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8. dubna 2021 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Metternichové & Kynžvartsko 

V době Albrechta z Valdštejna 
 

V rámci výstupu odborného kolokvia byla vydána nová publikace o klíčovém 
období Kynžvartska 

 

Odborné kolokvium , které  se mělo konat na státním zámku Kynžvart již v květnu 2020, proběhlo 

bohužel  kvůli protikoronavirovým opatřením až po dvojtém přeložení na podzim 28. listopadu 2020 a 

to poprvé ve virtuální podobě on-line konference. 

Pět statí, které kniha “ Metternichové & Kynžvartsko v době Albrechta z Valdštejna“  obsahuje, zazněly 

jako příspěvky tohoto odborného kolokvia. Jedná se o jeden z dílčích výstupů projektu „Valdštejnové – 

lvi ve složbách císařů“  z cyklu „Po stopách šlechtických rodů“. 

V publikaci se například dozvíte i informace ke klíčovému období historie zámku Kynžvart a příchodu 

významného šlechtického rodu Metternichů do Českého království . Prezentovány jsou i  výsledky 

prvního archeologického průzkumu hradu Kynžvart a další zajímavosti. 

Zakoupení knihy bude možné na pokladně státního zámku Kynžvart nebo i prostřednictvím e-shopu na 

internetových stránkách zámku Kynžvart www.zamek-kynzvart.cz za 270 Kč. 
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Zámek Kynžvart patří mezi nejvýznamnější památky ve správě Národního památkového ústavu. Památkový areál 
patří se svými 245 hektary mezi největší v České republice. Je držitelem ceny Europa nostra. Nesmírně cenné 
jsou dochované sbírky po šlechtických majitelích. Nejznámějším představitelem je kníže Klement Václav Lothar 
Metternich-Winneburg, kancléř císařů Františka I. a Ferdinanda I. Kancléř na zámku založil jedno z prvních muzeí 
v Evropě. Dodnes na zámku můžeme obdivovat cenná umělecká díla Antonia Canovy, Bernarda Strigela, kolekce 
antických mincí, daguerrotypií, grafik a zbraní. Na zámku se nachází třetí největší egyptologická sbírka v České 
republice. Významná je v evropském kontextu kynžvartská knihovna se sbírkou rukopisů (nejstarší dílo je z 8. sto-
letí). Oblíbeným cílem návštěvníků je i kabinet kuriozit. Součástí sbírek je movitá národní kulturní památka Kyn-
žvartská daguerrotypie, která je zapsána mezi movité památky UNESCO do registru Paměť světa. 
 
Ing. Ondřej Cink, kastelán zámku Kynžvart, tel.: 602 233 930, e-mail: cink.ondrej@npu.cz 
Více informací o zámku a jeho provozu: www.zamek-kynzvart.eu 

 


