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TISKOVÁ ZPRÁVA 
Nové prohlídkové okruhy, zlevnění vstupného pro děti a speciální program 
během celého roku – památky vstupují do hlavní návštěvnické sezony 2023 
 
Praha 14. března 2023 

 

Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu se  
1. dubna naplno otevřou návštěvníkům. Nabídnou nové prohlídkové trasy a 
množství tematicky zaměřených akcí. Projekt Po stopách šlechtických rodů se 
zaměřuje na rod Harrachů.  
 

„Letošní rok je pro nás významný, Národní památkový ústav si připomíná 20 let od svého 
vzniku a v rámci celoročních oslav připravuje řadu akcí pro odbornou veřejnost i pro 
návštěvníky památek. Jednou z nich je volný vstup pro děti o víkendu 22.–23. dubna a na Den 
dětí 1. června, ale také dokončení náročných obnov významných památek a jejich nové 
prezentace veřejnosti. Věřím, že návštěvníci ocení nejen nové instalace konventu 
v Kladrubech a opatské rezidence v Plasích, ale i moderní návštěvnická centra na hradě 
Karlštejně a zámku v Telči, kde navíc vzniká i zimní prohlídková trasa v podobě zámeckého 
muzea,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková. Kláštery Kladruby a Plasy 
připravují v letošním roce pro návštěvníky i speciální program v souvislosti s 300. výročím 
úmrtí architekta Jana Blažeje Santini-Aichela.  
 
Vstupné na památky ve správě NPÚ se letos nezvyšuje, zůstává stejné jako v loňském roce. 
Naopak pro děti ve věku od 6 do 17 let se cena snižuje. Nově činí 30 procent ze základního 
vstupného. Děti do 6 let mají nadále vstup zdarma.  
 
Nové prohlídkové okruhy  
 
V Klášteře Kladruby u Stříbra skončila největší rekonstrukce v novodobé historii objektu. Do 
dosud nepřístupných prostor starého a nového konventu zavedou návštěvníky dvě nové 
prohlídkové trasy Klášter a Zámek. Představí také unikátní archeologické nálezy. Třetí, 
výběrový okruh Santini, prezentuje klášterní kostel a architekta J. B. Santini-Aichela. Tuto 
významnou osobnost připomene také Klášter Plasy v rámci okruhu Cisterciácký klášter. Díky 
končícímu projektu Obnovy opatské rezidence se mohou návštěvníci v Plasích těšit také na 
nový prohlídkový okruh Zámek Metternichů. 1. dubna se otevře Plaská cisterciácká krajina – 
část stezky, která spojuje cisterciácké kláštery napříč Evropou, je součástí mezinárodního 
projektu, jehož snahou je přidat cisterciáckou krajinu na seznam Evropského kulturního 
dědictví. 
K plnému provozu se po čtyřech letech vrací hrad Kunětická hora. 1. dubna se otevře 
Jurkovičův palác a 5. května obnovený hradní palác, který byl dosud uzavřen.  
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Nové expozice a zázemí nabídne od konce dubna hrad Karlštejn. V suterénu nového 
návštěvnického centra vznikají expozice o vzniku a minulých obnovách hradu a o historii 
vinařství na Karlštejně. Pod nádvořím v nově objevených prostorách bude expozice věnovaná 
kamenickým prvkům. Obnoven bude i suterén Císařského paláce, kde se dokončuje 
multifunkční sál se zázemím.  
Na zámku Valeč se v květnu veřejnosti představí obnovený theatron. V Květné zahradě 
v Kroměříži bude 26. května slavnostně otevřena Kolonáda po obnově. Výročí 25 let od 
zápisu Květné zahrady v Kroměříži na Seznam světového dědictví připomene mezinárodní 
konference Historické zahrady Kroměříž 2023 – památky zahradního umění na seznamu 
světového dědictví, kterou NPÚ spolupořádá s Klubem UNESCO Kroměříž.  
Na zámku Telč od poloviny července přibydou díky projektu obnovy dvě nové prohlídkové 
trasy. Zámecké muzeum podobou rodového šlechtického muzea představí historii zámku a 
jeho majitele a okruh Instalovaný depozitář nabídne nejzajímavější předměty z depozitáře 
zámku.  
Nový návštěvnický okruh zpřístupní ve druhé polovině roku zámek Bečov. Povede interiéry 
napříč všemi podlažími včetně autentických prostor knihovny a kaple.  
 
