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PRAHA
Chvalský zámek
www.chvalskyzamek.cz

Hradozámecká noc na Chvalském zámku: 
Čertovská pohádka na zámeckém nádvoří 
i humorné prohlídky zámku s prostořekou 
zámeckou komornou
| od 18 do 22 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, diva-
delní vystoupení (mimo prohlídky)

Letošní Hradozámecká noc nabídne program pro celou ro-
dinu:

19 hod. pohádka na zámeckém nádvoří – Čertovské čarová-
ní v podání divadelního souboru Právě začínáme. Pohádkový 
příběh vypráví o nespokojeném uhlíři Řehořovi, který kvůli 
splnění svých přání málem propadl peklu. Láska a přátelství 
nakonec překonají všechny čertovské nástrahy a uhlíř ne-
jenže zmoudří, ale navíc zachrání i své přátele. Vtipná po-
hádka je plná kouzel, čarovných proměn a hezkých písniček.

18 – 22 hod. komentované prohlídky se zámeckou komor-
nou, která se čertů nebojí, ledacos ví a ledacos si myslí a na 
zámeckých pánech nenechá nit suchou. Humorné komento-
vané prohlídky začínají vždy v celou hodinu od 18 do 22 ho-
din, poslední prohlídka ve 21 hodin.

18 – 22 hod. prohlídky bez průvodce; máte-li pro strach 
uděláno, můžete se na prohlídku zámku i výstavy vydat 
sami bez průvodce.

Vstupné:

• Divadelní představení: jednotné vstupné 70 Kč

• Večerní prohlídka bez průvodce: plné 90 Kč, 
snížené 60 Kč, rodinné 250 Kč

• Divadlo + prohlídka bez průvodce: plné 130 Kč, 
snížené 90 Kč, rodinné 390 Kč

• Komentovaná prohlídka se zámeckou komornou: 
plné 120 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 350 Kč

• Komentovaná prohlídka se zámeckou komornou + divadlo: 
plné 160 Kč, snížené 110 Kč, rodinné 490 Kč

Rezervace vstupenek je možná

http://www.chvalskyzamek.cz/udalost/hradozamecka-noc-
2018-pohadka-certovske-carovani-na-zameckem-nadvori-a
-komentovane-prohlidky-se-zameckou-komornou/

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

Hradozámecká noc na Slovance 
| od 18 do 2 hodin
speciální kostýmované prohlídky, prohlídky běžně ne-
přístupných prostor, hudební program / festival, dobová 
vystoupení (mimo prohlídky), fi reshow, tématická výstava

V pražských Hlubočepích  je ukryt malý barokní zámeček 
Slovanka z 18 stol. Jednu dobu v něm dokonce bydlel bás-
ník Egon Bondy. Areál bude otevřen od 16 do 2 hodin ráno, 
kromě krásného osvětlení při svíčkách a loučích si zde 
můžete užít koncert místní kapely P.R.D.I., prohlédnout si 
historické zbraně nebo fi lmové rekvizity, ukázky historic-

kého šermu, ohnivá show, prohlédnout si můžete běžně 
nepřístupnou mučírnu, projížďku na koních či ochutnat pivo 
značky Černá Hora. Těšíme se na Vás.

Vstupné: plné 80 Kč, snížené 50 Kč, rezervace možná

Valdštejnský palác a Valdštejnská za-
hrada v Praze
www.senat.cz

Hradozámecká noc v Senátu | od 17 do 22 hodin
individuální večerní prohlídky, koncert

Valdštejnský palác se zahradou, ve kterém sídlí Senát Par-
lamentu ČR, bude v rámci Hradozámecké noci mimořádně 
přístupný návštěvníkům až do pozdních večerních hodin. 
Barokní skvost v centru Prahy si budou moci zájemci indivi-
duálně prohlédnout až do 22 hodin. 

Valdštejnskou zahradu navíc v podvečer rozezní koncert 
Harmcore Jazz bandu a příchozí se mohou těšit i na zají-
mavý příběh o sochách ve Valdštejnské zahradě. 

Vstup volný

Zahrady pod Pražským hradem
www.palacove-zahrady.cz

Hradozámecká noc | od 14 do 22 hodin
Zahrady rozsvítí louče a svíčky

noční prohlídky, hudební program/ festival, dobová ku-
chyně / občerstvení, program pro děti, komentované pro-
hlídky, hudební produkce

Od 14 hodin otevírají Zahrady pod Pražským hradem Hra-
dozámeckou noc hudebním programem. Prodlouženou ote-
vírací dobu až do 22 hodin naplní program pro děti a jejich 
rodiče vystoupením šermířů s ukázkami dobových bojových 
umění nebo barokní hudba. Zahrady pod Pražským hradem 
rozsvítíme loučemi a svíčkami.

Vstupné: plné 100 Kč, snížené 70 Kč

Rezervace na komentované prohlídky: obrucova.anna@npu.cz

https://www.palacove-zahrady.cz/cs/akce/26120-hradoza-
mecka-noc-v-zahradach-pod-prazskym-hradem

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Březnice
www.zamek-breznice.cz

Román Paní z Monsoreau ožívá na zámku
| od 19 do 23 hodin
noční prohlídky s divadelní, taneční 
a šermířskou tematikou 

O Hradozámecké noci se rozehraje v prostorách zámku 
divadelní adaptace románu Alexandra Dumase Paní z Mon-
soreau v podání Divadla historie v pohybu Brno. Oživené 
prohlídky s divadelní, taneční a šermířskou tematikou vás 
přenesou do devatenáctého století. 

Vstupné: plné 160 Kč, snížené 130 Kč

Více informací na tel. 318 682 179 
nebo e-mailu breznice@npu.cz
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hrad Český Šternberk
www.hradceskysternberk.cz

Na návštěvě u Terezie Sternbergové, L. P. 1859
| od 19 do 22.35 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky

Letošní Hradozámecká noc nás přenese do roku 1859, 
kdy na Českém Šternberku tráví léto Terezie hraběnka ze 
Sternberga se svými pěti dětmi. Hraběnka Terezie povyprá-
ví návštěvníkům, jaké to je být vysoce postavenou šlechtič-
nou v rakouské monarchii v 19. století, jak se jí žije v man-
želském svazku s jejím milovaným Zdeňkem hrabětem ze 
Sternberga i o tom, jak vychovávají svých pět dětí.

Možná nahlédne také do budoucnosti, aby zhodnotila, jak 
se o rodové panství stará její pravnuk Zdeněk Sternberg 
v roce 2018.

Vstupné: plné 150 Kč, snížené 100 Kč, rodinné 400 Kč

Rezervace vstupenek je možná

http://www.hradceskysternberk.cz/novinky/#55

zámek Dobříš
www.zamekdobris.cz

Noční zámek plný panenek | od 19.30 do 23 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky

Prohlídky v potemnělých zámeckých komnatách, kde se na 
návštěvníky těší průvodci v kostýmech a také spousta pane-
nek a jejich doplňky. Budeme se možná trochu i bát, potěší 
nás hudební vystoupení a na závěr na děti čeká odměna. 
Před nebo po prohlídce se mohou návštěvníci občerstvit 
v Zámecké restauraci.

Vstupné: 150 Kč, rodinné 400 Kč

rezervace e-mailem: info@zamekdobris.cz, 
telefonicky: tel.: 318 521 240

zámek Hořovice
www.zamek-horovice.cz

Hradozámecká noc na zámku v Hořovicích – 
Zámkem všemi smysly | od 19 do 23 hodin
noční prohlídky

Projděte si zámecké expozice ve vlastním tempu, zastavte 
se u zajímavých exponátů a vychutnejte romantickou atmo-
sféru nočního zámku.

Vstupné: jednotná cena vstupného 100 Kč

Více informací na tel. 311 512 479 
nebo e-mailu horovice@npu.cz

https://www.zamek-horovice.cz/cs/akce/10656-hradozamec-
ka-noc-2018-na-zamku-v-horovicich

zámek Kačina
www.kacina.cz

Hradozámecká noc na zámku Kačina
| od 14 do 23 hodin
noční prohlídky, hudební program / festival, dobová vy-
stoupení (mimo prohlídky), divadelní vystoupení (mimo 
prohlídky), fi reshow

Bohatý odpolední a večerní program . Budou otevřeny 
všechny zámecké prohlídkové okruhy včetně parku, bylinko-
vé zahrady a skleníku. Odpoledne uvidíte šlechtický piknik 
a módní přehlídku, děti se  projdou pohádkovým lesem 
s deseti zastaveními. Večerní program s názvem Hra světel 
a stínů nabídne zámecký ples, koncert operetních melodií, 
UV světelnou show, příběh císařovny Sisi v hudebně dra-
matickém podání, ukázky řemesel, barmanskou show, noční 
putování za příběhy, ohňové půlnoční překvapení.   Nechte 
se okouzlit do noci zářícím nejkrásnějším empírovým zám-
kem, který vám bude vyprávět pod hvězdnou oblohou své 
tajemné příběhy.

Vstupné: plné 150 Kč, snížené (děti od 6 let, studenti, senio-
ři) 100 Kč, děti do 6 let 50 Kč, rodinné 350 Kč

https://www.kacina.cz/novinky
https://www.nzm.cz/muzeum-ceskeho-venkova-zamek-ka-
cina

hrad Karlštejn
www.hradkarlstejn.cz

Karlštejnské zločiny v průběhu staletí!
| od 19 do 23 hodin
netradiční prohlídky hradu a bohatý program na nádvoří 

Během speciálních prohlídek vás seznámíme s karlštejnský-
mi zločiny, které se na hradě či v jeho blízkém okolí udály 
nebo dle historiků a kronikářů udát měly. Noční prohlídky 
začínají každých 30 minut od 19 do 23 hodin. Na nádvoří je 
připraveno bohaté občerstvení a nebude chybět ani tradiční 
promítání fi lmového muzikálu Noc na Karlštejně přímo na 
hradní zeď. V závěru prohlídky bílé paní a další překvapení. 

