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VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI, PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA HRAD HELFŠTÝN.
Hrad Helfštýn patří k nejrozlehlejším dílům středověké architektury
na území České republiky. Přivítá Vás zde čtveřice nádvoří oddělených
hlubokými příkopy. Systém bran a věží utváří na kopci nad řekou Bečvou
mimořádný celek. Čekají tu na Vás unikátní sbírky uměleckého kovářství,
archeologie a mincovnictví.
Po letech oprav je zpřístupněno torzo hradního paláce. Pozůstatky renesanční budovy doplňuje současná minimalistická architektura, která ve
formě schodišť a lávek umožňuje procházet v různých úrovních stavby
od suterénu až po korunu zdiva, kde se na vyhlídkové plošině otevírá
celé údolí Moravské brány. Součástí palácových prostor jsou volně
přístupné expozice kovářských prací a dějin Helfštýna.
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NÁVŠTĚVNÍ DOBA
5. 3. – 27. 3.

soboty a neděle

9 – 16 hodin

1. 4. – 30. 4.

denně mimo pondělí

9 – 17 hodin

1. 5. – 31. 8.

denně mimo pondělí

9 – 18 hodin

1. 9. – 30. 10.

denně mimo pondělí

9 – 17 hodin

5. 11. – 27. 11.

soboty a neděle

9 – 16 hodin

PRŮVODCOVSKÁ SLUŽBA
Prohlídka s průvodcem od 2. 4. do 30. 10. ve skupině nad 5 osob každou
celou hodinu ze stanoviště u kaštanu na druhém nádvoří. Poslední
prohlídka hodinu a půl před zavírací dobou hradu. Časové objednávky
zájezdů lze zajistit na adrese: Hrad Helfštýn, 751 32, Týn nad Bečvou,
tel. 581 702 030, 581 797 407, e-mail: helfstyn@prerovmuzeum.cz a
helfstyn@volny.cz.
Během pořádání celodenních kulturních programů se neprovádí.
Pro sezónu 2022 připravujeme mimořádný cyklus speciálních nočních prohlídek.
Pod názvem Palác žije Vám postupně přiblížíme nově otevřené prostory s programy
zaměřenými na podněcování všech smyslů. Více o programech na www.helfstyn.cz

VSTUPNÉ DO AREÁLU HRADU
MIMO HLAVNÍ SEZÓNU
Březen a listopad: dospělí 80 Kč, žáci ZŠ, studenti a důchodci 40 Kč, děti do 6 let zdarma.
Rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti) 150 Kč.
V okrajových měsících jsou expozice a palác uzavřeny.
BĚHEM HLAVNÍ SEZÓNY
Duben až říjen: dospělí 150 Kč, žáci ZŠ, studenti a důchodci 80 Kč, děti do 6 let zdarma.
Rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti) 300 Kč.
Prohlídky zahrnují expozice a palác.
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Duben
sobota 9. 4.

pátek až pondělí
15. 4. až 18. 4.

OTEVŘENÍ VÝSTAVY PROSBY O VĚČNOST
Výstava představí fotografie, montáže a koláže
lipenských soch a kamenických artefaktů autora
Jana Šablického.
V H-studiu na třetím nádvoří potrvá do 22. 5. 2022.
VELIKONOCE NA HRADĚ
Zábavně naučný doprovodný program k velikonočním svátkům. Více na: www.helfstyn.cz

neděle 24. 4.

JARNÍ JÍZDA ZRUČNOSTI
OLDTIMER CLUBU HELFŠTÝN
Přehlídka auto a moto veteránů.
Více na: www.oldtimer-helfstyn.cz

sobota 30. 4.

OTEVŘENÍ SEZÓNNÍ VÝSTAVY
40 LET HEFAISTONU
Ohlédnutí za čtyřmi dekádami pořádání mezinárodních setkání uměleckých kovářů. Nejzdařilejší
exponáty, plakáty, publikace, pamětní trička
a mnoho dalšího.
V Galerii na druhém nádvoří do 9. 10. 2022.

sobota 30. 4.
19 až 23 hodin

PALÁC ŽIJE ČICHEM - NOČNÍ PROHLÍDKY
Speciální prohlídky doplněné kovářským řemeslem, pražením kávy a hudebním programem.
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Květen
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sobota 7. 5.

