Tisková zpráva
K činnosti Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Č.
Budějovicích a k ukončení sezóny 2007 na spravovaných památkových objektech.
objektech.
1. Od 1.4.2007 má NPÚ ČB nové vedení a prověřuje se i nová organizační struktura .
Jejím cílem je zřetelnější rozlišení tří základních činností ústavu. Ředitelem NPÚ ČB
je Mgr. Petr Pavelec, e-mail: pavelec@budejovice.npu.cz, sekci výkonu památkové
péče řídí ing. Vlastislav Ouroda, e-mail: ouroda@budejovice.npu.cz, činnost sekce
správy památkových objektů koordinuje PhDr. Zdeněk Troup, e-mail:
zlatákoruna@budejovice.npu.cz, a sekci provozně ekonomickou řídí Ing. Zdeňka
Škabroudová, e-mail: Škabroudová@budejovice.npu.cz.
2. Od 1.1. 2008 se NPÚ ÚOP ČB představí v novém vizuálním stylu a s novou
komunikační strategii. Základem vizuálního stylu je nové logo ústavu a pilíř
komunikačního systému tvoří nové webové stránky ÚOP NPÚ včetně webových
stran jednotlivých památkových objektů. Součástí komunikačního systému budou
také pravidelné tiskové konference na začátku a konci sezóny a při významných
akcích.
3. NPÚ ÚOP ČB usiluje o maximální míru zpřístupnění informací, získaných při
správě památkových objektů a v oblasti dokumentace, výzkumu a ochrany kulturních
památek. Tento záměr se bude rozvíjet mimo jiné prostřednictvím každoročních
mezioborových konferencí, plánu publikační činnosti , veřejného přednáškového
cyklu, výuky památkové péče a dějin umění na filosofické fakultě Jihočeské university
a zásadním rozšiřováním veřejně přístupných prostor na spravovaných objektech.
Prioritou na spravovaných památkových objektech je v současné době budování
nové interiérové instalace na SZ Kratochvíle a příprava Hradního muzea
s celoročním provozem na SHZ Č. Krumlov.
4. Turistická sezóna 2007 byla z hlediska návštěvnosti i výnosů z tržeb historicky
rekordní. Prohlídkové trasy na Památkových objektech ve správě NPÚ ÚOP ČB
navštívilo 1 109 923 návštěvníků, dalších přibližně 300 000 lidí navštívilo cca
480 doprovodných akcí jako hudební festivaly, divadelní představení doprovodné

výstavy apd. Výnosy z tržeb byly použity především na opravu a restaurování
spravovaných památek.
4. V zimním období jsou připraveny adventní prohlídky a na začátek prosince se
připravuje slavnost ukončení sedmileté opravy fasády zámku Hluboká a posvěcení
zvonu v zámecké kapli.

Petr Pavelec
Ředitel NPÚ ČB

objekt
Český Krumlov
Červená Lhota
Dačice
Domanín
Hluboká
Jindřichův Hradec
Kratochvíle
Landštejn
Nové Hrady
Rožmberk
Třeboň
Zlatá Koruna
Zvíkov
celkem

návštěvnost
I.-X. 2007
346 365
88 888
14 347
39 341
281 954
71 708
27 724
49 177
19 399
59 774
43 533
22 902
44 811
1 109 923

návštěvnost
I.-X. 2006
335 356
79 159
11 165
35 183
230 721
60 689
33 111
47 896
19 449
54 695
36 945
21 537
39 082
1 004 988