Vstupné: program na nádvoří zdarma, vstupenky za noční 
prohlídky zpoplatněné plné 210 Kč, snížené 150 Kč 

Nákup online, rezervace na tel. 311 681 617 nebo na e-mailu 
rezervace.karlstejn@npu.cz

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

zámek Konopiště
www.zamek-konopiste.cz

Noc panovníků i hradní posádky 
| od 19 do 24 hodin
noční kostýmované prohlídky, prohlídky běžně nepří-
stupných prostor, hudební program, tematická výstava 
a osvícená Růžová zahrada se skleníky 

O Hradozámecké noci připravil zámek Konopiště bohatý 
program. Čekají vás čtyři netradiční prohlídky s průvodci. 
Seznámíte se s Žofi í Chotkovou, prohlédnete si soukromý 
byt rodiny následníka trůnu, s komtesou Janesou poznáte 
tajemství ukrytá v konopišťských zdech a dozvíte se o osudu 
Rudolfa, syna nešťastné Sisy. Výstava Karel I. vám přiblíží 
posledního českého krále. Růžová zahrada se skleníky ve 
svitu loučí a v moci hejkalů a bludiček vám odhalí svá ta-
jemství a program na nádvoří vás přenese do hudby a života 
minulých století. 

Informace o vstupném na tel. 317 721 366 nebo e-mailu ko-
nopiste@npu.cz
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hrad Krakovec
www.hrad-krakovec.cz

Ať žijí duchové! | od 20 do 23 hodin
noční prohlídka sklepení a promítání 

Zveme vás na noční prohlídku hradu Krakovec, ve které vás 
zavedeme do sklepních prostor s podepisováním. O Hrado-
zámecké noci budeme promítat český fi lm „Ať žijí duchové“.

Více informací na tel. 313 549 302 
nebo e-mailu krakovec@npu.cz

hrad Křivoklát
www.krivoklat.cz

Filmová hradozámecká noc | od 20 do 24 hodin
fi lmový festival 

Hradozámecká noc přinese na hrad Křivoklát promítání his-
torických českých fi lmů v rámci fi lmového festivalu NOIR, 
který bude probíhat ve stejném termínu. 

Více informací na tel. 313 558 440 
nebo e-mailu krivoklat@npu.cz

https://www.hrad-krivoklat.cz/cs/akce/36617-noir-fi lm-festi-
val-2018-na-krivoklate

zámek Loučeň
www.zamekloucen.cz

Hradozámecká noc na zámku Loučeň
| od 16 do 5 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, pro-
hlídky běžně nepřístupných prostor

Letošní 8. ročník Hradozámecké noci na zámku Loučeň se 
koná poslední srpnovou sobotu a přinese již tradičně pestrý 
koktejl těch nejlepších prohlídek z naší zámecké nabídky 
non-stop až do rána. Můžete se těšit na prohlídky s pohád-
kou „Císařovy nové šaty“, čokoládovou, aristokratickou, pro-
hlídky s bílou paní nebo kněžnou Marií, speciální prohlídku 
„Celým zámkem od půdy až po sklep“ či „ Za tajemstvími 
loučeňského zámku“.

Vstupné dle volby prohlídky, rezervace možná

https://www.zamekloucen.cz/a/hradozamecka-noc

zámek Mělník
http://www.lobkowicz-melnik.cz

Netradiční večerní prohlídka zámku Mělník 
s dobovými postavami
| od 19 do 1 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, 
degustace vín

Netradiční večerní prohlídky s průvodcem budou každou 
půl hodinu od 19h do 01h rána. Můžete se těšit na dobové 
znázornění a výklad v každé místnosti a potkat například 
Krištofa Kolumba v sále s mapami a vedutami, zažít výklad 
karet a dozvědět se tak svou budoucnost, poslechnout 
klavírní skladby v koncertním sále a nakonec ochutnat víno 
s produkce vinařství Chateau Mělník. 

Vstupné: plné 200 Kč, snížené 100 Kč, rodinné 500 Kč

Rezervace vstupenek je možná

zámek Mnichovo Hradiště
www.zamek-mnichovohradiste.cz

Setkání panovníků Svaté aliance v roce 1833
| od 20 do 21.30 hodin
noční oživené prohlídky, divadlo, historický tanec a šerm

Zažijte divadelní prohlídky se scénkami z historie zámku 
v autentických interiérech na téma setkání evropských 
panovníků Svaté aliance v roce 1833. Nebo se v zámecké 
konírně pobavte divadelním představením „Co vy na to pane 
Kollere?“ pro starší děti a dospělé o věhlasném rodáku bar-
onu Františkovi Kollerovi a jeho vztahu k rakouskému císaři, 
ruskému caru, Napoleonovi a rodu Valdštejnů. V hlavních 
rolích nočních prohlídek herci Mladoboleslavského divadla 
spolu se souborem historického tance Salome Chotouchov, 
Tempus Fugit Praha, souborem historického šermu a hudby 
Páni z Kolína, souborem staré hudby Fremitus Aetheris 
a operní sólistkou Alenou Režnou. V podvečerním divadel-
ním představení uvidíte divadlo Kasperle.

Vstupné: plné 200 Kč

Začátky prohlídek ve 20, 20.30, 21 a 21.30.

Rezervace: tel. 326 773 098

https://www.zamek-mnichovohradiste.cz/cs/akce/19159-hra-
dozamecka-noc-na-zamku-mnichovo-hradiste

zámek Mníšek pod Brdy
www.zamek-mnisek.cz

Hradozámecká noc v Mníšku pod Brdy 
pro děti i dospělé | od 15 do 24 hodin
noční kostýmované prohlídky, hry s poznáním, prohlídky 
běžně nepřístupných prostor, hudební program, 
ohňostroj a další

O Hradozámecké noci připravil zámek Mníšek pod Brdy 
bohatý program pro děti i dospělé. Tajuplná cesta duhového 
jednorožce aneb co vyprávěla hraběnka Kastová je název 
zábavných a poučných prohlídek pro děti od tří do devíti let. 
Pro dospělé a starší děti jsou připraveny Nejslavnější mordy 
první republiky a dále slavnostní otevření výstavy v půdních 
prostorách s expozicí četnictva, vojska a pražské čáry v ob-
dobí mnichovské zrady. Během Hradozámecké noci zahraje 
folková kapela nebo vystoupí šermíři s programem pro děti. 
Ve 21 hodin se na obloze objeví ohňostroj. 

15–20 hodin / program pro děti / Tajuplná cesta duhového 
jednorožce

20–24 hodin / program pro dospělé / Nejslavnější mordy 
první republiky

21 hodin / ohňostroj

Rezervace na tel. 606 649 207

https://www.zamek-mnisek.cz/cs/akce/33613-hradozamecka-
noc-2018-na-zamku-v-mnisku-pod-brdy

zámek Nelahozeves
www.zameknelahozeves.cz

Na zámek za třpytem hvězd aneb Swing , 
víno a styl  | od 18 do 24 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, zá-
žitková hra / escape room/ hra s poznáním, prohlídky 
běžně nepřístupných prostor, hudební program / festival, 
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tématická výstava, dílny a workshopy, dobová kuchyně 
/ občerstvení, letní kino, tančírna, degustace a párování 
vína, hvězdný styling

Přijměte pozvání prožít hvězdnou noc se sklenkou Lob-
kowiczkého vína v rytmu skvělé swingové kapely Adély Zej-
fartové & Sunny swing orchestra. Vybruste styl v tanečních 
krocích pod vedením tanečních mistrů a nechte se vtáhnout 
do noblesy hvězd stříbrného plátna. Dále se můžete těšit 
na náhled do našich sbírek novou optikou.

Vstupné: plné 150 Kč, snížené 100 Kč

Rezervace vstupenek je možná

www.lobkowicz.com

zámek Radim
www.zamek-radim.cz

Renesanční noc na zámku Radim 
| od 19 do 24 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, dobová 
kuchyně / občerstvení

Od 19 do 23 hodin začínají každou celou hodinu noční pro-
hlídky zámku Radim. Tématem je život na zámku v době 
renesance – hospodaření, právo, vězeňství, zbraně, život 
pána a paní, výchova dětí, laboratoř alchymisty, všedno-
denní i sváteční provoz kuchyně, zábava – vše v podání živé 
osádky komnat i sklepení v dobových kostýmech. A také 
zámecké překvapení! K dispozici i zámecká kavárna. 

Vstupné: plné 160 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 380 Kč

Rezervace vstupenek je možná

www.zamek-radim.cz/aktuality

klášter Sázava
www.klaster-sazava.cz

Noc pod nebem sv. Prokopa 
| od 20 do 24 hodin
netradiční prohlídky s nočním kinem

Hradozámeckou romantickou noc slibuje klášter Sázava. 
Spojte svou noční prohlídku ozvláštněnou autorskou hud-
bou s nočním kinem. V Sázavské zahradě se bude promítat 
fi lm „Řeka čaruje“, který se natáčel v roce 1947 v místech 
kolem řeky Sázavy. 

20 hodin / prohlídky s autorskou muzikou

20.30 / tvůrčí dílna při svíčkách ve sklepení

22.30 / letní kino v Sázavské zahradě

Vstupné: 

• Plné: prohlídky 100 Kč, tvůrčí dílna 100 Kč, kino 90 Kč

• Snížené: prohlídky 80 Kč, tvůrčí dílna 80 Kč

Více informací na tel. 327 321 177 
nebo e-mailu sazava@npu.cz

https://www.klaster-sazava.cz/cs/akce/35339-sazavsky-klas-
ter-hradozamecka-aneb-klasterni-noc-pod-nebem-sv-pro-
kopa

hrady Točník a Žebrák
www.hrad-tocnik.cz
Čelenku s křídly netopýra s sebou!
| od 20 do 22 hodin
noční prohlídky, hry s poznáním a netopýří večírek 

Zveme vás na netopýří večírek. Čeká vás nasvícený hrad, sou-
těže, koncert v kapli a noční prohlídky s nebo bez průvodce.  
Tematickou výstavu na hradě doplní zážitkové hry s poznáním.

