
ZÁMEK VIMPERK 

2015 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 



Dne 1. 1. 2015 začal zámek Vimperk spravovat 

Národní památkový ústav. 

Zámek získal ve zcela nevyhovujícím stavu, neu-

držovaný, bez standardních prohlídkových tras 

a návštěvnického zázemí. 

Prioritou se okamžitě stala příprava revitalizace 

zámku a vše ostatní probíhá ve specifickém provi-

zorním režimu, aby i v tomto období měla veřej-

nost možnost zámek navštěvovat. 

Jaký tedy byl rok 2015? 



 Návštěvnický provoz 



 Návštěvnický provoz 

V 
 roce 2015 došlo ke 

třem hlavním změnám 

týkajícím se návštěv-

nického provozu. 

 

Zaprvé, stávající prohlídková trasa byla rozdělena na 

dvě 45 minutové trasy, které se věnují zvlášť Hor-

nímu a zvlášť Dolnímu zámku. 

Kratší doba trvání prohlídek vyšla vstříc komfortu ná-

vštěvníka z hlediska jeho pozornosti a intenzity zážit-

ku. Byly odstraněny dlouhé přechody mezi jednotlivý-

mi zastaveními a změna tras tak umožnila rozšířit 

a zkvalitnit průvodcovské texty. 

Zadruhé, byla rozšířena otevírací doba. Sezóna 

zámku nově začíná už v dubnu. V letních měsících 

zámek nabízí nadstandardní otevírací dobu s první 

prohlídkou v 9:00 a poslední v 17:30 hodin. Ve stej-

ném režimu je otevřeno i Muzeum Vimperska. 

Zatřetí, ceník vstupného byl upraven tak, aby od-

povídal cenám vstupného památek v regionu a ostat-

ních objektů ve správě Národního památkového ústa-

vu. 

 

 

10 297 

návštěvníků 
 

(Statistika návštěvníků I. a II. prohlídkového okru-

hu, expozic Muzea Vimperska a edukačních progra-

mů.) 

 

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

listopad

říjen

září

srpen

červenec

červen

květen

duben

Počet návštěvníků



 Edukační programy 



P 
rohlídkové trasy cílí na 

dospělého návštěvníka. 

Dětem památku proto 

přibližujeme skrze edu-

kační program. 

Aby děti nebyly odkázány jen na návštěvu Muzea 

Vimperska, které jim nabízí velmi vstřícnou expozici, 

vznikl na jaře roku 2015 edukační program zaměřený 

na poznání renesanční zahrady. Příprava progra-

mu ve spolupráci s profesionální edukátorkou trvala 

přibližně tři měsíce, kdy kromě náplně programu 

vznikala svépomocí i většina pomůcek. 

Aby bylo možné program lépe zacílit na jednotlivé 

věkové skupiny, byl rozčleněn do tří modulů.  

Modul „Zahradník“ je určen mateřským školám. Mo-

dul „Zahradní architekt“ se zaměřuje na děti 

1. stupně ZŠ. Modul „Poznej renesanční zahradu“ 

je určen pro celou rodinu (děti ve věku 3-10 let, je-

jich rodiče a prarodiče). 

Edukační program probíhal od června do srpna a v pi-

lotním běhu se ho zúčastnilo 106 dětí a jejich rodičů.  

Pro rodiny, které chtějí s dětmi navštívit klasický 

prohlídkový okruh jsme připravili pracovní list 

„Horní zámek pro malé návštěvníky“. Tento list 

prochází s dětmi celou trasu, upozorňuje je na zají-

mavosti a za správné splnění úkolů si děti mohou do 

listu vlepovat samolepky. 

 

 Edukační programy 

1 PROGRAM 

3 MODULY 

106 DĚTÍ A RODIČŮ 
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 Propagace 

S 
e změnami návštěvnic-

kého provozu přišla 

i snaha zapsat zámek do 

povědomí návštěvníků. 

