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Po pouhých třech letech od převodu zámku 

do rukou NPÚ došlo k přidělení dotace z IROP 

ve výši 110 164 811 Kč. Ke slavnostnímu podpisu 

došlo přímo na zámku dne 27. 3. 2017 

za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana 

a generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové. 

To byl však jen začátek rušného roku... 



 Návštěvnický provoz 



 Návštěvnický provoz 

P 
o č e t  n á v š t ě v n í k ů 

v  posledním roce před 

obnovou meziročně 

opět mírně vzrostl. 

Návštěvníci měli zájem především o okruh Horní 

zámek a o Muzeum Vimperska. Využili tak možnosti 

prohlédnout si obojí ještě před rozběhnutím obnovy.  

Zvýšil se také zájem o suvenýry nabízené na 

pokladně, jejichž sortimentem jsme se pokusili pokrýt 

nejčastější požadavky návštěvníků. Nově tak přibyl 

například štítek na hůl, čokolády s motivy Roku 

renesanční šlechty nebo dřevěné pohledy. Kvůli 

nové legislativě jsme naopak museli zrušit prodej piva 

z místního Šumavského pivovaru. 

V druhé polovině roku se pak na pokladně objevila 

první publikace vydaná Muzeem Vimperska! 

Jednalo se o katalog „Nadevším ticho rybníků“, 

který se tak stal první vlaštovkou publikační činnosti, 

která bude nedílnou součástí práce muzea. 

10 771 

návštěvníků 

 

(Statistika návštěvníků I. a II. prohlídkového okruhu, 

expozic Muzea Vimperska a edukačních programů.)  
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 Muzeum Vimperska 



 Muzeum Vimperska 

V 
ýstavy roku 2017 

v muzeu a v galerii 

propojovaly minulost 

a současnost. 

Nejdále v historii putovala Muzejní noc, která se 

zaměřila na Zlatou stezku. A protože loňský rok byl 

ve znamení her, měli malí i velcí návštěvníci možnost 

stát se sami kupcem na Zlaté stezce! Museli tak 

zvolit, jaké zboží nakoupí, splnit obtížné úkoly při 

putování přes šumavské hvozdy a na závěr se 

dozvěděli, zda se jim podařilo prodejem zboží 

vydělat… 

Minulost a současnost výtvarného umění spojila 

výstava „Antonio Lopomo: Impresionismus od A 

do L“. Od dubna do června měli návštěvníci možnost 

prohlédnout si obrazy ve Vimperku žijícího 

francouzsko-italského malíře, který tvoří ve stylu 

impresionismu. Výstavou se inspiroval i úspěšný 

program „Impresionistické Velikonoce“, kde 

vzniklo mnoho impresionismem inspirovaných kraslic!  

Ohlédnutím za nedávnou minulostí pak byla výstava 

„Nadevším ticho rybníků“, která byla de facto  

pokračováním výstavy fotografií Marie Šechtlové, 

konané v muzeu přesně před padesáti lety. Fotografie 

byly doplněny básněmi Jana Nohy a Radka Štěpánka 

a spojení fotografií a poezie se promítlo i do katalogu, 

který byl k výstavě vydán. 

Ústřední muzejní výstava „Před oponou, za 

oponou… Vimperák!“ se věnovala minulosti 

a  současnosti vimperských divadelních spolků. 

A protože máme stále na paměti i naše nejmenší 

návštěvníky, na výstavě bylo možno nalézt řadu 

hravých prvků. Třeba divadelní oponky, které 

skrývaly informace o představeních, velkou mapu 

divadelního života ve Vimperku nebo kostýmy 

k vyzkoušení. 

 



 Edukační programy 



P 
oče t  dě t í ,  k te ré 

navštěvují edukační 

programy se rok od 

roku zvyšuje. 