Více informací na tel. 311 533 202 
nebo e-mailu tocnik@npu.cz

zámek Zruč nad Sázavou
www.mesto-zruc.cz

Hradozámecká noc ve Zruči nad Sázavou 
| od 17.30 do 22.30 hodin
letní kino, večerní prohlídky zámku

• 17.30-19.30 / Zábavné soutěže pro děti 

• 17.30-19.30 / Každou půlhodinu budou probíhat 
„Pohádkové prohlídky zámku“ pro děti i dospělé 

• 20.30 / Letní kino v zámeckém areálu - 
„Coco“ – animovaný fi lm

Vstupné: plné 70 Kč (prohlídka zámku), 50 Kč (letní kino), 
snížené 50 Kč (prohlídka zámku), 30 Kč (letní kino)

Doporučujeme rezervaci prohlídek zámku na tel. 327 531 
329 nebo na e-mailu: infocentrum@mesto-zruc.cz. Vstu-
penky v předprodeji k dostání v infocentru ve Zruči nad 
Sázavou od 1. 8. 2018.

http://www.mesto-zruc.cz/kultura/kulturni-akce-1/hradoza-
mecka-noc-26-srpna-2017-902_636cs.html

zámek Žleby
www.zamek-zleby.cz

Osmičky mocné i nemocné aneb „Něco na těch 
osmách bude…“ | od 19 do 22 hodin
noční prohlídky s divadelním představením

O osmičce říkají numerologové, že je nejmocnějším a na-
prosto nekompromisním číslem. Podíváme-li se zpět do naší 
historie, mnohé letopočty končící osmičkou jakoby tomu 
samy nasvědčovaly. Zveme vás na netradiční procházku ně-
kolika staletími – začíná ve čtrnáctém století a končí v naší 
bezprostřední současnosti. Průvodcem vám tentokrát budou 
příslušníci převážně vymyšleného rodu, řekněme třeba Po-
dolských, jimž osudové osmičky vstoupily do života natolik, 
že se rozhodli vám o tom vyprávět. Nemějte však obavy, 
žádnou vysokou politiku ani její hlavní představitele neuvidí-
te. Odkryjeme totiž příběhy obyčejných lidí, jako jsme my…

Vstupné: 290 Kč

Rezervace nutná na tel: 327 398 121 
nebo e-mail: zleby@npu.cz

https://www.zamek-zleby.cz/cs/akce/31369-nocni-prohlidky
-na-zamku-zleby-osmicky-mocne-i-nemocne
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zámek Červená Lhota
www.zamek-cervenalhota.eu

Hradozámecká noc na Červené Lhotě –
Císařův diplomat, diplomatův císař
| od 18 do 22 hodin
noční prohlídky, přednášky, tématická výstava, dětské dílny

Prince Johanna Schönburga a jeho velvyslanckou misi 
u Apoštolského stolce připomene letošní Hradozámec-
ká noc na Červené Lhotě. Těšit se můžete na přednášky 
doc. Šmída na téma Vatikán, I. světová válká a role prince 
Schönburga v této době, prohlídky bez průvodce, slavnostní 
otevření malé výstavy, která mapuje život prince Schönbur-
ga, a v neposlední řadě oblíbené dětské dílny.

Vstupné: dospělí 100 Kč, snížené 70 Kč

zámek Dačice
www.zamek-dacice.eu

Hradozámecká noc na Dačickém zámku 
| od 20 do 24 hodin
noční prohlídky, prohlídky běžně nepřístupných prostor, 
tematická výstava

Dopřejte si prohlídku zámeckých interiérů a sklepení tak 
dlouho, jak sami budete chtít, bez průvodců. Dobovou at-
mosféru dokreslí reprodukovaná hudba, ve sklepení budou 
vystaveny staré fotografi e zámku a fotografi e z jeho rekon-
strukcí ze začátku a konce 20. stol. 

Vstupné: plné 100 Kč (zámecká expozice), 25 Kč (sklepení), 
snížené 70 Kč (zámecká expozice), 15 Kč (sklepení)

https://www.zamek-dacice.cz/cs/akce/34637-prohlidky-skle-
peni-dacickeho-zamku

zámek Hluboká nad Vltavou
www.zamek-hluboka.eu

Hradozámecká noc na zámku Hluboká 
| od 18 do 23 hodin
noční prohlídky, hudební program / festival, přednášky, 
dobová kuchyně / občerstvení, maping

Vyhlášenou tradici schwarzenberských lovů připomene 
Hradozámecká noc na zámku Hluboká. Večerní tematické 
prohlídky soukromými apartmány zpestří lovečtí trubači 
a ochutnávka zvěřinových specialit. 

Vstupné: plné 150 Kč, snížené 110 Kč

Doporučujeme rezervaci prohlídek na telefonu 387 843 911 
nebo na e- mailu hluboka@npu.cz.

https://www.zamek-hluboka.eu/cs/akce/36719-hradozamec-
ka-noc-na-sz-hluboka

zámek Kratochvíle
www.zamek-kratochvile.eu

Hradozámecká noc na zámku Kratochvíle – 
„Já z prstů oheň vykřesám a z rukou udělám si 
třísky na topení. Já všechno utrpení snesu rád, 
jen když mne mine bolest rozloučení.“
| od 20 do 23.30 hodin
noční prohlídky, hudební program/ festival, divadelní vy-
stoupení (mimo prohlídky), tématická výstava, promítání 
dokumentární pohledů zachycujících proces restaurátor-
ské obnovy zámku

Večer setkávání v iluminované zahradě prožijete jedině na 
Kratochvíli. V průběhu celého večera se v prostoru zahrady 
uskuteční improvizovaná hudební a divadelní vystoupení 
se záměrem podtrhnout původní smysl zámeckého areálu 
vybudovaného pro okázalou reprezentaci a konání rene-
sančních festivit.

Vstupné: plné 160 Kč, snížené 100 Kč

https://www.zamek-kratochvile.cz/cs/akce/33576-hradoza-
mecka-noc-na-zamku-kratochvile

hrad Landštejn
www.hrad-landstejn.eu

Hradozámecká noc na hradě Landštejn 
| od 19 do 23 hodin
noční prohlídky, zážitková hra / escape room / hra 
s poznáním

Zažijte hrad Landštejn jinak!  Noční prohlídky hradu, hry pro 
děti a posezení s občerstvením u ohně v hradním příkopu 
nabízí nevšední Hradozámecká noc na Landštejně.

Vstupné: dospělí 70 Kč, snížené 50 Kč

hrad Nové Hrady
www.hrad-novehrady.eu

Hradozámecká noc na hradě Nové Hrady – 
Konec starých časů, máme republiku 
| od 10 do 23 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, ochut-
návka vín staré monarchie

Staré dobré časy a dobu, kdy byla republika ještě v plen-
kách, připomenou kostýmované prohlídky bytem pana 
správce na hradě Nové hrady. Hrané prohlídky budou poje-
né s koštem vín ze staré dobré monarchie a vinných moštů 
i s ochutnávkou dalších dobrot.

Vstupné: jednotné 170 Kč

https://www.hrad-novehrady.cz/cs/akce/33896-hradozamec-
ka-noc-na-hrade-nove-hrady

zámek Třeboň
www.zamek-trebon.cz

HradoZámecká noc v Třeboni
|  od 19 do 23 hodin
speciální kostýmované prohlídky, dobová vystoupení 
(mimo prohlídky)
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Přeneste se s námi do doby, kdy Třeboň vlastnili páni ze 
Švamberka. Kostýmované prohlídky a vystoupení souboru 
historických tanců Campanello připomenou méně zná-
mé období třeboňského zámku, období mezi Rožmberky 
a Schwarzenbergy.

Vstupné: jednotné 120 Kč

https://www.zamek-trebon.cz/cs/akce/31592-hradozamecka-
noc-na-treboni

hrad Rožmberk
www.hrad-rozmberk.cz

Hradozámecká noc na hradě Rožmberk 
| od 19 do 23 hodin
noční prohlídky, přednášky, hosté, hudební program

Staňte se malířem ve vyhlášené buqouyské sklárně! Hra-
dozámecká noc na hradě Rožmberk připomene význam-
né příslušníky rodu Buquoyů a jejich sklářskou produkci 
v 19. století. Těšit se můžete na hudební vystoupení, tema-
tické přednášky, scénické čtení, volnou prohlídku výstavy 
Hyalitová partie aneb „dáma bere krále“ s ukázkami zdobení 
skla profesionály. Sami máte možnost si vyzkoušet malbu 
na sklo nebo využít večerních prohlídek hlavního prohlídko-
vého okruhu.

Vstupné: dospělí 130 Kč

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

klášter Zlatá Koruna
www.klaster-zlatakoruna.eu

Mystérium řádu: Večerní procházka 
klášterem Zlatá Koruna 
| od 19 do 22 hodin
noční prohlídky, hudební program / festival, předčítání 
z Benediktovy řehole

Užijte si večerní procházku bývalým cisterciáckým klášte-
rem po setmění včetně doprovodného programu.

Vstupné: jednotné 150 Kč

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

Zámek Červené Poříčí za svitu lamp – 
Za září světla půjdeš
| od 20 do 21.30 hodin
noční prohlídky

Nevšední prohlídky hlavní zámecké budovy za svitu lamp 
přinese Hradozámecká noc v Červeném Poříčí.

Vstupné: plné 90 Kč, snížené 70 Kč

hrad a zámek Horšovský Týn
www.zamek-horsovskytyn.cz

Hradozámecká noc na Horšovském Týně –
Večer s pohádkami Zdeňka Trošky
| od 19 do 22 hodin
noční prohlídky

Prožijte přímo pohádkovou noc na zámku v Horšovském 
Týně! Výstavou kostýmů a rekvizit z oblíbených pohádek 
režiséra Zdfeňka Trošky vás provedou fi lmoví odborníci, 
v zámeckém kině budete moci shlédnout jednu z troško-
vých pohádek. A možná, že přijde i pan režisér...

