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ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

Správa historického majetku města, rehabilitace a prezentace jedinečné památkové lokality je základním posláním Národní kulturní památky Vyšehrad (dále jen NKP Vyšehrad), příspěvkové organizace
Hlavního města Prahy. Specifikum NKP Vyšehrad je v tom, že rozsáhlé území je volně přístupné a zejména pro Pražany plní roli oblíbeného parku, místa odpočinku, romantických procházek, jedinečných
pohledů na město a místa bohatého kulturního vyžití. Památkový areál je hojně navštěvován domácími
i zahraničními turisty. Tento zájem nás pochopitelně těší, ale není provázen ziskem, je to služba veřejnosti. Navíc kumulace lidí klade značné nároky na údržbu nemovitých památek a parkových ploch. Svěřené
nemovitosti využíváme pro současné kulturní aktivity. Organizace aktivně spolupracuje s odbornými úřady
a s institucemi, které sídlí na historickém území nebo v jeho okolí, jako jsou: Královská kolegiátní kapitula
sv. Petra a Pavla, Jedličkův ústav a školy, Správa pražských hřbitovů, SVATOBOR, pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, okrsek Městské policie Praha 2, Úřad MČ Praha 2, Ústav péče o matku a dítě, Základní škola Vratislavova ulice. Agenda povolení k vjezdu a stání v památkovém areálu, kterou zajišťujeme
po dohodě s Odborem dopravy MČ Praha 2 od začátku 90.let., představovala v loňském roce 321 ročních
povolení (pro rezidenty, firmy, handicapované občany z řad majitelů hrobů) a 715 dočasných či jednorázových povolení k vjezdu. Důvodem vysokého počtu dočasných povolenek je velký zájem produkčních
společností o natáčení v areálu NKP Vyšehrad a také nárůst kulturních akcí pořádaných v areálu.

ČINNOST ÚSEKU PROGRAMU, PROPAGACE A VÝSTAV
Programová činnost v komorním sálu Starého purkrabství
a v areálu NKP Vyšehrad
Již několik let se dramaturgie NKP Vyšehrad, úseku programu propagace a výstav, zaměřuje především na
dětského diváka a na rodiny s dětmi. Hlavní dramaturgickou linku i nadále tvoří edukativní programy pro
školy, víkendové programy pro děti a jejich rodiče a spolupořadatelské akce pro širokou veřejnost.

Edukativní programy pro školy
V současné době jsme schopni školám nabídnout programy pro širokou věkovou skupinu dětí. Od 2. tříd
základních škol až po studenty středních škol a gymnázií. V naší nabídce máme níže uvedené edukativní
programy, které čerpají z metod zážitkové pedagogiky a činnostního učení.

Mise Vyšehrad
Interaktivní vycházka po Vyšehradě Mise Vyšehrad
je určena pro 3. - 7. třídy základních škol a nižší třídy víceletých gymnázií. Vycházka je velice pozitivně
přijímána pedagogy škol a stala se tak oblíbenou
mimoškolní aktivitou v jarním a podzimním období
a to i pro mimopražské školy.

Libuše
Edukativní program Libuše je vzdělávací divadelní
představení s navazujícím interaktivním programem.
Cílovou skupinou tohoto programu jsou žáci 2. až
4. tříd základních škol. Na představení vždy navazuje
interaktivní program, který plní třída s třídním učitelem
podle pracovních listů vydaných přímo k inscenaci.
Během této části žáci navštíví místa spojená s pověstí o Libuši a zakončí ji návštěvou podzemního sálu
Gorlice.

