosféru zámku zahaleného 
do noci a kouzlo nádvoří osvíceného loučemi. 
Salony zámku budou nasvíceny historickými 
lustry a lampami. Průvodci v historických 
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kostýmech, představující jednotlivé majitele 
panství, vás provedou minulostí památky. 
A možná cestou do zámku zahlédnete i zakletého 
mnicha doprovázeného velkým černým psem.
R

zámek Velké Březno
www.zamek-vbrezno.cz

Hradozámecká noc na zámku Velké Březno
| od 19 do 23 hodin
Netradiční program pro děti i dospělé zahrnuje 
jak prohlídky s princeznou, tak i ohňovou show, 
divadelní představení či řízenou degustaci vín 
v zámeckých komnatách. Akce bude rozdělena 
do bloků, takže každý si může vybrat, kterou část 
zajímavého programu navštíví.

LIBERECKÝ KRAJ

hrad Bezděz
www.hrad-bezdez.eu

Hradozámecká noc na Bezdězu
| od 19 do 22.30 hodin
prohlídky v kostýmech a rytířské klání na počest 
Karla IV. aneb Na Bezdězu straší!

zámek Frýdlant
www.zamek-frydlant.cz

Hradozámecká noc na Frýdlantě
| od 20 do 22 hodin
Letošní Hradozámecká noc bude ve znamení 
prohlídek při svíčkách! V rámci netradiční 
prohlídky si návštěvníci projdou komplex hradu 
z druhé poloviny 13. století, jehož interiéry 
budou osvětleny pouze svíčkami. Vrátíme se tak 
do dob, kdy ještě nebyla elektřina, a podíváme 
se na to, jak se na hradě v takových podmínkách 
žilo. Můžete se také těšit na živou hudbu, 
která nočnímu příšeří dodá neopakovatelnou 
atmosféru. Na cestě vás též čeká spousta 
zajímavých postav, jež byste na Frýdlantu přes 
den jen těžko hledali. Sladkou odměnu si na konci 
prohlídky vyzvednete v zámecké kuchyni, kde se 
budou v původních kachlových kamnech péct 
pravé zámecké koláčky.
R

hrad Grabštejn
www.hrad-grabstejn.cz

Hradozámecká noc na Grabštejně aneb Je 
třeba zabít Valdštejna!| od 20 do 22 hodin
Jedinečná možnost navštívit zšeřelé hradní 
interiéry, a to i ty běžně nepřístupné. Na rozdíl 
od klasických prohlídek budete cestou hradem 
sledovat příběh, během něhož se dozvíte 
strašlivé tajemství. Obáváme se, že „je třeba zabít 
Valdštejna“!
R

zámek Hrubý Rohozec
www.hruby-rohozec.eu

Hradozámecká noc aneb Vzhůru do oblak!
| od 20 do 23 hodin
Co vše se může přihodit, když chcete první 
Japonku v Evropě ohromit letem v baloně. Pojďte 
s námi zpět do dvacátých let! Oblíbené hrané 
noční prohlídky. 
R

hrad Valdštejn
www.hrad-valdstejn.cz

Rozloučení s létem| od 19 hodin
Přijďte a nechte se vtáhnout do dějin hradu! 
Budete představeni nejdůležitějším majitelům 
hradu v podání Divadýlka na dlani, chvíle mezi 
prohlídkami zpestří skupina The Wings s tanci 19. 
století. Celý večer zakončí ohňová show. Na cestu 
zpět doporučujeme baterky s sebou.
R

zámek Zákupy
www.zamek-zakupy.cz

Hradozámecká noc aneb Od balleta k valčíku – 
100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I.
| od 18 do 22 hodin
Zákupský zámek se letos poprvé zapojuje 
do tradiční Hradozámecké noci. Výročí 
předposledního majitele zámku císaře Františka 
Josefa I. uctíme prohlídkou vybraných interiérů 
zámku s ukázkou tanců od renesance po 19. století 
v podání souboru historického tance Villanella 
z Jablonce nad Nisou a varhanice Evy Navrátilové.
R