Vstupné: plné 90 Kč, snížené 60 Kč

Rezervace vstupenek je možná

https://www.zamek-horsovskytyn.cz/cs/akce/34509-pohadky
-zdenka-trosky-na-zamku-v-horsovskem-tyne

klášter Kladruby
www.klaster-kladruby.cz

Hradozámecká noc v klášteře Kladruby
| od 18.30 do 23 hodin
noční prohlídky, prohlídky běžně nepřístupných prostor, 
přednášky, mobilní planetárium, pozorování noční oblohy 
hvězdářskými dalekohledy

Vychutnejte si Santiniho architekturu po setmění! V kláš-
těře Kladruby na vás čeká noční prohlídka kostela Nane-
bevzetí Panny Marie, pozorování slunce a noční oblohy 
hvězdářskými dalekohledy, přednáška, mobilní planetárium 
a mnohé další.

Vstupné: zdarma

https://www.klaster-kladruby.cz/cs/akce/32762-hradozamec-
ka-noc-v-klastere-kladruby

zámek Kozel
www.zamek-kozel.cz

Bohémské Kozlování - Swinging Garden Party
| od 15 do 22 hodin
noční prohlídky, hudební program/ festival

Užijte si elektroswingový taneční podvečer na zámku Kozel 
doplněný o prodlouženou otevírací dobou prohlídkového 
okruhu. Součástí prohlídky bude welcome drink od našeho 
partnera Bohemia Sekt. Prohlídky budou probíhat od 18.30 
do 21 hodin.

Vstupné: jednotné vstupné 160 Kč, zahradní party zdarma

zámek Manětín
www.zamek-manetin.cz

Po stopách rodiny Lažanských 
a jejich sídla zámku Manětín
| od 20 do 22 hodin
speciální kostýmované prohlídky, divadelní vystoupení 
(mimo prohlídky)

Netradiční prohlídky v netradiční dobu v slavnostně nazdo-
beném zámku – taková bude Hradozámecká noc na zámku 
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v Manětíne. Průvodci v dobových kostýmech povypráví váž-
né i nevážné příběhy ze života rodiny Lažanských, v hlavním 
sále proběhne několik divadelních představení.

Vstupné: jednotné vstupné 120 Kč

Rezervace vstupenek  na telefonu 373 392 283 nebo emai-
lem na steidlova.renata@npu.cz

https://www.zamek-manetin.cz/cs/akce/36712-hradozamec-
ka-noc-2018-po-stopach-rodiny-lazanskych

hrad Rabí
www.hrad-rabi.eu

Hradozámecká noc na Rabí
| od 18.30 do 22.30 hodin
noční prohlídky, letní kino

Vystoupejte na vrchol donjonu, sestupte do sklepení, pro-
hlédněte si hradní areál sami bez průvodce za svitu loučí 
nebo zavzpomínejte s pohádkou O kouzelném jablku na 
oblíbený Rabiograf – letní kino na hradním nádvoří. To 
a mnohé další nabízí Hradozámecká noc na hradě Rabí.

Vstupné: plné 100 Kč, snížené 70 Kč

https://www.hrad-rabi.eu/cs/akce/31253-hradozamecka-noc
-na-rabi

hrad Švihov
www.hradsvihov.cz

Hrad na hradě Švihov 
| od 19 do 23 hodin
noční prohlídky, přednášky, tematická výstava, letní kino

Poznejte „Sedm smrtelných hříchů“ na hradě Švihov během 
stejnojmenných oživených nočních prohlídek. Ve špýcharu 
a na nádvoří hradu bude připraven doplňkový program - 
promítání amatérských dokumentárních fi lmů o hradech 
a zříceninách v okolí Švihova, přednášky s diskuzí, výstava 
dobových zbraní s možností jejich vyzkoušení. 

Vstupné: dospělí 250 Kč (pouze noční prohlídka, další pro-
gram zdarma), snížené 180 Kč (pouze noční prohlídka, další 
program zdarma)

Tachovský zámek
www.zamektachov.cz

Hradozámecká noc tachovském zámku  
| od 18 do 23 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky

Prohlídky tachovského zámku v netradičním čase a s kostý-
movanými průvodci. Tentokrát se přeneseme do revolučního 
roku 1848. 

Prohlídky v rámci Hradozámecké noci 25. 8. začínají v 18, 
19, 20, 21 a ve 22 hod. (v případě velkého zájmu i ve 23 hod). 

Vstupné: plné 80 Kč, snížené 50 Kč

Rezervace vstupenek v pokladně zámku, 
e-mail : info@tachovskyzamek.cz nebo tel. 373 700 893. 
Počet osob ve skupině je omezen.

hrad Velhartice
www.hrad-velhartice.cz

Hradozámecká noc na Velharticích – 
Hudba v proměnách času 
| od  20 hodin
noční prohlídky, hudební program/ festival, divadelní vy-
stoupení (mimo prohlídky)

Zaposlouchejte se do malebných tónů v podvečerní atmosféře 
hradu Velhartice. Zveme vás na koncert rockových balad v po-
dání violloncelového virtuoza Jana Skleničky a úspěšné soprani-
stky Miroslavy Časarové.

https://www.hrad-velhartice.cz/cs/akce/33055-hradozamec-
ka-noc-na-velharticich

KARLOVARSKÝ KRAJ

zámek Kynžvart
www.zamek-kynzvart.eu

Hradozámecká noc na Kynžvartu – 
Hostem u knížete Metternicha 
| od 15 do 24 hodin
speciální noční prohlídky – zlatá knížecí jídelna, kanc-
léřovy nástolní ozdoby poprvé vystaveny, Eva Pilarová 
a Kdyby tisíc klarinetů, kuchařská show šéfk uchaře z 
Alcronu, vojenské ležení, historický ohňostroj, zvěřinové 
speciality

Přijďte a zažijte kouzelný návrat starých časů, pociťte ra-
dost z konce dlouhých napoleonských válek, vraťte se do 
doby panování velkého kancléře Metternicha. Na nádvoří 
vás čeká zábava, uvnitř zámku poučení. Staňte se na chvíli 
knížecími hosty a ochutnejte speciality dobové slavnostní 
tabule.

Vstupné na speciální noční prohlídky: 350 Kč

https://www.zamek-kynzvart.eu/cs/akce/32554-hradozamec-
ka-noc-na-kynzvartu

zámek Valeč
www.zamek-valec.cz

Hradozámecká noc – 
Projděte si zámek s lucernou!
| od 19.30 do 1 hodiny
noční prohlídky

Zveme vás na noční prohlídku zámku Valeč, který si můžete 
projít vybaveni lucernou. Těšit se můžete na interaktivní 
audiovizuální instalace. Prodloužená návštěvní doba přes 
hodinu duchů jen pro Vás a lucernu!

Vstupné: plné 80 Kč, snížené 60 Kč
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Víc informací: tel. 353 399 731, e-mail valec@npu.cz

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

Hradozámecká noc – Popletená historie aneb 
jak to bylo doopravdy? | od 20 do 24 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, dobová 
vystoupení (mimo prohlídky)

Jedinečná noc, při které budete mít možnost navštívit pro-
story zámku, které jsou jindy nepřístupné. Součástí progra-
mu budou divadelní prohlídky s pohádkovými postavami.

Vstupné: dospělí 150 Kč, snížené 70 Kč

Rezervace: na tel. 724 663 548

https://www.zamek-benesov.cz/cs/akce/31753-hradozamec-
ka-noc-na-statnim-zamku-benesov-nad-ploucnici

zámek Duchcov
www.zamek-duchcov.cz

Noc romantických příběhů | od 18 do 22 hodin
oživené noční prohlídky zámku a hudebně-taneční program

Speciální kostýmované prohlídky provedou návštěvníky 
zámkem pod taktovkou souboru Petra Stolaře Divadla 
v pytli. V rámci prohlídek se návštěvníci podívají i do jinak 
nepřístupného sklepení pod Biliárovým křídlem zámku. Hu-
debně-taneční program se sólistou a choreografem Severo-
českého divadla Vladimírem Gončarovem připraví zábavné 
chvíle pro malé i dospělé návštěvníky. Akce je pořádána ve 
spolupráci s Kulturním centrem Duchcov.

Vstupné: 

• plné 160 Kč (oživené prohlídky), 120 Kč (hudebně-taneční 
program)

• snížené 140 Kč (oživené prohlídky), 100 Kč (hudebně-ta-
neční program)

• rodinné: 400 Kč (oživené prohlídky)

Rezervace na tel.: +420 417 835 301

https://www.zamek-duchcov.cz/cs/akce/32535-noc-romantic-
kych-pribehu-na-zamku-duchcov

hrad Házmburk
www.hrad-hazmburk.cz

Svoláváme Bílé paní! | od 18 do 24 hodin
noční prohlídky 

Tradiční Hradozámecká noc na Házmburku bude provázena 
nočním osvětlením a ohni pro doplnění atmosféry. Připra-
veny jsou prohlídky nočního hradu nebo táborák pro opéká-
ní špekáčků. Svoláváme na sraz všechny Bílé paní! Otevřena 
bude i vyhlídková věž s vnitřním osvětlením.

Vstupné: dospělí 90 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 240 Kč 

Více informací na tel. 606 175 052 nebo hazmburk@npu.cz

https://www.hrad-hazmburk.cz/cs/akce/6397-hradozamecka-

noc-na-hrade-hazmburk

zámek Jezeří
www.zamek-jezeri.cz

Večer na téma „První republika“ | od 20 do 22 hodin
večerní prohlídka 

Těšit se můžete na večerní prohlídku prvorepublikové expo-
zice v knížecím apartmá. Sladkou tečku vám dodá posezení 
v prvorepublikové kavárně s poslechem dobové hudby.