Budíme češtinu
Budíme češtinu je netradiční interaktivní storytellingový projekt plný her pro žáky 2.—5. tříd základních škol.
Karel Hynek Mácha, Josef Jungmann a Magdalena Dobromila Rettigová. Tři národní buditelé a jejich osudy.
Program si klade za cíl srozumitelnou, interaktivní formou seznámit žáky 1. stupně základních škol s tématem národního obrození a jeho vlivu na vývoj české kultury. Uvědomujeme si, že tato etapa českých dějin
není nejoblíbenější látkou učitelů ani žáků, pro které je to období příliš složité a nezábavné. Proto chceme
tímto projektem dokázat, že se o národním obrození a o počátcích české státnosti může mluvit srozumitelně a zábavně zároveň. Storytellingové představení je doplněné interaktivními aktivitami v prostoru Starého
purkrabství, které hravou formou přibližují dětským divákům důležité momenty z českých dějin. Představení nenabízí dětem pouhou návštěvu divadla, ale komplexní program, do kterého jsou aktivně zapojeni.

Výprava
Jedná se o netradiční interaktivní prohlídku Vyšehradu pro 8. a 9. třídy základních škol, 1. a 2. ročníky gymnázií a středních škol. Tématem programu je genius loci Vyšehradu, důležitá i zapadlá místa, významné
osobnosti a historické momenty, které jsou s Vyšehradem spjaty. Během Výpravy navštíví třídy kasematy se
sálem Gorlice, kde jsou umístěny originální sochy z Karlova mostu. Dále pak vyhlídku na Prahu, Karlachovy sady, Čertovy kameny, baziliku sv. Petra a Pavla, vyšehradský hřbitov se Slavínem a Staré purkrabství.
Studenti jsou provázeni průvodcem, se kterým zkoumají jednotlivá místa, diskutují a řeší různé situace.

Program pro děti a jejich rodiče
Programovou skladbu víkendových akcí tvoří nedělní pohádky pro děti a jejich rodiče, které jsou doplněny
o kreativní dílny. Nabízíme divákům kvalitní pohádková představení, hraná předními divadelními soubory.
Velice oblíbené jsou Buchty a loutky, brněnské divadlo Líšeň, pohádky Aničky Duchoňové a Jablkoně,
divadelní spolek absolventů uměleckých škol – Loutky bez hranic a Toy machine, či pohádky z produkce
divadelního Studa Damúza.

Tabula fabula
Další pravidelnou součástí programové skladby byly v první polovině roku i sobotní odpolední tvůrčí dílny
TABULA FABULA pořádané ve spolupráci s občanským sdružením Artodo. Výtvarné, divadelní, tanečně-pohybové a hudební dílny se konaly vždy každou druhou sobotu v měsíci od 15 do 18 hodin. Dílny byly
určeny všem dětem od 5 do 11 let, jejich sourozencům i rodičům, kteří jsou vítáni také na společném zahájení dílen a při závěrečné reflexi. V roce 2015 se uskutečnily následující dílny:

10. ledna - Vyšehrad zamrzlý
V lednu mrzne, až praští, mráz kreslí na okenní tabulky ledové květy a chodníky se sypou solí.
My pro zvířata sypeme sůl a seno do krmelce
a stavíme budky pro ptáky. Pracujeme s ledem
i sklem. Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli
viděti.

14. února - Vyšehrad v závějích
Únor je bílý. A kdyby bílý nebyl, vyrobíme
si sněhové vločky sami. Stavíme sněhuláky
a zase slavíme masopust. Leží-li kočka v únoru na
slunci, jistě v březnu poleze za kamna.

14. března - Vyšehrad pučící
Říká se, že březnové slunce má krátké ruce, ale už raší první březové pupeny, vylétají včely i motýli a z jihu
se k nám vracejí první ptáci. Sázíme do země první semínka a představujeme si, co z nich vyroste. Vyrábíme
bezové píšťalky. V březnu vítr břízy fouká.

S občanským sdružením Artodo jsme v polovině roku ukončili spolupráci a do programové skladby zařadili
žádané výtvarné dílny.

Pro radost
Připravili jsme sérii výtvarných dílen s názvem „Pro radost“. Dílny jsou určeny dětem již od 4 let. Každá dílna
je zaměřena na jinou výtvarnou techniku.

