
ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM HORNÍHO ZÁMKU VE VIMPERKU

Během renesanční přestavby Vimperka na zámek 
v první polovině 17. století zanikla velká část původ-
ního gotického hradu. Rozsah a podobu středověké-
ho sídla pánů z Janovic a Kaplířů ze Sulevic částeč-
ně odhalily až archeologické výzkumy prováděné 
na přelomu 20. a 21. století. Při výzkumu Archeo-
logického ústavu v Praze v letech 1996—1999 se 
podařilo přesněji vymezit rozsah gotického hradní-
ho areálu. Patrně nejdůležitějším nálezem byl objev 
dosud neznámého palácového křídla na jižní straně 
druhého nádvoří. Další zaniklé středověké objekty 
se podařilo prozkoumat v další etapě výzkumu z let 
2009—2011. Jednalo se především o pozůstatky 
čtverhranné věže z počátku 15. století, která stála na 
nejvyšším místě hradu. V prostoru dvorku za Vlčko- 
vou věží byly zachyceny dvě fáze hlavní gotické hrad-
by, čímž bylo potvrzeno rozšíření hradu již v závěru 
13. století.

Další důležité poznatky přinesl výzkum prováděný 
archeologickým pracovištěm Národního památko-
vého ústavu v letech 2018—2020 v souvislosti s cel-
kovou rekonstrukcí Horního zámku. Pod podlahou 
renesančního příčného křídla na druhém nádvoří 
se podařilo odkrýt suterén jižního gotického pa-
láce z poloviny 13. století. Z jeho interiéru pochází 
početný soubor nálezů vypovídající o hmotné kul-
tuře obyvatel středověkého hradu. Výzkum v jižním 
zámeckém křídle ukázal, že těmito místy původně 
probíhala hlavní gotická hradba chránící vimperský 
hrad z jižní strany. Pod mohutnými renesančními na-
vážkami zde zůstala zachována také část portálu, 
který byl součástí brány vedoucí do hradního par-
kánu. Poslední etapa výzkumu proběhla na prvním 
nádvoří před Hodinovou věží. Zde byly dokumento-
vány pozůstatky renesančního mostu, který původ-
ně vedl přes dnes již zasypaný hradní příkop. Cel-
kem deset sezón výzkumu řadí Vimperk k nejlépe 
archeologicky prozkoumaným jihočeským hradům.
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