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PRAHA
Invalidovna
www.invalidovna-praha.cz

| od 18.30 do 20 hodin
noční prohlídky

Na Hradozámeckou noc jsme pro vás přichystali speciální 
večerní prohlídky v kostýmech. Přijďte zažít atmosféru 
večerní Invalidovny a poznat příběhy osob, které zde kdysi 
skutečně působily.
Tím nejzajímavějším z barokních interiérů vás provede po-
stava trafikantky, která v Invalidovně bydlela celých 44 let 
a zná jí jako své boty. Na svém putování potkáte kněze, kte-
rý povypráví o místní duchovní správě nebo např. sloužící, 
která s vámi zase ráda poklábosí o životě invalidů a míst-
ních důstojníků.
Prohlídky se konají v českém jazyce a jsou vhodné i pro 
děti. Začátek prohlídek: 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 h. Vstup 
je hlavním vchodem z ulice Za Invalidovnou (naproti pomní-
ku Petra Strozziho).

Vstupné: 120 Kč , snížené 90 Kč. Na místě budou vstupenky 
dostupné jen v případě volné kapacity.
Vstupenky ke koupi online zde: https://npuvstupenky.colos-
seum.eu/list?mrsid=1450&listType=4&language=cs-CZ

Chvalský zámek
www.chvalskyzamek.cz

Hradozámecká noc pro děti  
se zámeckým malířem Leonardem 
| od 18 do 22 hodin
speciální kostýmované prohlídky, fireshow,  
dobová kuchyně, občerstvení
Letošní Hradozámecká noc nabídne program pro celou rodinu:
19 h: Kejklíři na zámeckém nádvoří, tanec, akrobacie, oheň, 
kejkle i nový cirkus – vystoupení všestranných umělců.  
Odvážné děti mohou přijmout výzvu a stát se na chvíli kej-
klířskými učni a užít si vystoupení doslova na vlastní kůži!  
18–22 h: Komentované prohlídky se zámeckým malířem 
Leonardem, vtipným a charismatickým umělcem, který 
dokáže okouzlit naráz děti i dospělé. Leonardo provede 
zámkem, nechá nahlédnout do svého tajemného půdního 
ateliéru a představí tvorbu i vynálezy o něco slavnějšího 
italského kolegy v interaktivní výstavě LEONARDO. 
18–22 h: Prohlídky bez průvodce
18–22 h: Dobroty a laskominy renesanční kuchyně  
na zámeckém nádvoří

Vstupné:
• Jen kejklířské představení skupiny Aventyr na nádvoří:  

jednotné 100 Kč/osoba
• Večerní prohlídka bez průvodce: 

dospělí 90 Kč, děti + studenti + senioři + ZTP/P 60 Kč, 
rodinné (2 rodiče + až 3 děti) 250 Kč

• Kejklířské představení + prohlídka bez průvodce: 
dospělí 160 Kč, děti + studenti + senioři + ZTP/P 120 Kč, 
rodinné (2 rodiče + až 3 děti) 490 Kč

• Komentovaná prohlídka se zámeckým malířem: 
dospělí 120 Kč, děti + studenti + senioři + ZTP/P 80 Kč, 
rodinné (2 rodiče + až 3 děti) 350 Kč

• Komentovaná prohlídka se zámeckým malířem + kejklířské 
představení: 
dospělí 190 Kč, děti + studenti + senioři + ZTP/P 150 Kč, 
rodinné (2 rodiče + až 3 děti) 550 Kč

Rezervace vstupenek je možná

www.chvalskyzamek.cz/udalost/hradozamecka-noc-pro-de-
ti-nova-interaktivni-vystava-leonardo-prohlidky-se-zamec-
kym-malirem-i-novocirkusove-predstaveni-s-ohnem-a-kej-
klemi/

Valdštejnská zahrada v Praze
www.senat.cz

Hradozámecká noc v sídle Senátu 
| od 18 do 22 hodin
noční prohlídky

Valdštejnská zahrada se návštěvníkům výjimečně otevře 
i ve večerních hodinách. Skvostný barokní areál, který je 
součástí sídla Senátu Parlamentu ČR, si budou moci zájem-
ci prohlédnout až do 22 h. 

Vstup zdarma. Bez rezervace, akce otevřená veřejnosti.

Zahrady pod Pražským hradem
www.palacove-zahrady.cz

Hradozámecká noc v zahradách  
pod Pražským hradem
| od 10 do 23 hodin
noční prohlídky, program pro děti, komentované prohlídky

V zahradách pod Pražským hradem se po západu slunce 
rozsvítí pochodně a vy se můžete těšit na jedinečnou atmo-
sféru romantiky barokních zahrad. Dále nebudou chybět ani 
ukázky historického šermu s odborným výkladem a školou 
dobových bojových umění pro děti. Pro návštěvníky budou 
připraveny komentované prohlídky o historii zahrad.
Poslední komentovaná prohlídka končí ve 21 h.

Vstupné: plné 120 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 300 Kč
Možnost prodeje vstupenek on-line: https://npuvstupenky.
colosseum.eu/zahrady/list

STŘEDOČESKÝ KRAJ
zámek Březnice
www.zamek-breznice.cz

Panna a netvor – noční oživené prohlídky  
zámku Březnice 
| od 19 do 23 hodin
noční speciální kostýmované prohlídky

Během inscenovaných nočních oživených prohlídek pro 
malé i velké návštěvníky zámku se představí Divadlo histo-
rie v pohybu Exulis s volnou adaptací romantické pohádky 
Panna a netvor od Jeanne-Marie Leprince de Beaumont.

Začátek poslední prohlídky v 23 h.

Vstupné: plné 200 Kč, snížené 140 Kč, rodinné 530 Kč
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Možnost prodeje vstupenek on-line: https://npuvstupenky.
colosseum.eu/breznice/list

www.zamek-breznice.cz/cs/akce/60670-hradozamceka-noc-
-na-zamku-breznice-panna-a-netvor

hrad Český Šternberk
www.hradceskysternberk.cz

Na návštěvě u Marie Eusebie ze Šternberka
| od 19 do 23 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky
Přeneste se do počátku 17. století a setkejte se s mladičkou 
Marií Eusebií ze Šternberka. Ta má krátce před svatbou 
s Jaroslavem Bořitou z Martinic a povypráví o životě šlech-
tičny, o novinkách na hradě Český Šternberk i na císařském 
dvoře. Co je zrovna v módě, jak se baví šlechta, a co se děje 
v českých zemích?
Na nádvoří si můžete poslechnout malý koncert dobové hudby.

Vstupné: plné 180 Kč, studenti (do 25 let) / senioři  
(od 60 let) 130 Kč, rodinné (2 dospělí a 1–3 děti) 490 Kč
Možnost rezervace lístku. Vstupenky je možné koupit  
rovněž on-line.

www.hradceskysternberk.cz/novinky.php

zámek Hořovice
www.zamek-horovice.cz

Prohlídky bez průvodce 
 | od 19 do 23 hodin
noční prohlídky, prohlídka bez průvodce
Užijte si prohlídku interiérů zámku vlastním tempem 
bez průvodce a zažijte neopakovatelnou noční atmosféru 
zámku. Sami si zvolíte, kde a u jakého exponátu se chcete 
zastavit. Noční zámek nabízí nejen romantiku, ale i klid na 
vnímání krásy starých časů.
Vstup do zámku bude od 19 h, nejpozději do 22.30 h,  
ve 23 h bude zámek uzavřen.

Vstupné: jednotné 100 Kč
Možnost prodeje vstupenek on-line:
https://npuvstupenky.colosseum.eu/horovice/list
www.zamek-horovice.cz/cs/akce/10656-hradozamecka-noc-
-2019-na-zamku-v-horovicich

hrad Karlštejn
www.hrad-karlstejn.cz

Hradozámecká „Noc na Karlštejně“
| od 19 do 23 hodin
19–23 h: Karlštejn vlastním tempem – pozvánka do soukro-
mých a reprezentačních prostor císaře Karla IV. (bez doprovodu 
průvodce). Budete-li mít dotazy, obracet se můžete na kustody.
19–22 h: Hradozámecká noc v kapli sv. Kříže. V rámci oslav 
20. sezony zpřístupnění kaple svatého Kříže po celkové re-
konstrukci (1. 7. 2000) zpřístupní management hradu zcela 
mimořádně nejkrásnější prostor – kapli sv. Kříže. Do kaple 
vás doprovodí a celý symbolický Jeruzalém představí naši 
průvodci.

22.30 h: Promítání filmu Noc na Karlštejně na hradební zeď.
Připraveno je také bohaté občerstvení z grilu.

