
 

 

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ DO ŠKOL 

pokusné ověřování MŠMT 2018/2019 

 

Seznam spolupracujících hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) 

 

 Bečov nad Teplou  

Státní hrad a zámek Bečov 

nám. 5. května 13 

364 64  Bečov nad Teplou 

web: https://www.zamek-becov.cz/cs 

Programy probíhají pouze v období září, říjen, duben, květen, červen. 

 

 Bučovice 

Státní zámek Bučovice 

Zámek 1 

685 01  Bučovice 

web: https://www.zamek-bucovice.cz/cs 

Program pro II. stupeň ZŠ je možné realizovat celoročně.  

 

 Jaroměřice nad Rokytnou (ve výzvě MŠMT nepřesně uvedeno Jaroměřice) 

Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou 

náměstí Míru 1 

675 51  Jaroměřice nad Rokytnou 

web: https://www.zamek-jaromerice.cz/cs 

Programy probíhají pouze v období září, říjen, duben, květen, červen. 

 

 Kunštát 

Státní zámek Kunštát 

Zámecká 1 

679 72  Kunštát 

web: https://www.zamek-kunstat.cz/cs 

Programy probíhají pouze v období září, říjen, duben, květen, červen. 

 

 Kynžvart 

Státní zámek Kynžvart 

354 91  Lázně Kynžvart 

web: https://www.zamek-kynzvart.eu/cs 

Program v zámeckém parku probíhá v období září, říjen, duben, květen, červen. Program v interiéru 

zámku je možné realizovat i v jiných měsících.  
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 Litice 

Státní hrad Litice            

Litice nad Orlicí  

564 01  Žamberk 

web: https://www.hrad-litice.cz/cs 

Programy probíhají pouze v období září, říjen, duben, květen, červen. 

 

 Třeboň 

Státní zámek Třeboň 

Zámek 115 

379  01  Třeboň 

web: https://www.zamek-trebon.cz/cs 

Programy probíhají pouze v období září, říjen, duben, květen, červen. 

 

 Soubor lidových staveb Vysočina (ve výzvě MŠMT nepřesně uvedeno jako Veselý Kopec) 

Soubor lidových staveb Vysočina 

Příčná 350 

539 01  Hlinsko 

web: https://www.betlem-hlinsko.cz/cs 

Programy pro školy probíhají v areálu Betlému Hlinsko, který společně s Veselým Kopcem tvoří celek 

památkového objektu Soubor lidových staveb Vysočina. Programy v Betlému Hlinsko probíhají 

celoročně a jsou garantem pokusného ověřování (NPMK) uznány jako místo pro pokusné ověřování. 

(Areál Veselý Kopec se zaměřuje na programy pro rodiny s dětmi.)   

 

 Vimperk 

Státní zámek Vimperk 

Zámek 20 

385 01  Vimperk 

web: https://www.zamek-vimperk.cz/cs 

Programy probíhají pouze v období září, květen, červen. 

 

 Klášter Zlatá Koruna 

Klášter Zlatá Koruna 

Zlatá Koruna 1 

382 02 

web: https://www.klaster-zlatakoruna.cz/cs 

Programy probíhají pouze v období září, říjen, duben, květen, červen. 

 

  

 

Koordinátorem pokusného ověřování v rámci NPÚ je oddělení edukace NPÚ. 

Kontakt: Naděžda Rezková Přibylová, rezkova.nadezda@npu.cz 

web: https://www.pamatkynasbavi.cz/cs 
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