11. října - Lampiony

Výtvarné dílny

Pro radost

Děti si mohou na Starém purkrabství vyrobit krásné věcičky - lampiony, skleněné obrázky
a vánoční ozdobičky - které si pak odnesou domů.
Dílny vede výtvarnice Olga Šmídová.
Výtvarné dílny určené dětem od 4 let.

Staré purktabství - komorní sál
www.praha-vysehrad.cz
www.facebook.com/vysehradpurkrabstvi
Rezervace vstupenek emailem:
pokladna@praha-vysehrad.cz
Tel.: 222 513 842
Vstupné: dítě 60 Kč, dospělý 40 Kč
NKP Vyšehrad pravidelně nabízí vedle dílen
také pohádková divadelní představení.
Více na www.praha-vysehrad.cz

8x

Říjen na nás dýchnul podzimem a dny se krátí.
A to je ten pravý čas pro všechny správné ohniváky,
čas rozsvěcet lucerničky a lampionky. Děti si vyrobí
lampiony s barevnými světýlky.

15. listopadu - Skleněný obrázek do
okna
Co jsme zahlédli venku v listí a trávě se pokusíme
zachytit na skleněné destičce. Naše hlavní téma jsou
broučci a brouci všeho druhu, motýlci. Odhalíme jejich kouzlo. Vyzkoušíme něco nového - barevné sklo
a písek.

13. prosince - Vánoční ozdoby
Vánoce jsou plné světýlek a třpytivých ozdob. Nejkrásnější jsou ty vlastnoručně vytvořené. Nabízí se
nám různé materiály - dřívka, korálky, papír. Užijeme
si tvoření a potěšíme sebe i blízké.

Již tradiční „Výtvarné dílny se svatými“ se konají každou čtvrtou neděli v měsíci a věnují se významným
českým a světovým svatým a patronům. Návštěvníci se dozvědí o životě svatých a o tom, jak bývají zobrazováni ve výtvarném umění. Na každé z dílen si děti vyrobí jeden z atributů vázající se k životu svatého,
který si pak odnesly domů. Témata jednotlivých dílen byla:

25. staré
lednapurkrabství
- Věž sv. Barbory
- komorní sál
www.praha-vysehrad.cz,

Svatáwww.facebook.com/vysehradpurkrabstvi
Barbora byla mučednice, která byla svým otcem uvězněná ve věži. Děti si na této dílně vyrobí
Pokladna (předprodej a rezervace vstupenek)
věž –Rezervace
lucernu.
Do věže
umístí svíčku, aby Barboře
emailem:
pokladna@praha-vysehrad.cz,
tel.:
+420
222
513
842
přinesly do její věže světlo.
Cena dílny za dítě je 60 Kč, za rodiče 40 Kč.

22. února - Mozaika sv. Petra a Pavla

NKP Vyšehrad nabízí vedle dílen též pohádková představení.
naleznete
na webových
stránkách.
Petr Aktuální
a Pavelprogram
byly vůdčí
postavy
raného
křesťanství.
www.praha-vysehrad.cz,
Na Vyšehradě
stojí
bazilika,
která
je
Petrovi
a Pavwww.facebook.com/vysehradpurkrabstvi

lovi zasvěcená. Na této dílně si děti vyrobí mozaiku
ze sklíček s některým z atributů Petra a Pavla (klíče,
národní kulturní památka vyšehrad
ryba,Ředitelství
loď, kohout…).

29.

Praha 2, V Pevnosti 159/5b,
tel. 241 410 348, tel./fax 241 410 247,
března
Beránek sv. Františka
e-mail:
info@praha-vysehrad.cz,
http://www.praha-vysehrad.cz.

Svatý František z Assisi je oblíbený světec pro svou
C – Vyšehrad;
láskuSpojení:
nejenmetro
k lidem,
ale ke všemu živému. Byl mnitram 7, 18, 24 – Albertov; tram 3, 7, 16, 17 - Výtoň.
chem,
zakladatelem
františkánského
řádu, který proHistorický
areál NKP Vyšehrad
je bezbariérový.
sazoval život v chudobě. Jedním z atributů Františka
hlavní město Praha
je beránek,
kterého
si děti na dílně vyrobí z ovčího
zřizovatel
NKP Vyšehrad
rouna.