Kvalitní informace a jejich snadné nalezení jsou jed-

ním z klíčů přiblížení se k návštěvníkovi. Zámek Vim-

perk podnikl v roce 2015 několik kroků ke zlepšení 

propagace. 

Před zahájením turistické sezóny byl spuštěn nový 

web, který shrnuje všechny důležité informace. Web 

funguje na adrese: www.zamek-vimperk.eu. 

Byla navázána spolupráce se správcem Facebookové 

stránky Zámek Vimperk - důležité informace, upou-

távky na akce i zajímavosti lze hledat i zde.  

Důležitým nástrojem propagace zámku se stal letá-

ček, rozesílaný na všechna turisticky významná místa 

ve Vimperku a v okolí. Letáček měl v roce 2015 dvě 

verze - jednu pro období červenec-srpen, jednu pro 

období září-říjen. 

Kromě tištěného letáčku rozesíláme také emailový 

newsletter, který zahrnuje aktuální otevírací dobu a 

informace o akcích. K odběru newsletteru je možné se 

přihlásit na adrese vimperk@npu.cz. 

 

http://www.zamek-vimperk.eu
https://www.facebook.com/zamekvimperk
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 Akce 

Z 
měny se dotkly i akcí. 

Některé přibyly, někte-

ré byly zrušeny, někte-

ré zůstaly beze změn. 

Z úspěšných akcí, v jejichž pořádání bylo navázáno 

na předcházející ročníky, lze jmenovat např. Noční 

koncert dechového orchestru ZUŠ, Bitvu na Winter-

bergu, Tvoření na zámku, Městskou zámeckou slav-

nost nebo Adventní koncert pěveckého sboru Canto.  

Mezi akce, které navazovaly na předchozí ročníky, ale 

ukázaly se být méně navštěvované patří např. Ma-

sopust, ale i pravidelné výstavy v zámecké galerii, 

jejichž počet pravděpodobně dozná určitého snížení.  

Nové akce, které se dočkaly kladných ohlasů, cílily 

na spojení zábavy a vzdělání. Jedná se o speciální 

prohlídky na Den věží a rozhleden a Den architektu-

ry. Naopak neúspěchem se ukázal být bluesový kon-

cert Petra Börnerová duo s pouhými třemi návštěvní-

ky. Opakování podobné akce se tudíž neplánuje.  

Cílem při pořádání akcí se stalo především zajistit 

jejich rentabilitu, neboť správa zámku si nemůže 

dovolit pořádání akcí dotovat. Vzhledem k množství 

nejrůznějších akcí, které se konají ve Vimperku a je-

ho okolí, se také změnila profilace akcí, které po-

řádá přímo zámek. Namísto výhradně zábavného pro-

gramu se snaží nabízet akce spíše vzdělávacího cha-

rakteru, které mají přímý vztah k zámku a k jeho his-

torii. 

Rok 2015 lze tedy chápat jako testovací. Vyzkoušena 

byla spolupráce mezi pořadateli a správou zámku, 

průběh i návštěvnost jednotlivých akcí. Seznam pra-

videlných akcí se promění a ustálí v příštích letech.  
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 Práce na zámku 

P 
ráce na zámku zahrnu-

je více než jen ná-

vštěvnický provoz. Na 

čem se pracovalo loni? 

Největší podíl času a úsilí byl bezpochyby věnován 

přípravě projektu „Probouzení zimního hradu“ 

pro IROP. Byla provedena předprojektová příprava, 

která zahrnovala hledání plánové dokumentace, ar-

chivní průzkumy, průzkumy v depozitářích, přípravu 

budoucích prohlídkových tras a koncepce Muzea Vim-

perska a plán využití každé místnosti na zámku. 

V rámci přípravy zasedly také dvě vědecké rady, kte-

ré se zabývaly budoucností renesančního sálu na Dol-

ním zámku. 