Vstupné:
I. okruh: plné 220 Kč, snížené 150 Kč
Kaple svatého Kříže: jednotné 270 Kč 
Nutná rezervace vstupenek do kaple svatého Kříže: on-line 
prodej vstupenek https://npuvstupenky.colosseum.eu/kar-
lstejn/list

www.hrad-karlstejn.cz/cs/akce/15440-hradozamecka-noc-na-
-karlstejne

zámek Konopiště
www.zamek-konopiste.cz

Noční veselí s Albrechtem z Valdštejna
| od 19 do 24 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, pro-
hlídky běžně nepřístupných prostor, hudební program, 
festival, tematická výstava, dobová kuchyně, občerstvení
Zábavné, poučné, netradiční a tajuplné toulky časem 
Albrechta z Valdštejna, gastronomie období 1. poloviny 
17. století. Valdštejn se představí u stolu a v sedle. Dobová 
hudba a šaty, louče, svíce a stylově zařízené komnaty pře-
nesou návštěvníka do rušných pobělohorských časů.

Vstupné: jednotné 320 Kč
Možnost rezervace lístku.  Vstup do Růžové zahrady  
a skleníků společně s jinou vstupenkou je zdarma.
www.zamek-konopiste.cz/cs/akce/15452-hradozamecka-noc-
-na-konopisti-a-v-ruzove-zahrade

hrad Krakovec
www.hrad-krakovec.cz

Hradozámecká noc na hradě Krakovec 2020 
| od 17 hodin
hudební vystoupení, tvůrčí dílny, přednášky
17 h: Vystoupení rakovnického hudebního uskupení LaBanda 
– bluesrockový repertoár
19 h:  SARRAF (CZ/BIH) (Sarraf znamená pokladnice), Tajem-
ství a poklady Balkánu: Z té naší balkánské pokladnice vám 
nabízíme šperky různých národů, které projely, zdržely se 
a žijí v těchto krajích. Není nutné je jmenovat, protože kultu-
ra, kterou vytvořily, se podobá jídlu s názvem lonac (hrnec).  
Je plné chutí, vůní a koření a každý si vybere to své. 
Sarraf také znamená směnárna. Přijďte si tedy, pokud máte 
chuť, vyměnit váš zlaťák za zážitky a příběhy, které jsme 
posbírali při cestě od moře přes horské vrcholy do údolí řek 
a měst k nim patřících. 
Přijďte ochutnat vítr v rytmech a vodu v melodiích z naší 
Sarraf kuchyně.
20.30 h: Vladimír Václavek. Vladimír Václavek patří k nejvý-
znamnějším postavám tzv. brněnské alternativní scény.

Časy jsou pouze orientační, bližší informace na www.hrad-
krakovec.cz.
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hrad Křivoklát
www.hrad-krivoklat.cz

Noční prohlídky hradem
| od 20 do 24 hodin
noční prohlídky hradem s průvodcem
Hradozámecká noc na Křivoklátě bude formou řetězo-
vého provázení, průvodci budou v kostýmech a provedou 
návštěvníky nejstaršími částmi hradu. Začátek je od 20 h, 
prohlídky budou vycházet po 30 minutách. 
Vstupné: 200 Kč 

zámek Loučeň
www.zamekloucen.cz

Maraton prohlídek až do rána
| od 16.30 do 6 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, pro-
hlídky běžně nepřístupných prostor, hudební program, 
festival, dobová vystoupení (mimo prohlídky), fireshow, 
světelná show
Zažijte zámek jinak – s celonočním koktejlem těch nej-
lepších zámeckých prohlídek z naší nabídky, se spoustou 
dalších přidružených akcí, s grilovanými dobrotami od 
zámeckého šéfkuchaře, a třeba i s přespáním ve stanu 
v zámeckém parku. Několikrát během večera jedinečná hu-
debně světelná show, vystoupení fakíra a fireshow. Otevřou 
se i běžně nepřístupné prostory a mezi zámecké průvodce 
z řad členů knížecí rodiny se v nočních hodinách zařadí 
i dobrý duch zámku Bílá paní Loučeňská.
Vstupné: jednotné 180 Kč (celodenní jako na program  
Léto s Robinem Hoodem)
Možnost rezervace lístku.
www.zamekloucen.cz/a/hradozamecka-noc

zámek Mělník
www.lobkowicz-melnik.cz

Ve stylu první republiky
| od 19 do 23 hodin
komentované prohlídky
Projdete si každodennost obyčejných lidí a přiblížíme vám 
život šlechty ve 20. a 30. letech. Za muziky prvorepubliko-
vých písní a pochutin z kuchyní českých hospodyněk se na 
malý okamžik vrátíme do dob našich babiček, éry elegance 
a společenského chování. Jako pozornost ochutnáte měl-
nický produkt – víno Ludmila z Vinařství Château Mělník. 
Prohlídky zámku se konají každou půlhodinu. V čase od 
19 do 23 h.
Novinkou letošního roku budou i komentované prohlídky 
vinných sklepů zámku Mělník za účasti zámeckého some-
liéra s menší degustací. Prohlídky začínají v každou celou 
hodinu v čase 19–23 h.

Vstupné:
Zámek: dospělá osoba, studenti, senioři 220 Kč,  
děti do 15 let 120 Kč, rodinné 450 Kč
Sklepy s ochutnávkou: dospělá degustující osoba 100 Kč, 
děti a nedegustující návštěvníci 50 Kč

zámek Mnichovo Hradiště
www.zamek-mnichovohradiste.cz

Valdštejnská kostýmová slavnost
| od 14 do 23 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, hudeb-
ní program/festival, dobová vystoupení (mimo prohlídky), 
taneční vystoupení
Pro rok 2020 je vlajkovou lodí Hradozámecké noci vybrán 
zámek Mnichovo Hradiště. Program začíná odpolednem, 
které je určené dětem.
14–17 h: Čekají vás 3 dětské prohlídky zámku, 2 divadelní 
představení + edukační program, projížďky kočárem, sokol-
nické vystoupení.
Večerní program začíná v 18 h v kostele a kapli a bude slav-
nostně zahájen hudebním vystoupením. Zároveň proběhne 
slavnostní otevření rozšířené stálé výstavy v kapli sv. Anny
„Poslední odpočinek Albrechta z Valdštejna“ o novou míst-
nost „Paměť rodu přetrvá“.
19–23 h: Valdštejnská kostýmová slavnost v zahradě a ko-
nírně zámku – tanec, hudba, scénky ze života Valdštejnů, 
módní přehlídka dobových kostýmů v konírně, sala terreně 
a dobové nasvícení v zahradě zámku. Účinkují soubory 
Hartig, Campanello, Ritornello.
Oživené noční prohlídky zámku: „Setkání panovníků Sv. Alian- 
ce v roce 1833“ – dobové scénky ze života na zámku z ob-
dobí majitele panství Kristiána z Valdštejna s herci  Mlado-
boleslavského divadla, tanečními soubory Salome Chotou-
chov, Tempus Fugit v 19.15, 20.00, 20.45, 21.30 h.
Po celou dobu je zajištěno občerstvení a vinotéka.
Vstupné: jednotné 300 Kč (noční prohlídky),  
ostatní program: vstup volný
Možnost rezervace lístku, možnost nákupu e-vstupenky:
https://npuvstupenky.colosseum.eu/mnichovo-hradiste/list
www.zamek-mnichovohradiste.cz/cs/kultura

zámek Mníšek pod Brdy
www.zamek-mnisek.cz

Královna Elsa a tajemství tří věží
| od 15 do 2 hodin
divadelní vystoupení, hádanky a zábavné  
prohlídky pro děti 
Program započne již odpoledne od 15 h zcela novými kos-
týmovanými prohlídkami pro rodiny s dětmi. Zámek opět 
navštíví královna Elsa, která dětem bude vyprávět o úplně 
nových dobrodružstvích, která zažila ve třech věžích mní-
šeckého zámku. Bude mít pro děti připravené hádanky, úkoly 
a zábavné vyprávění. Kromě komnat je pozve i do pohádko-
vých interiérů v přízemí a ve sklepení zámku, na výstavku 
panenek a do tvořivé dílničky.
15–19 h: Královna Elsa a tajemství tří věží
Vstupné: plné 145 Kč, snížené 80 Kč
15–19 h: Pohádkové kouzelné sklepení a panenky
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč
15–19 h: Fotografování mezi princeznami – Z pohádky  
do pohádky
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč
15–20 h: Výtvarné tvoření pro děti
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Vstupné: od 30 do 120 Kč, dle náročnosti dílničky
15–20 h: Draví ptáci v zámecké zahradě

Vstupné: dobrovolné

Vražda v zámecké věži
| od 20 do 24 hodin
20–24 h: Vražda v zámecké věži – kostýmované prohlídky 
s divadelními výstupy. Byla to vražda, nebyla to vražda? Ná-
vštěvníci budou řešit starou vraždu v zámeckých komnatách.
Vstupné: plné 165 Kč, snížené (děti a mládež) 145 Kč
20 h: Country kapela Na boso
21 h: Ohňostroj v zámecké zahradě