Programy jsme již třetím rokem nabídli nejen školám, 

táborům a dětským skupinám, ale i rodinám s dětmi 

či nově také dospělým. Vzhledem k tomu, že trojici 

programů vzniknuvších v rámci Roku renesanční 

šlechty je věnována vlastní část, zaměříme se zde na 

ty ostatní. 

Stálicí naší nabídky zůstaly programy „Zahradník“ 

a „Zahradní architekt“, které menší děti seznamují 

s podobou a strukturou renesančních zahrad. Kromě 

rodin s dětmi začaly školní třídy někdy také využívat 

možnosti navštívit okruh Horní zámek s pracovním 

listem. Samolepky do svého pracovního listu 

tentokrát úspěšně nasbíralo 151 menších i větších 

návštěvníků. 

S velkou radostí jsme pak školám nabídli nový 

program „Od gotiky po baroko, od hradu 

k zámku“, který se snaží žákům 2. stupňů 

základních škol a studentům středních škol přiblížit 

často neoblíbené učivo - umělecké slohy jednotlivých 

období. Chloubou programu se stal dřevěný model 

renesančního sálu Dolního zámku, který jsme od 

prvotního návrhu až po finální výrobu dokázali 

vyrobit vlastními silami. Velice rychle se z něj stala 

naše nejoblíbenější pomůcka, na které dokážeme 

předvést bývalou podobu sálu, jeho barokní 

přestavbu i stavbu záklopového stropu, který ho 

zakrývá. 

 Edukační programy 



 Akce 



 Akce 

P 
oslední sezónu před 

rekonstrukcí zámku si 

n á v š t ě v n í c i  u ž i l i 

skutečně naplno! 

Kromě edukačních programů, výstav v Muzeu 

Vimperska a programů konaných rámci Roku 

renesanční šlechty (kterým jsme věnovali vlastní část 

tohoto ohlédnutí za loňským rokem) se v roce 2017 

uskutečnilo na zámku okolo 13 akcí. 

Nejvíce akcí zámek nabízí přes léto, kdy teplé počasí 

př ímo vybíz í  ke koncertům a divadelním 

představením pod širým nebem. Koncertní sezóna 

byla jako obvykle zahájena Nočním koncertem 

dechového orchestru ZUŠ, který byl následován 

Zahajovacím koncertem Letního kurzu žesťů  

a  koncertem be lg ického pěveckého sboru 

Orgelpijpjes , který nás překvapil  pěknou 

návštěvností. Léto pak zakončil koncert Žalmana 

a spol., který nahradil Městskou zámeckou slavnost.  

Divadelní představení si návštěvníci a turisté mohli 

užít na 5. ročníku Vimperského frňáku a také 

v rámci cyklu představení Divadelní léto na zámku. 

Přelom července a srpna pak přinesl již sedmou 

Bitvu na Winterbergu, jejíž návštěvnost je rok od 

roku vyšší. 

Zámek však pořádá i vlastní akce. Některé byly již 

zmíněny (Impresionistické Velikonoce, Muzejní noc, 

koncert Orgelpijpjes), z ostatních jmenujme oblíbené 

Tvoření na zámku, Den věží a rozhleden anebo 

Den architektury, pro který kastelán zámku 

p ř i p r av i l  vycházku  „ Záme cké  vo do vody 

a kanalizace v minulosti“. 

  

  



 Rok renesanční šlechty 



 Rok renesanční šlechty 

R 
ok 2017 byl na 

hradech a zámcích 

věnován renesanční 

šlechtě. 

Od roku 2011 se Národní památkový ústav vydává 

každý rok „Po stopách šlechtických rodů“. Rok 

2017 byl věnován šlechtickým rodům v období 

renesance a vzhledem k tomu, že renesance byla 

důležitým obdobím i pro vimperský zámek, nemohl 

chybět v seznamu zapojených objektů. 

A protože rádi přicházíme s netradiční nabídkou, 

připravili jsme pro naše návštěvníky pásmo 

edukačních programů „Hravě renesančně“, které 

bylo možno navštívit téměř každý týden po celé letní 

prázdniny. 