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

klášter Broumov
www.klasterbroumov.cz

Hradozámecká noc v broumovském klášteře
| od 19 do 22 hodin
Přijďte zažít Hradozámeckou noc, kdy se 
otevírají památky po celé České republice, 
do broumovského kláštera. Tento den se můžete 
zúčastnit mimořádné noční prohlídky, tematicky 
zaměřené na momenty života v klášteře.
R

zámek Častolovice
www.zamek-castolovice.cz

Za zámeckou minulostí
| od 19 do 24 hodin
Prohlídky návštěvníkům přiblíží proměny, 
kterými zámek prošel v průběhu 20. století. 
Noční atmosféru zámku a posezení na nádvoří 
vám od 20 do 22 hodin zpříjemní francouzské 
šansony v podání dua Nos Dames. Zámecká 
kavárna s restaurací a nádvoří budou otevřeny 
do 1 hodiny.
R

zámek Humprecht
www.humprecht.cz

Rozloučení s prázdninami
| od 16 a 19 hodin
Loutková pohádka pro děti i dospělé Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký v podání Kateřiny a Jana 
Kašparových. Na téma Humprechtská zámecká 
knihovna a jiné zámecké knihovny v České 
republice bude přednášet PhDr. Petr Mašek, 
vedoucí oddělení zámeckých knihoven 
Národního muzea v Praze.
R

zámek Karlova Koruna
www.kinskycastles.com/zamek-karlova-koruna.htm

Za hvězdou, která nikdy nezhasne
Kostýmované prohlídky zámku – příběh nevšední 
a ušlechtilé dámy z rodu Kinských. Hraběnka 
Nora Kinská byla dívka vzácné krásy a zvláštního 
půvabu. Její vychování vyzařovalo přísnost 
tradic starého režimu. Na její sibiřskou misi jako 

delegátky Červeného kříže se vzpomíná jako 
na jasné světlo v nejtemnějších letech, světlo, 
k němuž se mnoho lidí obracelo s vděčností. Osud 
se postaral, aby jí ukázal skutečný život, a to 
ve formě tak drsné, o jaké se nesnilo jí ani jejím 
četným vychovatelkám. Jak pohlíželi na Noru její 
rodiče, sourozenci, služebnictvo a mnohem víc, se 
dozvíte na nočních prohlídkách.
R

hrad Kost
www.kinskycastles.com/hrad-kost.htm

Hradozámecká noc na Kosti
| od 20 do 23 hodin
Pro milovníky klasické historie je nachystána 
prohlídka večerních paláců, při níž uvidíte 
interiéry hradu, kapli a černou kuchyni. Ti z vás, 
kteří mají radši netradičnější prohlídky, určitě 
uspokojí kostecký kat v mučírně.

zámek Opočno
www.zamek-opocno.cz

Hradozámecká noc opočenská
| od 17.30 do 23 hodin
večerní tematické prohlídky s oživenými postavami 
v kostýmech inspirovaných dobovou módou
R

hrad Potštejn
www.hrad-potstejn.cz

Hradozámecká noc na hradě Potštejn: 700 let 
Karla IV.|  od 19.30 hodin
Netradiční hrané prohlídky věnované osobnosti 
Karla IV., který hrad dobýval, bořil i budoval. 
Do historie vás přenesou divadelníci místní 
Ochotnicko-čtenářské besedy Orlice a žesťový 
kvartet Pardubičtí pozounéři. Otevřena bude též 
kovárna s razírnou mincí.
R

hrad a zámek Staré Hrady
www.starehrady.cz

Draci na hradě a dračí ohňová show
| od 18 do 1 hodiny
netradiční noční prohlídky okruhu Hrad a zámek 
s dračí královskou komnatou a zámeckým 
pohádkovým sklepením, na nádvoří velké rytířské 
turnaje a dračí ohňová show
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PARDUBICKÝ KRAJ

