
 
 

Výstupy projektu Valdštejnové – lvi ve službách císařů 

 Hlavním výstupem je nová instalace v jižním křídle piana nobile na zámku 
Duchcov. Nový návštěvnický okruh tematicky rozšíří stávající průvodcovské 
trasy a představí duchcovsko-litomyšlskou větev rodu. Interiéry budou 
zařízeny podle inventáře z roku 1888 z doby Jiřího Viléma z Valdštejna a jeho 
manželky Pascaliny Metternichové. Nová instalace bude otevřena v červnu 
2020. Doplní ji putovní výstava věnovaná významu a dědictví rodu 
Valdštejnů. 

 Zámek Mnichovo Hradiště se v srpnu 2020 stane centrem 
Hradozámecké noci s programem zaměřeným na kostýmované slavnosti 
Valdštejnů. Při této příležitosti se návštěvníkům slavnostně otevře rozšířená 
expozice u hrobky Albrechta z Valdštejna Paměť rodu přetrvá a 
divadla Rodové galerie obohacená o rodové portréty a kostýmy. Od 1. května 
bude zpřístupněna nově otevřená rozšířená expozice valdštejnských 
interiérů o Antecameru na paměť Albrechta z Valdštejna a stálá panelová 
výstava Valdštejnské muzeum 1910–2020 představující proměnu prezentace 
prostor a sbírek rodu Valdštejnů během posledních sta let. 

 Národní památkový ústav od července do října 2020 představí na půdě 
Senátu Parlamentu České republiky celkem dvě výstavy – venkovní 
výstavu v zahradě Valdštejnského paláce a výstavu v Mytologické 
chodbě. Obě se zaměří na nejvýznamnější příslušníky rodu Valdštejnů, 
každá z jiného pohledu. V rámci interiérové výstavy se návštěvníci mohou 
těšit na předměty z depozitářů valdštejnských zámků, které dosud nebyly 
vystaveny, nebo na maketu horoskopu Albrechta z Valdštejnu. 

 Projekt Valdštejnové – lvi ve službách císařů představí na webových 
stránkách NPÚ duchcovskou obrazárnu v podobě zaznamenané roku 
1823 podrobným inventářem. Obrazy, které jsou dnes fyzicky rozptýleny 
v expozicích a depozitářích několika památek a paměťových institucí, se 
virtuálně vrátí na své původní místo a návštěvník si je prohlédne tak, jak byly 
v minulosti rozmístěny v devíti místnostech piana nobile zámku Duchcov. On-
line výstava vzniká ve spolupráci s Národní galerií Praha. 

 Jedním z cílů projektu je přesná rekonstrukce grafického kabinetu dle 
archivních fotografií v prostorách zámku Duchcov. Tam se podle 
písemných záznamů nacházel grafický kabinet v severozápadním rohu 1. 
patra. Ještě roku 1814 se v něm nacházelo 148 bíle zarámovaných a 
zasklených mědirytin. V 1. polovině 19. století byl kabinet zrušen a sloučen s 
vedlejší místností. Rozsáhlou duchcovskou sbírku téměř 6500 grafik koupil 
roku 1898 Arnošt Waldstein, držitel fideikomisu Mnichovo Hradiště, který 
počátkem 20. století nechal zřídit grafický kabinet na zámku Doksy. Kabinet, 
deinstalovaný roku 1968, byl až do nedávné doby prezentován veřejnosti v 
pozměněné podobě na zámku Zákupy. 



 V rámci celého roku se v Praze uskuteční série odborných 
přednášek (Pražský valdštejnský cyklus) nebo komentovaných prohlídek a 
exkurzí (Pražské valdštejnské procházky) věnované významu a odkazu rodu 
Valdštejnů. Přednášet budou odborníci vědeckých a akademických institucí. 
Dlouhodobý přednáškový cyklus Národního památkového ústavu Hovory 
s kastelány představí v roce 2020 objekty, které v průběhu své historie patřily 
kratší či delší dobu valdštejnskému rodu. 

 Populárně pojatá obrazová publikace Po stopách Valdštejnů vyjde v 
druhé polovině roku 2020. Seznámí veřejnost s vybraným šlechtickým rodem 
a zároveň představí bohaté fondy objektů ve správě NPÚ. Bude určena pro 
čtenáře se zájmem o dějiny, šlechtické rody, zámky nebo výtvarné umění. 

 Námětem edukačních aktivit bude zejména postava a život Albrechta z 
Valdštejna. Ten je v rámci výkladu historie na školách často vnímán 
černobíle. Edukační program na vybraných objektech povede k zamyšlení se 
nad touto osobností z širší perspektivy a odhalí jeho stinné i kladné vlastnosti 
– např. vynikající vojevůdcovské schopnosti, praktičnost, odhodlání 
dosáhnout vytyčeného cíle. Program zároveň seznámí účastníky s tvorbou a 
významem osobních horoskopů, kterým byla v době Albrechta z Valdštejna 
přikládána výrazně větší důležitost než v současnosti. 