Vstupné: zdarma

zámek Radim
www.zamek-radim.cz

Renesanční noc na zámku Radim  
| od 16 do 24 hodin
speciální kostýmované prohlídky, divadelní vystoupení 
(mimo prohlídky), dobová kuchyně, občerstvení
16 h: Na zámku Radim se utkají šermíři. 
18–23 h: Každou půlhodinu začínají noční prohlídky. Tématem 
je život na zámku v době renesance – hospodaření, právo, 
vězeňství, zbraně, život pána a paní, výchova dětí, laboratoř 
alchymisty, všednodenní i sváteční provoz kuchyně, zábava – 
vše v podání živé osádky komnat i sklepení v dobových kostý-
mech. Těší se na vás tanečníci, šlechtici, hudebníci, zbrojnoši i 
kuchařky. Otevřená bude i zámecká kavárna. 
19 h: V zahradě se rozhoří táborák pro opékání buřtů.
Vstupné: plné 200 Kč, snížené 100 Kč, rodinné  
(2 rodiče + 2 děti) 450 Kč
Možnost rezervace lístku. Rezervace vstupenek je doporu-
čena na https://zamek-radim.cz/aktuality/

klášter Sázava
www.klaster-sazava.cz

Den a noc u svatého Prokopa aneb poznávej 
a bav se všemi smysly
| od 11 do 24 hodin
noční prohlídky, zážitková hra (escape room) s poznáním, 
prohlídky běžně nepřístupných prostor, přednášky, dílny 
a workshopy

11–17.30 h: Ozkoušejte práce a zábavu našich předků a sou-
časných archeologů, např. mletí na žernovu, výroba placek, 
tkaní na středověkých karetkách, kaligrafie s lektory v do-
bových kostýmech. 18 h: Miniblok zajímavých přednášek na 
téma archeologie a od 19 h koncert keltské a irské muziky 
s dobovými nástroji v refektáři. Mezi 20.30 a 24 h přijďte do 
ztišeného, nejen svíčkami osvětleného areálu pátrat po in-
diciích, meditovat nebo si v klidu bez spěchání prohlédnout 
bez průvodce vše, co jste nestihli přes den. Těšíme se na vás.

Vstupné:
Archeoden: jednotné 70 Kč
Archeo přednášky: jednotné 20 Kč 
Koncert irské muziky: 130 Kč (snížené 95 Kč) 

Noční tajemné prohlídky: plné 100 Kč, snížené 80 Kč, rodin-
né (2 dospělí a max. 3 nezletilí) 270 Kč 
Možnost rezervace lístku: https://npuvstupenky.colosseum.
eu/sazava/list

www.klaster-sazava.cz/cs/akce/51649-sazavsky-klaster-hra-
dozamecka-noc-aneb-den-a-noc-u-sv-prokopa-zazitkove-
-program-i-koncert-irske-muziky

zámek Stránov
www.zamekstranov.cz

Speciální noční prohlídka zámku
| od 20 do 22 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky
V tento mimořádný den se výjimečně dvakrát za večer projde-
te nasvětleným zámkem se speciálním průvodcem, který vás 
vezme do jednotlivých místností zámku, kdy některé z nich 
ukrývají veselé, ale i tajemné historky z historie majitelů Strá-
nova, ale i blízkého okolí.

Vstupné: plné 150 Kč, snížené 100 Kč
Možnost rezervace lístku.

www.zamekstranov.cz/index.php?p=kalendar

hrady Točník a Žebrák
www.hrad-tocnik.cz, www.hrad-zebrak.cz

Hradozámecká noc 2019
| od 18 do 24 hodin
noční prohlídky
Těšit se můžete až do půlnoci na ojedinělé prohlídky  
osvětlenými hrady Točník a Žebrák.

Vstupné: 110 Kč

zámek Zruč nad Sázavou
www.zamek-zruc.cz

Hradozámecká noc na zámku Zruč nad Sázavou 
| od 17.30 do 20 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, zážit-
ková hra (escape room), hra s poznáním
Zámek ve Zruči nad Sázavou opět ožije pohádkami. Potkáte 
zde známé i neznámé pohádkové bytosti, které vás budou 
provázet při prohlídce zámku. Na nádvoří budou pro děti 
připraveny úkoly, které prověří jejich zdatnost a bystrou mysl. 
Po zdolání úkolů čeká děti malá odměna. Těšíme se na vás!

Vstupné: plné 100 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 270 Kč
Možnost rezervace lístku.

www.zamek-zruc.cz/udalosti/hradozamecka-noc29-srp-
na-2020

zámek Žleby
www.zamek-zleby.cz

Večer otevřených bran na zámku Žleby
| od 20 do 22 hodin
noční prohlídky
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Jen co se žlebský zámek zahalí do večerního šera, tak znovu 
otevře návštěvníkům své brány a tentokráte ukáže to, co za 
denního světla tiše skrývá. V průběhu standardních prohlídek 
v netradičním čase se společně projdeme napříč staletími 
a poznáme jedinečnou večerní atmosféru pohádkového zám-
ku i jeho přepychového vybavení. Zvolit si můžete jeden ze 
dvou zámeckých okruhů nebo jejich kombinaci. První okruh 
vám během cca 45 minut představí skutečné kouzlo roman-
tické knížecí rezidence a její poklady. Druhý vás pak na cca 
55 minut zavede do soukromých komnat knížecí rodiny a do-
volí vám nahlédnout do tajů každodenního života na zámku 
v dobách dávných a vlastně i nedávných. Prohlídky v rámci 
Večera otevřených bran jsou určeny pro milovníky památek, 
jimž pracovní povinnosti nebo volnočasové aktivity znemož-
ňují navštívit žlebský zámek v průběhu obvyklé denní oteví-
rací doby. Tak přijďte, protože večer se brány mimořádně ote-
vírají pro vás. POZOR: nejedná se o hranou či kostýmovanou 
prohlídku. Fotografování bez blesku je povoleno.
Do hodiny půlnoční (a dost možná ještě dál) budou v provozu 
i další služby, starající se o příjemně strávený večer na zámku.
Bistro Café s občerstvením v Předzámčí s příjemným po-
sezením na čestném nádvoří či u fontány a s výhledem na 
slavnostně osvětlené průčelí zámku.

Vstupné: dle platného ceníku I. a II. okruhu
Kapacita prohlídky: max. 15 osob
Nutná rezervace vstupenek na tel. čísle 327 398 121 nebo 
e-mailu zleby@npu.cz (denně mimo pondělí 9–16 h).
On-line prodej vstupenek: https://npuvstupenky.colosseum.
eu/zleby/list

www.zamek-zleby.cz/cs/akce/65162-vecer-otevrenych-bran-
-na-zamku-zleby

JIHOČESKÝ KRAJ
zámek Červená Lhota
www.zamek-cervenalhota.eu

Hledáme baroko!
| od odpoledne do 24 hodin
volné prohlídky zámku, divadelní představení a hudební 
vystoupení
V 17. století vlastnil Červenou Lhotu slavný rod Slavatů. 
Tehdy se zdejší zámek stal místem okázalých zábav a kra-
tochvílí. Žádná veduta zámku z té doby se patrně nezacho-
vala, přesto pátráme po barokním vzhledu zámku a snaží-
me se evokovat atmosféru této doby.
František Kápar bude prezentovat obrovský objem prací, 
které souvisejí s výrobou velkolepého modelu barokní  
Lhoty, který bude od příštího roku na zámku instalován. 
O původních majitelích Červené Lhoty a v souvislostech 
někdejšího velikého slavatovského panství se dozvíte od 
Petra Kubasy. 
Studenti Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 
a jejich přátelé sehrají v zámeckém divadle barokní lidovou 
hru o sv. Janu Nepomuckém. Zasvěcené úvodní slovo před-
nese doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (1. představení v 19 h, 
2. představení ve 20.30 h).
Možnost volné prohlídky interiérů 1. patra bez průvodce.
Zakončení o půlnoci pobožností u výklenkové kapličky 
sv. Jana Nepomuckého.

Hudbou večer doprovází dětský hudební soubor „Pištíci 
a fidlíci“ pod vedením Bc. Mojmíra Poláčka – ZUŠ Pavla 
Křížkovského v Brně. 

Časový harmonogram bude ještě upřesněn. 

www.zamek-cervenalhota.cz/cs/akce

zámek Dačice
www.zamek-dacice.eu

„Pravda ponížená a znovu povstalá“ | VERITAS 
PROSTRATA ET ERECTA SEU S. IOANNES BAPTISTA
| od 20 hodin
divadelní představení 
Jde o latinskou jezuitskou hru o umučení sv. Jana Křtitele 
z roku 1716 od Karla Kolčavy v podání divadelního souboru 
Lauriger (Praha) a hudebního uskupení Capella Ornamentata.
Představení se uskuteční od 20 h na nádvoří zámku. Akce 
probíhá ve spolupráci s festivalem Dačické baroko 2020. 

Vstupné: dobrovolné

zámek Hluboká nad Vltavou
www.zamek-hluboka.eu/cs

Hradozámecká noc na Hluboké
| od 18 do 22 hodin (začátek poslední prohlídky)

noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky,  
prohlídky běžně nepřístupných prostor
Večerní kostýmované prohlídky na trase 1 (reprezentační 
pokoje) a komentované prohlídky Valdštejnského apartmá 
(běžně nepřístupné prostory). Prohlídky Valdštejnského 
apartmá jsou součástí projektu Valdštejnové – Lvi ve služ-
bách císařů. Jedná se o mimořádné zpřístupnění části  
zámku, která slouží jako depozitář mobiliáře.