Po stopách šlechtických rodů 2023: Harrachové – vznešenost zavazuje 
 
13. ročník veřejností oblíbeného projektu Po stopách šlechtických rodů se letos zaměřuje na 
rod Harrachů. Do projektu, který byl slavnostně zahájen v proslulých harrachovských 
sklárnách, se letos zapojilo rekordní množství památek, institucí a organizací nejen z Česka. 
Hlavními objekty za NPÚ jsou zámky Hrádek u Nechanic a Janovice u Rýmařova. Letní lovecké 
sídlo v Hrádku bude zároveň hlavním centrem tradiční Hradozámecké noci, která se 
uskuteční v sobotu 26. srpna na památkách napříč republikou.) 
 
Hrady a zámky v těchto dnech připravují speciální program na Velikonoce. Nabídnou 
tematické prohlídky a kulturní program. Mimořádnými akcemi pro návštěvníky se pak 
objekty ve správě NPÚ zapojí také do Noci kostelů, Víkendu otevřených zahrad, 
Hradozámecké noci, Dnů evropského dědictví a v závěru roku do Hradozámeckého adventu.  
 
Jubilejní 10. ročník cen Patrimonium pro futuro  
 
Národní památkový ústav oceňuje nejlepší počiny v památkové péči. „Památkářské Oskary“ 
získávají projekty záchrany, restaurování, obnovy památek a také ti, kteří se o ně zasloužili.  
Letošní slavnostní vyhlášení 28. listopadu bude opět živě vysílat ČT art z Nové scény 
Národního divadla.  
 
PodCastle 
 
Významné památky, osobnosti památkové péče či architektury představuje každý týden 
podcast NPÚ PodCastle. V letošním roce se zaměří mimo jiné na 20 let Národního 
památkového ústavu a 10 let od vzniku územních památkových správ, které se starají o 
hrady a zámky NPÚ. Představí také obnovené památky, nové trasy a expozice.  
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Národní památkový ústav vznikl 1. ledna 2003 splynutím Státního ústavu památkové péče a Státních 
památkových ústavů působících v krajích. NPÚ se stará a široké veřejnosti zpřístupňuje unikátní soubor státních 
hradů, zámků, zřícenin a dalších památek, jako jsou bývalý hlubinný důl Michal v Ostravě nebo vila Stiassni 
v Brně. Vedle toho je NPÚ výzkumnou organizací. Instituce a její pracovníci jsou zapojeni do řady vědecko-
výzkumných projektů. Jejich výsledky pomáhají při péči o kulturní dědictví České republiky, a to nejen o 
památky svěřené do správy NPÚ, ale také o památky, které jsou v rukou dalších vlastníků.  
 
Národní památkový ústav patří k nejvýznamnějším paměťovým institucím v České republice a je zároveň největší 
příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu 
svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro 
rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů při záchraně a rozvíjení hodnot 
památkového fondu na území ČR, jehož soupis také vede. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých 
předmětů, objektů a území kulturními památkami a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. Pro 
výkon odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. 
Jako vědecká a výzkumná organizace se Národní památkový ústav podílí na mnoha projektech, plní výzkumné 
úkoly, poskytuje odborné vzdělávání v oblasti památkové péče a ročně vydává desítky publikací. Vedle toho 
spravuje více než sto nemovitých památek v majetku státu, z nichž většina je přístupná veřejnosti.  
 

 

Kontakt: 
Blanka Černá, tisková mluvčí NPÚ, tel. +420 257 010 206, +420 724 511 225, cerna.blanka@npu.cz 

http://www.npu.cz/pro-navstevniky/

