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DUBEN

1. 4.–31. 10.
zámek Český Krumlov
Střípky z diplomatických cest
výstava s multimediální prezentací připomene 
diplomatické aktivity jednotlivých majitelů 
českokrumlovského panství z rodu Eggenbergů  
a Schwarzenbergů

1. 4.–31. 10.
hrad Litice
Jiří z Poděbrad, obratný politik a diplomat
doplnění prohlídkové trasy o informační panely  
a multimediální prezentaci

1. 4. 
zámek Třeboň
Hudba na dvoře posledních Rožmberků
koncert dobové hudby

ŠLECHTA ČESKÝCH ZEMÍ 
V EVROPSKÉ DIPLOMACII 2018

Šlechta českých zemí v evropské diplomacii je dalším 

tématem, kterým v roce 2018 Národní památkový ústav 

pokračuje v úspěšném dlouhodobém projektu Po stopách 

šlechtických rodů. 

Rok šlechtické diplomacie symbolicky zahájí 22. března 

úvodní prezentace v pražském Černínském paláci, někdejší 

rezidenci diplomaticky aktivního rodu Černínů a současném 

sídle Ministerstva zahraničních věcí České republiky.  

Ve druhé polovině dubna proběhne evropské zahájení 

v Bruselu, dějišti významných historických diplomatických 

událostí a centru současné evropské diplomacie. Vyvrcholením 

projektu bude otevření nové expozice na zámku v Jindřichově 

Hradci s názvem Dokonalý diplomat. Černínové – vyslanci, 

cestovatelé a sběratelé 21. července tohoto roku. Centrem 

diplomatických aktivit se stane někdejší reprezentativní letní 

sídlo kancléře Metternicha zámek Kynžvart, který se stane  

i hlavním hostitelem Hradozámecké noci 25. srpna. Pro dětské 

návštěvníky jsou připraveny interaktivní prohlídky, edukační 

programy a pracovní listy na zámcích Jindřichův Hradec, 

Mnichovo Hradiště, Sychrov či Telč a na hradě Rožmberk. 

Pomyslnou tečku za rokem šlechtické diplomacie udělá 

výpravná kniha s názvem Šlechta českých zemí v evropské 

diplomacii, která vyjde v prosinci 2018.

 

Další kulturní akce, výstavy, přednášky a speciální prohlídky, 

jejichž přehled naleznete v této brožuře, připravuje více než 

čtyřicet vybraných památkových objektů ve správě NPÚ. 

Proto se vydejte za příběhy více či méně známých osobností 

z řad šlechty Českých zemí, které se svým diplomatickým 

uměním nesmazatelně vepsaly do evropské kulturní historie. 

1.
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21. 4.
zámek Sychrov
Obrazy a hudba
komponovaný večer připomene osobnost diplomata 
Ludvíka René Rohana, kardinála ze Štrasburku, v kontextu 
dobové hudby

21.–22. 4.; 15. 9.  
(ve vybraných termínech také během července a srpna)
hrad Šternberk
Cesta tam a zase zpátky: Příběhy diplomatů  
na Šternberku
speciální prohlídky

24. 4. 
hrad a zámek Frýdlant 
Jan Václav Gallas,  diplomat ve službách císaře
speciální prohlídka s důrazem na osobnost Jana Václava 
Gallase, významného mecenáše a diplomata působícího  
v Londýně, Haagu, Paříži a Římě se začátkem v 18 hodin

29. 4.
zámek Hradec nad Moravicí
Diplomat Karel Maxmilián Lichnovský
přednáška 

KVĚTEN

1. 5.–30. 9.
SZ Buchlovice
Rodina Leopolda Berchtolda II. na cestách
výstava o cestovatelských aktivitách rodiny Berchtol-
dových v letech 1893–1918, které byly mimo jiné moti-
vovány diplomatickou službou Leopolda II. Berchtolda  
v Paříži a Petrohradě

1. 4.–31. 10.
zámek Hradec nad Moravicí
Životní příběh diplomata Karla Maxmiliána Lichnovského
výstava věnovaná německému diplomatu Karlu 
Maxmiliánu Lichnovskému představí vůbec poprvé 
zajímavé artefakty z jeho pozůstalosti

1. 4.–31. 10.
zámek Zákupy
Zákupy a Orlík, vévoda zákupský
reinstalace tří místností a doplnění prohlídkové trasy 
připomenou osobnost Napoleonova syna Orlíka,  
vévody zákupského

7. 4.–15. 4.
zámek Třeboň
Schwarzenberská diplomacie v okvětí amarylis
výstava květin v rožmberských renesančních interiérech

14.–15. 4.; 15.–16. 9.  
zámek Náchod
Stavební aktivity Piccolominiů
speciální exteriérové prohlídky celým zámeckým areálem 
včetně zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie se 
začátky v 11, 13 a 15 hodin

