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Hledáte nové rozšíření Teambuildingových akcí? Vhodný cíl 
výletů pro vaše hosty, romantické místo pro vaší svatbu? Rádi 
byste uspořádali rodinnou oslavu v netradičním prostředí? 
Nebo chcete zkusit outdoor trochu jinak?

Nabídnětě svým hostů, zákazníkům, zeměstnancům či 
přátelům nezapomenutelný zážitek!

Široká škála možností v netradičním prostředí, bohaté 
zkušenosti s přípravou rautů a kulturních programů, to vše 
na Horním hradě!

Historický areál hradu a zámku Horní hrad poskytuje rozličné 
možnosti pro zpříjemnění  vašeho volného času či k uskutečnění 
zábavních, kulturních, společenských a mnohých dalších akcí.
Nevšední romantické prostředí starého šlechtického sídla 
a jeho proměny během rozsáhlé obnovy nesoucí se v duchu 
motta „JAK SE STAVÍ HRAD“ pro vás skýtají neopakovatelnou 
a jinde nedostupnou kulisu. Rádi vám na objednávku zajistíme 
profesionálně připravený hlavní nebo doplňkový program 
přizpůsobený vašim přáním a požadavkům. Nabízíme rovněž 
pronájem částí zámku, popřípadě celého areálu, které lze 
využít k uspořádání vlastní akce.
Věříme, že příjemné zázemí, vstřícnost, flexibilita a jedinečná 
atmosféra hradu a zámku přispějí k vaší plné spokojenosti. 
Těšíme se na setkání s vámi na Horním hradě.

www.hornihrad.cz



Jaké části areálu lze využít: 

Hradní středověká hodovna v dvoupodlažním 
gotickém sklepení, vybavená dobová hradní hodovna, kde 
vám doslova na míru připravíme příjemné posezení s dobrou 
krmí, stylovou obsluhou, či šermířským, kejklířským i hudebním 
vystoupením. (s kapacitou cca 50 osob) v ceně jsou zahrnuty 
svíce / louče / otopové dřevo / elektrické osvětlení atp.

Vyhlídková věž se zatravněným nádvořím a ostatní 
části zámku, například všechna tři nádvoří, jsou vzájemně 
oddělená hradními budovami, uzavřená, nerušená prostředí. 
Hlavní nádvoří umožňuje rovněž posezení u otevřeného 
ohniště, pro exteriérové akce v nepříznivém počasí lze zajistit 
zahradní stan. Pódium na hlavním nádvoří umožňuje 
například koncerty, divadlo apod., galerie dřevěných plastik, 
velké podkrovní prostory jsou vhodné pro turistickou formu 
přenocování, ale i aktivity různého typu.

Celý objekt pěti hradních paláců včetně zámecké 
kaple a arboreta s bohatou kolekcí domácích i zahraničních 
dřevin, rostlin a s vyhlídkou na hrad a široké údolí Ohře.

Celý zámecký areál včetně rozlehlého parku (50 hektarů)  
– rybníčky, kamenné mostky, louky, sady, vyhlídkový altán 
a četné průhledy do hornohradského údolí.
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Doplňkový program: 

Fire show – je velmi dynamická kombinace tance a žonglování 
s ohněm na rytmickou hudbu. Akrobatické prvky a oheň v noci 
vytvářejí napínavou až tajemnou podívanou.  Ohnivci žonglují 
s mnoha druhy náčiní a využívají různé pyrotechnické efekty, proto 
je stále na co dívat.  Fire show rozhodně všem divákům rozproudí 
krev v  žilách! A což teprve, když si to někdo z vás bude chtít vyzkoušet 
na vlastní kůži a zatančí mezi ohni! Hudební žánr přizpůsobujeme 
typu akce.  
Délka 15 -20minut