AUTHOR ŠELA MARATHON - 22. ročník maratonu horských kol v terénech Moravské brány.
Trasy MTB 100 km, 52 km, 33 km a 28 km.
Dětský AUTHOR ŠELA MARATHON - závody
horských kol pro děti a mládež ve 24 dětských
a 2 rodičovských kategoriích.
Cílový areál všech závodů na louce pod hradem.
Podrobné informace na: www.selasport.cz

středa 18. 5.

VSTUP DO HRADU PO CELÝ DEN ZDARMA
k Mezinárodnímu dni muzeí.

sobota a neděle
21. a 22. 5.
10 až 18 hodin

XII. ROČNÍK FESTIVALU VOJENSKÉ HISTORIE
Přepestrá přehlídka skupin historického šermu
z různých období válečných dějin. Show living
history, divadlo, tanečnice, kejklíři a úžasná atmosféra hradu proměněného ve vojenský tábor.
Pořádá skupina historického šermu Adorea.
Podrobnosti na: www.festivalhelfstyn.cz

sobota 28. 5.

PALÁC ŽIJE SLUCHEM - SPECIÁLNÍ PROHLÍDKY
Noční prohlídky s komponovaným programem.
Nutná rezervace, nejpozději do 21. 5. 2022
na e-mail: helfstyn.rezervace@email.cz

Červen
sobota 11. 6.

OTEVŘENÍ VÝSTAVY OCELOVÁ TORZA
Monografická prezentace aktuálního díla Poldi
Habermanna, sochaře pracujícího v kovu.
V prostoru H-studia na třetím nádvoří potrvá
do 7. 8. 2022.

sobota 18. 6.

HELFŠTÝNSKÉ ATELIÉRY S KNIŽNÍMI TRHY
Přehlídka profesí Muzea Komenského v Přerově pro
malé i velké. Archeologický koutek, ornitologická
sekce, výtvarný ateliér, knižní trhy, konzervátorská
dílna, kovárna, koncerty a inscenované čtení.
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Červenec
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úterý a středa
5. a 6. 7.

HELFŠTÝNSKÁ POUŤ
Celodenní program plný řemesel a soutěží spojený s historickým tržištěm.
Pořádá Studio Bez kliky a Helfštýn, z.s.

sobota 16. 7.
od 18 hodin

PALÁC ŽIJE CHUTÍ – ZÁŽITKOVÉ PROHLÍDKY S DEGUSTACÍ VÍN
Komponovaný program s hudebním doprovodem. Nutná rezervace, nejpozději do 9. 7. 2022
na e-mail: helfstyn.rezervace@email.cz

sobota 30. 7.
od 21 hodin

PALÁC ŽIJE ZRAKEM - SPECIÁLNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY S VIDEOMAPPINGEM
Komentované prohlídky završené projekcí na
fasády obnoveného torza paláce.
Nutná rezervace nejpozději do 23. 7. 2022
na e-mail: helfstyn.rezervace@email.cz

Srpen
úterý až neděle
2. až 7. 8.

SOUBOR ZOBCOVÝCH FLÉTEN VIVAT FLAUTO
zpříjemní návštěvníkům prohlídku Helfštýna svým
hudebním vystoupením.
		
www.vivatflauto.cz

sobota 20. 8.
od 18 hodin

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ XXXIV. KOVÁŘSKÉHO FÓRA
Autorské představení budoucí tvorby s koncertem
na závěr.

21. až 26. 8.
mimo pondělí

KOVÁŘSKÉ FÓRUM - XXXIV. ročník
Dílo vytvoří speciálně pro hrad Helfštýn kovářský
tým přímo v historické kovárně na třetím nádvoří.
Více informací na: www.hefaiston-helfstyn.cz

26. až 28. 8.
pátek až neděle

XL. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ
UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ HEFAISTON
Nejslavnější světový festival kovářského řemesla.
Výstava exponátů pod širým nebem, kovářské
soutěže, přednášky v Galerii na druhém nádvoří,
demonstrace kovářské tvorby na 10 pracovištích,
koncerty, projekce a mnoho dalšího. Během
víkendu zajištěna kyvadlová autobusová doprava
z Lipníka nad Bečvou a zpět.
Více na: www.hefaiston-helfstyn.cz

9

Září
sobota 10. 9.