21. 4. 
zámek Červená Lhota
Vatikán a české země v letech 1914–1918 / Princ  
Johann Schönburg-Hartensteina a jeho působení  
u Apoštolského stolce
přednášku doc. Marka Šmída doplní tematická prohlídka 
zaměřená na působení prince Johanna Schönburg- 
Hartensteina ve službách rakousko-uherského 
diplomatického sboru
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17. 5.
zámek Hradec nad Moravicí
Mechtilde kněžna Lichnovská, čtvrtstoletí  
po boku diplomata
přednáška 

19.–20. 5. 
zámek Kynžvart
Evropa 19. století: Ve spárech nebo v péči  
knížete Metternicha?
série tematických přednášek, které populární formou 
seznámí badatelskou i širokou veřejnost s osudy členů 
šlechtického rodu Metternichů 

26. 5. 
zámek Červená Lhota
Vatikán a Rakousko-Uhersko za I. světové války
přednáška 

ČERVEN

1. 6.–31. 10.
zámek Benešov nad Ploučnicí
Vchynský – diplomat ve službách Valdštejna
výstava v přízemních prostorách Horního zámku 
připomene roli a diplomatické aktivity hraběte Viléma 
Kinského ze Vchynic a Tetova v letech 1630–1634  
při spiknutí Albrechta z Valdštejna proti  
císaři Ferdinandovi II. 

1. 6.–30. 9.
zámek Hluboká
Schwarzenbergové v diplomatických službách
výstava

11.–13. 5.
klášter Kladruby
Vaše Excelence! Windischgrätzové v evropské diplomacii 
speciální prohlídky o působení Windischgrätzů v evropské 
diplomacii doprovodí květinové aranže i „ochutnávka“ 
nového parfému Eleonora, vytvořenému k poctě  
Eleonory Windischgrätz, rozené ze Schwarzenbergu

15. 5.–31. 10.
zámek Lysice
Erwin Dubský diplomat z lysického zámku
doplnění prohlídkové trasy I. o zajímavé artefakty z cest 
diplomata a korvetního kapitána Erwina Dubského, které 
ještě nebyly vystavovány. 
Interiéry nově instalované zámecké kavárny „Dubsky“ na 
nádvoří zámku vyzdobí fotografie z cest Erwina Dubského

15. 5.–28. 10.
hrad Velhartice
Ve službách krále – Buškové z Velhartic  
v evropské diplomacii 14. století
tematická expozice zaměřená na život ve 14. století  
a významné aktivity českých šlechticů Bušků z Velhartic 
ve službách krále a císaře Karla IV. s prezentací 
jednotlivých aspektů ovlivňujících středověkou diplomacii
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2. 6.; 9. 6.; 16. 6.; 23. 6.; 30. 6.; 7. 7.; 14. 7.; 21. 7.; 28. 7.;  
4. 8.; 11. 8.; 18. 8.; 25. 8.
hrad a zámek Horšovský Týn
Jak se co dělá. Diplomat Maxmilián z Trauttmansdorffu 
a uzavření Vestfálského míru
večerní kastelánské prohlídky

9. 6.–31. 10. 
zámek Kynžvart
Císař | církev | rodina.  
Tajemství úspěchu rodu Metternichů
výstava o diplomacii a významných diplomatech  
z řad šlechtického rodu Metternichů

30. 6. 
zámek Jezeří
Jak se žilo…
slavnostní otevření nové expozice s přednáškou Zdeňka 
Hazdry, dobovou módní přehlídkou, koncertem vokálního tria 
Sestry Havelkovy a stylovou kavárnou z doby první republiky  

ČERVENEC

1. 7.–31. 10.
zámek Jezeří
Šlechta ve službách Masarykovy republiky
výstava přiblíží osudy některých příslušníků české šlechty, 
kteří se po vzniku československého státu v roce 1918 
aktivně zapojili do společenské a politické činnosti

1. 7.–31. 8. 
zámek Kratochvíle
Lovecké zábavy a diplomacie za posledních Rožmberků
výstava 

1. 6.–31. 10.
hrad Nové Hrady
Buquoyský palác ve službách diplomacie
výstava přiblíží osudy Buquoyského pražského paláce, 
jenž se ze šlechtického paláce v zemské metropoli 
proměnil ve vyslanectví Francouzské republiky v nově 
vzniklém Československu

1. 6.–30. 9.
klášter Plasy
METTER(M)NICH „...člověk by chtěl obnovit jen zašlou 
slávu, kterou může jen tušit.“ 
výstava o střetu světů evropské diplomacie a klášterní 
zbožnosti v bývalé opatské rezidenci 
Výstavu doprovodí speciální komentované prohlídky  
ve vybraných termínech.