Vstupné: základní 90 Kč, snížené 60 Kč 

Informace na e-mailu jezeri@npu.cz

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

Svatí patroni v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie | od 22 do 23 hodin
noční kostýmovaná prohlídka s průvodcem 

Pohnutou historii gotického kostela přiblíží netradiční noční 
prohlídka s Jiřím Sirovým. O osudech varhan povypráví 
Radek Turčáni, který na nástroj při prohlídce zahraje. Navíc 
během Hradozámecké noci bude odměněn ten návštěvník, 
který správně určí podle atributů Svaté patrony. 

Vstupné: plné 100 Kč, snížené 70 Kč

Více informací na tel. 724 663 546 nebo e-mailu most@npu.cz

https://www.kostel-most.cz/cs/akce/32062-hradozamecka-
noc-2018-v-kostele-nanebevzeti-panny-marie-v-moste

zámek Krásný Dvůr
www.krasny-dvur.cz

Poznejte zámecký park s průvodcem, 
nebo sami! | od 18 do 24 hodin
komentovaná kostýmovaná prohlídka a zážitková hra 

Návštěvníci Krásného Dvora se o Hradozámecké noci mo-
hou těšit na bohatý program. Na noční procházky parkem 
s průvodcem od zámku k Novogotickému templu nebo na 
zážitkovou hru v zámeckém parku s cílem u Novogotického 
templu. Ten bude otevřen až do 23 hodin. V 18, 19.30, 21 
a 22.30 hodin vyrazí od zámku komentované procházky 
zámeckým parkem. Průvodce v historickém kostýmu po-
vypráví o historii parku i o jednotlivých stavbách. Součástí 
procházky bude i návštěva Novogotického templu. Dobro-
družství návštěvníci zažijí při orientační procházce parkem. 
Podle mapy budou hledat jednotlivá stanoviště, na kterých 
budou plnit různé úkoly. Startovat se bude od zámku od 
18 do 20 hodin.

Novogotický templ otevřen do 23 hodin. Vyhlídka se uzavře 
za soumraku

Vstupné na komentovanou procházku: dospělí 90 Kč, děti 
do 15 let 70 Kč, včetně prohlídky templu

Vstupné na zážitkovou hru: 90 Kč, včetně prohlídky templu

Vstupné do Novogotického templu 40 Kč, vyhlídka 50 Kč

Rezervace: tel 415 210 004

https://www.zamek-krasnydvur.cz/cs/akce/30960-hradoza-
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mecka-noc-na-krasnem-dvore

zámek Libochovice
www.zamek-libochovice.cz

Na zámku nám asi straší! 
| od 20 do 22 hodin
nevšední noční prohlídky 

O hradozámecké noci libochovický zámek rozsvítí plamínky 
svíček! A v tuto kouzelnou noc se sem také vrátí původní 
majitelé jako duchové, bílé paní nebo bezhlaví rytíři! Přijď-
te na nevšední prohlídku a zažijete zámek jinak, než jste 
zvyklí. Něco zajímavého se dozvíte a nebudou chybět ani 
strašidla!

Vstupné: dospělí 100 Kč, děti a studenti 70 Kč, rodinné 270 Kč 

Rezervace nutná na tel. 416 591 443

https://www.zamek-libochovice.cz/cs/akce/6406-hradoza-
mecka-noc-hazmburska-san-zamek-libochovice

zámek Ploskovice
www.zamek-ploskovice.cz

Ploskovice napříč stoletími
| od 18 do 22 hodin
noční kostýmované prohlídky

Hradozámecká noc na zámku Ploskovice představí tuto 
památku doslova v jiném světle – v netradiční době a se 
speciálním programem. Kostýmované oživené prohlídky 
zámeckého parku a zámku, scénky zobrazující vybrané his-
torické události se odehrají na ploskovickém panství v jed-
notlivých stoletích.

Více informací na tel. 416 749 092 nebo e-mailu ploskovi-
ce@npu.cz

https://www.zamek-ploskovice.cz/cs/akce/23243-hradoza-
mecka-noc-na-zamku-ploskovice

zámek Stekník
www.zamek-steknik.cz

Napříč staletími historií zámku  
| od 19 do 23 hodin
netradiční večerní a noční hrané prohlídky

Atmosféru do noci zahaleného zámku a kouzlo nádvoří 
osvíceného loučemi si nenechte ujít o Hradozámecké noci 
na Stekníku. Průvodci oblečení v historických kostýmech 
vás provedou rozsvícenými sály, kde se setkáte nejen s hra-
běcí rodinou Kulhánků z Klaudensteina, ale také s Josefem 
Antonínem Korbem z Weidenheimu, jeho druhou ženou 
Josefou Becherovou, rodinou švýcarského konzula pana 
Déteindre nebo dalšími osobnostmi, které na zámku v mi-
nulosti pobývali. Součástí programu bude také promítání 
fi lmu Starci na chmelu a možnost navštívit výstavu Jak se 
češe do věrtele, která připomíná dobu chmelových brigád 
ubytovaných na zámku.   

Vstupné: dospělí 130 Kč, děti do 15 let 60 Kč, 
děti do 6 let 10 Kč

Rezervace na e-mailu: steknik@npu.cz 
nebo tel. 723 086 011 

Začátky jednotlivých prohlídek v 19, 20, 21, 22 a 23 hodin

https://www.zamek-steknik.cz/cs/akce/8518-hradozamecka-
noc-na-zamku-steknik

zámek Velké Březno
www.zamek-vbrezno.cz

Po stopách temných příběhů
| od 19 do 1 hodiny
dětská stezka odvahy, hraběcí koštování vína pro dospělé 
a noční divadlo

O Hradozámecké noci si děti na zámku Velké Březno při-
jdou na své. Připravena je pro ně Stezka odvahy aneb Po 
stopách temných příběhů z Velkého Března se zakončením 
v podobě ohňostroje. Pro dospělé je připraveno Hraběcí 
koštování aneb procházka zámkem s řízenou degustací vín. 
Noční čas ještě vyplní divadelní představení s názvem „Ať 
žijí nebožtíci“.

Vstupné na osobu: 50 Kč (program pro děti) / 200 Kč (hra-
běcí koštování) / 100 (noční divadlo)

Více informací na tel. 475 228 331 nebo e-mailu velkebrez-
no@npu.cz

skanzen Zubrnice
www.skanzen-zubrnice.cz

Noc ve skanzenu Zubrnice – vzpomínková noc 
v dobré společnosti
| od 20 do 24 hodin
noční prohlídky, hudební program / festival, divadelní 
vystoupení (mimo prohlídky), dobová kuchyně / občerstvení

Zveme vás do milé společnosti pamětníků zubrnického 
skanzenu. V domě z Loubí se společně při poslechu akor-
deonu, předčítání archivních materiálů, vůni právě upeče-
ných buchet a horké melty seznámíme s minulostí místa. 

Vstupné: 20 Kč

Více informací na tel. 475 228 267 
nebo e-mailu zubrnice@npu.cz

LIBERECKÝ KRAJ
hrad Bezděz
www.hrad-bezdez.eu

Šermířská noc na Bezdězu | od 19 do 22 hodin
dobová vystoupení (mimo prohlídky)

Chcete se jen dívat, nebo se chcete i bát? A chcete se při-
tom bavit? Tak přijďte na Bezděz: : šermíři / hudba / kostý-
movaná prohlídka s loučemi… a možná přijde i strašidlo!

Vstupné: plné 120 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 320 Kč

https://www.hrad-bezdez.eu/cs/akce/16428-hradozamecka-
noc-na-bezdezu

hrad a zámek Frýdlant
www.zamek-frydlant.cz

Hradozámecká noc na Frýdlantě 
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večerní a noční program

hrad Grabštejn
www.hrad-grabstejn.cz

Hradozámecká noc na Grabštejně 
aneb ze života diplomata Jana Václava z Gallasu 
| od 20 do 22 hodin
netradiční prohlídka

V noci 25. srpna mezi osmou a jedenáctou hodinou budete 
moci cestou zšeřelými hradními interiéry sledovat příběh, 
během něhož se dozvíte strašlivé tajemství... Prohlídky plné 
nebezpečí, zvratů a zrady začínají s odbíjením každé celé 
nebo půlhodiny. Rouška děsivých dějin bude návštěvníkům 
poodhalena každou půlhodinu od osmé hodiny večerní… 

Vstupné: plné 150 Kč, snížené 100 Kč, rodinné 400 Kč

Nechcete-li sami padnout do rukou spiklenců, hlaste se ra-
ději na tel. čísle 482 724 301 či na e-mailu grabstejn@npu.cz. 
Kapacita je omezena!

https://www.hrad-grabstejn.cz/cs/akce/11919-hradozamecka-
noc-na-grabstejne-aneb-ze-zivota-diplomata-jana-vaclava
-z-gallasu

zámek Hrubý Rohozec
www.zamek-hrubyrohozec.cz

Hradozámecká noc na Hrubém Rohozci
| od 20 do 23 hodin
oživlé památky

Muž a žena napříč staletími aneb od dotyků k dotykáči. 
Zažijte atmosféru nočního zámku a nahlédněte do dob mi-
nulých. Možná zjistíte, že některé věci se nemění. Oblíbené 
hrané noční prohlídky. Od 20, 21 a 22 hodin.

Vstupné: plné 120 Kč

Rezervace na tel. 481 321 012 nebo na e-mailu: holub.jiri@npu.cz

https://www.zamek-hrubyrohozec.cz/cs/akce/4876-hradoza-
mecka-noc-na-hrubem-rohozci

zámek Sychrov
www.zamek-sychrov.cz

Hradozámecká noc – Šanson na zámku a noční 
prohlídky zaměřené na Rohany ve službách 
diplomacie
noční prohlídky, hudební program / festival

Koncert šansoniérky Evy Cendors v nádvoří zámku, po 
skončení noční prohlídky zaměřené na významné diplomaty 
z rodu Rohanů.

