
Další nové expozice a výstavy lákají k návštěvě 
  
Památky v roce 2018 však nebudou ožívat jenom duchem šlechtické diplomacie a vzpomínkami na 
století novodobé české státnosti. 
  
Zámek Litomyšl si letos připomíná 450 let od svého založení a 220 let od otevření výjimečného a 
cenného zámeckého divadla. Oslavy budou zahájeny jarní výstavou Renesance v Litomyšli, součástí je 
i prodloužená návštěvní doba zámku a sezona zde začíná již 16. března. Sezona na Opočně se ponese 
zejména v duchu oslav výročí 950 let od první zmínky o opočenském hradišti a zámek připravuje na 
toto téma dvě výstavy. Archeologické exponáty opočenského zámku představí 70 sbírkových předmětů 
převážně z depozitářů, stavební vývoj „starého“ Opočna pak historii zámecké budovy. Zámek 
Konopiště letos připomene 150 let od narození hraběnky Žofie Chotkové. Při večerních prohlídkách, 
tematických přednáškách, bohoslužbách a dalších akcích bude tematizována láska arcivévody 
Františka Ferdinanda k hraběnce, boj o svolení k sňatku, manželské štěstí i společná smrt. 
  
Na jaro je připravena výstava Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů, která se věnuje i rodu 
Černínů a osudům zámku Krásný Dvůr ve 20. století. Novinkou na zámku Ploskovice budou 
komentované prohlídky parku. Prohlídky s odborným komentářem botanika budou probíhat od dubna 
do září ve vybrané dny. Návštěvníci se např. dozvědí, jak vypadal park v 18. století a které původní 
rostliny se zde dochovaly. Na Bezdězu v červnu plánují otevření opraveného Templářského paláce na 
II. hradním nádvoří, kde bude prezentováno zastřešení paláce, záchrana klenebního systému a 
vystaveny zde budou i některé archeologické nálezy. 
  
Ve věži hradu Švihov bude veřejnosti otevřena 28. září nová expozice představující veřejenosti příběh 
stavby švihovského hradu a jeho obnovy ve 20. století. Součástí budou archeologické nálezy, vizuální 
projekce mapující proměnu okolní krajiny i samotné památky. Chybět nebude ani část věnovaná 
středověkým stavebním technologiím a řemeslům, kterou doplní autentické stavební prvky a 
interaktivní model věže. 
  
Podrobné informace o všech aktivitách na památkových objektech představí Národní památkový ústav 
na regionálních tiskových konferencích v průběhu měsíce března. 

 