1. 6.–30. 9.
hrad Rožmberk
Buquoyové a umění diplomacie  
v 18. a 19. století –Hyalitová partie aneb „dáma bere 
krále“  
výstava zaměřená na životní osudy tří výrazných osobností 
šlechtického rodu Buquoyů – Jiřího Františka, jeho ženu 
Marii Gabrielu a mladšího bratra Jiřího Františka – Ludvíka 
Arnošta
Pro dětské návštěvníky budou připraveny  
pracovní listy.

1. 6.–31. 10.
zámek Třeboň
Politik a diplomat Petr Vok z Rožmberka
výstava
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20.–21. 7.
zámek Kynžvart
Kynžvart středem Evropy
oživená památka

21. 7.
hrad a zámek Jindřichův Hradec
Dokonalý diplomat. Černínové – vyslanci,  
cestovatelé, sběratelé
otevření nové stálé expozice v Adamově stavení, která 
mapuje diplomatické aktivity příslušníků černínského rodu 
od raného novověku až do první poloviny 20. století

21. 7.
hrad a zámek Jindřichův Hradec
Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje
literárně-hudební pořad, který na pozadí čtyřleté 
kavalírské cesty mladého Heřmana Jakuba Černína  
z Chudenic po jiho- a západoevropských zemích na 
přelomu 70. a 80. let 17. století odkryje pohnutou historii 
vztahu jeho rodičů 

21. 7.; 11. 8.
zámek Krásný Dvůr
Z Istanbulu na Krásný Dvůr
kostýmované noční prohlídky spojené s ochutnávkou 
orientální kuchyně představí první majitele 
krásnodvorského panství z rodu Černínů

21.–22. 7.
hrad Švihov
Návštěva u pana Půty Švihovského
kulturní akce, při níž hrad ožije činnostmi šlechty  
i poddaných konce 15. století, s dílnami řemeslníků, 
lazebnou, hodovní tabulí i dobovými tanci

1. 7.–30. 9.
hrad Švihov
Nejvyšší sudí Půta Švihovský z Rýzmberka
výstava

5.–6. 7.; 4.–5. 8.; 25.–26. 8. 
zámek Duchcov
Giacomo Casanova – intrikán, špion a diplomat
kostýmované prohlídky

6. 7.
zámek Třeboň
Dva bratři aneb Diplomacie v době Rožmberků
dobová hudba s tanci

7. 7.
zámek Mníšek pod Brdy
Vratislavové z Mitrovic na Mníšku, u dvora  
a ve službách císařské diplomacie
celodenní program o historii vojenství v zámecké 
zahradě doplní speciální prohlídky věnované zejména 
osobě Václava Vratislava z Mitrovic, zvaného „Tureček“, 
příběhům, které sepsal, a dalším významným členům 
tohoto rodu

14. 7.–28. 10.
zámek Kozel
Šlechtici – diplomaté – zednáři
výstava

14. 7.; 27. 10. 
zámek Náchod
Ottavio I. Piccolomini, válečník, diplomat i milovník 
umění
večerní tematické prohlídky
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4.–5. 8.
hrad Bouzov
Bouzovský mumraj
hradní slavnost s rytířskými turnaji, jarmarkem a aktivitami 
pro děti

4.–5. 8.
hrad Velhartice
Štíty stříbrného lva – diplomatická jednání Buška  
z Velhartic na velhartickém hradě
kulturní akce přiblíží autentickou atmosféru 
diplomatického setkání středověkého českého šlechtice  
s evropsky významnými politickými aktéry

22.–26. 8.
hrad Rožmberk
Barvy světa
květinové instalace ztvární jednotlivé země či části  
světa s ohledem na původ květin a barvy, které nesou 
další symboliku

27. 7.–5. 8. 
zámek Jaroměřice nad Rokytnou
Kounicové a diplomacie
speciální prohlídky doprovozené květinovými aranžemi 

27. 7.; 25. 8.
zámek Kunštát
Zámek Kunštát – kolébka sjednocené Evropy
mimořádné kastelánské prohlídky představí diplomatické 
aktivity nejenom Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, ale i členů 
rodu říšských hrabat Coudenhove

28. 7.
hrad Grabštejn
Noční prohlídky aneb ze života diplomata  
Jana Václava z Gallasu

SRPEN

od 1. 8.
hrad Bezděz
Šermířská oživení 
šermířská vystoupení připomenou významné osobnosti, 
jež se zapsaly nejenom do dějin diplomacie a politiky,  
ale i do historie tohoto královského hradu, např. Přemysla 
Otakara II., Albrechta z Valdštejna či Karla IV.