Vstupné: 100 Kč

https://www.hrad-trosky.eu/cs/akce/34370-hradozamecka-
noc-benefi cni-koncert-na-troskach

hrad Trosky
www.hrad-trosky.eu

Benefi ční koncert | od 18 do 23 hodin
koncert

Čtvrtý ročník benefi čního koncertu pro dobrou věc v rámci 

Hradozámecké noci. Vystoupí čtyři kapely velmi tvrdého ra-
žení: Diligence (modern death metal), Elysium (core/death 
metal), Another Project (tekkmetal), Purnama (death/black 
metal) a na závěr bude fi re show. Výtěžek z akce poputuje 
do Dětského centra Sluníčko v Turnově. 

Vstupné: 100 Kč

https://www.hrad-trosky.eu/cs/akce/34370-hradozamecka-
noc-benefi cni-koncert-na-troskach

hrad Valdštejn
www.hrad-valdstejn.cz

Hradozámecká noc na hradě Valdštejn 
| od 20 do 22 hodin
speciální kostýmované prohlídky, dobová vystoupení 
(mimo prohlídky), fi reshow

Hradozámecká noc na hradě Valdštejn s celovečerním pro-
gramem! Čekají Vás netradiční prohlídky hradu s postavami 
z jeho historie ve 20.30 a ve 21 hodin. Program začíná již ve 
20 hodin tanečním vystoupením skupiny The Wings a končí 
fi re show ve 22 hodin.

Vstupné: plné 110 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 300 Kč

Kapacita prohlídek je omezena na 70 návštěvníků, prosíme 
rezervujte si místo předem.

Jelikož cesta z hradu na parkoviště vede lesem, doporuču-
jeme si s sebou, pro návrat v nočních hodinách, vzít baterky 
nebo čelovky.

http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/52878-hradozamecka-
noc-na-hrade-valdstejn.html

zámek Zákupy
www.zamek-zakupy.cz

Hradozámecká noc – První republika 
v Zákupech | od 17.30 do 22.30 hodin
oživlé památky

Noční prohlídky stylových interiérů zámku s ukázkami do-
bových tanců z období první republiky a hranými scénkami 
v podání tanečního souboru Villanella z Jablonce nad Ni-
sou.

Vstupné: jednotné 150 Kč

Délka každé prohlídky cca 45 minut. Začátky prohlídek: 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30 a 22.30 hodin

https://www.zamek-zakupy.cz/cs/akce/11689-hradozamecka-
noc-na-zamku-zakupy-vyroci-100-let-republiky

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
zámek Častolovice
www.zamek-castolovice.cz

Hradozámecká noc na zámku Častolovice 
| od 19 do 24 hodin
noční prohlídky, hudební program / festival 

V sobotu 25. srpna od 19 do 24 hodin se budou konat na 
zámku Častolovice noční prohlídky. Jedinečnou atmosféru 
nočního zámku s divadelním nasvícením umocní poslech 
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tónů jazzového dua, které proběhne na nádvoří zámku od 
20 do 22 hodin. Celý večer poté mohou naši návštěvníci 
zakončit příjemným posezením v Kavárně s restaurací na 
nádvoří zámku. 

Vstupné: dospělí 115 Kč, snížené 75 Kč

Rezervace vstupenek je možná

http://www.zamek-castolovice.cz/hradozamecka-noc

zámek Hrádek u Nechanic
www.hradekunechanic.cz

Hrádkozámecká noc na Hrádku u Nechanic
| od 18 do 22 hodin
noční prohlídky, hudební program / festival
Hrádkozámecká noc na Hrádku u Nechanic aneb netradič-
ní večerní prohlídky v romantickém prostředí zámeckých 
interiérů. Ponořte se do jedinečné atmosféry tajemného 
nočního zámku.

Vstupné: plné 140 Kč, snížené 100 Kč

https://www.zamek-hradekunechanic.cz/cs/akce/21167-hrad-
kozamecka-noc-na-hradku-u-nechanic

zámek Karlova Koruna
www.karlovakoruna-zamek.cz

Za vůní kávy... | od 19 do 22 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, dobová 
kuchyně / občerstvení

Víte, jak se na zámek dostala káva? Přivezla jí paní hraběn-
ka nebo pan hrabě? Přijďte si užít  kostýmovanou prohlíd-
ku,ale i kávu kterou nabízí zámecká kavárna. Kostýmované 
prohlídky vychází každou půlhodinu s průvodcem.

Vstupné: jednotné 120 Kč

Lístek je možno rezervovat na mob. čísle 737 215 960.

http://www.karlovakoruna-zamek.cz/kalendar-akci/kalendar
-akci/hradozamecka-noc-853.htm#.Wx-WOiAuA2z

Nový zámek Kostelec nad Orlicí
www.zamekkostelecno.cz

Noční prohlídky Nového zámku
| od 19 do 22 hodin
noční prohlídky

Speciální prohlídky zámku, které jsou věnovány životním 
osudům rodiny Františka a Pauliny Kinských, posledních 
obyvatel, kteří zámek museli po roce 1948 opustit.

Vstupné: plné 150 Kč, snížené 100 Kč

Vstupenku je možno rezervovat

http://www.zamekkostelecno.cz/kalendar-akci

hospitál Kuks
www.hospital-kuks.cz 

Zámek, nebo hospitál?
netradiční noční program s prohlídkami

https://www.hospital-kuks.cz/cs/akce/33942-zamek-nebo
-hospital-hradozamecka-noc-na-kuksu

hrad Potštejn
www.divadlo.potstejn.cz

Hradozámecká noc na hradě Potštejn 
| od 19.30 do 23.30 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, hudeb-
ní program / festival

Prohlídky od 20.30, 21.30 a 22.30.

Netradiční hrané prohlídky na téma: „Šlechta českých zemí 
v evropské diplomacii“. Do historie vás přenesou divadelníci 
místní OCHOTNICKO-ČTENÁŘSKÉ BESEDY ORLICE za 
stylového doprovodu žesťového kvartetu PARDUBIČTÍ PO-
ZOUNÉŘI.

Vstupné: plné 100 Kč, snížené 50 Kč

Prohlídky doporučujeme rezervovat předem 
na tel. 734 489 277.

Akce proběhne za každého počasí.

zámek Ratibořice
www. zamek-ratiborice.cz

Hradozámecká noc 2018 – Přijďte „zažít“ 
romantický večerní zámek na konci prázdnin! 
| od 19.20 do 22.30 hodin
oživlé památky

Zámek si můžete prohlédnout volně, bez doprovodu prů-
vodce. Během procházky zámeckými salóny se budete moci 
potěšit bohatou květinovou výzdobou a živou hudbou. Na 
závěr můžete posedět v zámecké hale u šálku čaje nebo 
černé kávy.

Vstupné: jednotné 70 Kč

Na cestu z parkoviště a zpět doporučujeme vzít s sebou 
kapesní svítilnu. 

https://www.zamek-ratiborice.cz/cs/akce/22392-hradozamec-
ka-noc-2018-v-ratiboricich

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

Hradozámecká noc v Národním hřebčíně 
Kladruby nad Labem | od 18 do 22 hodin
speciální kostýmované prohlídky, hudební program / fes-
tival, smyslů-plné hry a kvízy

V rámci Hradozámecké noci v Národním hřebčíně Kladruby 
se můžete od 18 hodin těšit na koncert UniusTrio, který 
proběhne v kostele sv. Václava a Leopolda. Od 19 do 21 
hodin budou pro návštěvníky připraveny netradiční prohlíd-
ky zámku. Na zámek totiž dorazí císařovna Alžběta zvaná 
Sissi, která se rozhodla na svém zámku strávit několik dní. 
Po celou dobu prohlídek bude pro nejmenší návštěvníky při-
praven bohatý program plný her a kvízů.

Program Hradozámecká noc:

18 hodin UniusTrio – koncert v kostele sv. Václava a Leopolda

19–21 hodin Jak se žilo zámeckým sloužícím? (smyslů-plné 
hry a kvízy)
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19–22 hodin Netradiční prohlídky zámku: Co všechno se 
může seběhnout, když se císařovna Alžběta zvaná Sissi roz-
hodne strávit několik dní na svém zámku v Kladrubech? 

Vstupné: plné 90 Kč, snížené 60 Kč

Rezervace vstupenek je možná telefonicky

http://www.nhkladruby.cz/kalendar-akci-2018

hrad Kunětická hora
www.hrad-kunetickahora.cz

Hradozámecká noc na Kunětické hoře 
s lampionovým průvodem | od 20 do 23 hodin
netradiční prohlídka

Hradozámeckou noc na Kunětické hoře zahájíme v sobotu 
25. srpna lampionovým průvodem z podhradí k paláci, sraz 
účastníků ve 20 hodin na hradním parkovišti, lampiony 
určitě s sebou! Děti nám pomohou rozsvítit hrad a pak už 
budou následovat večerní prohlídky zpestřené o doprovod-
ný program. 

https://www.hrad-kunetickahora.cz/cs/akce/31525-hradoza-
mecka-noc-na-kuneticke-hore-s-lampionovym-pruvodem

zámek Litomyšl
www.zamek-litomysl.cz

Hradozámecká noc 2018 | od 15 do 24 hodin
netradiční prohlídka

Celodenní prohlídky s historickou hudbou a tancem; večerní 
prohlídky zámku a výstavy Krása (v) kostýmu. Nejkrásnější 
operní kostýmy z Národního divadla. 

Nový zámek u Lanškrouna
www.novyzamek.cz

Prohlídka při svíčkách a návštěva 
pohádkových postav | od 19 do 24 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, 
fi reshow

Od 19 hodin průběžné prohlídky při osvětlení svíčkami věže 
i sklepení, kostýmovaný průvodce, venku hry pro děti 
s pohádkovými postavami.

V případě zájmu možno vyslechnout čtenou pohádku 
o zámeckých skřítcích.

21 hodin / Objeví se Bílá paní a projde se po svém panství
22 hodin / Fireshow.

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč

Prohlídka je možná do 24 hodin, celovečerní občerstvení 
zajištěno.

