NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

STÁTNÍ ZÁMEK V OPOČNĚ
TRČKOVO NÁM. 1, 517 73 OPOČNO, telefon: 494 668 216
e-maily: opocno@npu.cz, rezervace prohlídek: svitakova.dagmar@npu.cz
internet: https://www.zamek-opocno.cz, https://www.facebook.com/zamekopocno/,
https://www.instagram.com/zamekopocno/

INFORMACE pro návštěvníky zámku v roce 2019
Renesanční zámek nad údolím Zlatého potoka stavěl český šlechtický rod Trčků z Lípy v průběhu druhé poloviny 16.
stol. Velkorysost koncepce a značný rodový majetek byly předpokladem k výstavbě rozsáhlého areálu, rozvíjeného
kolem hlavní zámecké budovy s třemi podlažími arkádových lodžií otevřených do obdélného nádvoří. Události
třicetileté války, spolu s pronikáním nových společenských forem a stavebních slohů ovlivnily vzhled i vlastnictví areálu.
Pro Colloredo-Mannsfeldy se stala potřeba reprezentace hlavní silou ovlivňující dění v zámku. Interiéry byly
upravovány v duchu evropského aristokratického prostředí, hospodářsky využívané údolí nahradil nově založený
přírodně krajinářský park s romantickými stavbami. Přes veškeré změny, kterými zámecký areál prošel, si dodnes
udržel obrovskou historickou a uměleckou hodnotu, ale i značné kouzlo a půvab.

ZÁMEK JE OTEVŘEN:
červenec, srpen

Každý den mimo pondělí.
9.00–11.30 a 12.30–16.45 hod. (čas zahájení poslední prohlídky)

květen, červen, září

Každý den mimo pondělí.
9.00–11.30 a 12.30–15.45 hod.

duben, říjen a
30.–31. 3. 2019

Soboty, neděle a svátky. Předem objednané skupiny i ve všední dny mimo pondělí.
9.00–11.30 a 12.30–14.45 hod.

listopad

Po předchozí dohodě pouze ve všední dny pro skupiny o min. 10 osobách.
9.00–15.00 hod.

ZÁMEK JE UZAVŘEN:
V pondělí a den následující po státním svátku, připadne-li tento na pondělí. Od prosince do března.

CENY VSTUPNÉHO:
I. Interiéry (cca 50 min.)
(africké a indiánské sbírky, historické interiéry, obrazárny, knihovna)
Plné vstupné/cizojazyčně*...................................120/180 Kč
Snížené vstupné/cizojazyčně*................................80/120 Kč
(mládež 6–18 let mimo rodinnou vstupenku a organizovanou skupinu, studenti 15–26 let s platným
průkazem, senioři nad 65 let, ZTP od 18 let, držitelé karet a průkazů dle smluv uzavřených GŘ NPÚ, ISIC,
EYCA, ITIC, EUROBEDS, smluvní partneři NPÚ, dospělí po předložení vstupenek ze ZOO Liberec)
Rodinná vstupenka/cizojazyčný výklad*...............310/470 Kč
(rodiny tvořené 2 dospělými a max. 3 dětmi 6–15 let)

II. Zbrojnice – rozšíření okruhu Interiéry (cca 20 min)
(orientální zbrojnice, lovecký sál, rytířský sál)
Jako samostatný okruh pouze ve vyhlášených termínech nebo v rámci speciální prohlídky.
Plné vstupné /cizojazyčně*....................................50/80 Kč
Snížené vstupné/cizojazyčně*................................40/60 Kč
(mládež 6–18 let mimo rodinnou vstupenku a organizovanou skupinu, studenti 15–26 let s platným
průkazem, senioři nad 65 let, ZTP od 18 let, držitelé karet a průkazů dle smluv uzavřených GŘ NPÚ, ISIC,
EYCA, ITIC, EUROBEDS, smluvní partneři NPÚ, dospělí po předložení vstupenek ze ZOO Liberec)
Rodinná vstupenka/cizojazyčný výklad*...............130/210 Kč
(rodiny tvořené 2 dospělými a max. 3 dětmi 6–15 let)

III. Apartmá Kinských – rozšíření okruhu Interiéry + Zbrojnice (cca 15 min)
(dva pokoje ve stylu 19. století, unikátní oboustranný obraz Madony G. B. Chiariho, sekretář kuriozit)
Jako samostatný okruh pouze v rámci speciální prohlídky.
Plné vstupné /cizojazyčně*....................................50/80 Kč
Snížené vstupné/cizojazyčně*................................40/60 Kč
(mládež 6–18 let mimo rodinnou vstupenku a organizovanou skupinu, studenti 15–26 let s platným
průkazem, senioři nad 65 let, ZTP od 18 let, držitelé karet a průkazů dle smluv uzavřených GŘ NPÚ, ISIC,
EYCA, ITIC, EUROBEDS, smluvní partneři NPÚ, dospělí po předložení vstupenek ze ZOO Liberec)
Rodinná vstupenka/cizojazyčný výklad*...............130/210 Kč
(rodiny tvořené 2 dospělými a max. 3 dětmi 6–15 let)

* CIZOJAZYČNÝ VÝKLAD JE TŘEBA DOHODNOUT PŘEDEM
Vstup zdarma: děti do 6 let mimo organizované skupiny, držitelé karet: ZTP do 18 let, ZTP/P a jejich průvodci (1
průvodce na 1 osobu), ICOM, ICOMOS, Asociace muzeí a galerií ČR (pouze do 31. 3. 2019), Národního muzea,
zaměstnanci Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací, kteří se prokáží průkazem dané organizace
opatřeným fotografií držitele a přelepkou MK (pouze na okruh Interiéry), doprovod organizovaných skupin dětí
(max. 2 osoby na skupinu), pověření průvodci cestovních kanceláří s předem rezervovanými skupinami (max. 1
průvodce na skupinu), novináři na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy památkového objektu,
držitelé zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), držitelé průkazu bývalého zaměstatnce
NPÚ, držitelé tzv. volných vstupenek vydávaných generálním ředitelstvím NPÚ a ředitelem ÚPS na Sychrově. Lze
uplatnit šestý vstup zdarma v rámci Klíče k památkám.
Upozornění: Rezervace prohlídky zdarma. K ohlášení výpravy a zakoupení vstupenky se dostavte k pokladně
nejpozději 15 minut před dohodnutým časem začátku prohlídky. Pokud tak z jakéhokoliv důvodu neučiníte,
nebude Vám nadále rezervován vstup do zámku. Prohlídka zámku bez našeho průvodce není možná!
Veškeré informace o zámku včetně ceníků dalších druhů prohlídek (cizojazyčných, speciálních, nočních aj.) se
dozvíte na oficiálním webu objektu www.zamek-opocno.cz nebo tel. 494 668 216.

Srdečně Vás zveme k návštěvě.