zámek Choltice
www.zamek-choltice.cz

Noční prohlídky s programem
| od 19 do 23 hodin
kostýmované prohlídky zámkem s příběhem, 
zakončené koncertem hraběnky v zámecké kapli 
sv. Romedia

zámek Kladruby nad Labem
www.nhkladruby.cz

Netradiční noční prohlídky zámku Kladruby 
nad Labem | od 18 do 22 hodin
Program zahájí koncertní vystoupení v zámeckém 
kostele sv. Václava a Leopolda v 18 hodin. Od 19 
do 22 hodin vás budou čekat královští lokajové, 
aby vás provedli zámkem na audienci u císaře 
Františka Josefa I. a jeho sličné choti Alžběty 
Bavorské. Mimo to budete také moci navštívit 
běžně nepřístupný zasedací sál ředitelů hřebčína 
v ředitelském křídle zámku a dále si prohlédnout 
historické fotografie ilustrující život v hřebčíně 
v minulých stoletích.
R

hrad Kunětická hora
www.hrad-kunetickahora.cz

Hradozámecká noc na Kunětické hoře 
s lampionovým průvodem | od 20 do 23 hodin
Hradozámeckou noc na Kunětické hoře zahájí 
lampionový průvod z podhradí k paláci, sraz 
účastníků ve 20 hodin na hradním parkovišti, 
lampiony s sebou! Děti pomohou rozsvítit hrad 
a poté budou následovat večerní prohlídky 
zpestřené o vystoupení skupiny JAGABAB.

zámek Litomyšl
www.zamek-litomysl.cz

Gurmánské prohlídky | od 20 do 23 hodin
Zatímco luxusní jídlo v historii (do poloviny 
19. století) tvořily drahé a hlavně nedostupné 
ingredience (cukr, koření, tropické ovoce, exotická 
masa), od 19. století „dělá“ luxusní potraviny 
reklama a marketing. Ochutnejte během večerní 
prohlídky nejméně 7 historických receptů od 12. 
do 19. století, nahlédněte do tajů aristokratické 
kuchyně. Během večera je pro návštěvníky 

připraveno i další občerstvení v Zámecké kavárně 
inspirované historickou kuchyní – zámecká káva 
a čaje. K ochutnání jsou také moravská sedlecká 
vína.
R

Nový zámek u Lanškrouna
www.novyzamek.cz

Čarodějná Hradozámecká noc
| od 18.30 hodin
Věž zámku osvětlená 350 svíčkami, prohlídka 
do 24 hodin, před věží vystoupení kejklířů s hrami 
pro děti s bílou paní a čarodějnicí, ve sklepení 
průběžně od zahájení do 22 hodin vystoupení 
skupiny historického šermu, ve 22 hodin tradiční 
ohnivá podívaná před věží.

zámek Slatiňany
www.zamek-slatinany.cz

Prohlídky „po anglicku“
| od 19 do 22.30 hodin
Zveme vás na procházku zámeckými komnatami 
v jedinečné atmosféře rozsvícených lustrů a lamp. 
Knížecí salony si projdete vlastním tempem bez 
průvodce, jak bývá zvykem na památkách v Anglii. 
Bude tedy čistě na vás, kolik času v zámeckých 
pokojích strávíte. V knihovně se během večera 
budou střídat hudebnice u koncertního křídla 
a navodí atmosféru 19. století. V zámku bude 
připraven fotokoutek, kde se návštěvníci 
mohou vyfotit jako majitelé zámku. Navíc se 
v pravidelných intervalech v doprovodu kastelána 
můžete dozvědět zajímavosti z historie zámku 
a jeho obyvatel. Za příznivého počasí vás čeká 
noční výstup na věž s výhledem na podvečerní 
a noční Slatiňany.

