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TISKOVÁ ZPRÁVA 
Památky předčasně ukončily sezonu, letos je navštívilo 3,6 milionu 
lidí 

 
Praha 14. října 2020 

Památky ve správě Národního památkového ústavu v letošním roce navštívilo 
3,6 milionu lidí. V meziročním srovnání tak poklesla návštěvnost o milion. 
Z důvodu koronavirové pandemie byla návštěvnická sezona zahájena s téměř 
dvouměsíčním zpožděním a ukončena byla o tři týdny dříve před plánovaným 
termínem. Vzhledem ke koronavirové pandemii se v letošním roce neuskuteční 
ani tradiční Hradozámecký advent.  

České památky za sebou mají nelehkou sezonu. Vlivem koronavirové pandemie byla letošní sezona 
výrazně zkrácena. Na jaře byly památky necelé dva měsíce uzavřeny, v prázdninových měsících se však 
památkám dařilo a návštěvnost dosáhla podobné úrovně jako v minulých úspěšných letech. V červenci 
a srpnu navštívilo hrady a zámky přes 2,5 milionu lidí. Výrazný pokles návštěvnosti nastal v září spolu 
se zavedením povinného nošení roušek v interiérech, kdy přišlo na památky jen necelý půl milion 
návštěvníků. V loňském roce od ledna do konce září přišlo na památky 4,6 milionu lidí, tedy o milion 
více než letos. Za celý loňský rok dosáhla návštěvnost téměř 5,3 milionu a to i díky speciálním 
adventním akcím. Ty se ale v letošním roce vzhledem k aktuální situaci neuskuteční.  

I v letošním roce byly nejnavštěvovanějšími objekty zámky Lednice, Český Krumlov a Hluboká. Oproti 
loňskému roku se do první desítky nově dostaly zámky Bečov a Buchlovice. K největšímu nárůstu 
návštěvnosti v roce 2020 došlo na zámcích Opočno, Raduň a Hradec nad Moravicí. Zámek Opočno 
navštívilo letos téměř 60 tisíc lidí a v meziročním srovnání si přilepšil o 10 tisíc návštěvníků, na zámek 
Raduň přišlo o 7 tisíc lidí více než loni (29 tisíc celkem) a na Hradec nad Moravicí zavítalo o 5 tisíc lidí 
více (56 tisíc celkem). Velmi úspěšnou sezonu za sebou mají také hradní areály a hradní zříceniny. I přes 
koronavirovou pandemii meziročně vzrostla návštěvnost hradům Rabí, Velhartice, Bítov, Žebrák a 
Krakovec.   

Vzhledem ke zkrácené návštěvnické sezoně došlo i k propadu výnosů. Celkový propad vlastních výnosů 
za rok 2020 v meziročním srovnání je predikován na téměř 190 milionů korun. Do konce června činily 
ztráty 139 milionů korun, během prvního prázdninového měsíce se podařilo propad snížit na 134 
milionů, které byly následně dokryty Ministerstvem kultury. Propad výnosů ze vstupného a pronájmů 
od 12. října do konce roku je tak v meziročním srovnání odhadován na 56 milionů korun. 

I přes koronavirovou pandemii se daří pokračovat v obnově památek realizovaných ze státních i 
evropských finančních prostředků. Na jaře byly zahájeny stavební práce projektu obnovy v rámci IROP 
na hradu Karlštejn a zámku Telč. V červnu byl slavnostně ukončen rozsáhlý projekt obnovy zámku 
Slatiňany za 134 milionů korun, do konce roku budou ukončeny stavební obnovy Selského dvora u 
Matoušů v Plzni, Horního zámku Vimperk a vrchnostenské okrasné zahrady na Pernštejně. Ze státních 
zdrojů se podařilo letos získat 197 milionů korun na obnovu zámeckého kopce v Náchodě či 55 milionů 
na obnovu letohrádku Bellarie v Českém Krumlově. NPÚ se rovněž zapojil do zvláštního investičního 
programu pro rezort kultury, pro nějž stát uvolnil miliardu korun na podporu subjektů zasažených 
protikoronavirovými opatřeními. Tyto prostředky NPÚ využije pro 38 projektů obnovy památek.  
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10 nejnavštěvovanějších památek ve správě NPÚ  

rok 2020 (do 12. 10.)     rok 2019  

Lednice   256 000   Lednice   389 000 
Český Krumlov  190 800   Český Krumlov  386 000 
Hluboká   181 800   Hluboká   293 000 
Valtice    134 300   Valtice    212 460 
Karlštejn   120 100   Karlštejn   212 410 
Trosky   99 800    Kroměříž   178 000 
Kroměříži  79 600    Konopiště   147 000 
Bouzov     76 800    Trosky   117 000 
Bečov   73 800    Křivoklát  111 000 
Buchlovice  71 400    Bouzov   110 000 
 
Děkujeme návštěvníkům za jejich přízeň a podporu, kterou nám zachovali i v této složité době. 

Národní památkový ústav patří k nejvýznamnějším paměťovým institucím v České republice a je zároveň největší 
příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu 
svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro 
rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů při záchraně a rozvíjení hodnot 
památkového fondu na území ČR, jehož soupis také vede. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých 
předmětů, objektů a území kulturními památkami a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. Pro 
výkon odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. 
Jako vědecká a výzkumná organizace se Národní památkový ústav podílí na mnoha projektech, plní výzkumné 
úkoly, poskytuje odborné vzdělávání v oblasti památkové péče a ročně vydává desítky publikací. Vedle toho 
spravuje více než sto nemovitých památek v majetku státu, z nichž většina je přístupná veřejnosti.  
 

Kontakt: 
Jana Hartmanová, tisková mluvčí NPÚ, tel. +420 257 010 206, +420 724 511 225, 
hartmanova.jana@npu.cz 

i Květná zahrada Kroměříž  

                                                 

http://www.npu.cz/pro-navstevniky/