Ohnivé divadlo – zcela ojedinělý druh představení na rozhraní 
divadla a fire show. Příběh v ohnivém reji dostává zcela nový 
rozměr. Nabídnout vám můžeme například představení Sen, příběh 
inspirovaný obrazem Francisca de Goyi „Spánek rozumu plodí 
nestvůry“. Je to komponovaný příběh o snech a nočních přízracích 
s nádechem tajemna a mystiky... 
Délka 20-25minut

Průvodce večerem  –  můžeme vám splnit vaše přání a přivoláme 
k životu některého z dávných pánů Hauenštejnských, aby vás 
osobně na hradě přivítal a celý čas se vám, svým hostům, věnoval, 
jak se sluší a patří na pozorného hostitele. Pozor však! Pokud se tak 
nebudete chovat a dobré mravy kaziti budete, temné sklepení vás 
nemine!

Pouliční divadlo jednoho herce – k mistrným osobám 
komediantským patří bezpochyby Viktor Braunreiter se svým 
pouličním divadlem. V jeho repertoáru nalezneme nejednu z klasik 
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Shakespeara, Moliéra nebo Viktora Huga a to v podání,
 o kterém samotní autoři skutečně ani nesnili. Vaše bránice budou 
žadonit o chvilku oddechu mezi jednotlivými scénami, vtípky 
a žertíky, budete překvapeni nečekanými zvraty a jistě vás ohromí 
a pobaví herecké výkony Braunreiterových herců… 
 
Dravci na vaší paži - besedu o sokolnictví s letovými ukázkami 
dravců vám připraví sokolníci ze záchranné stanice Merlin. Během 
2 až 3 hodinového bloku vás poutavě seznámí s životem  dvaceti 
druhů dravců a sov, které s sebou na náš hrad přivezou. Mezi 
neopakovatelné zážitky patří možnost bezprostředního kontaktu 
s dravými ptáky, vypuštění dravce z rukavice na návnadu či jen 
pohlazení hebkého peří na hrudníku sovy. K vrcholům letových 
ukázek patří výcvik sokola, který útočí na návnadu rychlostí přes 
200km v hodině.

Vyhlídkové jízdy v zámeckém kočáře a bryčce – po vzoru hrabat 
rodu Buquoyů vám nabízíme zhlédnout Hornohradské panství 
v pohodlí zámeckého kočáru. Nemyslete si však, že pojedete 
krokem. Pan Bečka svému řemeslu skutečně rozumí a své koníky 
s kočárem na pětníku i s vámi otočí a klusem vás lesními cestami 
bezpečně proveze. 

Tajemné noční prohlídky hradu  -  procházka ztemnělým hradem 
za svitu loučí, kdy staré pověsti a příběhy ožívají nejen před vašimi 
zraky. To jest jeden z nejoblíbenějších a hojně vyhledávaných 
programů Horního hradu. A je tu jen pro vás. V každém případě 
se můžete těšit na dračí oheň,  historické mystifikace přecházející 
místy až v otevřené lži nejbravurnějšího  průvodce a vypravěče 
Viktora Braunreitera.  Možná si nebudete pamatovat přesně data 
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korunovace králů, ale budete si pamatovat, že jste se královsky 
bavili!

Tématické prohlídky  – v rámci návštěvy u nás vám doporučujeme 
věnovat čas i  zajímavé prohlídce celého rozlehlého hradního 
areálu s bohatou historií. Zaměření prohlídky si můžete vybrat dle 
vlastního uvážení. Zvoleným tématem mohou být hradní pověstmi 
či významný rod Buquoyů. Můžete nahlédnout pod pokličku „Jak 
se staví hrad“ v 21. století. Botanikům by pak neměla uniknout 
procházka Arboretem, kde je sdruženo více jak 150 roztodivných 
druhů našich i cizokrajných dřevin a bylin.

