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Co nového na zámku Český Krumlov pro sezónu 2005

Pro letošní rok chystá správa zámku Český Krumlov ve spolupráci s dalšími subjekty spolupracujícími se
správou zámku / UNIOS, AUVIEX/ řadu změn. Po období cca 6 – 8 let je nezbytné zkvalitnit a přebudovat
některé servisní prostory pro návštěvníky, neboť jejich technická vybavenost dožila, požadavky dneška jsou již
na jiné úrovni a změnil se také celkový počet návčtěvníků. Také v historických interiérech zpřístupněných
návštěvníkům došlo v poslední době k vývoji z hlediska stavebních úprav, restaurování , znalostí o historickém
interiéru a i požadavků návštěvníků a všechny tyto změny bychom rádi uplatnily v letošní sezóně.

Úpravy servisních prostor :
1. Informační centrum čp. 57 Solnice. Ve spolupráci s fa UNIOS byly prostory informačního centra

stavebně upraveny / podlahy, výmalba, světla/ a přeřešen provoz tak, aby byl zajištěn větší komfort a
obslužnost návštěvníků při poskytování  informací o provozních a turistických aktivitách a rozsahu
služeb na zámku i ve městě. 

2. Rekonstrukce veřejných WC pro návštevníky zámku na IV.nádvoří. Tato velmi nákladná rekonstrukce
směřuje k vyšší kvalitě prostředí a zejména k dostupnosti hygienického zařízení pro hendicapované
spoluobčany. V jednání a do začátku hlavní sezóny jsou zabezpečovány obdobné práce na Jízdárně,
takže hygienická veřejná zařízení budou v areálu zámku k dispozici i s kabinkami pro vozíčkáře na I.,
II., IV. nádvoří a na Jízdárně u zámecké zahrady. 

3. Rekonstrukcí kotelny v zámecké zahradě / skleníkové hospodářství a oranžerie/ na plyn zabezpečeuje
výrazně kvalitnější prostředí z hlediska imisí a škodlivin v ovzduší v prostředí zámecké zahrady. 

4. Úprava šaten pro účinkující na festivalových akcích v sezóně a doplnění mobiliáře podle dobových
fotografiích bude výraznou a kultivovanou změnou servisních zámeckých prostor a věříme, že i velmi
příjemným překvapením pro ten okruh návštěvníků, kteří svou produkcí oživují a kultivují společenský
a kulturní život.

5. Dokončení prací na kamerovém monitorovacím systému exteriéru zámeckého areálu a vybudováním
centra se stálou ostrahou na III. nádvoří bude znamenat větší bezpečnost a ochranu návštěvníků zámku.

Úpravy prohlídkových tras :

1. I. prohlídková trasa přinese pro návštěvníky velkou novinku pro sezónu 2005 a sice tři nové prostory
tzv. garderóby, místnosti věřejnosti za posledních cca 50 let neznámé. Prostory byly podle dobových
informací využívány pro denní toaletu a jako převlékárny. Historická instalace se zde opírá o dobové
inventární knihy, dochovaný mobiliář a ikonografické materiály. Vedle oficiálních a reprezentativních
prostor barokního apartmá zde bude přiblížena intimita, každodenní kultura a dobová móda 18. století.

2. II. prohlídková trasa přínáší největší změny. Závěr prohlídkové trasy se prodlužuje přes obrazárnu do
horního patra Plášťové chodby, která byla od roku 1964 nepřístupna pro statické poruchy. Tato
restaurovaná a zpřístupněná část zámku překvapí svou konstrukcí a polohou – probíhá ve výšce až 26 m
nad terénem, monumentalitou – celková délka chodby spojující Horní hrad a zámeckou zahradu je
dlouhá 300m a ojediněle dochovanou kvalitou malířské výzdoby . Do budoucna předpokládáme i
výrobu kopií původního mobiliáře tj. obrazů, grafik, stolů atp.  Z oken Plášťové chodby se návštěvníci
pokochají doslova objevnými pohledy na historický střed města sevřený meandrem řeky Vltavy.

Pavel Slavko, 3.2. 2005
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