26. dubna Drak sv. Jiří
V legendě se praví, že svatý Jiří se postavil drakovi,
který dlouhý čas soužil nedaleké město, a zachránil
tak královu dceru. Poté, co Jiří nad drakem zvítězil,
město přijalo křesťanskou víru. V dílně si děti vyrobí
sošku draka pomocí techniky kašírování.

výtvarné
dílny
se svatými
pro děti
a jejich
rodiče

24. května Taška sv. Víta
Svatý Vít byl mučedníkem, který zemřel pro svou
víru. Je zobrazován jako chlapec s palmovou ratolestí, kterého doprovázejí kohout, lev nebo pes. Je
mimo jiné patronem tanečníků, herců a komediantů.
Na dílně si děti pomalují látkovou tašku jedním z jeho
atributů.

25. října Leporelo sv. Kryštofa
Podle staré legendy se svatý Kryštof živil tím, že převáděl lidi přes rozvodněnou řeku. Jednou přenášel
malé dítě, které se nakonec ukázalo být samotným

říjen 2015 – květen 2016

ede

Výtvarné dílny se svatými

Ježíšem. Svatý Kryštof je znám jako patron poutníků
a dalekých horských cest. Na této dílně si děti vyzkouší techniku koláže a vyrobí si leporelo s příběhem cestování.

29. listopadu Světlo sv. Lucie
Jméno Lucie je odvozené od latinského slova lux –
světlo. Na svátek svaté Lucie bývá zvykem vystrojit
jednu z dívek svíčkami a uspořádat průvod světel.
Děti si na této dílně vyrobí lucernu, svícen a svíčku.

Pro veřejnost
Návštěvníkům nabízíme komentovanou prohlídku Vyšehradu, v rámci které se společně s průvodcem,
podívají na nejzajímavější místa Vyšehradu a do všech stálých expozic. Tuto službu nabízíme jak v českém
jazyce, tak i v dalších světových jazycích (např.: angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština
a japonština). Prohlídka je vyhledávána turisty i školními skupinami.
Dále pak nabízíme návštěvníkům pravidelné víkendové prohlídky odsvěceného kostela Stětí svatého
Jana Křtitele a Martinských kasemat.
Expozice v Cihelné bráně „Vyšehrad v dějinách pražského opevnění“, prostor bývalé strážnice, vedle vstupu do kasemat, i nadále slouží k audiovizuální projekci dobových rekonstrukcí, obrazů, fotografií
a plánů, které komunikují s interaktivním 3D modelem současné Prahy a tak vytváří srozumitelný a poutavý
příběh o proměnách Vyšehradu v rámci celé Prahy. Originální koncepce expozice je založena na možnosti
propojování současnosti a minulosti pomocí jednotlivých projekcí, např. vymezení pražských měst a jejich opevnění, přímo na soudobý model Prahy. Výhodou 3D modelu Prahy je, že návštěvník na modelu
vidí, kudy asi vedly staré zemské stezky, podél kterých se formovalo osídlení pražské kotliny, srůstající
postupně v jednotlivá města, a zároveň kudy vedly určité části středověkých či barokních hradeb, a jak se
proměňoval Vyšehrad v běhu staletí. V Cihelné bráně se nám podařilo vytvořit multifunkční prostor, který
se proměňuje. Vedle hlavní prezentace „Vyšehrad v dějinách pražského opevnění“ zde mohou návštěvníci
vidět i druhou, rozsahem menší, prezentaci „Pražské brány“ a jejich proměny. K vidění jsou dobové veduty, historické a současné fotografie, které mapují stavební vývoj jednotlivých městských bran a zároveň
ukazují, jak vypadají současná místa, kde brány dříve stávaly. To vše opět za pomoci 3D modelu, na kterém
se ukazuje pražské opevnění i konkrétní pozice městských bran v dnešním městském organismu.
Jako doprovodný program ke stálé expozice, nabízíme návštěvníkům, přednášky autora obsahu prezentací Ing. arch. Petra Kučery.
Dále pak nabízíme návštěvníkům 3 typy vycházek, zaměřené na jednotlivá období stavebně-historického vývoje Vyšehradu a prezentující tak tři jeho zcela odlišné tváře (Vyšehrad coby bájné místo a královský
hrad, Vyšehrad coby samostatné město a Vyšehrad coby barokní pevnost).