Vstupné: základní prohlídkový okruh 210 Kč, snížené 150 Kč, 
rodinné 560 Kč
Možnost rezervace lístku: https://npuvstupenky.colosseum.
eu/hluboka/list

zámek Kratochvíle
www.zamek-kratochvile.cz/cs

Poslední ještě opravdu prázdninový večer  
na zámku Kratochvíle
| od 20 do 23.30 hodin
noční prohlídky, hudební program, festival, divadelní  
vystoupení (mimo prohlídky)

Večer je komponován jako tichá procházka. Cesta nás pove-
de iluminovanou zahradou živými ohni, navštívíme zahradní 
pavilón Markéta s dřevěnými plastikami sochaře Jiřího Ko-
bra, prohlédneme si také jeho sochy instalované ve volném 
prostoru zahrady. V průběhu večera nás čeká i volná pro-
cházka všemi večerně nasvícenými interiéry srdce zámku – 
renesanční vily. Při návštěvě zámeckého kostela nás čeká 
hudební matiné se souborem renesančních fléten Harmo-
nia. Pro všechny večerní návštěvníky jsou připravena i další 
hudební a divadelní vystoupení. Akci podporuje Jihočeský kraj.

Vstupné: plné 170 Kč, snížené 120 Kč

www.zamek-kratochvile.cz/cs/akce/51102-hradozamecka-noc-
-na-zamku-kratochvile
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hrad Landštejn
www.hrad-landstejn.eu

Hradozámecká noc na Landštejně 
| od 20 do 22.30 hodin
noční prohlídky

Noční prohlídka hradu. Poslední prohlídka končí ve 22 h.

Vstupné: 100 Kč
Rezervace vstupenek není nutná.  

www.hrad-landstejn.cz/cs/akce/2068-hradozamecka-noc-na-
-hrade-landstejne

hrad Nové Hrady
www.hrad-novehrady.eu

Novohradské pověsti a příběhy
| od 19 do 22 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky,  
ochutnávka vín, pralinek či jiných dobrot (v případě  
příznivé epidemiologické situace)
Během letošní Hradozámecké noci ožijí během poslední 
prázdninové soboty na hradě Nové Hrady léta vyprávě-
né pověsti a dávno zapomenuté příběhy z časů dávných 
i nedávných. Pokud se nebojíte bílé paní, ukrutného rytíře, 
děsivých přízraků a strašlivých mnichů, pak si ji rozhodně 
nesmíte nechat ujít!

www.hrad-novehrady.cz/cs/akce/50206-hradozamecka-noc-
-hradni-povesti-a-pribehy-na-hrade-nove-hrady

hrad Rožmberk
www.hrad-rozmberk.cz

Hradozámecká noc na hradě Rožmberk
| od 19 do 22 hodin
noční prohlídky

www.hrad-rozmberk.cz/cs/akce/8965-hradozamecka-noc-
-na-hrade-rozmberk

zámek Třeboň
www.zamek-trebon.cz

Třeboň: tradiční Hradozámecká noc 2020
|  od 19 do 23 hodin
noční prohlídky

Nenechte si ujít 3. ročník Hradozámecké noci v prostorách 
zámku.

www.zamek-trebon.cz/cs/akce/41061-trebon-tradicni-hrado-
zamecka-noc-2020

hrad Zvíkov
www.hrad-zvikov.cz

Rytířova dcera 
| od 20.30 hodin
divadelní představení

Na nádvoří královského paláce zahrají herci ze Strunkovic-
kého ochotnického spolku komedii Rytířova dcera.

Více informací na www.hrad-zvikov.cz/cs

PLZEŇSKÝ KRAJ
zámek Červené Poříčí
www.zamek-cerveneporici.cz

Za září světla půjdeš 
| od 20 do 22.30 hodin
netradiční komentované prohlídky

Za září světla s průvodcem, krok za krokem, vybranými 
prostory hlavní zámecké budovy. Zámek Červené Poříčí se 
představí v úplně jiné podobě, když vnitřní prostory zámku 
podmaluje hra barevných světel přenosných lamp. Prohlíd-
ky odcházejí v 20, 20.30, 21 a 21.30 h.

Vstupné: plné 150 Kč, snížené 110 Kč

On-line prodej vstupenek: okruh III. Zámek – noční prohlíd-
ka: https://npuvstupenky.colosseum.eu/cervene-porici/list

www.zamek-cerveneporici.cz/cs/akce/65949-hradozamecka-
-noc-na-zamku-cervene-porici-za-zari-svetla-pujdes

klášter Kladruby
www.klaster-kladruby.cz

Hradozámecká noc v klášteře Kladruby
| od 18 do 23 hodin
noční prohlídky, přednášky, pozorování noční oblohy 
hvězdářskými dalekohledy

Tradičně jako každý rok je připraven program ve spolupráci 
s Hvězdárnou v Plzni. Program začíná v 18.30 h pozorováním 
Slunce hvězdářskými dalekohledy, pokračuje v klášterním 
kostele přednáškou Lumíra Honzíka na zajímavé astrono-
mické téma, následuje komentovaná prohlídka kostela. Po 
setmění a při jasné obloze proběhne pozorování noční oblohy 
s výkladem odborníků z Hvězdárny v Plzni. 

Vstupné: zdarma

www.klaster-kladruby.cz/cs/akce/50244-hradozamecka-noc-
-v-klastere-kladruby

zámek Kozel
www.zamek-kozel.cz

Hradozámecká noc
| od 15 do 21.30 hodin
Noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky,  
ohňostroj, dobová kuchyně / občerstvení

15 h: V budově zámecké jízdárny proběhne beseda s režisé-
rem Zdeňkem Troškou. Pořadem provede Josef Pospíšil.

Vstupné:  1.–5. řada 350 Kč, 6.–16. řada 300 Kč
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v síti Plzeňská 
vstupenka.

18–21 h: Budou probíhat netradiční prohlídky na téma Z his-
torie rodu Valdštejnů.

www.zamek-kozel.cz/cs/akce/60923-hradozamecka-
-noc 
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zámek Manětín
www.zamek-manetin.cz

Příběh oranžerie aneb Jak se staví sen
| od 19 do 23 hodin
noční prohlídky

Píše se začátek 18. století. Návštěvníků se ujímá hlavní 
vypravěč a za tiché letní noci jim začíná vyprávět dávný pří-
běh. Město i zámek se stále ještě vzpamatovává z ničivého 
požáru a ze smrti zdejšího hraběte. Hraběnce Marii Gabrie-
le se však v očích zalesknou jiskřičky nové naděje. Má plán, 
jak ještě více zvelebit zdejší panství. Na tak velký úkol však 
nestačí sama, a proto svolává na pomoc své věrné poddané. 
Návštěvníci postupně odhalí, jak se stavěla velkolepá budo-
va oranžerie, seznámí se s jejími tvůrci i samotnou hraběn-
kou a na konci prohlídky vstoupí do již hotového díla, kde je 
čeká drobné občerstvení a živá hudba.

Vstupné: plné 180 Kč, snížené 130 Kč

Možnost rezervace lístku: https://npuvstupenky.colosseum.
eu/manetin/list

www.zamek-manetin.cz/cs/akce/61098-hzn-pribeh-oranze-
rie-aneb-jak-se-stavi-sen

hrad Rabí
www.hrad-rabi.eu

Hradozámecká noc na Rabí
| od 19 do 22 hodin
noční prohlídky

V letošním roce vás zveme na představení Aucassin a Nico-
leta, na nevšední zpracování středověké, starofrancouzské 
legendy. Romantickým duším nabízíme i procházku zšeře-
lým hradem, který bude osvětlen svíčkami. Přijďte okusit 
sentimentální atmosféru unikátn památky gotického stavi-
telství.

www.hrad-rabi.eu/cs/akce/63704-hradozamecka-noc-na-rabi

hrad Švihov
www.hradsvihov.cz

Hrad na hradě: Hrady Půty Švihovského
| od 20 do 22 hodin
letní kino

Komponovaný pořad s promítáním dokumentárních filmů 
o hradech Půty Švihovského v blízkém okolí hradu Švihov. 
Uveden bude film o hradě Švihov a o zřícenině Nový  
Hernštejn. Po skončení promítání se uskuteční beseda 
s tvůrci a herci. V průběhu večera bude možné navštívit 
prohlídku hradu.

Vstupné: 50 Kč
Možnost rezervace lístku: https://npuvstupenky.colosseum.
eu/svihov/list

www.hradsvihov.cz/cs/akce/61191-hradozamecka-noc-hrady-
-puty-svihvskeho-na-hrade-svihov

zámek Tachov
www.tachovskyzamek.cz

Kostýmované prohlídky „Cherchez la femme 
Windischgrätz“ aneb „Za vším hledej ženu  
Windischgrätzovu“
| od 18 do 23 hodin
speciální kostýmované prohlídky

Setkáme se hned s několika šlechtičnami z rodu Win-
dischgrätzů, které sehrály důležitou roli v historii tachov-
ského zámku. Poznáme jejich krásu, vzdělanost, dobročin-
nost, ale také jejich drobné nešvary. 
Kostýmované prohlídky budou začínat v 18, 19, 20, 21  
a ve 22 h.