1. 8.–31. 10.
hrad Bouzov
Kostkové z Postupic ve službách českých králů
výstava
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ZÁŘÍ

15.–16. 9. 
zámek Hrádek u Nechanic
Harrachové a diplomacie
speciální prohlídky 

15. 9.
SZ Kynžvart
Metternichova diplomacie v praxi: Jean, pošli posly!… 
anebo pošťáka?
přednášku o diplomatické poště, šifrách a poštovní praxi 
v 19. století doplní workshop, během něhož si návštěvníci 
vyzkoušejí psaní kurentem či výrobu úřední listiny s pečetí

ŘÍJEN

1. 10.–31. 10.
České Budějovice, výstavní síň územního odborného 
pracoviště 
Diplomacie a Suverénní řád maltézských rytířů
výstava představí dochované hmotné památky ze sbírek 
hradů a zámků vztahující se k členům Suverénního 
řádu maltézských rytířů a jejich účasti v diplomatických 
službách

28. 10.–15. 12.
Lobkowiczký palác, Praha
Maxmilián Lobkowicz: Diplomat  
ve službách Československa
výstava

25. 8. 
zámek Červená Lhota
Princ Johann Schönburg-Hartenstein a jeho působení  
v diplomatických službách
Hradozámecká noc se speciálními prohlídkami, 
přednáškou a programem pro děti

25. 8.
hrad Grabštejn
Hradozámecká noc na Grabštejně aneb ze života 
diplomata Jana Václava z Gallasu
noční prohlídky

25. 8.
zámek Kynžvart
Diplomatický kongres na Kynžvartu v roce 1840
Hradozámecká noc s koncertem, divadelním představením 
a programem pro děti

25. 8.
zámek Mnichovo Hradiště
Setkání panovníků Sv. Aliance v roce 1833
oživlé noční prohlídky v rámci Hradozámecké noci 

26. 8.–31. 10.
Princ Johann Schönburg-Hartenstein a jeho působení  
v diplomatických službách
výstava
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AKCE PRO DěTI

1. 5.–31. 5. (vždy PO – PÁ)
zámek Sychrov
Diplomaté z rodu Rohanů
edukační prohlídky zámku pro žáky II. stupně ZŠ  
a studenty SŠ se zaměřením na osobnosti diplomatů  
z rodu Rohanů, včetně pracovních listů 

12.–15. 6.
SZ Mnichovo Hradiště
Valdštejnové, baron František Koller a panovníci  
Svaté aliance
vzdělávací program pro žáky II. stupně ZŠ nabídne 
oživenou prohlídku, divadelní představení a tvůrčí ateliér

16. 7.–12. 8. (pouze ÚT, PÁ, SO, NE)   
zámek Telč
Z Itálie do Telče – po stopách kavalíra
dětské prohlídky nabízející nejmenším návštěvníkům 
renesančních interiérů zámku Telč (trasa A) možnost 
aktivně se zapojit a vyzkoušet si dovednosti, které  
musel ovládat mladý šlechtic v 16. století 

Změna programu vyhrazena

SEZNam VyoBRaZENÍ
PRVNí STRaNa oBálKy Heřman Černín z Chudenic (1575–1651), 

SHZ Jindřichův Hradec STRaNa 1 zámek Kynžvart / Klement 

Václav Metternich (1773–1859), SZ Kynžvart /Jan antonín I.  

z Eggenbergu (1610–1649), SHZ Český Krumlov / audienční průvod 

k uvítání perského šáha ve Vídni v roce 1819, SZ Kynžvart STRaNa 4  

Pracovna Klementa Václava Metternicha, SZ Kynžvart / Johanna 

Terezie z Harrachu (1639–1716), SZ Hrádek u Nechanic / hrad  

a zámek Český Krumlov / Kuno Des Fours Walderode (1879–1956), 

SZ Hrubý Rohozec / Eggenberský kočár, 1638, SHZ Český Krumlov 

STRaNy 8–9 Zasedání rady v Benátkách, 17. století, SHZ Jindřichův 

Hradec STRaNa 13 Černínský palác v Praze / Eggenberský kočár, 

1638, detail, SHZ Český Krumlov / Zařízení salonu z Palazzo Venezia 

v Římě, SZ Červená lhota /Ernst von Metternich, okolo 1708,  

SZ Kynžvart / zámek Červená lhota TŘETí STRaNa oBálKy zámek 

Hradec nad Moravicí / Raimund von Stillfried-Ratenicz, Japonská 

dívka, 1875, sbírka Erwina Dubského, SZ lysice / Svatební foto 

Heinricha Coudenhove-Kalergi s Japonkou Mitsuko ajoamovou, 

Tokio, 1895 / Humprecht Jan Černín z Chudenic (1628–1682),  

SZ Manětín / zámek Hluboká 



Šlechta českých zemí v evropské diplomacii 20.

www.npu.cz