Spolupořadatelské akce
Jako spolupořadatel se NKP Vyšehrad podílela na
organizaci řady akcí pro širokou veřejnost. V sobotu 9. května 2015 proběhlo v Praze na Vyšehradě zahájení již sedmého ročníku putovní výstavy
Má vlast cestami proměn. Hlavním pořadatelem
této akce je Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s. Výstava Má vlast přináší svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině, o proměnách chátrajících staveb v důstojné
objekty s užitečnou náplní, o zkrášlených náměstích
a návsích, nádražích, sakrálních stavbách. Přispívá
k posílení osobního i národního sebevědomí a k šíření dobré pověsti naší země v zahraničí. Partnery
tohoto ročníku byly kraje Karlovarský, Královéhra-

decký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký,
Pardubický, Středočeský a Zlínský. I tento rok byla
vyhlášena nejkrásnější proměna roku 2015, kterou
vyhrál zámek Kunín.
V květnu proběhly na Vyšehradě Česko – Slovenské dny umělecké besedy. Do prvního ročníku se
kromě NKP Vyšehrad zapojila i Královská a kolegiátní kapitula Petra a Pavla na Vyšehradě, Ministerstvo
kultury ČR, Slovenský institut a Umělecká beseda
Bratislava. V průběhu celého víkendu, kdy oslavy
probíhaly, se v areálu vystřídalo mnoho členů, kteří
svým vystoupením přispěli do bohatého programu.
V červnu pak proběhl na Královské a knížecí akropoli Puštíkův filmový festival, který pořádal Nadační
fond ZŠ Londýnská. Celé odpoledne probíhal bohatý program. Koncerty střídaly filmové dílny a setkání se zajímavými osobnostmi z filmového odvětví.
Celým programem provázela Simona Babčáková a
výtěžek ze vstupného a prodeje propagačních materiálů byl věnován na podporu českým krajanům
v rumunském Banátu.
Koncem srpna se opět proměnila Královská a knížecí akropole v ráj všech čajomilců ze Střední Evropy.
Již po sedmé se zde konal festival Čajomírfest.

Od 3. do 6. září proběhl na Vyšehradě již 12. ročník interaktivního festivalu pro rodiče a jejich děti
VyšeHrátky 2015 (Damúza o.s.). VyšeHrátky již 12 let prodlužují dětem prázdniny o týden a zábavnou formou je seznamují s významnými tématy českých dějin a kultury. Hlavní program festivalu - divadelní bojovku k příležitosti výročí konce 2. světové války „Zpráva o jedné válce“- doplnily desítky pohádek, odpolední
koncerty či oblíbené předčítání pohádek slavnými tatínky, a to vše už pro děti od 10 měsíců. Na festivalu
si na své přišli také dospělí, rodiče i nerodiče, kteří si mohli vyzkoušet speciální večerní bojovku, koncerty,
letní kino či tančírnu.
Koncem září mohli návštěvníci na Královské a knížecí akropoli a v komorním sálu Starého purkrabství
navštívit velice netradiční festival pěti smyslů Vegefest. Festival představil rozmanitost, možnosti a nové
trendy současného vegetariánství, zdravého stravování a hlavně udržitelného životního stylu. Hlavní záměr
festivalu se ukotvil v potřebě vytvářet, sdílet a šířit ideu rozvoje udržitelných a přirozených podmínek života
na Zemi, v souladu s uvědomělým přístupem k přírodním zdrojům a jejich šetrnému využití. Gastronomickou nabídku doplnil bohatý doprovodný program pro celou rodinu a prodej doplňkových produktů ve
festivalové tržnici.
Kromě výše uvedených akcí se NKP Vyšehrad podílela na organizaci dalších kulturních programů v areálu
Vyšehradu i v komorním sálu Starého purkrabství. Za zmínku stojí Podvečery s osobnostmi zahradní
a krajinářské tvorby, tradiční jarní oslavy japonského svátku jara - Bodaidžu macuri - Svátek lip, několik adventních koncertů, přednášek a seminářů.
I v roce 2015 se Národní kulturní památka Vyšehrad zapojila do akce Muzejní noc, kterou navštívilo
2023 lidí.