Vstupné: jednotné 90 Kč
Doporučujeme rezervovat vstupenky v pokladně zámku,  
tel. čísle 373 700 893, e-mail: info@tachovskyzamek.cz. 
Počet osob ve skupině je omezen.

www.zamektachov.cz/hradozamecka-noc-2020.html

hrad Velhartice
www.hrad-velhartice.cz

Prokletí velhartických pánů
| od 19 do 21.45 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky

Procházka historií – mění se architektura, móda, životní 
styl, jen lidé, jak uvidíme, jsou stále stejní. Živá zastavení 
s velhartickými pány – 1290 Bohumil z Budětic, 1371 Bu-
šek z Velhartic, 1448 Menhart z Hradce, 1542 Zdeněk Lev 
z Rožmitálu, 1637 Martin Huerta, 1867 Karel Sturmfeder, 
1945 Josef Windischgrätz. Prohlídky proběhnou v časech 
18, 18.45, 19.30, 20.15 a 21 h.

Vstupné: základní 250 Kč, snížené 180 Kč, rodinné (2 dospě-
lí + max. 3 děti do 15let) 670 Kč
Možnost rezervace lístku: https://npuvstupenky.colosseum.
eu/velhartice/list

www.hrad-velhartice.cz/cs/akce/51148-pribeh-hradu-prokleti-
-velhartickych-panu

KARLOVARSKÝ KRAJ
zámek Kynžvart
www.zamek-kynzvart.eu

Hostem u knížete Metternicha II
| od 20 do 23 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky

Letní noční procházky kynžvartským zámkem při svíčkách. 
Účastníci se na chvíli dostanou do role zvláštních návštěv-
níků, kteří navštíví knížete Metternicha v jeho paláci ve Víd-
ni. Pozvání přijala rovněž Kateřina Vilemína Zaháňská, paní 
kněžna z Babičky Boženy Němcové. Návštěvníci se napří-
klad dozvědí, zda se kníže Metternich znal se skladatelem 
Ludwigem van Beethovenem.

Vstupné: jednotné 250 Kč
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Možnost rezervace lístku: https://npuvstupenky.colosseum.
eu/kynzvart/list.

www.zamek-kynzvart.eu/cs/akce/59337-hradozamecka-
-noc-hostem-knizete-metternicha-ii-zamku-kynzvart

zámek Valeč
www.zamek-valec.cz

Videomapping v lapidáriu
| od 18 do 23 hodin
videomapping

Během Hradozámecké noci je připravený videomapping  
v lapidáriu ve spolupráci s Fakultou designu a umění v 
Plzni. 

Vstupné: 110 Kč

ÚSTECKÝ KRAJ
zámek Benešov nad Ploučnicí
www.zamek-benesov.cz 

Hradozámecká noc na zámku  
Benešov nad Ploučnicí
| po celý den
kostýmované prohlídky, soutěže pro děti,  
vojenské ležení, šermířské souboje

Během celého dne budou pro návštěvníky přichystány kos-
týmované prohlídky zámku, a to jak Horního, tak i Dolního 
zámku. Na nádvoří Horního zámku bude přichystán do-
provodný program v podobě soutěží pro děti a vojenského 
ležení i se šermířským vystoupením. Na nádvoří bude též 
k vidění grilování prasete s následnou možností koupě masa 
k jídlu. V podobě stánků bude přichystáno jiné občerstvení, 
stejně tak nejrůznější nápoje či jiné drobnosti ke koupi. Pro-
gram akce se může změnit v souvislosti s vydanými vládními 
nařízeními. 

Více informací na www.zamek-benesov.cz

hrad Házmburk
www.hrad-hazmburk.cz

Noční prohlídka osvětleného hradu
| od 18 do 24 hodin (po setmění ohnivá show)

noční prohlídky, šermířská vystoupení, hudba, táborák 
Po celý den šermířské vystoupení skupiny historického 
šermu Tartas s doprovodným programem. Vítán kostým 
bílé paní, možnost opékání špekáčků u táboráku s hudbou. 
Po setmění ohnivá show. Vyhlídková věž otevřena  
do 24 h, jednou ročně.

Vstupné: plné 100 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 260 Kč
Více informací na 606 175 052 nebo hazmburk@npu.cz.

www.hrad-hazmburk.cz/cs/akce/6397-hradozamecka-noc-
-na-hrade-hazmburk-ohniva-show-taborak-hudba

kostel Nanebevzetí Panny Marie  
v Mostě
www.kostel-most.cz

Hradozámecká noc 2020 v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Mostě
| od 21 do 22.30 hodin
noční prohlídka

Noční prohlídkový okruh za doprovodu varhan.

Vstupné: plné 140 Kč, snížené 100 Kč

Doporučujeme předem rezervaci na most@npu.cz.  
Vstupenky zakoupíte na pokladně kostela. 

www.kostel-most.cz/cs/akce/50404-hradozamecka-noc-
-2020-v-kostele-nanebevzeti-panny-marie-v-moste

zámek Krásný Dvůr
www.zamek-krasnydvur.cz

Hraběcí stolování
| od 17 do 23 hodin
noční prohlídky zámku zaměřené na tzv. hraběcí stolování

Vstupné: 180 Kč, snížené 150 Kč
Zážitková hra: 90 Kč
Prohlídka interiéru Novogotického templu: 50 Kč,  
interiér + vyhlídka: 60 Kč
Rezervace na tel. čísle: 415 210 004.

www.zamek-krasnydvur.cz/cs/akce/49784-hradozamecka-noc

zámek Libochovice
www.zamek-libochovice.cz

Hradozámecká netopýří noc 2020
| od 18 do 23 hodin
divadelní představení
Na nádvoří zámku se odehrají dvě divadelní představení:
18 h: Vystoupí dětský divadelní soubor Malis Libochovice. 
Představí hru „Tři mušketýři“ inspirovanou příběhem Alexan-
dra Dumase, ale kromě mušketýrů se na scéně objeví  
i Quasimodo, Angelika nebo hrabě Peyrac. 
20.30 h: Zahraje Rádobydivadlo Klapý. 

Vstupné: jednotné 100 Kč (obě divadelní představení),  
jednotné 60 Kč (jedno divadelní představení)
Rezervace na tel. čísle: 416 591 443.

www.zamek-libochovice.cz/cs/akce/46811-hradozamecka-ne-
topyri-noc-2020

zámek Ploskovice
www.zamek-ploskovice.cz

Střípky z historie panství
| od 18 do 22 hodin
speciální kostýmované prohlídky
Kostýmované oživené prohlídky mapující zajímavé momenty 
z historie ploskovického panství. Jednotlivá období budou 
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připomenuta samotnými majiteli. O své starosti a dojmy se 
podělí Anna Marie Františka Toskánská, Gaston Medicejský, 
Ferdinand V. a mnoho dalších.

Vstupné: plné 150 Kč, snížené 100 Kč, děti od 3 do 6 let 20 Kč
Možnost rezervace lístku: https://npuvstupenky.colosseum.
eu/ploskovice/list

www.zamek-ploskovice.cz/cs/akce/23243-hradozamecka-
-noc-na-zamku-ploskovice

zámek Stekník
www.zamek-steknik.cz

Hradozámecká noc na zámku Stekník
| od 18 do 23 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky,  
taneční vystoupení
Netradiční večerní a noční hrané prohlídky v zámeckých 
interiérech, které nás provedou nejen napříč staletími 
historií památky, ale také zdejšími pověstmi ze zámku i 
podzámčí. Součástí letošního programu Hradozámecké noci 
bude i taneční vystoupení s názvem Motýlí křídla. Průvodci 
oblečení v historických kostýmech provedou návštěvníky 
rozsvícenými sály, kde se odehrají scénky představující 
jednotlivé etapy historie památky. Návštěvníci se setkají 
nejen s hraběcí rodinou Kulhánků z Klaudensteina, ale také 
s Josefem Antonínem Korbem z Weidenheimu, jeho druhou 
ženou Josefou Becherovou, rodinou švýcarského konzula 
pana Déteindre a dalšími osobnostmi, kteří na zámku v mi-
nulosti pobývali.

Začátky jednotlivých prohlídek budou v 18, 19, 20, 21 a 22 h. 

Vstupné: základní 150 Kč, snížené 100 Kč
Doporučujeme rezervaci na e-mailu steknik@npu.cz nebo 
na tel. čísle 723 086 011.

www.zamek-steknik.cz/cs/akce/50698-hradozamecka-noc-
-2020-na-zamku-steknik-dne-29-8-2020

LIBERECKÝ KRAJ
hrad a zámek Frýdlant
www.zamek-frydlant.cz

Hradozámecká noc na Frýdlantu
| od 20 do 22 hodin 
kostýmované prohlídky
Součástí letošní Hradozámecké noci jsou noční kostýmo-
vané prohlídky. Jedná se o program zaměřený na všechny 
věkové skupiny.