Pražský valdštejnský cyklus / Pražské valdštejnské procházky / 
Hovory s kastelány 

 28. leden / Valdštejnovo Meklenbursko / prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D., 
Ústav světových dějin FF UK / 17.00 / místo konání přednášky: Liliová 5, 
Praha 1 / vstup zdarma 

 11. únor / Prezentace státního zámku Litomyšl / Mgr. Zdeňka Kalová, 
kastelánka / 17.00 / místo konání přednášky: Liliová 5, Praha 1 / vstup 
zdarma 

 25. únor / Zdeněk Brtnický z Valdštejna / Mgr. Ondřej Podavka, Ph.D., 
Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR / 17.00 / místo konání přednášky: 
Liliová 5, Praha 1 / vstup zdarma 

 17. březen / Prezentace státního zámku Kozel / Mgr. Jan Polívka, kastelán 
/ 17.00 / místo konání přednášky: Liliová 5, Praha 1 / vstup zdarma 

 31. březen / Zámecká divadla Valdštejnů v Čechách a na Moravě / PhDr. 
Pavla Benettová, Ph.D., Teatrologická společnost / 17.00 / místo konání 
přednášky: Liliová 5, Praha 1 / vstup zdarma 

 14. duben / Prezentace státního zámku Nebílovy / Milan Fiala, kastelán / 
17.00 / místo konání přednášky: Liliová 5, Praha 1 / vstup zdarma 

 21. duben / Jan Fridrich z Valdštejna. Barokní prelát v čele stavovské 
opozice? / PhDr. Jiří M. Havlík, Ph.D., Historický ústav AV ČR / 17.00 / místo 
konání přednášky: Liliová 5, Praha 1 / vstup zdarma 

 12. květen / Prezentace státního zámku Mnichovo Hradiště / Radovan 
Chmel, Ing. Soňa Švábová, kastelán a správkyně depozitáře / 17.00 / místo 
konání přednášky: Liliová 5, Praha 1 / vstup zdarma 



 19. květen / Komentovaná prohlídka kostela sv. Františka z Assisi na 
Křížovnickém náměstí / Akce se koná ve spolupráci s Rytířským řádem 
Křížovníků s červenou hvězdou / 16.00 / sraz u kostela svatého Františka 
z Assisi 

 9. červen / Komentovaná prohlídka Valdštejnské zahrady / S Ing. 
Boženou Pacákovou-Hošťálkovou, odbornicí v oblasti zahradní architektury / 
17.00 / sraz před Valdštejnskou jízdárnou uvnitř Valdštejnské zahrady 

 15. září / Komentovaná prohlídka kostela sv. Františka z Assisi na 
Křížovnickém náměstí / Akce se koná ve spolupráci s Rytířským řádem 
Křížovníků s červenou hvězdou / 16.00 / sraz u kostela svatého Františka 
z Assisi 

 29. září / Valdštejniana. Rodové památky na Albrechta z Valdštejna, 
vévodu Frýdlantského / PhDr. Eva Lukášová, Národní památkový ústav / 
17.00 / místo konání přednášky: Liliová 5, Praha 1 / vstup zdarma 

 6. říjen / Prezentace státního zámku Duchcov / Mgr. Lucie Šťastná, 
kastelánka / 17.00 / místo konání přednášky: Liliová 5, Praha 1 / vstup 
zdarma 

 20. říjen / Barokní mecenát Valdštejnů v kontextu střední Evropy / Ing. 
Mgr. Daniela Lunger-Štěrbová, Ph.D., Ústav dějin křesťanského umění, 
Katolická teologická fakulta UK / 17.00 / místo konání přednášky: Liliová 5, 
Praha 1 / vstup zdarma 

 10. listopad / Prezentace státního hradu Bezděz / Bc. Kamil Seidl, kastelán 
/ 17.00 / místo konání přednášky: Liliová 5, Praha 1 / vstup zdarma 

 24. listopad / Hospodářské dvory Valdštejnů / Ing. Jan Žižka, Národní 
památkový ústav / 17.00 / místo konání přednášky: Liliová 5, Praha 1 / vstup 
zdarma 

 8. prosinec / Prezentace státního zámku Sychrov / PhDr. Miloš Kadlec, 
ředitel Územní památkové správy na Sychrově a kastelán / 17.00 / místo 
konání přednášky: Liliová 5, Praha 1 / vstup zdarma 

Projekt Valdštejnové – lvi ve službách císařů je součástí dlouhodobého 
projektu Po stopách šlechtických rodů. Partnerem projektu je Ministerstvo 
kultury. Do projektu jsou zapojena odborná pracoviště a památky ve správě 
Národního památkového ústavu – ÚOP v Kroměříži, ÚOP středních Čech, 
ÚOP v Josefově, klášter Plasy, hrad Švihov, zámek Kozel, zámek Nebílovy, 
zámek Hluboká, hrad Bezděz, hrad Frýdlant, hrad Grabštejn, zámek 
Litomyšl, zámek Konopiště, zámek Krásný Dvůr, zámek Kynžvart, zámek 
Mnichovo Hradiště, zámek Duchcov, zámek Benešov nad Ploučnicí a hrad 
Křivoklát. Partnery projektu jsou Senát Parlamentu České 
republiky, Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou, zámek Loučeň, 
města Doksy, Cheb, Třebíč, Jičín a Turnov. 
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