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ZÁMEK V ROCE 2019
Proměny z týdne na týden, nové objevy, mnoho práce za námi i před námi!

Rok 2019 byl především rokem

V roce 2019 se tak podařilo mimo jiné

zahájení stavebních prací na Horním

publikovat text o černé kuchyni v

zámku. Po kolečku soutěží

publikaci Památky jižních Čech 9,

a administrativy se 26. března 2019

nasnímat celý exteriér Horního

stavební firma pustila do práce.

zámku a část interiérů pro 3D model,

Tři stavební party a mnoho

uspořádat Týden edukace pro školy,

subdodavatelů pod vedením dvou

hostit Letní školu památkové

stavbyvedoucích za třicet devět týdnů

edukace, vytvořit nový model

odvedli velké množství práce a Horní

zahrady, který používáme při

zámek se pod jejich rukama změnil

edukačních programech i na

k nepoznání.

prohlídkové trase, vystoupit na

Přestože ke stavebním pracím se

několika přednáškách, uskutečnit

upřela většina pozornosti a energie,

řadu restaurátorských a dalších

nezapomněli jsme ani na

průzkumů, vybrat a vyškolit

návštěvníky, badatelskou činnost či

průvodce a udržet letní návštěvnický

na výmýšlení nových způsobů, jak

provoz.

zámek lidem přiblížit.

Projekt obnovy Horního zámku a Muzea Vimperska je financovaný z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) a poběží do konce roku 2020. Velkou radost
nám proto udělala zpráva, že vláda schválila rozhodnutí o přidělení dalších 200 milionů
korun v rámci projektu Péče o národní kulturní dědictví I. Obnova zámku by tak měla
pokračovat i v dalších letech, a to postupně střechami, sanací dřevomorky, provozním
zázemím, fasádami, zahradami a nádvořími atd. Vzhledem k intenzivnímu projektování,
které začalo prakticky ihned po převzetí zámku v roce 2015, jsou projekty některých částí
již připraveny, ostatní by měly být doplněny v roce 2020. Zatímco dokončujeme první
část obnovy, již pracujeme na druhé!

PROJEKT IROP
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STAVEBNÍ
PRÁCE
Na zámku se pracovalo na všem, co
si jen dovedete představit.
Na jaře jsme začínali velkým
množstvím bouracích prací a také
výkopy pro nové vodovody
a kanalizace na nádvořích.
V místnostech se rozebíraly podlahy
a připravovaly se nové rozvody
elektřiny, které z velké části povedou
právě podlahou. Při rozebírání podlah
se bohužel ukázalo, do jak velké míry
byly stropy, stěny a podlahy napadeny
dřevomorkou, v důsledku zanedbané
údržby zámku v minulosti.
Zednické a tesařské práce pak v létě
doplnily práce na první fasádě a na
podzim přibylo odkrývání
a restaurování renesančních výmaleb
a především odkrytí renesančního
záklopového stropu v jedné
z místností budoucí prohlídkové trasy!

DALŠÍ
PRÁCE
Součástí projektu IROP je i

Projekt IROP není zaměřen jen na stavební
obnovu Horního zámku. Vzniká v rámci něj
také nové návštěvnické zázemí, nové expozice
Muzea Vimperska a také nová prohlídková
trasa. Právě pro expozice muzea a prohlídkovou
trasu započalo v roce 2019 restaurování desítek
předmětů, nově zakoupených či vypůjčených
z depozitářů jiných hradů a zámků.

restaurování desítek předmětů

Na restaurování zamířil např. lustr ze zámecké

či tvorba nových muzejních

ukrýval krásný secesní vzor. Restaurovány však

expozic!

kaple sv. Josefa, který pod stříbrnou barvou
budou také obrazy, grafiky, zbraně, kovové
předměty nebo velmi elegantní pohřební vůz.

NÁVŠTĚVNICKÝ PROVOZ
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POČET
NÁVŠTĚVNÍKŮ

12,500

10,000

I přes značné omezení provozu
dosahuje návštěvnost cca 1/3 počtu

7,500

návštěvníků v roce 2017.
Ačkoliv provoz zámku probíhá ve velmi
provizorních podmínkách a je omezen

5,000

jen na jednu prohlídkovou trasu
dostupnou tři měsíce v roce, daří se
počet návštěvníků udržet na jedné třetině
počtu z let 2015-2017, kdy zámek nabízel

2,500

dvě prohlídkové trasy a expozice muzea
sedm měsíců v roce.
0

3044

2017

2018

Září
6.7%

NÁVŠTĚVNÍKŮ

2019

Červen
8.7%

Největší návštěvnost zámek tradičně
zaznamenal o prázdninách.

308
DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ
Desetinu návštěvnosti tvořily
skupiny přijíždějící na edukační
programy pro školy a školky.

Srpen
42.6%

Červenec
42.1%

PROPAGACE

ONLINE
I OFFLINE
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59
PŘÍŠPĚVKŮ NA FACEBOOKU

Snažili jsme se, abyste dění a změny
na zámku mohli sledovat s námi!
Hlavním místem pro zprostředkování dění
na zámku se stal zámecký facebookový
profil, kde jsme zahájili podrobné
zpravodajství ze stavby. Dokumetaci
jedenatřiceti týdnů stavby jsme doplnili
o novinky z průzkumů nebo podrobné
informace o odkrytí záklopového stropu.

