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Druhý rok zámku Vimperk ve správě NPÚ se nesl 

v duchu přípravy žádosti o dotaci z IROP. Žádost 

o dotaci ve výši 110 milionů na opravu Horního 

zámku byla podána v březnu 2016 pod názvem 

„Probouzení zimního zámku“. 

Výsledek nebyl do konce roku 2016 znám. 

Co ještě přinesl rok 2016? 



 Návštěvnický provoz 



 Návštěvnický provoz 

I 
přes trvající provizorní 

podmínky jsme se v roce  

2016 snaži l i  zvýši t 

návštěvnický komfort. 

Prvním krokem se stalo rozšíření sortimentu 

pokladny o chlazené nápoje. Ve spolupráci se 

Šumavským pivovarem nyní nabízíme tři druhy 

nealkoholických nápojů a také pivo vařené přímo ve 

městě, které se stalo oblíbeným suvenýrem.  

V září na pokladnu přibyl platební terminál, takže 

kromě hotových plateb je nyní možné platit na  

zámku i kartou. Tuto možnost vítají tuzemští 

i zahraniční turisté, kteří často přicházejí bez 

hotovosti v českých korunách. 

Prohlídkové trasy v roce 2016 přinesly unikátní 

možnost prohlédnout si nové restaurátorské 

sondy ,  k te ré  odha lu j í  výma lby  p řevážně 

z  19. století. Právě odkrytá vrstevnatost výmaleb činí 

prohlídky výjimečnými v celorepublikovém měřítku.  

Počet návštěvníků lehce převýšil návštěvnost z roku 

2015. Vzhledem k trvajícímu provizornímu provozu lze 

udržení návštěvnosti považovat za úspěch.  

10 526 

návštěvníků 

(Statistika návštěvníků I. a II. prohlídkového okruhu, 

expozic Muzea Vimperska a edukačních programů.)  
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 Muzeum Vimperska 

M 
uzeum Vimperska 

čekaly v roce 2016 

změny v počtu 

i  tématech výstav. 

Výtvarné umění, které bylo jedinou náplní výstav 

v galerii v předcházejícím roce, doplnila v roce 2016 

témata muzejně-galerijní. Změnil se také dlouhodobě 

neudržitelný model jedné nové galerijní výstavy na 

měsíc. Expozice muzea samotného ožily novými 

tematickými výstavami. Celkem byla představena 

jedna sezónní muzejní výstava, tři výstavy v galerii 

a dvě speciální výstavy. 

První speciální  výstavou byla Velikonoční 

minivýstava grafik Aloise Pitrmanna. Grafiky 

s pašijovou tématikou a doprovodným textem 

představily návštěvníkům velikonoční příběh.  

Druhou speciální výstavou se stala výstava „Gabriel 

von Max: Veraikon“. Od července do října byla 

v kapli sv. Josefa vystavena jedna z autorských kopií 

slavného obrazu a na doprovodných panelech byl 

představen život a dílo Gabriela von Maxe, tématika 

veraikonu i samotný obraz a jeho zvláštnosti.  

V galerii Muzea Vimperska se vystřídaly tři výstavy. 

Na jaře si návštěvníci mohli prohlédnout fotografie 

vimperského učitele, muzikanta a fotografa na 

výstavě s názvem „Jan Tláskal: Z muzikantských 

toulek a jiné“. Pro letní měsíce byla určena výstava 

fotografií a předmětů upomínajících na motokrosové 

závody „Vimperská rokle“. Na podzim se pak 

v galerii představil protivínský amatérský fotograf 

Tomáš Rychlý se svou výstavou „Besto Fomas“. 

Muzejní výstavou sezóny se staly „Poklady, depoty, 

obětiny…“ – jihočeské archeologické nálezy od doby 

bronzové do středověku. Téma výstavy se promítlo 

i do Muzejní noci v Muzeu Vimperska. Pro malé 

návštěvníky vznikly k výstavě dva pracovní listy 

a herní stolek, dospělí si pak mohli na pokladně 

zakoupit doprovodnou publikaci. 