KRAJ VYSOČINA

zámek Náměšť nad Oslavou
www.zamek-namest.cz

Hradozámecká noc v Náměšti nad Oslavou
večerní hrané prohlídky – šermířsko-kejklířské 
vystoupení Varieté Beneto, prohlídky nočních 
interiérů
R

hrad Orlík nad Humpolcem
www.castrum.cz

Noční prohlídky hradu Orlík
| od 20.30 do 22 hodin
večerní prohlídky se živými obrazy ze života 
na hradě a z místních pověstí
R

hrad Roštejn
www.hrad-rostejn.cz

Jak Slavatové přišli o Roštejn
| od 19 do 22 hodin
Hrané kostýmované prohlídky přibližující 
zábavnou formou konec významné šlechtické 
rodiny, který byl spojen s jedním ne úplně 
povedeným loveckým výletem.

zámek Světlá nad Sázavou
www.zameksvetla.cz

Hradozámecká noc na zámku ve Světlé nad 
Sázavou
Srdečně zveme všechny zájemce na netradiční 
noční prohlídky zámku ve Světlé. Během 
prohlídky navštívíte opravené i neopravené 
prostory včetně krásného prostředí renesančního 
křídla, dozvíte se zajímavosti o rytířském sále 
a vyslechnete pověst o bílé paní v ponurém 
sklepení.
R

zámek Telč
www.zamek-telc.eu

Píseň pro Zachariáše
| od 19.30 do 22.30 hodin
Noční prohlídky historickými interiéry za slovního 
doprovodu členů divadelního spolku Tyl Dačice 
a písničkáře Ivo Jahelky. Diváci uvidí Zachariáše 
z Hradce, Kateřinu z Valdštejna nebo Perchtu 
z Rožmberka jako bílou paní, ale i další významné 
postavy telčské historie.
R

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

Hradozámecká noc v kostele sv. Víta 
v Zahrádce
| od 18 do 21 hodin
kostýmované prohlídky kostela a okolí, tvořivá 
a pohybová dílna pro děti i dospělé, kulturní 
program, stezka odvahy, tradiční ohňové 
překvapení na závěr

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

zámek Bučovice
www.zamek-bucovice.cz

Castle Tour | od 17 hodin
koncert kapel Pozdní sběr, Druhá tráva, Karsima, 
Folk Team na nádvoří zámku
R

Jurkovičova vila
www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila.aspx

Hradozámecká noc v Jurkovičově vile
| od 18 hodin
Na zahradě Jurkovičovy vily vystoupí od 19 
hodin Cimbálová muzika Jožky Imricha. Tvoří ji 
pětice výborných hudebníků, kteří se ve svém 
repertoáru neomezují pouze na folklor domácích 
či zahraničních regionů, ale v originálních 
úpravách cimbalisty Jiřího Gužíka hrají také 
populární jazzové, muzikálové a filmové melodie. 
Pro malé nebo i velké zájemce je připravena tvůrčí 
dílna.

vila Löw-Beer
www.vilalowbeer.cz

Hvězdy a hvězdičky nad Brnem
| od 18 hodin
V rámci Hradozámecké noci proběhne koncert, 
na kterém vystoupí brněnské jazzové legendy 
a gospelový sbor SKYEY GOSPEL. Ve vile 
proběhnou speciální noční komentované 
prohlídky.
R
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zámek Lysice
www.zamek-lysice.cz

Ohnivá hradozámecká noc na zámku lysickém
| od 19.30 do 21.15 hodin
Netradiční prohlídky zámku s ohněm, kejklíři 
a šermem, kdy ožijí i někteří bývalí obyvatelé 
zámku.
R

zámek Rájec nad Svitavou
www.zamekrajec.cz

Hradozámecká noc v Rájci nad Svitavou
| od 19.30 do 21.30 hodin
Netradiční prohlídky zámkem za svitu baterek. 
Baterky s sebou!
R

zámek Rosice
www.zamek.rosice.cz

Rytířské klání o srdce dívek a paní
od 18 hodin (doprovodný program probíhá po celý 
den)
večerní kostýmované prohlídky zámku, koncert 
skupiny Ginevra, ohňostroj, večer s cimbálovou 
muzikou, posezení v zámeckém šenku