Letní scéna
Sezónu letních akcí pod širým nebem zahájilo Vyšehraní. To s podtitulem „Jak to zní po přízni …“. Celý
festival byl ve znamení příbuzenského propojení
interpretů. Stejně jako obsahu divadelních námětů
na dané téma „přízeň“. Není proto divu, že slavnostní zahájení hlavního Vyšehraní ve středu 10. 6. měli
v režii bratři Ebenové a sestry Havelkovy.
Koncem června vystřídalo festival Vyšehraní divadlo
Studio Dva se svým divácky oblíbeným festivalem
s názvem Metropolitní léto hereckých osobností.
Pro rok 2015 si divadlo připravilo premiéru situační
komedie Patrika Hartla „Vysavač“ v hlavní roli s Bohumilem Kleplem. Diváci mohli navštívit i inscenace
z minulých let a řadu koncertů známých interpretů,
jako například Jany Kirschner, Dana Bárty či Szidi
Tobias.

Další akce
Areál je také hojně vyhledáván filmovými štáby. Organizují se zde svatební obřady a různé společenské
a kulturní akce např.: exteriérové divadelní představení, semináře, turnaj petanque (SOBSA), konference
a mnoho dalších akcí.

Mimořádné akce
Dne 23. června 2015 proběhla v podzením sálu Gorlice na Vyšehradě vernisáž instalace, která vznikla jako
připomínka 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Instalací v podzemním sálu Gorlice se Národní kulturní
památka Vyšehrad zapojila do celonárodních oslav tohoto výzmamného výročí. V Gorlici vznikl dočasný
památník, který všem návštěvníkům připomněl osobnost Jana Husa a jeho význam nejen pro českou historii. Instalaci pro Národní kulturní památku Vyšehrad navrhl Vít Šimek z architektonického studia H3T, kteří
navrhli monumentální dřevěnou hráň, která symbolizovala nesmrtelnost husových činů a odhodlání. Monunentální dřevěná hráň byla v podzemním sálu Gorlice k vidění až do konce září 2015.

Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní)

Před zahájením sezóny 2015 byl prostor galerie
upraven, aby lépe vyhovoval výstavním účelům na
profesionální úrovni.
Byl vytvořen nový grafický vizuál galerie a s ním
také nové galerijní logo, které lépe odpovídá současnému provozu a vystihuje jeho novou náplň a energii.
Ke každé výstavě je vydávána graficky kvalitně zpracovaná a dobře vytištěná skládačka s kurátorským
textem k výstavě, s údaji o vystavujícím autorovi
a s několika reprodukcemi prací.
Výstavní koncepcí byl pověřen kurátor, kritik a historik umění Petr Vaňous (1975), který
se dlouhodobě specializuje na proměny malby
a obrazu v rámci vizuální kultury a v podmínkách
současné informační společnosti.
Výstavní dramaturgie se nově zaměřuje na mladé
a nejmladší autory vyjadřující se malbou, tvorbou
obrazu, kresebným projevem a příbuznými médii.
Obraz je dnes považován za konzervativní i progresivní médium zároveň. Svědčí o tom jeho oblíbenost, široká malířská praxe a proměny tohoto média
v živý nástroj tvorby, který konzervativní východiska
a s nimi spojené řemeslné zkušenosti spíše využívá,
používá a nově výrazově transformuje. Během tří let
má koncepce ambici představit důležité a zajímavé
umělce, jejichž předností je koncentrovaná práce
v jednom médiu (s přesahy), přičemž samo toto médium je mnohde aktualizováno, nově přehodnocováno a prověřováno.

