
 

 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA  
Nález středověké nástěnné malby na zámku Kunštát a nová stálá 
expozice na zámku v Bučovicích jsou hlavními taháky sezóny    

Kunštát, 9. 3. 2017 

 
Státní hrady a zámky spravované Národním památkovým ústavem (NPÚ) vstupují do nové sezóny, 
která bude v duchu renesance. Rok renesanční šlechty je dalším tématem ze série dlouhodobého 
projektu „Po stopách šlechtických rodů“, kterým si připomínáme nejvýznamnější aristokratické 
rody, vytvářející po staletí dějiny našeho státu. Vrcholem roku bude otevření nové stálé expozice 
na zámku v Bučovicích. Na novou výběrovou trasu, jejíž součástí bude možnost zhlédnout unikátní 
nález středověké nástěnné malby, se mohou těšit návštěvníci zámku Kunštát.  
 
Po minulých úspěšných ročnících jako byl Rožmberský či Pernštejnský rok, Rok francouzské kultury 
nebo Rok pánů z Kunštátu se letos věnujeme renesanci a na více než 30 památkách ve správě NPÚ se 
připravují kulturní akce, doprovodné programy, koncerty, módní přehlídky a další. Na otevření nové 
prohlídkové trasy „Moravský aristokrat v labyrintu světa“ se můžete těšit od konce června na zámku 
v Bučovicích.  Připravujeme vydání brožury o renesančních památkách ve správě NPÚ, mapu 
renesančních objektů a další materiály s motivy renesance. Na podzim bude vydána velká 
reprezentativní publikace Renesanční hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu. 
 
K mimořádnému objevu došlo na zámku Kunštát. Již stavebně historický průzkum v roce 2015 
signalizoval neobyčejný nález v jedné z místností nynějšího třetího nadzemního podlaží západního 
křídla zámku, jež v sobě skrývá středověké zdivo druhého patra hradního paláce. Sondážním 
průzkumem v rozích místnosti byly odhaleny odsekané kamenné koutové konzoly a náběhy 
klenebních žeber, což bylo primárním identifikátorem kdysi honosného gotického prostoru. Na 
prvotní sondážní průzkum navázal restaurátorský stratigrafický průzkum, který v sondách pod 
mladšími omítkovými vrstvami odhalil středověkou nástěnnou figurální výmalbu, načež bylo 
přistoupeno k celoplošnému odkryvu předmětné malby, jejíž nález je bezpochyby jedním 
z nejvýznamnějších počinů v rámci středověkých profánních staveb českých zemí v posledních 
desetiletích, kdy rozsah původního ikonografického programu i míra zachování nám dovoluje 
konstatovat jeho jedinečnost a důležitost v kontextu hradní architektury, respektive gotické nástěnné 
malby. To vyústilo na počátku roku 2016 k zahájení prací na celkové památkové obnově předmětné 
místnosti, která byla komplexně dokončené v prosinci 2016. Jedinečnost malby – výpravný cyklus se 
světskou rytířskou tematikou podtrhuje i její datace do první poloviny 14. století. 

 

Od června 2017 bude místnost „vrcholem“ nové výběrové prohlídkové trasy „Hrad“, která 
návštěvníky seznámí s nejstarším stavebním a majetkoprávním vývojem kunštátského zámku, mimo 

jiné i s akcentem na prezentaci metod a výsledků prohloubeného stavebně historického průzkumu. 

 
 
 
      
 
 



 

 

 
Obnova památek, restaurování a příprava projektů do evropských fondů 
Začátkem února byla na hradě Pernštejně slavnostně zahájena obnova pernštejnských zahrad. 
Projekt se zabývá kompletní obnovou hradního areálu a s přispěním evropských peněz se areál vrátí 
do své vrcholné podoby z doby před dvěma sty lety, kdy patřil mezi patnáct nejvýznamnějších zahrad 
na Moravě a ve Slezsku.  Obnovou se zdánlivě pustý svahu u hradu změní v mimořádné dílo 
zahradního umění. V letošním roce by mělo být dokončeno i restaurování interiérů osmi místností 
minaretu s orientální výzdobou v Lednici a jejich zpřístupnění po dlouhých letech.  
 