 Edukační programy 



I 
 v roce 2016 jsme škol-

kám, školám a rodinám 

s dětmi nabídli edukační 

programy v zahradě. 

Edukační programy pro různé věkové skupiny by se 

postupně měly stát třetím pilířem nabídky pro ná-

vštěvníky – vedle klasických prohlídkových okruhů a 

Muzea Vimperska. Proto kromě vylepšování stávají-

cích programů začal v roce 2016 vznikat i program 

zbrusu nový. 

Aby program nevznikal „naslepo“, navštívili jsme 

v červnu 2016 dvě základní a jednu střední školu 

a debatovali jsme s učiteli, jaký edukační program by 

uvítali jako doplnění své výuky. Výsledkem těchto 

schůzek bylo téma nového programu, který se bude 

zaměřovat na průřez stavebními slohy, neboť prá-

vě stavební slohy a jejich rozpoznávání dělají žákům 

a studentům často potíže. 

Nový program dostal jméno „Od gotiky po baroko 

– od hradu k zámku“ a byl připravován během let-

ních měsíců. V listopadu 2016 jsme měli možnost ho 

poprvé pilotně testovat ve spolupráci s VOŠ a SPŠ ve 

Volyni. Program byl přínosný pro obě strany – stu-

dentům přinesl nové vědomosti a lektorovi např. in-

formaci o nutnosti program zkrátit. 

Kromě tvorby nového programu jsme také úspěšně 

lektorovali existující programy „Zahradník“ , 

„Zahradní architekt“ a „Poznej renesanční za-

hradu“. Od května do srpna jsme na nich uvítali cel-

kem 173 dětí, rodičů a učitelů. 

Se zájmem se potkaly také pracovní listy „Horní zá-

mek pro malé návštěvníky“, který úspěšně vyřeši-

lo a samolepky nasbíralo celkem 163 dětí (a někdy 

i dospělí). 

 Edukační programy 



 Akce 



 Akce 

P 
okud bychom chtěli 

akce charakterizovat 

jedním slovem, byla 

by to různorodost. 

V roce 2016 proběhlo na zámku okolo 15 akcí 

(nepočítaje výstavy v Muzeu Vimperska a edukační 

programy) – od koncertů, přes divadelní představení, 

až po tradiční velké letní akce, jakými jsou Bitva na 

Winterbergu a Městská zámecká slavnost.  

Různorodé je nejen zaměření akcí, ale i návštěv-

nost. Některé akce lákají vysoký počet návštěvníků – 

nejúspěšnější co do návštěvnosti byly Noční koncert 

dechového orchestru ZUŠ, Bitva na Winterbergu či 

sborový koncert Zrcadlení. Jiné akce se bohužel potý-

kaly s nižší návštěvností, než se předpokládalo –

jmenujme např. divadelní představení Ženy, ale 

i koncert Jaroslava Hutky nebo dokonce Městskou zá-

meckou slavnost, která se v roce 2017 z  důvodu sni-

žující se návštěvnosti neuskuteční. 

Z akcí pořádaných zámkem úspěšně proběhlo již tra-

diční Tvoření na zámku, Den věží a rozhleden a 

komentovanou vycházkou kurátora muzea Bohumíra 

Bernáška jsme se opět zapojili i do Dne architektu-

ry. V pozměněném formátu se v roce 2016 na zámek 

vrátila také Muzejní noc, která přinesla kombinaci 

odborného programu pro dospělé a rukodělných dílen 

pro děti. Tematicky navázala na hlavní sezónní výsta-

vu v Muzeu Vimperska „Poklady, depoty, obětiny…“. 

Muzejní noc se svým spojením zábavy a vzdělávání 

stala typem akce, na které by se zámek do budoucna 

rád zaměřoval. 