V roce 2015 proběhly i dva restaurátorské prů-

zkumy. První se uskutečnil v září na Dolním zámku - 

výsledky průzkumu mohli tudíž shlédnout už zářijoví 

a říjnoví návštěvníci zámku. Druhý průzkum se věno-

val Hornímu zámku. Při obou průzkumech bylo nale-

zeno několik vrstev velice dobře zachovalých výma-

leb - na některých místech se jedná o souvrství až 

dvaceti vrstev omítek a nátěrů od renesance po 

20. století. 

Pracovalo se i na údržbě zámku, která nebude zahr-

nuta do dotační žádosti a prostředky na ni plynou 

z běžného rozpočtu zámku. Na podzim byly komplet-

ně posekány a částečně vyčištěny zahrady. Jednalo 

se leckdy o nelehkou práci v prudkém svahu. Vzhle-

dem k tomu, že čištění zahrad odhalilo zanedbání 

a množství odpadu, práce na nich budou dále pokra-

čovat. Zlikvidovány byly také nálety na hradebních 

zdech. V neposlední řadě začala práce na menších 

údržbových projektech (odvodnění severní stěny 

zámku, příprava kanceláří správy, obnova oken mí-

čovny,…). Koncem roku začala oprava střechy Ho-

dinové věže (vyřezání nových břidličných tašek, 

upevnění stávajících), která byla dokončena počát-

kem roku 2016. 

Mezi další práce můžeme zařadit např. kompletní in-

venturu muzejních sbírek, depozitáře a knihovny, re-

vizi zabezpečovacího systému a jeho rozvodů, dovy-

bavení dílen údržby atd. Při revizích byly odhaleny 

četné nedostatky, na jejichž odstranění se postupně 

pracuje. Jedním ze závažných zjištění byl neuspokoji-

vý stav obrazu Heinricha de Veerle, nejcennějšího 

ikonografického pramene, který zachycuje vimperský 

zámek v roce 1686. Obraz byl odvezen na restauro-

vání a vrátí se na zámek v roce 2016. 



 2016... 



 2016... 

N 
a čem se na zámku 

pracuje nyní? Podívej-

me se závěrem na ně-

kolik informací a vý-

hledů roku 2016... 

Začátek roku 2016 se nese plně v duchu projektu 

„Probouzení zimního hradu“  pro IROP. Všechny 

materiály připravené v roce 2015 nyní zpracovává 

projektant. Veškeré úsilí směřuje k dokončení projek-

tu do března, aby bylo možno na jaře podat žádost 

o dotaci. Od začátku roku proběhla celá řada jednání, 

které se dotýkají každé myslitelné části projektu.  

Byla dokončena oprava střechy Hodinové věže a za-

počal další restaurátorský průzkum, který se nově 

soustředí na dosud opomíjená místa mimo hlavní pro-

hlídkové trasy. 

Probíhají také výběrová řízení. Kromě každoročního 

výběru nových průvodců je nyní v běhu také výběr 

kurátora sbírkových a mobiliárních fondů. Do výběro-

vého řízení se přihlásilo 10 uchazečů, nový kurátor 

bude vybrán komisí v průběhu února. 

Knihovnu, která se v loňském roce zařadila mezi od-

borné knihovny NPÚ, čeká příprava nových knihov-

ních řádů, registrace u ministerstva kultury a kom-

pletní revize a katalogizace fondu. Po katalogizaci 

bude celý fond knihovny dohledatelný v centrálním 

katalogu NPÚ CARMEN. 

Začínají také přípravy na novou sezónu, která ne-

obvykle začne již v pátek 25. 3. 2016. Chystá se har-

monogram akcí a výstav a neposlední řadě také nový 

web, který bude spuštěn na konci února. Nové webo-

vé stránky spustí všechny objekty NPÚ - jejich sjed-

nocení by mělo přinést snadnější orientaci.  



V současné době je zámek dostupný pouze po 

předchozím objednání. 

Nová návštěvnická sezóna začíná již v pátek 

25. 3. 2016. 

Otevírací doba i vstupné zůstávají stejné jako 

v roce 2015. 

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 

2016 PŘEJE VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM 

SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU VIMPERK. 

http://zamek-vimperk.eu

