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Vážení návštěvníci a příznivci státního zámku Vimperk, 

rok se s rokem sešel a je tu třetí sezóna zámku ve správě Národního památkového ústavu. 

A stejně jako v předcházejících letech jsme pro Vás připravili řadu akcí a výstav. 

Přejeme příjemné čtení! 

Správa SZ Vimperk 

Poslední sezóna před zahájením obnovyPoslední sezóna před zahájením obnovyPoslední sezóna před zahájením obnovy   

Rok 2017 začal pro zámek Vimperk výbornou zprávou - byla totiž schválena žádost 

o dotaci z  Integrovaného operačního programu (tzv. IROP) ve výši 110 164 811 Kč na 

obnovu části Horního zámku. Přidělení dotace přímo na zámku slavnostně podepsali dne 

27. 3. ministr kultury Daniel Herman a generální ředitelka Národního památkového ústavu 

Naděžda Goryczková. V letošním roce budou mít návštěvníci poslední možnost prohlédnout 

si Horní zámek před zahájením oprav a vidět tak třeba restaurátorské sondy, které odhalují 

různorodé vrstvy výmaleb, od renesance až po 20. století. Velká část jich bude totiž po obnově 

skryta. 

Letošním hlavním tématem  Národního památkového ústavu je renesanční šlechta. Do Roku 

renesanční šlechty se zapojí i vimperský zámek, a to trojicí netradičních programů 

v pásmu nazvaném „Hravě renesančně“. O prázdninách se můžete těšit na program pro 

dospělé „Objev sál, vytvoř sgrafito!“, rodinný program „Poznej renesanční zahradu!“, 

který můžete znát už z předchozích let, a úkolovou hru pro dospělé i rodiny s dětmi 

„Postavíš zámek?“. 



Otevírací doba v dubnu, květnu a v červnuOtevírací doba v dubnu, květnu a v červnuOtevírací doba v dubnu, květnu a v červnu   

AkceAkceAkce   

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 
Státní 

svátek 

Duben -     
10:00 - 

16:00 

10:00 - 

16:00 

10:00 - 

16:00 

Květen - 
10:00 - 

16:00 

10:00 - 

16:00 

10:00 - 

16:00 

10:00 - 

16:00 

9:00 - 

17:30 

9:00 - 

17:30 

9:00 - 
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Červen - 
10:00 - 

16:00 

10:00 - 

16:00 

10:00 - 

16:00 

10:00 - 

16:00 

9:00 - 

17:30 

9:00 - 

17:30 
- 

Časový údaj (10:00 - 16:00) značí odchod první a poslední prohlídky a první a poslední 

možnost vstupu do muzea. Vzhledem k tomu, že státní svátky 1. 5. a 8. 5. připadají na 

pondělí, budou v úterý 2. 5. a 9. 5. zámek i muzeum uzavřené. 

sobota 

3. 6. 
Muzejní noc 
Letos na téma Zlatá stezka! Program bude upřesněn na webových stránkách www.zamek-

vimperk.eu v průběhu května. 

Muzeum 

sobota 

1. 4. 

od 

13:30 

Den otevřených dveří „Probouzení zimního 

zámku“ 
Představení projektu „Probouzení zimního zámku“, který bude podpořený dotací z IROP ve výši 

110 164 811 Kč. Od 13:30 proběhne v Hodovní síni prezentace projektu "Probouzení zimního 

zámku" kastelánem Vojtěchem Brožem. Ve 14:30 a 15:30 pokračuje program prohlídkou prostor 

Horního zámku, které projdou obnovou.  

Vzhledem k omezené kapacitě prohlídek je nutné si rezervovat místo na vimperk@npu.cz. 

Den otevřených dveří nijak neovlivní běžný prohlídkový provoz zámku. 

Hodovní síň, Horní zámek 

sobota 

15. 4. 

od 

13:00 

Impresionistické Velikonoce 
Výtvarný workshop pro děti i dospělé. Podle malíře Antonia Lopoma si můžete namalovat 

vajíčko, vymalovat Velikonoční ostrovy či zkusit vlastní impresionistický obraz. Přijďte se 

podívat, jak vzniká impresionistická malba v akci! 

Vstup v rámci vstupenky do Muzea Vimperska (plné 50 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 140 Kč) . 

Muzeum 

http://www.zamek-vimperk.eu
http://www.zamek-vimperk.eu
mailto:vimperk@npu.cz


VýstavyVýstavyVýstavy   

1. 4. 

-  

18. 6. 

Jižní Čechy Marie Šechtlové po 50 letech 
Návrat výstavy výjimečných experimentálních fotografií známé jihočeské fotografky Marie 

Šechtlové. 

Informace o vernisáži budou upřesněny na webových stránkách www.zamek-vimperk.eu 

v průběhu června. 

Vstup v rámci vstupenky do Muzea Vimperska (plné 50 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 140 Kč) 

v otevírací době muzea. 

Galerie / 2. patro 

Před oponou, za oponou… Vimperák! 
Výstava mapující historii i současnou činnost divadelních spolků ve Vimperku, doplněná o řadu 

interaktivních prvků, včetně možnosti vyzkoušet si divadelní kostým! 

Vernisáž výstavy proběhne 8. dubna 2017 od 16:00 v Muzeu Vimperska. Součástí vernisáže bude 

představení „Vimperské patálie“ v podání SHŠ Berit (od 16:30). 

Vstup v rámci vstupenky do Muzea Vimperska (plné 50 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 140 Kč) 

v otevírací době muzea. 

Muzeum / 1. patro 

8. 4. 

- 

29. 10. 

Antonio Lopomo: Impresionismus od A do L 
Výstava impresionismem inspirovaných obrazů francouzsko-italského malíře Antonia Lopoma, 

který v současné době žije a tvoří ve Vimperku. 

Vernisáž výstavy proběhne 4. dubna 2017 od 18:00 v galerii Muzea Vimperska. 

Vstup v rámci vstupenky do Muzea Vimperska (plné 50 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 140 Kč) 

v otevírací době muzea. 

Galerie / 2. patro 

20. 6.   

-  

3. 9. 

http://www.zamek-vimperk.eu


Státní zámek Vimperk 

Zámek 20, 385 01 Vimperk 

www.zamek-vimperk.eu 

vimperk@npu.cz 

KoncertKoncertKoncert   

pátek 
23. 6. 

od 

21:00 

Noční koncert dechového orchestru ZUŠ 
Tradiční koncert dechového orchestru ZUŠ přímo na zámku. 

Vstupné dobrovolné. 

II. nádvoří 

http://www.zamek-vimperk.eu