KRAJ VYSOČINA
zámek Náměšť nad Oslavou
www.zamek-namest.cz

Hradozámecká noc v Náměšti nad Oslavou – 
Vidíme nekonečno
Rok československých osmiček 
| od 18 do 22 hodin
speciální kostýmované prohlídky, tématická výstava

Ležatá osmička už není „in“, letos jsou módní stojaté osmič-
ky. Ať žije rok československých osmiček! Tato výročí připo-
menou kostýmované hrané prohlídky náměšťského zámku 
u příležitosti výstavy Zámek v Náměšti za první republiky.

Vstupné: plné 100 Kč, snížené 60 Kč

Prohlídky v každou celou hodinu: 18, 19, 20, 21 a 22 hodin

https://www.zamek-namest.cz/cs/akce/23030-hradozamec-
ka-noc-v-namesti-nad-oslavou-netradicni-vecerni-prohlidky-
zamku

hrad Orlík nad Humpolcem
Hradozámecká noc na Orlíku
| od 20.30 do 22.45 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, diva-
delní vystoupení (mimo prohlídky)

V noční tmě vypadá zřícenina hradu úplně jinak. Noční pro-
hlídky hradu Orlík nad Humpolcem se živými obrazy ze ži-
vota na středověkém hradě začínají ve 20.30, 21.15 a 22 ho-
din.  Stanete se přímo účastníky příběhu, který začne před 
hradní bránou a skončí v nejhlubším sklepení.

Vstupné: jednotné 50 Kč

Rezervace vstupenek je nutná

hrad Roštejn
www.hrad-rostejn.cz

Sovy a jazz na hradě 
| od 15 do 22 hodin
noční prohlídky, hudební program / festival, přednášky

Hradozámecká noc na Roštejně začne již v odpoledních 
hodinách pásmy jazzové hudby na předhradí. Bude tak 
alespoň v menším rozměru navázáno na slavnou tradici 
Jazzu na hradě. Ve večerních hodinách bude přístupná nová 
expozice věnovaná přírodě, lovectví a myslivosti, nasvícená 
hradní kaple a i některé běžně nepřístupné prostory – např. 
jeden z nově upravených sklepů. Součástí programu bude 
také povídání o sovách, které v té době budou nejnovějšími 
obyvateli hradu a jakýmsi lákadlem nejen na návštěvu části 
nové expozice s názvem Noční les. 

Vstupné: jednotné 60 Kč

Vstupenky k zakoupení na podkladně hradu

zámek Telč
www.zamek-telc.eu

Hradozámecká noc s fi lmovými pohádkami
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kostel sv. Víta v Zahrádce
www.zahradka.euweb.cz

Hradozámecká noc v Zahrádce
| od 18 do 22 hodin
speciální kostýmované prohlídky, hudební program / fes-
tival, dílny a workshopy

18 a 19 hodin / Kostýmované prohlídky kostela a bývalého 
zahrádeckého náměstí

18–20 hodin / Tvořivé dílny pro všechny generace

20 hodin / Kytarové vystoupení skupiny Mokré kytary 
z Humpolce – multižánrové hudební pásmo

21 hodin / Noční prohlídka kostela

21.45 / Ohňové překvapení 

Vstupné: dobrovolné

Rezervace není potřebná.

http://www.zahradka.euweb.cz/zahradka.htm

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
hrad Bítov
www.hrad-bitov.cz

Nočním hradem s pivovarem, aneb Tajemství 
staré bambitky
| od 19 do 23.30 hodin
noční prohlídky pivovaru, mučírny, zahrady, vystoupení 
kejklířů (mimo prohlídky), občerstvení, letní kino, ochut-
návka místního piva, promítání pohádky natáčené na 
hradě staré bambitky

Návštěvníky čeká prohlídka hradního pivovaru v nočních 
hodinách spojená s ochutnávkou 0,5 l piva Tesák v ceně 
vstupného, bez průvodce, promítání pohádky Tajemství 
staré bambitky na hlavním nádvoří, prohlídka hladomorny 
a mučírny za svitu loučí, prohlídka kaple a hradní zahrady 
bez průvodce. Setkání dětí s bílou paní a rozdávání dárků.  
Vystoupení kejklíře Jonáše a zakončení ohňovou show.

Vstupné: plné 190 Kč, snížené 140 Kč

https://www.hrad-bitov.cz/cs/akce/32470-hradozamecka-noc
-na-bitove-nocnim-hradem-s-pivovarem-aneb-tajemstvi-sta-
re-bambitky

zámek Bučovice
www.zamek-bucovice.cz

Hradozámecká noc na zámku Bučovice – 
Kouzlo večerního zámku | od 18 do 22 hodin
noční prohlídky

Netradiční noční prohlídky repezentačních sálů zámku 
a nové expozice Moravský aristokrat v labyrintu světa.

Vstupné: plné 100 Kč, snížené 70 Kč

https://www.zamek-bucovice.cz/cs/akce/23462-kouzlo-vecer-
niho-zamku-hradozamecka-noc-na-zamku-bucovice

Jurkovičova vila
www.moravska-galerie.cz

Hradozámecká noc v Jurkovičově vile 
| od 18 do 22 hodin
noční prohlídky, hudební program / festival, tématická 
výstava, sportovní aktivita

Přijďte se přesvědčit, nakolik se podařilo Studiu A1 „vlézt 
do hlavy“ Dušana Jurkoviče! Jejich výstava V kůži Dušana 
Jurkoviče odkazující svým názvem na fi lm s Johnem Mal-
kovichem, poukazuje zdůrazněním některých nesourodých 
prvků a méně známých poloh na určité drobné detaily 
z Jurkovičova života. Touto introspektivní výstavou motivo-
vanou letošním 150. výročím narození architekta Jurkoviče, 
vás provede v 19 h a 20 h kurátor Rostislav Koryčánek. 
V 18 h, 18.30 h, 21 h a 21.30 h se můžete účastnit komento-
vaných prohlídek Jurkovičovy vily. Na zahradě vás pak čeká 
sportovně laděná aktivita, rovněž inspirovaná výstavou, a to 
za doprovodu svižných rytmů.

Vstupné: jednotné 50 Kč

Občerstvení bude z kuchyně místní restaurace Rosničky.

Na komentované prohlídky doporučujeme vzhledem 
k omezené kapacitě rezervaci předem na e-mailu 
pokljv@moravska-galerie.cz.

vila Löw-Beer v Brně
www.vilalowbeer.cz

Hradozámecká noc ve vile Löw-Beer
| od 18 do 24 hodin
noční prohlídky, hudební program / festival

Přijďte si užít speciální noční prohlídky vily a dva koncerty 
v zahradě. Komentované prohlídky, při nichž se podíváte 
i na půdu, se konají v 18, 18.30, 22, 22.20, 22.40, 23 a 23.30. 
Hudební program v okouzlující atmosféře zahrady začíná 
v 19 hodin pořádnou náloží rock’n’rollu v podání kapely The 
6 Fireballs. Poté přijde na řadu folk – vystoupí trio písničká-
řů (Jiří Vondrák, Tolek Muracki, Alex Kudryavtsev), kteří 
společně připomenou dílo legendárního básníka a hudební-
ka Bulata Okudžavy.

Vstupné: koncert 200 Kč, prohlídka vily 80 Kč

Rezervace vstupenek je možná

http://www.vilalowbeer.cz/cz/432-hradozamecka-noc-
2018-poradny-rock-n-roll-i-folkove-hity

zámek Lysice
www.zamek-lysice.cz

Hradozámecká noc na lysickém zámku – 
Cesta kolem světa | od 19.15 do 23 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, diva-
delní vystoupení (mimo prohlídky), ohňostroj, tématická 
výstava

Setkání s fregatním kapitánem a jeho příběhem, ohněm, 
divadlem i šermem.

Vstupné: dospělí 150 Kč, snížené 110 Kč

https://www.zamek-lysice.cz/cs/akce/12538-hradozamecka-
noc-na-lysickem-zamku
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zámek Rájec nad Svitavou
www.zamekrajec.cz

Hradozámecká noc zámku Rájec nad Svitavou –
Netradiční prohlídka s koncertem africké hudby 
| od 20 do 22 hodin
noční prohlídky, dobová kuchyně / občerstvení

Prohlídky zámku v kostýmech s programem a zakončené 
koncertem Watu-Watu.

Vstupné: plné 120 Kč, snížené 80 Kč

https://www.zamekrajec.cz/cs/akce/36556-hradozamecka-
noc-na-statnim-zamku-rajec-nad-svitavou

vila Stiassni
www.vilastiassni.cz

Zpět v čase, aneb vítejte ve vládní vile!
| od 19 do 22 hodin
noční prohlídky, prohlídky běžně nepřístupných prostor, 
tématická výstava

Hradozámecká noc –  je ve vile Stiassni věnována její dlouhé 
historii coby vládní vily, domu připraveného pohostit i ty 
nejvýznamnější hosty. Návštěvníky čekají speciální prohlídky, 
které poodhalí nejedno tajemství vládní vily. V jídelně bude 
prostřeno tak, jak tomu bylo při návštěvě prezidenta Beneše, 
včetně přesného zasedacího pořádku. Přístupná bude rovněž 
výstava mapující slavné osobnosti, jenž vila hostila. Pouze 
během HZnoci bude součástí výstavy unikátní dokument 
natočený s pamětnicí vládní vily. Dobovou atmosféru navodí 
doprovodný program v zahradě vily ve stylu 60. let.

Vstupné plné 190 Kč (prohlídka vily + zahrada + výstava), 
30 Kč (zahrada + výstava), snížené 130 Kč (Prohlídka vily 
+ zahrada + výstava), 30 Kč (zahrada + výstava)

https://www.vila-stiassni.cz/cs/akce/32240-hradozamecka-
noc-ve-vile-stiassni

Vila Tugendhat
Brněnská vilová noc | od 18 do 21.30 hodin
noční prohlídky, hudební program / festival
Celovečerní program v unikátním prostředí brněnské pa-
mátky UNESCO je součástí širší spolupráce s dalšími vila-
mi, které společně tvoří tzv. Brněnské vilové kvarteto. Ve 
vile Tugendhat zahájí program v 18 hodin koncert hudební 
skupiny Zrní v zahradě objektu, který následně od 19 hodin 
doplní komentované prohlídky vily Tugendhat ve zkrácené, 
30 minutové variantě.