Miniškola dovedností boje s dobovou zbraní  – skupina šermířů 
Savioli s sebou přiveze ukázku dobových kostýmů, uspořádá 
přednášku o historických zbraních a zapojí vás do miniškoly šermu. 
Víte, jak se obléká a svléká drátěná košile? Špatně. Vše je možné si 
vyzkoušet na vlastní kůži a v případě hravých klientů lze uspořádat 
i  řadu soutěží a klání.  Kupříkladu  ,,Kdo zdolá hradní věž nejrychleji 
v brnění a s dělovou kulí v ruce.“

Lukostřelecká klání a soutěže - naši mistři lukostřelci Dan Krejčí 
a Josef Melika vás uvedou do tajů střelby z luku i kuše. Zadrnčení 
tětivy, svist šípu a trefa "do černého" vás rozpálí tak jako kdysi 
královské lovčí... Pro zábavu, potěšení i nesmiřitelná klání mezi 
přáteli.

Kejklířská vystoupení - náš dvorní kejklíř Zdeněk Vlček se svojí 
velkou rodinou je pod uměleckým jménem „Wagabundus colective 
- společnost s výkonem omezeným“ známým pojmem tohoto 
prastarého kumštu nejen u nás, ale i v německy mluvících zemích. 
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Dokáže rozehrát poutavé vystoupení, od kterého jen těžko dokážete 
odtrhnout oči. A aby nezůstalo jen u pasivního přihlížení, mají pro 
vás připraveno přes 50 historických her a soutěží, které spolehlivě 
přitáhnou pozornost nejen dospělých, ale samozřejmě i dětí. 

Hornohradský kovář - v kovárně nedaleko hradní brány na vás 
čeká vousaté chlapisko, které mistrně vládne svým kladivem. Nejen, 
že vám předvede ledacos ze svého umění, ale také vás nechá vše 
vyzkoušet. Můžete si tak odnést svůj vlastní drobný výkovek - jako 
živoucí vzpomínku na akci u nás... Možné jsou též rozličné soutěže 
v kovářském řemesle. A v případě vaší poptávky pak bude kovat on 
či vy, přímo na hradním nádvoří na naší mobilní kovářské výhni.

Dobový tanec – krásné kostýmy a ještě krásnější tanečnice ze 
skupiny Romance se svým bohatým tanečním programem jsou 
opravdovou pastvou pro oči.  Ať už máte zájem o tance šlechtické, 
selské, cikánské, orientální nebo ruské…

Břišní tance – "Harémová tanečnice" vás uvítá podmanivým 
ladným tancem a uchvátí vás strhujícími rytmy arabské hudby, 
který lehce roztančí i přítomné hosty.

Dobová hudba – romantickou kulisu pro bohatou hostinu vám 
umožní dobová hudba. Zajisté vám pak bude o mnoho více 
chutnat a při dobrém poslechu i lépe trávit. Bránit vám nebudeme 
ani v tanci.

Hornisté – zámeckou atmosféru zaručeně dotvoří kapela lesních 
rohů se svými loveckými i slavnostními fanfárami, které se nesou 
nejen z nádvoří, ale i od kaple či věže.
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Menáž – Jednotlivé chody hostiny si samozřejmě určujete sami, 
zde vám předkládáme několik osvědčených chodů pro inspiraci. 

Hostina od odpoledních až do nočních hodin: 

uzená vepřová kýta opečená na ohni
 pikantní hradní guláš
 grilované kuřecí nebo vepřové steaky
 plněné grilované papriky a grilovaný hermelín
 chléb a bílé pečivo k zakousnutí
 ovocné čokoládové fondue v obří trojnožce podávané
 zeleninové mísy a saláty

Nápoje: káva a čaj, pivo Gambrinus a Plzeň, pivo ochucené 
klášterní (medové, višňové, desertní), medovina (ořechová, 
mandlová, bylinná, přírodní a zlatá), víno lahodné bílé i červené, 
nealko voda Mattoni 

Přenocování jest možné spartánské v rozlehlém podkroví 
jednoho z hradních paláců (300m2), atmosféra tohoto typu 
nocování je neopakovatelná☺Pokud dáváte přednost méně 
romantické variantě, zajistíme vám ubytování v nedalekých 
(8 km vzdálených) hotelech a 3 a 4 
hvězdičkových penzionech včetně 
autobusové či mikrobusové dopravy z 
hradu tam i zpět. K ubytování je také 
velmi příhodná "lovecká chata", 
která se nachází na stráni přímo pod 
Horním hradem s variabilním řešením 
počtu nocležníků v cca 5 pokojích. 
Od několika málo ubytovaných, kteří 
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využijí soukromí oddělených pokojů  i sociálního zázemí, až po 
velkou společnost cca 20 nocležníků, kteří se znají a nevadí jim 
společně sdílené prostory.