Vstupné: dospělí 130 Kč, mládež do 18 let a osoby nad 
65 let 90 Kč
Prohlídku rezervujte osobně v pokladně zámku nebo na tel. 
čísle 482 312 130, příp. e-mailu frydlant.rezervace@npu.cz, 
a to v úterý–neděli v 9– 16.30 h.
Kapacita je omezena! Rezervace nutná!

www.zamek-frydlant.cz/cs/akce/65741-hradozamecka-noc-
-na-frydlante

hrad Grabštejn
www.hrad-grabstejn.cz

Hradozámecká noc na Grabštejně aneb  
Je třeba zabít Valdštejna 
| od 20 do 22 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky
Poslední srpnovou sobotu mezi osmou a desátou hodinou 
budete moci cestou zšeřelými hradními interiéry sledovat 
životní příběh nejznámějšího grabštejnského majitele  
Albrechta z Valdštejna.
Tímto netradiční způsobem vzdáme hold činům i odkazu 
významného vojevůdce v císařských službách a uctíme jeho 
památku – a to při příležitosti Valdštejnského roku.
Pozadí příběhů ze života intrikánského Valdštejna bude ná-
vštěvníkům poodhaleno každých dvacet minut od osmé ho-
diny večerní. Nechcete-li o tuto příležitost přijít, rezervace 
na tel. čísle: 482 724 301 či na e-mailu grabstejn@npu.cz 
Volné časy pro rezervace: 20.00, 20.20, 20.40, 21.00, 21.20, 
21.40, 22.00 h.
Kapacita je omezena! Rezervace nutná. 

Vstupné: jednotné 150 Kč

www.hrad-grabstejn.cz/cs/akce/11919-hradozamecka-noc-na-
-grabstejne-nocni-prohlidky-aneb-je-treba-zabit-valdstejna

zámek Lemberk
www.zamek-lemberk.cz

Hradozámecký den aneb Jak se oblékalo  
v dobách minulých
| od 9.30 do 16.15 hodin
speciální kostýmované prohlídky, hrané/divadelní  
prohlídky
Denní netradiční prohlídky zámku zaměřené na dobové 
oblékaní od gotiky až po historismus. Živé obrazy, divadelní 
scénky, ukázky odívání, kostýmovaní průvodci.

Vstupné na prohlídku zámku: dospělí 180 Kč, snížené 
130 Kč, rodinné 480 Kč
Možnost rezervace lístku: https://npuvstupenky.colosseum.
eu/lemberk/list

www.zamek-lemberk.cz/cs/akce/60976-hradozamecky-den-
-aneb-jak-se-oblekalo-v-dobach-minulych

hrad Valdštejn
www.hrad-valdstejn.cz

Hradozámecké odpoledne a noc na Valdštejně
| od 13 do 22 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, hudeb-
ní program/festival

Hradozámecká noc bude letos na Valdštejně rozšířena 
i o odpolední  program. Ten bude zahájen v 13 h a bude  
zahrnovat představení historických tanců v režii skupiny 
The Wings a kostýmové prohlídky interiérů. Večerní  
program nabídne noční scénické kostýmové prohlídky  
a hudební program v hradní kapli, o který se postará dvorní 
valdštejnský varhaník Radek Rejšek.
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Vstupné: plné 110 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 300 Kč
Možnost rezervace lístku.

http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/72155-hradozamecke-
-odpoledne-a-noc-na-valdstejne.html

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
klášter Broumov
www.klasterbroumov.cz

Rozloučení s létem – happening 
| od 20 hodin
noční prohlídky
Rozlučte se s létem v klášteře v Broumově a užijte  
si happening!

Více informací na www.klasterbroumov.cz

zámek Častolovice
www.zamek-castolovice.cz

Hradozámecká noc na zámku v Častolovicích 
| od 19 do 24 hodin
noční prohlídky

V sobotu 29. srpna od 19 do 24 h se budou konat na zámku 
Častolovice noční prohlídky v rámci projektu Národního 
památkového ústavu nazvaného „Hradozámecká noc“. Tak 
jako v předešlých letech i letos si budou moci návštěvníci 
plnými doušky vychutnat jedinečnou atmosféru nočního 
zámku, který se celý zahalí do kouzelného osvětlení. Výklad 
prohlídky zámecké expozice bude obohacen o vzpomínky paní 
Cecilie Sternbergové, matky současné majitelky zámku paní 
Franzisky Diany Sternbergové. Kavárna na nádvoří poskytne 
návštěvníkům občerstvení při svitu svíček, u kterého se budou 
moci zaposlouchat do tónů hudby linoucí se po celém nádvoří.

Více informací na: www.zamek-castolovice.cz

zámek Hrádek u Nechanic
www.zamek-hradekunechanic.cz

Hrádkozámecká noc na Hrádku u Nechanic
| od 18 do 21 hodin
noční prohlídky, dobová kuchyně, občerstvení

Tradiční prohlídky v netradičním čase. Pod rouškou noci se 
otevřou reprezentační i soukromé pokoje, v případě dobré-
ho počasí i vyhlídka z Hodinové věže. K dispozici také bude 
občerstvení a posezení na zámeckém nádvoří. Unikátní at-
mosféra prohlídek při svíčkách uprostřed hlubokých lesů.

Vstupné: plné 100 Kč, snížené 50 Kč
Hodinová věž: plné 50 Kč, snížené 40 Kč
Rezervace na tel. čísle: 495 441 244.

www.zamek-hradekunechanic.cz/cs/akce/21167-hradkoza-
mecka-noc

zámek Karlova Koruna
www.karlovakoruna-zamek.cz

Historie s Františkem Ferdinandem Kinským
| od 19 do 21.30 hodin

noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky
Zámek Karlova Koruna navštíví první majitel zámku Franti-
šek Ferdinand Kinský se svojí chotí Marie Leopoldinou. Pro-
hlídky obzvláštní svojí přítomností a velice rád se seznámí 
s návštěvníky zámku a povypráví o svém záměru vystavět 
zámek na nejvyšším kopci v Chlumci. 
Prohlídky zámku budou vycházet každou půlhodinu  
od 19 do 21.30 h.

Vstupné: plné 150 Kč, snížené 100 Kč, senior 110 Kč,  
rezervace je možná na tel. čísle: 737 215 960

zámek Opočno
www.zamek-opocno.cz

Letní kino na zámeckém nádvoří
| od 20.30 do 22.30 hodin
letní kino
Projekce legendárního detektivního filmu z roku 1982 reži-
séra Jana Schmidta „Smrt talentovaného ševce“. Děj filmu 
je situován do opočenského zámeckého areálu, kam přijíždí 
kapitán Exner v podání elegána Jiřího Kodeta trávit dny své 
dovolené do městečka Opolná, a jako na potvoru, v době 
jeho příjezdu někdo zavraždí místního obuvníka, naivního 
malíře Rambouska. Přijďte se vrátit do časů svého mládí, 
zavzpomínat na herce neherce, Opočeňáky, kteří se ve filmu 
mihnou a kteří už třeba nejsou mezi námi, anebo se jen tak 
nostalgicky ohlédnout o pár desítek let zpět, uvědomit si 
změny, které se nám v Opočně během těch skoro 40 let 
udály.

Vstupné: jednotné 50 Kč
Vstupenky k zakoupení na místě.

www.zamek-opocno.cz/cs/akce/60920-letni-kino-na-nadvo-
ri-zamku

PARDUBICKÝ KRAJ
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
www.nhkladruby.cz

Hradozámecká noc 2020
noční prohlídky

Hradozámecká noc 2020 v Národním hřebčíně Kladruby 
nad Labem.

Více informací a rezervace na www.nhkladruby.cz

hrad Kunětická hora
www.hrad-kunetickahora.cz

Kouzelná hradozámecká noc na Kunětické hoře
Hradozámecká noc na Kunětické hoře bude zahájena v so-
botu 29. srpna lampionovým průvodem z podhradí k paláci, 
sraz účastníků ve 20 hodin na hradním parkovišti, lampiony 
určitě s sebou! Pak už budou následovat noční prohlídky 
nasvíceného paláce zpestřené o kouzelnický program na 
nádvoří (21-21.30 h). Vystoupí kouzelník David Kopecký 
(www.david-kopecky.cz) 

Vstupné: 140 Kč základní, 100 Kč snížené, děti do 6 let zdar-
ma, rodinné vstupné se neposkytuje.
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hrad Litice
www.hrad-litice.cz

Nebojte se tmy aneb s baterkou na hrad
| od 19 do 22 hodin
noční prohlídky
Letní podvečer na nádvoří hradu k ukončení prázdnin spoje-
ný s opékáním přinesených špekáčků. Noční prohlídky hradu 
s baterkou.

Vstupné: na nádvoří zdarma; večerní prohlídky hradu za 
běžné vstupné: plné 100 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 260 Kč
Možnost rezervace lístku.

www.hrad-litice.cz/cs/akce/42944-hradozamecka-noc-nebo-
jte-se-tmy-aneb-s-baterkou-na-hrad

zámek Litomyšl
www.zamek-litomysl.cz

Den s historickým tancem 
| od 19 do 22 hodin
hudební program, festival, dobová vystoupení (mimo pro-
hlídky), obohacení prohlídek o ukázky historického tance
Celodenní program se skupinou historického tance IRIS. 
Vybrané prohlídky reprezentačního sálu budou doplněny 
o ukázky historických tanců z doby barokní a klasicistní. 
Večerní program v zámeckém divadle zahrnuje představení 
historických tanců z doby 2. poloviny 18. století (s povídá-
ním).
Večerní program je přístupný pohybově postiženým (bezba-
riérově přístupné zámecké divadlo).