PALÁC ŽIJE HMATEM - SPECIÁLNÍ NOČNÍ
PROHLÍDKY
Komponovaný program plný dílen.
Nutná rezervace, nejpozději do 2. 9. 2022
na e-mail: helfstyn.rezervace@email.cz

neděle 11. 9.

VSTUP DO HRADU PO CELÝ DEN ZDARMA
ke Dnům evropského kulturního dědictví.

neděle 25. 9.

ZÁVĚR SEZÓNY OLDTIMER CLUBU HELFŠTÝN
Setkání členů klubu sběratelů historických vozidel.
Více na: www.oldtimer-helfstyn.cz

Říjen
sobota 1. 10.

Listopad
čtvrtek a pátek
17. a 18. 11.

EXCALIBUR RACE
Extrémní běžecký závod s překážkami v areálu
Helfštýna. Více na: www.excaliburrace.cz
MIMOŘÁDNĚ OTEVŘENO
v rámci Dne boje za svobodu a demokracii
a Mezinárodního dne studentstva

SEZONNÍ VÝSTAVY A EXPOZICE V RÁMCI VSTUPNÉHO DO HRADU
EXPOZICE HISTORICKÉ MINCOVNY a EXPOZICE ARCHEOLOGIE
NA HRADĚ HELFŠTÝN
v suterénu paláce a v tzv. Černé kuchyni (součást prohlídky s průvodcem) od 2. 4. do 30. 10.
VÝSTAVA PROSBY O VĚČNOST v H-studiu na třetím nádvoří od 9. 4. do 22. 5.
SEZÓNNÍ VÝSTAVA 40 LET HEFAISTONU v Galerii na druhém nádvoří od 30. 4. do 9. 10.
VÝSTAVA OCELOVÁ TORZA v H-studiu na třetím nádvoří od 11. 6. do 7. 8.
VYHLÍDKA ZE SEVERNÍ HUSITSKÉ VĚŽE
s mincovním dalekohledem na třetím nádvoří (volný přístup celosezónně).
ŠIROKÁ HRADBA zpřístupněna za příplatek 10 Kč od 4. 6. do 19. 8.
V průběhu pořádání kulturních akcí a za nepříznivého počasí se nezpřístupňuje.
Upozorňujeme, že v roce 2023 bude hrad již tradičně otevřen
pro turistickou veřejnost na začátku nového roku v sobotu
7. 1. 2023 od 8 do 15 hodin. Jednotné vstupné 20 Kč.
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PRODEJ PUBLIKACÍ A SUVENÝRŮ
V přízemí pod Galerií na druhém nádvoří. Nabízíme upomínkové
předměty od drobností typu: pohlednice a turistické známky až po
umělecko-kovářské předměty, šperky či historické sklo.
E-mail: suvenyry.helfstyn@prerovmuzeum.cz
HRADNÍ RESTAURACE
Pro návštěvníky je na druhém nádvoří otevřena restaurace shodně
s otevírací dobou hradu. Zájezdy, oslavy a večírky domluvíte
na tel. 581 797 406 nebo na e-mailu: golias.svozil@seznam.cz
SVATBY
V případě zájmu o svatbu na hradě prosím kontaktujte Agenturu Kopretina,
Pobialova 23, Moravská Ostrava, e-mail: tereza.sarmanova@k-agentura.cz,
tel.: 731 627 766, www.svatby-kopretina.cz
PLACENÉ PARKOVIŠTĚ
250 m od hradu - provozuje Obecní úřad v Týně nad Bečvou,
tel. 581 797 077. Správa hradu nemá vliv na cenu parkovného ani
na úroveň zajišťovaných služeb.
VSTUP SE PSEM
Psi mohou na hrad zdarma, pokud zůstanou na vodítku a majitelé po
nich zajistí úklid. Z technických a bezpečnostních důvodů není psům
umožněn vstup do prostor paláce.

Uzávěrka kalendáře 1. 11. 2021.
Změny programu vyhrazeny.

Podrobnější údaje a eventuální změny budou aktualizovány
na internetových stránkách www.helfstyn.cz
Za správnost informací zveřejněných jinými subjekty neručíme.
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