 
 
Termíny zahájení sezóny 2017 na jednotlivých památkách: 
Státní hrad Bítov  1. dubna  
Státní zámek Bučovice 1. dubna  
Státní zámek Kunštát 1. dubna  
Státní zámek Lednice 1. února 
Státní zámek Lysice 1. dubna 
Státní zámek Milotice 1. dubna  
Státní hrad Pernštejn 1. dubna   
Státní zámek Rájec nad Svitavou 1. dubna   
Státní zámek Uherčice 3. června 
Státní zámek Valtice 1. dubna    
Státní hrad Veveří 1. dubna   
Státní hrad Vranov nad Dyjí 1. dubna 
 
 
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži  

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži je jedním ze čtyř pracovišť 
zabývajících se správou objektů v péči Národního památkového ústavu. NPÚ je největší příspěvková 
organizace Ministerstva kultury ČR a z pověření státu spravuje a veřejnosti zpřístupňuje více než sto 
nemovitých památek. V rámci zpřístupněných objektů pečuje také o přibližně tři čtvrtě milionu 
sbírkových předmětů a též o typické součásti zámeckých i hradních areálů: historické zahrady a 
parky.  
NPÚ, územní památková správa v Kroměříži spravuje celkem 24 památkových objektů v rámci čtyř 
krajů:  
Jihomoravský kraj – Státní hrad Bítov, Státní zámek Bučovice, Státní zámek Kunštát, Státní zámek 
Lednice, Státní zámek Lysice, Státní zámek Milotice, Státní hrad Pernštejn, Státní zámek Rájec nad 
Svitavou, Státní zámek Uherčice, Státní zámek Valtice, Státní hrad Veveří, Státní zámek Vranov nad 
Dyjí  
Zlínský kraj – Státní hrad Buchlov, Státní zámek Buchlovice, Arcibiskupský zámek v Kroměříži, Státní 
zámek Vizovice  

Olomoucký kraj – Státní hrad Bouzov, Státní zámek Jánský Vrch, Soubor lidové architektury 
v Příkazích, Státní zámek Velké Losiny 
Moravskoslezský kraj – Důl Michal, Státní zámek Hradec nad Moravicí, Státní zámek Raduň 
Další informace najdete na www.npu.cz. 
 

 

 

 



 

 

Informace k památkovým objektům: 

Státní hrad Bítov, Jan Binder, kastelán, 728 779 105, binder.jan@npu.cz,  http://www.hradbitov.cz/ 

Státní zámek Bučovice, Bc. Jana Burianková, kastelánka, 724 095 281, buriankova.jana@npu.cz,  
http://www.zamek-bucovice.cz/ 

Státní zámek Kunštát, Bc. Radim Štěpán, kastelán, 602 343 337, stepan.radim@npu.cz , http://www.zamek-
kunstat.cz/ 

Státní zámek Lednice, Ivana Holásková, kastelánka, 602 550 587, holaskova.ivana@npu.cz, http://www.zamek-
lednice.com/ 

Státní zámek Lysice, Bc. Martina Rudolfová, kastelánka, 606 373 553, lysice@npu.cz, 
rudolfova.martina@npu.cz,  http://www.zameklysice.cz/ 

Státní zámek Milotice, Mgr. Evžen Boček, kastelán, 724 663 501, bocek.evzen@npu.cz,  
http://www.zamekmilotice.cz/ 

Státní hrad Pernštejn, Mgr. Zdeněk Škrabal, kastelán, 721 230 076, skrabal.zdenek@npu.cz, http://www.hrad-
pernstejn.eu/ 

Státní zámek Rájec nad Svitavou, Jana Kopecká, kastelánka, 723 398 968, kopecka.jana@npu.cz, 
http://www.zamekrajec.cz/ 

Státní zámek Uherčice, Eva Štěpánová, kastelánka, 607 650 192, stepanova.eva@npu.cz, http://www.zamek-
uhercice.cz/ 

Státní zámek Valtice, PhDr. Richard Svoboda, MBA, kastelán, 604 600 606, svoboda.richard@npu.cz, 
http://www.zamek-valtice.cz/ 
 
Státní hrad Veveří, Mgr. Lenka Florková, kastelánka, 724 703 429, florkova.lenka@npu.cz, 
http://www.veveri.cz/ 

Státní zámek Vranov nad Dyjí, Bc. Radek Ryšavý, kastelán, 775 882 294, rysavy.radek@npu.cz,  
http://www.zamek-vranov.cz/, http:/www.novy-hradek.eu/ 

 
Kontakty a informace: 
 
Ing. Jan Slezák, ředitel NPÚ ÚPS v Kroměříži, 573 301 410, 724 663 522, slezak.jan@npu.cz 
  
Mgr. Dagmar Šnajdarová, pracovník PR  NPÚ ÚPS Kroměříž, 573 301 435, 725 308 460, 
snajdarova.dagmar@npu.cz 

 