Vstupné: jednotné 160 Kč

www.zamek-litomysl.cz/cs/akce

KRAJ VYSOČINA
zámek Jaroměřice nad Rokytnou
www.zamek-jaromerice.cz

Prolnutí času
| od 19 do 22 hodin
noční prohlídky

Bílá paní se dostane z období gotiky do první poloviny 
18. století, seznamuje se nejenom s dobou svých potomků, 
ale poznává také život na barokních Jaroměřicích.

Termín a čas noční prohlídky je třeba rezervovat na tel. čís-
le: 568 440 237, 724 730 852, pelanova.vera@npu.cz

Vstupné: jednotné 150 Kč

www.zamek-jaromerice.cz/cs/akce/65287-nocni-prohlidky-
-na-zamku-v-jaromericich-nad-rokytnou

zámek Náměšť nad Oslavou
www.zamek-namest.cz

Koncert swingového orchestru Zatrestband  
na zámku v Náměšti nad Oslavou 
| od 18 do 23 hodin
noční prohlídky, hudební program, festival 

Koncert oblíbeného swingového orchestru z Třeště v čele 
se šoumenem a všestranným umělcem Petrem Píšou. Kla-
sicky posazený swingový orchestr, od kterého nelze očeká-
vat pouze swing. Jde o 25 muzikantů odhodlaných bavit vás 
na lodi, na vodě, v parku, na ostrově, v bazénu, na střeše, 
nebo na zámeckém nádvoří… je jedno kde. Důležité je koho 
bavit a proč. Nejraději vás a pro radost.
Vstupné: základní 130 Kč, snížené 90 Kč 
Večerní prohlídky reprezentačních prostor zámku. Začátky 
prohlídek: 18, 19, 20, 21 a 22 h.

Vstupné: základní 130 Kč, snížené 90 Kč, rodinné 340 Kč 
Možnost rezervace lístku: https://npuvstupenky.colosseum.
eu/namest/list
www.zamek-namest.cz/cs/akce/23030-hradozamecka-noc-v-
-namesti-nad-oslavou-netradicni-vecer-na-zamku

hrad Orlík nad Humpolcem
www.castrum.cz/hrad-orlik

Tajemný hrad nad Humpolcem
| od 20.30 do 23 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky
Tajemný hrad nad Humpolcem – noční prohlídky hradu  
Orlík nad Humpolcem začínají ve 20.30, 21.15 a 22.00 h. 
V letošním roce to bude opravdu hodně tajemné, protože 
hrad ovládnou upíři. Přesto se nemusíte bát o život, protože 
dobro nakonec zvítězí.

Vstupné: jednotné 50 Kč
Nutná rezervace na e-mailu: kastelan@hrad-orlik.cz

http://www.castrum.cz/hrad-orlik/akce-na-hrade/?fts-
how=244#ka244

hrad Roštejn
www.hrad-rostejn.cz

Letní kino na hradě – Poslední aristokratka 
| od 19 do 23 hodin
letní kino
Letní kino na nádvoří hradu s promítáním filmu Poslední 
aristokratka. Návštěvníci budou do areálu vpouštěni od 
19 h, začátek promítání cca ve 20.15, před a po promítání je 
v rámci zakoupené vstupenky možné navštívit volně trasu 
B a vystoupit do hradní věže.

Vstupné: plné 120 Kč, snížené 80 Kč
Lístky budou dostupné před akcí na místě.

http://hrad-rostejn.cz/akce/

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

Setkání vodníků v Zahrádce
| od 18 do 22 hodin
speciální kostýmované prohlídky, dílny a workshopy,  
promítání dokumentů
18–20 h: Tvořivé dílny pro všechny generace
18–19 h: Kostýmovaná prohlídka kostela a okolí
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20.15–21.15 h: Promítání dokumentů o Zahrádce
21.15 h: Vytrubování z věže
21.30 h: Krátké ohňové představení na závěr
Na účastníky, kteří přijdou ve vodnickém kostýmu, čeká spe-
ciální program s překvapením. Na všechny kolegyně a kole-
gy se těší vodník Želivec!

Vstupné: dobrovolné
Akce je pořádána na podporu oprav kostela.

www.zahradka.euweb.cz/#aktualita

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
zámek Bučovice
www.zamek-bucovice.cz

Noční prohlídky aneb kouzlo večerního zámku 
| od 19 do 22 hodin
noční prohlídky na zámku v Bučovicích

Vstupné: 130 Kč, snížené 90 Kč

Jurkovičova vila
www.moravska-galerie.cz

Hradozámecká noc v Jurkovičově vile
| od 18 do 22 hodin
noční prohlídky, hudební program/festival, dílny  
a workshopy

Během letošní Hradozámecké noci budete mít možnost 
prohlédnout si interiér Jurkovičovy vily, jehož aktuální sou-
částí je výstava Evy Eisler a Petera Demka, kteří svůj loňský 
umělecký pobyt „Ve vile“ prodloužili novou výstavou House 
Sitters. Komentované prohlídky Jurkovičovy vily proběhnou 
v 18, 18.30, 19, 19.30, 20, 20.30, 21 a 21.30 h. 
Od 18 do 21 h bude na zahradě vily připraven šperkařský 
workshop pro děti i dospělé inspirovaný minimalistickou 
tvorbou Evy Eisler a ornamentalismem Dušana Jurkoviče. 
Těšit se můžete také na experimentální hudební produkci 
a dobré občerstvení. 
Na komentované prohlídky ve vile v 18, 20 a 21 h je ome-
zená kapacita, doporučujeme lístky zakoupit přes server 
GoOut. Těšíme se na vás!

Vstupné: jednotné 50 Kč. Možnost rezervace lístku.

http://moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-pro-
gram/doprovodne-akce/aktualni-akce/2020/srpen/hradoza-
mecka-noc-v-jurkovicove-vile.aspx

zámek Lysice
www.zamek-lysice.cz

Koktejl na konci prázdnin 
| od 18 do 24 hodin
hudební program / festival, občerstvení

S létem se rozloučíme živou hudbou a míchanými koktejly, 
a to i nealkoholickými. Barmani budou připravovat nápoje 
přímo na místě a v kouzelném prostředí velkého nádvoří 

s kulisou jižního křídla lysického zámku. A k tomu živá  
hudba se známými českými i zahraničními songy.

Bez vstupného

www.zamek-lysice.cz/cs/akce/12538-hradozamecka-noc-
-2020-na-lysickem-zamku

zámek Miroslav
www.miroslavskyzamek.cz

Zahradní slavnost na zámku v Miroslavi
| od 14 do 20 hodin
zážitková hra / escape room / hra s poznáním, hudební 
program/festival

V 14 h začneme programem pro děti, kdy budou připravené 
úkoly související s Popelkou. Od 16 h se všichni sejdeme 
v zámeckém parku, kde bude po celé odpoledne hrát stře-
dověká hudba Weytora, bude také možnost zapůjčení kos-
týmů. Proběhne i pasování rytířů a princezen.

Vstupné: jednotné 80 Kč. Možnost rezervace lístku.

zámek Rájec nad Svitavou
www.zamek-rajec.cz

Hradozámecká noc na státním zámku  
Rájec nad Svitavou 
| od 19 do 22 hodin
noční prohlídky

Divadelní inscenace ,,Železný poklad“ zavede návštěvníky 
do časů průmyslové revoluce na Blanensku a jejího prů-
kopníka starohraběte Františka Huga Salma, který je do-
nucen hájit tajemství svých vynálezů. Dobrodružství vážné 
i nevážné se odehraje přímo v interiérech zámeckého sídla 
slavného starohraběte. Vstupy v každou celou hodinu.

Vstupné: plné 140 Kč, snížené 100 Kč
Nutnost rezervace lístků. 

www.zamek-rajec.cz/cs/akce/61196-hradozamecka-noc-
-2020-na-statnim-zamku-rajec-nad-svitavou

vila Stiassni
www.vila-stiassni.cz

Noční balábile na vile 
| od 19 do 22 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky 

Balábile ve vile, to jsou letní kostýmované prohlídky plné 
nostalgie a harmonie. V reprezentačních prostorách vily 
Stiassni se vám představí ve spektru hudebních, tanečních 
a šermířských choreografií umělci brněnského Divadla his-
torie v pohybu Exulis a na nádvoří vily můžete obdivovat 
dokonalé linie historických vozidel. Podlehněte kouzlu a no-
blese v netradiční čas na známé a dobré adrese tam, kde 
historie žije současností.

