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Tehdy byla budova přestavěna pro kancelářské účely a v přízemí vznikla i Sloupová síň. Ta naposledy 
sloužila jako výstavní prostor.  
 

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.npu-cb.eu/projekt-centrum-studijnich-pobytu nebo 
http://www.npu.cz/ups-cb/centrum-studijnich-pobytu.  

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích je jedním ze čtyř pracovišť zabývajících se správou 
objektů v péči Národního památkového ústavu. NPÚ je největší příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR a z pověření státu 
spravuje a veřejnosti zpřístupňuje více než sto nemovitých památek. V rámci zpřístupněných objektů pečuje také o přibližně tři čtvrtě 
milionu sbírkových předmětů a též o typické součásti zámeckých i hradních areálů: historické zahrady a parky. Z konvolutu památek 
přímo ve správě NPÚ je sedm zapsáno v Seznamu světového dědictví UNESCO. NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích se stará o 30 
památkových areálů na území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Kraje Vysočina. Má na starosti hrady a zámky Červená Lhota, 
Český Krumlov, Dačice, Hluboká, Jindřichův Hradec, Kratochvíle, Landštejn, Nové Hrady, Rožmberk,Třeboň s hrobkou 
Domanín,Vimperk, Zvíkov, Červené Poříčí, Gutštejn, Horšovský Týn, Kozel, Manětín, Nebílovy, Přimda, Rabí, Švihov, Velhartice, 
Jaroměřice nad Rokytnou, Lipnice, Náměšť nad Oslavou a Telč, klášterní areály Kladruby, Plasy a Zlatá Koruna i památky lidové 
architektury (usedlost U Matoušů Plzeň-Bolevec). Další informace najdete na www.npu.cz.  

 
 
 
Kontakty: 

PhDr. Pavel Slavko, kastelán SHZ Český Krumlov a vedoucí projektu, 607 559 430, slavko.pavel@npu.cz  

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel, NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích a projektový manažer, 607 661 967, 
pavelec.petr@npu.cz  

Ing. Josef Masaryk, administrátor projektu a investiční technik, NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích, 
606 541 090, masaryk.josef@npu.cz  

Mgr. Jitka Skořepová, PR a tisková mluvčí, NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích, tel. 386 356 921, 602 626 
736, skorepova.jitka@npu.cz  

 