Historický den na míru  –  z nabízeného programu můžete vytvořit 
svůj vlastní víkend, den či večer na Hauenštejně. A nemusí být nutně 
v historickém hávu!

Komponované programy – nemáte zájem o historickou 
tématiku? Nevadí! Máme zkušenosti i se swingovými večery, 
alternativními hudebními festivaly a jungle party.  S naší vydatnou 
pomocí můžete také na hradě uspořádat hru na Dračí doupě, nebo 
boj o poklad. Také rytmický večer ve stylu reggé a nebo libovolný 
program  pro nějž vám náš hrad poskytne romantickou kulisu 
a neopakovatelnou atmosféru…

Filmové i fotografické exteriéry - pro produkční agentury všeho 
tipu i pro fotografy samotáře jest zde plně k dispozici naše nevšední 
a čarokrásné prostředí. První zkušenosti již máme za sebou (Lekce 
Faust s Petrem Čepkem - 80. léta 20.stol., Hudební klip "Zatmění" 
- Leona Machálková v režii Zdeňka Trošky, Rocková pohádka 
Dalibora Stacha aj...)

Zavítejte k nám se svými obchodními partnery, přáteli, 
rodinou nebo vlastním pracovním kolektivem. V diskrétním, 
romanticky inspirujícím prostředí, rádi vyjdeme vstříc vašim 
přáním. 

Kontakt: 

eliska.failova@hornihrad.cz,  tel.: 728 517 877
pavel.palacky@hornihrad.cz, tel.: 777 028 820
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K netradičním zážitkům  patří slaňování šestnáct metrů vysoké 
hradní věže nebo čedičového bradla na kterém se náš hrad 
vypíná. Pokud však jste náročnější lezci, čedičové suky jsou 
v krajině Poohří zastoupeny v míře hojné.  Rovněž tak vám 
můžeme připravit lanové dráhy v hradním parku.

V okolí Horního hradu najdeme i jiná zajímavá místa lákající 
k výletům pěšky i na kole. Rod Buqvoyů nechal vybudovat 
síť cest v přilehlém parku i širším okolí. Vydejte se do kopců 
k zaniklé osadě Hüttmesgrün, vyšplhejte na nedalekou 
zříceninu Himlštejn, nechte se zlákat vodáckou romantikou 
řeky Ohře.

Ohře - srdečně vás zveme ku jejímu splutí. Jako doplněk 
hradního programu, nebo jako hlavní a jedinou zážitkovou 
akci. I několikahodinové splutí houpavých peřejích či blyštících 
se "volejů" pod tyčícími se skalami a kopci je zážitek úchvatný 
a nezapomenutelný... V plastové kanoi, raftovém člunu či pro otrlé 
a zkušené na kajaku. S naším průvodcem i bez něj. Přivezeme 
a odvezeme vás tam i zpět a veškeré vybavení zapůjčíme. Vodácké 
řemeslo pak prověří stará přátelství a nová snadno naváže. To vše 
pro vás připraví specialista na řeku Ohři - agentura Dronte. 

Rádi vám vše na míru sjednáme a nebojte se cenu vám vyšší 
než je jejich vlastní rozhodně neuděláme!...☺

Kontakt: 

eliska.failova@hornihrad.cz,  tel.: 728 517 877
pavel.palacky@hornihrad.cz, tel.: 777 028 820
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Možnosti hradu i okolí:
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