Vstupné: plné 210 Kč, snížené 150 Kč
Možnost rezervace lístku: https://npuvstupenky.colosseum.
eu/vila-stiassni/list

www.vila-stiassni.cz/cs/akce/61195-hradozamecka-noc-noc-
ni-balabile-ve-vile-stiassni
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zámek Valtice
www.zamek-valtice.cz 

Barokní slavnosti FESTE TEATRALE  
na zámku Valtice 
| od 11 do 23 hodin
hudba, opera, barokní radosti

Barokní slavnosti Feste teatrale na zámku.

Vstupné: zdarma

OLOMOUCKÝ KRAJ
hrad Bouzov
www.hrad-bouzov.cz

Se světluškami hradním příkopem
| od 20 do 22 hodin
zážitková hra / escape room / hra s poznáním

Noční prohlídka hradního příkopu s úkoly pro děti, objevová-
ní netradičních pohledů na osvětlený hrad. Zážitková trasa, 
kterou si budete moci projít a pomocí vlastních svítilen vy-
tvořit obrazy na zdech hradu. Na konci prohlídky na vás čeká 
ohnivé překvapení.

Vstupné: jednotné 60 Kč
Možnost rezervace lístku.

www.hrad-bouzov.cz/cs/akce

hrad Šternberk
www.hrad-sternberk.cz

Hradozámecká noc na hradě Šternberk  
| od 18 do 21 hodin 
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky,  
fireshow

Hradem budou provázet průvodci oblečení v historických 
kostýmech. Výklad bude rozšířen o zajímavosti z oblasti 
módy, stolování a života šlechty i poddaných ve středověku.  
Začátky jednotlivých prohlídek budou v 18, 19, 20 a 21 h. 
Prohlídky doplní program na nádvoří hradu. Návštěvníci se 
mohou těšit na dvě ohňová vystoupení v podání skupiny 
historického šermu Nonsancti.

Vstupné: plné 180 Kč, snížené (senioři nad 65 let, mládež 
do 18 let, studenti) 130 Kč, rodinné 480 Kč
Možnost rezervace lístku.

www.hrad-sternberk.cz/cs/akce

zámek Velké Losiny
www.zamek-velkelosiny.cz

Noční prohlídky s čokoládou 
| od 21 do 23.59 hodiny (odchod poslední prohlídky)
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky,  
dobová kuchyně/občerstvení

Hradozámecká noc na zámku Velké Losiny bude ve znamení 
čokolády. Návštěvníci budou moci po celý den zhlédnout 
květinová aranžmá a čokoládové dekorace na II. prohlídko-

vé trase Liechtensteinové na Losinách. Večer je pak čekají 
kostýmované noční prohlídky. Návštěvníci tak budou moci 
nasvětlené barokní interiéry, koupelny, kuchyň, přípravnu 
i empírové křídlo.

Vstupné: plné 220 Kč, snížené 150 Kč, rodinné 580 Kč
Na noční prohlídky je nutná rezervace lístku  
na tel: 773 785 281.

www.zamek-velkelosiny.cz/cs/akce

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
zámek Bílovec
www.zamekbilovec.cz

Bílovecký zámek v letech 1938–1945 
| od 13 do 23 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, hudeb-
ní program/festival, dobová vystoupení (mimo prohlídky), 
letní kino

Letos se přeneseme v čase do nejtemnějšího období no-
vodobých dějin města a zámku – do doby nacistické oku-
pace. Můžete se těšit na několik bojových ukázek, které 
se historicky vztahují přímo k Bílovci. Na nádvoří zámku 
bude vystavena vojenská technika, např. dva lehké vojenské 
automobily „Volkswagen Kübelwagen, KdF 82“, pověstná 
německá motorka se sajdkárou a zbraně z druhé světové 
války.
Na zámku budou probíhat od 20 do 22 h speciální noční 
kostýmované prohlídky na téma „Život na zámku v době 
protektorátu“. 

Prohlídky budou začínat ve 20, 21 a 22 h.
Příjemnou atmosféru ještě svobodné I. republiky navodí hu-
dební soubor Evergreen Boys hity ze zlaté éry jazzu, blues 
a swingové taneční hudby. V letním kině se bude promítat 
film „7 dní hříchů“.

Vstupné: dobrovolné
Možnost rezervace lístku.

zámek Fryštát v Karviné
www.zamek-frystat.cz

Noční prohlídky 
| od 20 do 23 hodin (v případě velkého zájmu možnost 
prodloužení do půlnoci)
noční prohlídky zámkem, kostelem, jízda kočárem 

S ohledem na nejistotu stavu v souvislosti s nákazou  
COVID-19 jsme letos pojali akci pouze jako noční prohlídky 
a k tomu speciální prohlídky společně zámkem a kostelem – 
střídají se, každou půlhodinu. 
Od 20 do 23 h bude zámeckým areálem vozit zájemce ko-
čár v cca čtvrthodinových intervalech. Další divadelní a jiný 
program neplánujeme. 

Vstupné: na zámek – obě trasy, klasická i speciální: 150 Kč, 
kočárové projížďky: 80 Kč/jízda/kočár



zámek Hradec nad Moravicí
www.zamek-hradec.cz

Hradozámecká noc na zámku  
Hradec nad Moravicí
| od 18 do 23 hodin (poslední prohlídka v 22 h)
noční kostýmované prohlídky, hudební doprovod, čajový 
obřad 

Bílý zámek
| od 19 do 23 hodin
Prohlídky zámeckých interiérů při svíčkách s orientální 
tématikou (prezentace orientálních sbírkových předmětů 
z majetku zámku)
Průvodci v kostýmech, hudební doprovod, barevné nasvětle-
ní zámku v nádvoří
Stylové lampiony v parku před průčelím zámku

Vstupné: jednotné 150 Kč

Spodní konírny Červeného zámku
| od 18 do 22 hodin

Přístupová cesta bude osvětlená loučemi. Je připravena 
ukázka čínského čajového obřadu s možností ochutnávky. 
Hra na tibetské mísy.

Vstupné: zdarma

Janovice u Rýmařova
www.zamek-janoviceurymarova.cz

Hradozámecká noc na Janovicích 
| od 20 do 24 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky
Letos poprvé bude Hradozámecká noc na zámku Janovice 
u Rýmařova s kostýmovaným průvodcem. Během netradiční 
prohlídky návštěvníci budou moci nahlédnout i do prostor, 
které během běžné prohlídky neuvidí, a seznámí se s živo-
tem hrabat Harrachů na jejich letním sídle.

Vstupné: plné 100 Kč, snížené 80 Kč
Rezervace možná e-mailem: janovice@npu.cz

www.zamek-janoviceurymarova.cz/cs/akce/61052-hradoza-
mecka-noc-na-zamku-janovice-u-rymarova

zámek Kunín
www.kunin.cz

Hradozámecká noc na zámku Kunín  
| od 18 do 24 hodin
noční prohlídky
Poslední prázdninovou sobotu propukne již tradiční Hrado-
zámecká noc. Těšit se můžete na noční prohlídky zámku, 
oblíbený historický fotoateliér, školu kaligrafie, volně pří-
stupné výstavy, projekce filmů nebo koncert barokní hudby. 
Čas prohlídek: 19, 19.30, 20, 20.30, 21, 21.30, 22, 22.30, 23 h.
Na večerní a noční prohlídky zámku doporučujeme rezer-
vace předem na adrese: kunin@muzeumnj.cz nebo na tel. 
čísle: 556 749 420. Rezervované vstupenky je nutné vyzved-
nout nejpozději 30 minut před konáním příslušné prohlídky.

Vstupné: dospělí 110 Kč, děti, studenti, senioři 70 Kč, rodinné 
250 Kč, děti do 6 let zdarma

www.muzeumnj.cz/zamek-kunin/aktualni-akce-1/hradoza-
mecka-noc-7.html

zámek Raduň
www.zamek-radun.cz

Empírová slavnost: 200 let  
od Opavského kongresu
| od 14 do 23 hodin
speciální kostýmované prohlídky, dobová vystoupení 
(mimo prohlídky), dobová kuchyně/občerstvení

14 h: Příchod delegací Opavského kongresu, přehlídka his-
torických vojenských jednotek, výuka empírových tanců 
v oranžerii.
16 h: Příchod delegací Opavského kongresu, přehlídka 
historických vojenských jednotek, výuka empírových tanců 
v oranžerii.
18 h: Příchod delegací Opavského kongresu, přehlídka 
historických vojenských jednotek, ukázka empírové módy 
a empírových tanců, empírové soirée s drobnou ochutnáv-
kou dobových jídel.

Vstupné: v 14 a 16 h: plné 50 Kč, snížené 40 Kč,  
v 18 h: na přehlídky a soirée plné 160 Kč, snížené 110 Kč
Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace.

www.zamek-radun.cz/cs/akce/61130-empirova-slavnost

mediální partneři

www.hradozameckanoc.cz

Pořadatelem Hradozámecké noci je Národní památkový ústav, partnerem je Ministerstvo kultury České republiky  
a hlavním mediálním partnerem Česká televize, mediálním partnerem je Český rozhlas a Český rozhlas Dvojka.

Změna programu vyhrazena. V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 může dojít k bezpečnostním opatřením  
vedoucím k zrušení akce. Sledujte, prosím, webové stránky www.npu.cz.