Společně jsme prošli jedenatřicet
týdnů stavby.

11

Třicet jeho záklopů jsme ostatně v září

ČLÁNKŮ VE VIMPERSKÝCH

představili ve Facebook Stories.

NOVINÁCH

Informace o obnově se však objevily i v
tištěných médiích. 11 podrobnějších článků
vyšlo ve Vimperských novinách, téměř dvě

Informovali jsme vás o budoucích

desítky článků o zámku napsal Prachatický

muzejních expozicích, pokračování

deník. Velký rozhovor s panem kastelánem

stavby i o nových nálezech.

vyšel v časopise PROPAMÁTKY.
Každý rok se snažíme rozšířit počet
způsobů, jakými zámek propagujeme.
V roce 2019 se zámek objevil v pořadech
Výleťák a Putování krajinou, ale navštívili
ho také blogeři a instagrameři v rámci
presstripu Zlatá stezka.
Jedním z nejlepších projektů loňského
roku se stalo fotografování s fotografy
URBEX. Stejně důležité jako zaznamenání
průběhu obnovy je totiž zaznamenání
podoby zámku před jejím zahájením.
Oslovili jsme proto fotografy zaměřující se
na prázdné objekty a nabídli jim možnost
vyfotografovat Horní zámek ještě před
začátkem stavebních prací. Pánové Martin
Ketner a Radomír Kočí tuto výzvu
vyslyšeli a vytvořili pro zámek krásný
soubor fotografií. Patří jim náš velký dík,
mimo jiné proto, že fotografie pro zámek
vytvořili zadarmo.

EDUKACE
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POZNÁNÍ
PROŽITKEM
Na našich programech se snažíme
podělit o radost z poznávání zámku.
I v době, kdy je velká část zámku uzavřena,
jsou stále v nabídce edukační programy.
V červnu proběhl Edukační týden pro
školy, ve kterém zámek navštívilo celkem
11 tříd. Celkem mělo v roce 2019 možnost
naše programy navštívit 308 žáků
a studentů.
Nezahálelo se ani přes léto – vimperský
zámek se stal hostitelem čtvrté Letní školy
památkové edukace, při níž se setkávají
pracovníci hradů, zámků, galerií či muzeí
spolu s pedagogy, vyměňují si zkušenosti
a získávají nové.

MODEL
ZAHRADY
Představit si možnou renesanční
podobu zahrady pomáhá nový model.
S modelem se návštěvníci mohou setkat
nejen v rámci edukačních programů, ale
i přímo na prohlídkové trase. Stejně jako
u starších pomůcek bylo jednou z priorit,
aby bylo možné používat ho různými
způsoby.
Kromě složení modelu a uvědomění si
základních pricipů symetrie a opakování,
lze například na záhonech rozpoznávat
reálné rostiny, které se pěstovaly
v renesančních zahradách.

MUZEUM, PRŮZKUMY A JINÉ

MUZEUM
VIMPERSKA
Činnost muzea je do roku 2021
pozastavena – anebo ne?
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Ačkoliv se na první pohled může zdát, že
s rozebráním expozic a zahájením obnovy
činnost Muzea Vimperska usnula, opak je
pravdou.
Ačkoliv v muzeu se v roce 2019 nemohly konat
výstavy, podílelo se třeba na výstavě o Johannu
Steinbrenerovi a vimperském knihtisku, která
byla k vidění od dubna do října 2019
v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.

DALŠÍ
UDÁLOSTI
Je to k nevíře, ale práce se stihlo
ještě daleko, daleko víc.
Spolu se stavebními pracemi na
Horním zámku samozřejmě
pokračovala také pravidelná údržba
Dolního zámku a konzervátorské
práce. Opět se proměnilo a doplnilo
naše poznání zámku, a to skrze řadu
průzkumů. Jejich značná část tentokrát
vyvstala z probíhajících stavebních
prací, které odhalily různé skryté
informace. Proběhla tak další část
průzkumu archeologického, ale také
průzkumy dendrochronologické,
restaurátorské či mykologické.

29

DARŮ PRO MUZEUM
VIMPERSKA

V důsledku probíhající obnovy bylo sice
utlumeno konání akcí, zato jste se mohli častěji
o zámku něco dozvědět na přednáškách.
Novinky a zajímavosti jste si mohli
vyslechnout přímo ve Vimperku – např. na
Dnech kávy nebo na Pecha Kucha Night, ale
i v domě seniorů v Prachaticích, na setkání
s kastelány na Konopišti nebo na přednášce
v Českých Budějovicích.
Závěrem bychom rádi poděkovali našim
dárcům. Sbírky muzeí by se bez darů jen stěží
mohly zvětšovat a i naše sbírka získala řadu
nesmírně zajímavých předmětů právě od

Za všechny vám patří náš srdečný
dík!

dárců. Mnoho z nich uvidíte v roce 2021
například v nové muzejní expozici o 20. století.