Velkým zklamáním bylo Vimperské vinobraní, které 

se mělo uskutečnit prvním rokem a stát se pravidelně 

pořádanou akcí, avšak necelý měsíc před konáním 

bylo pořádající agenturou zrušeno. 



 Propagace 



 Propagace 

P 
ropagace je pro nás 

klíčová a na jejím 

zlepšování se praco-

valo i v roce 2016. 

Dostupné a správné informace o zámku jsou důležité 

ze dvou důvodů. Zaprvé, na zámek lákají nové 

návštěvníky. Zadruhé, očekávání návštěvníka předem 

obeznámeného s podobou a nabídkou zámku se daří 

snáze a lépe naplňovat. 

Na konci února uskutečnil Národní památkový ústav 

převod webových stránek všech svých objektů do 

jednotného formátu. Zámek Vimperk má tak od 

29. února nové webové stránky na stávající adrese 

www.zamek-vimperk.eu. Nové stránky podporují 

několik verzí zobrazení, včetně mobilního.  

Velkou pozornost jsme věnovali také Facebookové 

stránce Zámek Vimperk, která v roce 2016 překona-

la hranici 600 „likes“. Zvýšila se četnost příspěvků –

v sezóně informovaly především o aktuálním dění, 

během zimního období mohli fanoušci stránky 

sledovat seriál o průzkumech a nových nálezech. 

Boj s malým povědomím o zámku jsme vyhlásili také 

prostřednictvím speciálního Návštěvního dne pro 

zaměstnance informačních center . Emailovou 

pozvánkou bylo osloveno 38 informačních center na 

Šumavě a v Jižních Čechách. Návštěvního dne se 

zúčastnilo 23 pracovníků z 10 informačních center 

(včetně informačních center z Českého Krumlova, 

Kašperských Hor či Kvildy). Pracovníci byli seznámeni 

s provozem zámku, s podobou prohlídkových tras, 

s akcemi, edukačními programy atd.  

V roce 2016 jsme převzali profil zámku na portálu 

Kudy z nudy, na kterém nově naleznete všechny 

důležité akce zámku. Snažili jsme se také aktualizo-

vat informace o zámku na různých webových strán-

kách (např. www.hrady.cz či www.tourism.cz). 

Pokračovali jsme rovněž v rozesílání informačního 

letáčku a v informačních centrech byste kromě něj 

našli i plakát s otevírací dobou. Mohli jste si také 

přečíst čtyři newslettery – kromě jarní, letní 

a podzimní verze vyšla i speciální k Muzejní noci. 

K odběru newsletteru se můžete přihlásit na adrese 

vimperk@npu.cz. 

http://www.zamek-vimperk.eu
https://www.facebook.com/zamekvimperk
http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/zamek-vimperk---muzeum-knihkisku--skla-a-sumavske-.aspx
http://www.hrady.cz
http://www.tourism.cz
mailto:vimperk@npu.cz
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 Práce na zámku 

H 
eslem roku 2016 se 

staly průzkumy. Cel-

kem jich na zámku 

proběhlo devět.  

Velký počet průzkumů souvisí s chystanými pracemi   

– čím lépe zámek před zahájením oprav poznáme, 

tím spíše proběhnou kvalitně. A jaké průzkumy tedy 

proběhly? Na restaurátorské průzkumy Horního i Dol-

ního zámku z roku 2015 navázaly dva dodatečné 

restaurátorské průzkumy, na konci roku 2016 pak 

započal nový průzkum zaměřený na místnosti mimo 

prohlídkové trasy. 

Velká pozornost byla věnována zahradám, na které 

se zaměřila trojice průzkumů. Na podrobný archivní 

průzkum v srpnu navázal georadarový průzkum 

a ten byl v podstatě přípravou pro podzimní archeo-

logický průzkum, který především rozkryl zahradní 

úpravy z přelomu 19. a 20. století a velmi napomohl 

poznání renesančního vodovodního systému zahrad.  

Byl také proveden restaurátorský průzkum a dia-

gnostika krovu saly terreny. Oba průzkumy zod-

pověděly řadu otázek (např. stavební vývoj) a  přidaly 

také mnoho dalších. 