Vstupné: plné 300 Kč

Možnost rezervace lístku, prodej vstupenek online na strán-
kách www.tugendhat.eu.

zámek Vranov nad Dyjí
www.zamek-vranov.cz

Hradozámecká noc ve Vranově nad Dyjí
| od 20 do 22 hodin
netradiční prohlídka

Přijďte do zámku v noci! Nenechte si ujít jedinečnou pro-
cházku potemnělým vranovským zámkem za svitu lamp, 

světel a svící. Připravena je volná prohlídka bez průvodce, 
při které máte možnost ve večerní atmosféře navštívít ne-
jen salony prvního patra, ale i barokní sál předků a zámec-
kou kapli.

Vhodné i pro rodiny s menšími dětmi.

Vstupné: plné 190 Kč, snížené 130 Kč

OLOMOUCKÝ KRAJ
hrad Bouzov
www.hrad-bouzov.cz

Hradozámecká noc na Bouzově s festivalem 
Hrady CZ | od 18 do 20 hodin
večerní prohlídky

Netradiční večerní prohlídky Bouzova.

Vstupné: plné 150 Kč, snížené 110 Kč

https://www.hrad-bouzov.cz/cs/akce/34164-hradozamecka-
noc-na-bouzove

zámek Čechy pod Kosířem
www.zamekcechy.cz

Zámecký ples ve stylu první republiky
| od 19 do 24 hodin
hudební program / festival, dobová vystoupení (mimo 
prohlídky), ples

Open-air ples ve stylu první republiky se odehraje 
v krásném prostoru před oranžérií zámku Čechy pod Ko-
sířem. Správnou atmosféru před začátkem akce zajistí 
koncert písní Jana Masaryka a dalších skladatelů 30. 
v prostorách Velkého sálu zámku. Samotný ples má bohatý 
doprovodný program, jehož vrcholem bude módní přehlídka 
originálních šatů prvorepublikových fi lmových hvězd. K tan-
ci zahraje osmnáctičlenný orchestr hudbu 30. a 40. let.

Vstupné: jednotné 350 Kč

Možnost rezervace lístku, rezervace na rezervacecpk@
seznam.cz nebo na tel. čísle 773784110

zámek Náměšť na Hané
www.zamek.namestnahane.cz

Z pohádky do pohádky na zámku  
v Náměšti na Hané | od 17 do 22 hodin
speciální kostýmované prohlídky

Každou půlhodinu vychází prohlídka zámku s průvodcem, 
který zavede návštěvníky do říše pohádek. V zámeckých 
komnatách a ve sklepě se odehrají pohádky nejen pro děti, 
ale i pro jejich doprovod. Krásné kostýmy a dobré herecké 
výkony je to, co Vás určitě na těchto prohlídkách zaujme.

Vstupné: plné 120 Kč, snížené 60 Kč, děti do 3 let zdarma

Rezervace vstupenek je nutná
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hrad Šternberk
www.hrad-sternberk.cz

Hradozámecká noc na hradě Šternberk  
| od 18 do 22 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, dopro-
vodná vystoupení na nádvoří hradu - ohňové a žonglér-
ské vystoupení, dobová kuchyně 

Hradem budou provázet průvodci oblečení v historických 
kostýmech! Jejich výklad bude rozšířen o zajímavosti z ob-
lasti módy, stolování a života šlechty i poddaných v stře-
dověku.  Začátky jednotlivých prohlídek budou v 18, 19, 20 
a 21 hodin.  Prohlídky doplní program na nádvoří hradu, kde 
se návštěvníci mohou těšit na dvě žonglérské a ohňové vy-
stoupení v podání Cirkusu Levitare.

Vstupné: plné 180 Kč, snížené 130 Kč

zámek Velké Losiny
www.zamek-losiny.cz

Letní benátský karneval – Taneční večer 
na nádvoří zámku | od 19.30 do 1 hodiny
taneční večer – karneval s živou hudbou s doplňkovým 
programem

Na zámku Velké Losiny zažijete letní benátský karneval 
s živou hudbou, občerstvením a noční prohlídkou márnice. 
V rámci večera zahraje k poslechu a tanci hudební skupina 
Cantus.

Vstupné: plné 150 Kč, snížené 110 Kč

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
zámek v Bruntále
www.mubr.cz

Tiskařské řemeslo na zámku
| od 20 do 23 hodin
noční prohlídky, dílny a workshopy

Probíhat budou netradiční prohlídky. Program bude 
zaměřený na zpřístupnění neznámých grafi ckých listů 
ve sbírkách zámku v Bruntále. Součástí programu bude 
možnost vyzkoušet si tisk na historických tiskařských stro-
jích. K vidění bude i dřevěný historický lis a scriptorium, 
včetně materiálů k psaní.

Vstupné: plné 100 Kč, snížené 50 Kč

zámek Fryštát v Karviné
www.zamek-frystat.cz

Hradozámecká noc na zámku Fryštát 
| od 20 do 24 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, pro-
hlídky běžně nepřístupných prostor, divadelní vystoupe-
ní (mimo prohlídky), noční kočárové projížďky

Poslední prázdninovou sobotu se budou moci návštěvníci 
zámku Fryštát podívat na venkovní divadelní představení 
Don Quijote de la Mancha, zúčastnit se nočních kostýmo-
vaných prohlídek, nočních speciálních prohlídek zámkem 

a kostelem, projet se kočárem nebo si zakoupit svíticí drinky.

Vstupné: plné 120 Kč, senioři 80 Kč, snížené vstupné (senio-
ři) 80 Kč, snížené vstupné (děti do 15 let, studenti, držitelé 
průkazu ZTP, ZTP/P) 60 Kč, děti do 6 let zdarma

Rezervace vstupenek je možná v předprodeji.

https://www.zamek-frystat.cz/index.php/akce/; měsíc před 
akcí pak ještě konkrétněji v aktualitách webu

zámek Hradec nad Moravicí
www.zamek-hradec.cz

Hradozámecká noc v Hradci nad Moravicí 
| od 18 do 23 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, hudeb-
ní program / festival, tématická výstava, letní kino

Kostýmované prohlídky s hudebním doprovodem. Před-
stavení historického polyfonu. Vystoupení Hradeckého or-
chestru 18–20 hodin – dobové melodie.

Vstupné: jednotné 130 Kč

https://www.zamek-hradec.cz/cs/akce/31696-hradozamecka-
noc-v-hradci-nad-moravici

zámek Kunín
www.muzeumnj.cz/zamek-kunin

Hradozámecká noc na zámku Kunín 
| od 19 do 24 hodin
noční prohlídky, speciální kostýmované prohlídky, 
hudební program / festival, divadelní vystoupení (mimo 
prohlídky), přednášky, tématická výstava, dobová 
kuchyně / občerstvení, letní kino

Netradiční večerní a noční prohlídky s dětskými a kostýmo-
vanými průvodci a přijetí samotnou hraběnkou Walburgou. 
Bílá paní - pohádka v podání divadla Odřivous. Výstavy pod 
fantaskními komíny zámku, projekce dokumentárních fi lmů, 
nekonečný proud barokní hudby v kostele Povýšení svatého 
Kříže.

Vstupné: plné 110 Kč, děti, snížené 70 Kč, rodinné 230 Kč

Rezervace vstupenek je možná

hrad Sovinec
www.hradsovinec.cz

Tajemný hrad Sovinec
| od 20do 23 hodin
noční prohlídky, tajemné jevy na hradě, pozorování 
netopýrů

Zažijte kouzlo tajemného hradu Sovince. Připraveny budou 
netradiční prohlídky hradu s nádechem záhad a tajemna. 
Během prohlídek se střetnete s postavami z historie hradu 
a mnoho dalšího. Také Vás čeká výklad z karet nebo nume-
rologický výklad. Netradiční prohlídky budou pokračovat 
i během sobotního večera, kdy proběhnou i přednášky na 
téma Netopýři, fakta a fámy o těchto stvořeních.

Vstupné: plné 140 Kč, snížené 70 Kč



ZLÍNSKÝ KRAJ
Arcibiskupský zámek a zahrady 
v Kroměříži
www.zamek-kromeriz.cz

Hradozámecká noc na Arcibiskupském zámku
| od 16 do 22 hodin
speciální kostýmovaný program, hudební program/ festi-
val, dílny a workshopy, dobová kuchyně / občerstvení

Na programu je  slavnostní koncert Moravských komorních 
sólistů ve Sněmovním sále, prohlídky výstav k tématu vý-
ročí ústavodárného říšského sněmu, edukační a zážitkové 
programy.

Vstupné: plné 400 Kč, snížené 300 Kč

https://www.zamek-kromeriz.cz/cs/akce/36235-hradozamec-
ka-noc-v-arcibiskupskem-zamku-v-kromerizi

hrad Buchlov
www.hrad-buchlov.cz

Hradozámecká noc na Buchlově 
s večerní vyhlídkou do kraje
| od 19 do 20.30 hodin
noční prohlídky, hudební program / festival

Hudební vystoupení v tanečním sále a noční vyhlídka 
z věže.

Vstupné: plné 80 Kč, snížené 50 Kč

zámek Buchlovice
www.zamek-buchlovice.cz

Hradozámecká noc na zámku – Dáma v sedle
| od 20do 24 hodin
hudební program/ festival, divadelní vystoupení 
(mimo prohlídky), projekce historických fotografi í zámku 
na velkoplošném plátně

Dáma v sedle, projekce fotografi í, hudební produkce, kou-
zelnická show pro děti a na závěr překvapení.

Vstupné: plné 200 Kč, snížené 150 Kč

mediální partneři

www |      hradozameckanoc.cz

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

Změna programu vyhrazena