vila Stiassni
www.vilastiassni.cz

Hradozámecká (vilová) noc ve vile Stiassni
| od 18 do 22 hodin
Už podruhé se v Brně v termínu Hradozámecké 
noci bude konat „noc vilová“. Ve vile Stiassni 
návštěvníky čeká netradiční prohlídka interiérů 
s překvapením, koncert v zahradě i tematické 
promítání.
R

vila Tugendhat
www.tugendhat.eu

Brněnská vilová noc – jazz ve vile Tugendhat
| od 18 hodin
V rámci programu Hradozámecké (vilové) noci si 
vila Tugendhat připravila program, který spojuje 
poslech jazzové hudby s prohlídkami objektu. 
Večer zahájí v 18 hodin koncert tria legendárního 
brněnského kytaristy Milana Kašuby, kterého 
jako host doprovodí neméně slavná zpěvačka 

Gabriela Kočí. Trio Milana Kašuby vystoupí 
v obsazení: Jiří Suchý (klarinet, saxofon), Oldřich 
Svoboda (bass) a Roman Kobiela (bicí). Na koncert 
navážou od 19.30 hodin zkrácené prohlídky vily 
Tugendhat, které doplní projekce dokumentárních 
filmů o budově v technickém podlaží vily.
R

zámek Uherčice
www.zamek-uhercice.cz

Hradozámecká noc na zámku Uherčice
prohlídka sklepů s odborným výkladem 
o netopýrech, kteří zde sídlí

zámek Valtice
www.zamek-valtice.cz

Dášeňka aneb Psí kusy a Jazz night
| od 18.30 do 24 hodin
od 14.30 do 15.30 hodin (divadlo)
Divadelní představení Dášeňka aneb Psí kusy 
– Haf! (Husa na provázku) a speciální noční 
prohlídka divadlem a zámkem. Jazz night 
na nádvoří zámku.

OLOMOUCKÝ KRAJ

hrad Bouzov
www.hrad-bouzov.cz

Hradozámecký ohňostroj s překvapením

zámek Jánský Vrch
www.janskyvrch.cz

Hradozámecká noc na zámku Jánský Vrch
| od 21 hodin
Letní kino pro malé i velké diváky – Ať žijí 
duchové. Za finanční podpory města Javorník. Při 
nepříznivém počasí bude zvolen náhradní termín.

zámek Náměšť na Hané
www.zamek.namestnahane.cz

Hradozámecká noc v Náměšti na Hané
| od 17 hodin
netradiční prohlídky zámku s filmovými hrdiny
V 18 hodin proběhne na nádvoří zámku koncert Nadi 
Urbánkové se skupinou Bokomara Luboše Javůrka.

zámek Plumlov
www.plumlov-zamek.cz

Baletní galavečer v zámeckém prostředí
| od 20 hodin
unikátní charitativní projekt Baletní galavečer 
pod širým nebem s výběrem toho nejlepšího ze 
světových baletů na podporu revitalizace této 
kulturní památky
R

hrad Šternberk
www.hrad-sternberk.cz

Hradozámecká noc na hradě Šternberk
| od 18 do 24 hodin
Romantické podvečerní a večerní prohlídky hradu 
doplněné o vystoupení skupiny historického 
šermu Berendal. Začínáme v 18 hodin a brány 
hradu se uzavřou až před půlnocí.
R

ZLÍNSKÝ KRAJ

zámek Vizovice
www.zamek-vizovice.cz

Hradozámecká noc na zámku Vizovice
večerní akustický koncert – Polštářové 
muzicírování v reprezentačním sále zámku, hlavní 
účinkující: skupina Mirečkovi Sekeráše
R