Další z průzkumů zkoumal krov a zastropení nad 

2. NP Dolního zámku.  V rámci průzkumu byla od-

straněna jílová mazanina kryjící strop a uskladněna 

ve třiceti sudech, kde čeká na svoji desinfekci a opě-

tovné použití. V Dolním zámku proběhl rovněž expe-

rimentální průzkum termokamerou v prostorách 

bývalého renesančního sálu se záklopovým stropem.  

Kromě průzkumů zámek žil i řadou dalších prací. Na 

začátku roku finišovala příprava žádosti o dotaci 

z IROP, která byla definitivně podána v březnu. Při-

praveno však bylo také sedm menších projektů, 

které se týkají ostatních částí zámku a budou připra-

veny pro chvíli, kdy se podaří získat nějakou další 

dotaci či shromáždit dostatek vlastních prostředků.  

V neposlední řadě pokračovaly průběžné údržbové 

práce, mimo jiné opravy střech, čistění strání, pravi-

delné sekání trávy, kácení suchých stromů… Bylo 

opraveno poškozené zdivo Černé brány, vyklizeno ně-

kolik tun suti z krovů Dolního zámku, na přelomu ro-

ku pak byla nádvoří prozatímně vyspravena štěrkem. 

V neposlední řadě byly konzervovány desítky muzej-

ních předmětů, včetně kompletní sbírkové knihovny.  
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 2017... 

R 
ok 2017 se ponese ve 

znamení renesance, 

a to tématikou pro-

gramů i plánovanou 

obnovou. 

Rok renesanční šlechty je tématem roku 2017 

v rámci Národního památkového ústavu. Zapojení 

vimperského zámku je netradiční – namísto převažu-

jících výstav či koncertů nabídne cyklus tří edukač-

ních programů pod názvem Hravě renesančně! 

Rok 2017 bude i rokem IROPu. Na začátku roku bylo 

potvrzeno přidělení dotace na obnovu Horního 

zámku. Ke slavnostnímu podpisu ministrem kultury 

Danielem Hermanem a ředitelkou Národního památ-

kového ústavu Naděždou Goryczkovou dojde 

27. 3. 2017. 

Připravují se také nové výstavy, přičemž hlavní mu-

zejní výstavou se pro rok 2017 stane historie a sou-

časnost vimperských divadelních spolků pod názvem 

„Před oponou, za oponou… Vimperák!“ . 

Proběhla již dvě kola výběrových řízení, přičemž na 

prázdniny se již těší šest nových průvodců. Pro novou 

turistickou sezónu chystáme také rozšíření nabídky 

suvenýrů o dřevěné pohlednice, štítky na hole a no-

vé určovací klíče z produkce Národního parku Šuma-

va. Zahraniční návštěvníky jistě potěší, že Muzeum 

Vimperska se nyní pyšní anglickou i německou verzí 

všech textů a nově přeložený text k okruhu Horní 

zámek je v přípravě. K dispozici bude také varianta 

textu pro neslyšící. 

V Muzeu Vimperska se rovněž připravuje expozice 

o Zlaté stezce, která byla převzata z Minimuzea 

Zlaté stezky provozovaného městem. Zlatá stezka se 

stane tématem Muzejní noci 2017. 



V současné době je zámek dostupný pouze po 

předchozím objednání. 

Nová návštěvnická sezóna začíná 

v sobotu 1. 4. 2017. 

Otevírací doba zůstává stejná jako v roce 2016. 

Další informace přinese první letošní newsletter. 



Zámek 20, 385 01 Vimperk 

vimperk@npu.cz 

www.zamek-vimperk.eu 

Státní zámek Vimperk 

VŘELÉ PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ ROK 

A MNOHO PĚKNÝCH ZÁŽITKŮ V ROCE 

2017 PŘEJE VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM 

SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU VIMPERK. 

http://www.zamek-vimperk.eu