Úterky patřily programu „Poznej renesanční 

zahradu“, který můžete znát již z předchozích let 

a který se snaží rodinám s dětmi hravou formou 

představit základní principy renesančních zahrad.  

Ve středu mohly starší děti a dospělí objevovat 

tajemství renesančního sálu Dolního zámku 

a vyzkoušet si, jak těžké bylo vytváření sgraffita. To 

vše v rámci programu „Objev sál, vytvoř 

sgraffito!“. 

Ti nejhravější návštěvníci si užívali čtvrteční program 

„Postavíš zámek?“, ve kterém se snažili nasbírat 

co nejvíce mincí za plnění nelehkých úkolů a  za ně 

vykoupit zadlužené panství z rukou věřitelů.  



 Práce na zámku 



 Práce na zámku 

N 
a zámku je stále 

hodně práce a také 

mnoho k poznávání. 

Každým rokem však 

o něco pokročíme...  

Každá nová informace o zámku nám dělá radost a že 

jsme se toho v roce 2017 dozvěděli nemálo! 

Průzkumy byly velice různorodé - od archeologických, 

přes restaurátorské, až po technologické či doslova 

experimentální. 

V únoru byly odeslány vzorky omítek Horního 

zámku do technologické laboratoře na rozbor. 

O m í t k á m  s e  v ě n o v a l o  i  p o k r a č o v á n í 

restaurátorského průzkumu na Horním zámku . 

Na Horním zámku jsme prováděli i experimentální 

průzkum inspekční kamerou a termokamerou , 

při kterém jsme se pokoušeli porozumět fungování 

otopného systému znovuobjevené černé kuchyně. Na 

podzim jsme se pak pustili do zkoumání barevnosti 

oken a parapetů. Jednalo se přípravu na jejich 

opravu, do které se pustíme přímo v zámecké dílně.  

Krásný nález přineslo zářijové pokračování 

archeologického průzkumu zahrad (první fáze 

proběhla v roce 2016). Byl při něm odhalen rybníček 

či vodní nádrž - tedy hlavní vodní prvek zahrady 

v období renesance! 

Po ukončení turistické sezóny bylo započato 

rozebírání expozic a stěhování depozitáře 

Muzea Vimperska, které budou přetvořeny v rámci 

projektu IROP. I vyklízení se stalo příležitostí pro 

zkoumání - v tomto případě podlah a vedlo k nalezení 

velice pěkných dlaždic, pravděpodobně barokních.  

Informace shromažďujeme i skrze rozhovory 

s pamětníky, se kterými se občas na zámku 

potkáme jen shodou šťastných okolností. Každý 

příběh je pro nás zajímavý a pomáhá nám lépe si 

představit, jak se žilo na zámku v minulém století. 

V loňském roce se nám podařilo setkat se například 

s paní Annemarie Heske, dcerou ředitele 

schwarzenberského velkostatku, která na zámku žila 

ve 30. letech 20. století. 



S koncem návštěvnické sezóny roku 2017 se pro 

návštěvníky na příští tři roky uzavřel Horní 

zámek a Muzeum Vimperska. 

Zámek však v průběhu rekonstrukce nezůstane 

návštěvníkům zcela uzavřen. V roce 2018 nabídne 

od července do září prohlídky Dolního zámku. 



Zámek 20, 385 01 Vimperk 

vimperk@npu.cz 

www.zamek-vimperk.cz | www.facebook.com/zamekvimperk 

Státní zámek Vimperk 

POKUD BYSTE CHTĚLI VĚDĚT JEŠTĚ 

VÍCE, SLEDUJETE WEBOVÉ STRÁNKY 

NEBO FACEBOOK ZÁMKU VIMPERK. 

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI PŘÍZEŇ. 

http://www.zamek-vimperk.cz/
http://www.facebook.com/zamekvimperk