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

zámek Bruntál
www.mubr.cz

Hradozámecká noc s lukostřelci a mušketýry
| od 20 do 24 hodin
20–23 Každou půlhodinu prohlídky 
s kostýmovaným průvodcem. Zajímavé zbraně 
ve sbírkách Muzea v Bruntále s ukázkami – 
přednáší historik dr. Tomáš Niesner. Zbraně 
a zbroj na obrazech zámecké expozice. Po každé 
prohlídce vystoupení lukostřelce s luky 
a samostříly s možností vyzkoušení a vystoupení 
známé mušketýrské skupiny z Olomouce Salva 
Quardia s ukázkami výcviku a soubojů.
R

zámek Fryštát v Karviné
www.zamek-frystat.cz

Hradozámecká noc na zámku Fryštát
| od 20 hodin
Noční prohlídky zámku dvěma tradičními 
okruhy, speciální okruh zámkem a kostelem, 
před zámkem multižánrový projekt La Míja – 
loď nového věku: propojení pouličních umělců, 
cirkusových artistů, herců a muzikantů. Vstupte 
s námi do nového světa, kde se neuvěřitelné 
stává skutečností. La Míja – loď nového věku vás 
očekává. Velkolepá ohňová show před zámkem 
zpestří večerní atmosféru návštěvy zámku 
i kostela. Alespoň na chvíli se ocitnete v době, kdy 
dobro bývalo neskonale vlídné a spravedlivé a zlo 
černější než nejhlubší tma.
R

zámek Hradec nad Moravicí
www.zamek-hradec.cz

Hradozámecká noc na zámku Hradec nad 
Moravicí | od 18 do 23 hodin
Prohlídkový okruh Hudební Hradec v Bílém 
zámku
17–19.30 Lukostřelecký oddíl TJ Opava u Bílé věže 
– zábava pro děti i dospělé
18–23 Strašidla ve sklepení Bílé věže – noční 
výstava obrazů Jana Samka a Daniela Bednáře 
v podkroví Bílé věže za účasti autora
od 20 hodin letní kino: Účastníci zájezdu 
u pivovarských sklepů. Promítáno historickou 
projekční technikou s polskými titulky.
Ve sklepení Bílého zámku bude probíhat 
ochutnávka vín a v areálu zámku ochutnávka 
hradeckého piva Kastelán.
R

zámek Kunín
www.muzeumnj.cz/zamek-kunin/aktualni-akce-1/

Hradozámecká noc na zámku Kunín
| od 20 do 24 hodin
večerní a noční prohlídky zámku
Netradiční prohlídky pokojů s dětskými průvodci, 
kteří tentokráte vystřídají dospělé průvodce, 
a přijetí samotnou hraběnkou Walburgou. 
Černobílé štěstí – pohádka v podání divadla 
Odřivous na zámecké půdě pod komíny.
R
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zámek Paskov
www.mesto-paskov.cz/fotografie/zamek-paskov/

Pohádkový zámek | od 15 do 24 hodin
Budou připraveny 4 prohlídkové trasy, z toho 2 
v prostorách zámku a 2 v zámeckém parku. Dále 
bude připraven bohatý doprovodný program 
i občerstvení.

hrad Sovinec
www.mubr.cz

Hradozámecká noc s netopýry
| od 19 do 24 hodin
19 –19.45 Přednáška Jiřího Šafáře promítání 
krátkého dokumentu na téma netopýři
od 21 hodin Krátká přednáška Jiřího Šafáře 
o netopýrech
20–23 Každou půlhodinu netradiční prohlídky 
s kostýmovaným průvodcem: netradiční trasa 
prohlídek, během každé prohlídky tanec Perchty 
von Bladen (také se zapojením návštěvníků) 
a drobné dramatické scénky
R

Změna programu vyhrazena.

R – doporučujeme rezervaci

Již 7. ročník Hradozámecké noci 
se uskuteční v sobotu 27. srpna 
2016 na hradě Karlštejn a dalších 
šestadevadesáti památkách po celé 
České republice.

Pořadatelem Hradozámecké noci je 
Národní památkový ústav, 
partnerem je Ministerstvo kultury ČR, 
hlavním mediálním partnerem je 
Česká televize.

HRADO

NOC
ZÁMECKÁ

sobota 27. srpna 2016 | www.hradozameckanoc.cz


