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Státní zámek Vimperk, který byl do správy 

Národního památkového ústavu převeden 

v roce 2015, prochází v současné době 

rozsáhlou stavební obnovou, jejímž cílem 

je zpřístupnění celého zámeckého areálu. 

Nedílnou součástí rekonstrukce zámku je 

archeologický výzkum, který zde v letech 

2016–2017 probíhal v rámci předprojek-

tové přípravy a od letošního roku pokraču-

je jako standardní záchranný výzkum.

V první etapě se průzkumné práce zamě-

řily na plochu obou zámeckých zahrad, je-

jichž založení je možné položit na počátek 

17. století. Cílem archeologické sondáže 

bylo ověření původního umístění a stavu 

dochování pozůstatků zaniklé zahradní ar-

chitektury a dalších technických zařízení, 

z nichž část zde byla indikována již před-

chozím geofyzikálním měřením. Na ploše 

Horní užitkové zahrady se podařilo odkrýt 

Státní zámek Vimperk, letecký pohled od jihovýchodu

základy barokní oranžerie a část kanalizačního 

systému pro rozvod vody. V Dolní okrasné zahra-

dě se výzkum zaměřil především na rozměrnou 

vodní nádrž částečně vytesanou do skály, kte-

rá zde byla vybudována současně s renesanční 

arkádovou lodžií na počátku 17. století.

V letošním roce zahájený záchranný výzkum 

bude probíhat současně s celkovou rekonstruk-

cí Horního zámku a potrvá až do roku 2020. 

Prozatím nejzajímavější výsledky přinesly son-

dy položené do příčného renesančního křídla, 

v nichž byly zachyceny pozůstatky zaniklého 

raně gotického paláce pánů z Janovic z 13. sto-

letí. V jižním zámeckém křídle pak byla odkryta 

část původní gotické hradby zbořené při rozši-

řování hradu v pozdním středověku. Množství 

získaných archeologických nálezů je cenným 

dokladem hmotné kultury obyvatel hradu od 

středověku do současnosti.
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Archeologická sonda v jižním křídle vimperské-
ho zámku. Pod základy renesančního paláce je 
patrný průběh zaniklé středověké hradby.

Sklad kamenných prakových koulí v interiéru 
raně gotického paláce z 13. století, jehož zákla-
dy byly zachyceny při archeologickém výzkumu 
v roce 2018

Gotické architektonické články druhotně zazděné v základech renesančního příčného křídla 
z počátku 17. století

Základy barokní oranžerie odkryté při archeologickém výzkumu Horní zámecké zahrady v roce 2016

Systém cihlových kanálků pro rozvod vody z 19. století zachycený v Dolní zámecké zahradě Dolní zámecká zahrada – celkový pohled na plochu archeologického výzkumu v roce 2017