V uplynulé sezóně bylo veřejnosti představeno několik klíčových malířských autorit střední generace (Lubomír Typlt, Ladislava Gažiová, Zbyněk
Sedlecký, Miroslav Polách), autoři, kteří se již plně
etablovali na současné umělecké scéně a s jejichž
díly jsme se měli možnost setkat na důležitých domácích výstavách i mezinárodních projektech. Dále
byli během kalendářního roku 2015 představeni
autoři nejmladší (Ondřej Basjuk, Jan Poupě), kteří
přes svůj nízký věk zaznamenali první výrazné úspěchy (umístění v Ceně kritiky).
V každoroční výstavní dramaturgii je vyhrazen jeden termín na prezentaci vybraného nadaného
studenta vysoké umělecké školy. V loňském roce
byla vybrána Markéta Hosová, studentka Akademie
výtvarných umění, ateliéru Malby u profesora Jiřího
Sopka.
Galerie Vyšehrad má ambici dlouhodobě mapovat
aktuální projevy současné malby a nabízet svým návštěvníkům aktuální společenská témata vizuálního
umění srozumitelnou a vstřícnou formou.
K vernisážím jsou pravidelně vydávány tiskové
zprávy. O nových výstavách referovala mimo jiné
např. tato média: Česká televice (Události v kultuře,
Artmix, TV Praha (zpravodajství), Artycok.tv, Český
rozhlas Vltava, Hospodářské noviny, Lidové noviny,
Art a Antiques, Protisedi.cz, Artalk.cz, Artmap.cz
a další.

Výstavy 2015
Lubomír Typlt: Kníraté odpoledne, 6.3. - 12.4. 2015
První výstavní projekt v roce 2015 byl zaměřen na nejnovější malby Lubomíra Typlta (1975)
a podle jedné z nich byl i nazván. Kníraté odpoledne (2014) se na první pohled zdá být dadaistickou
obrazovou hříčkou, ale při pozornějším pohledu se
paradox kníratých dívek mění ve znak širšího a závažnějšího významového experimentu.

Lubomír Typlt
Kníraté odpoledne
06.03.– 12.04.2015
galerie Vyšehrad

Autor tu vychází ze dvou aktuálních inspiračních
zdrojů. Prvním je genderový přístup k figuře a k jejímu zobrazení ve vizuální kultuře, který v sobě zahrnuje mimo jiné inflaci nahoty, imitaci pohlaví, převlékání a travestii právě tak jako devalvaci pohlavní
orientace, splývání pohlaví či hermafroditismus.
Druhou inspirací je obdobný proces přemazávání
hranic, tentokrát mezi figurací a abstraktním výrazem v malbě.
Obraz Kníraté odpoledne zkoumá momenty přirozenosti v nepřirozenosti a naopak. Ukazuje anatomii
a rub proměn, které zasahují nejen umění a jeho výrazové složky (obnažení malířského gesta v pozadí
obrazu), ale obecně i lidské myšlení a vnímání. Jako
bychom malbou pronikali dovnitř nějakého organismu, který nás přesahuje a ve kterém probíhá nám
neznámá hybridní látková proměna. Vše náhle získává jiné tvarové a obsahové kontury, odlišné od těch,
na které jsme byli zvyklí. To, co vidíme, už neodpovídá tomu, co známe, ale mnohem spíše tomu, na co
musíme reagovat a co jsme pod tlakem informačních toků nuceni promýšlet, vědomě zpracovávat
nebo sebezáchovně vytěsňovat. Za vším se skrývají
další převleky a imitace. Znaky, předměty i slova, to
vše je vysvlékáno ze svých významů. Zbývají pouze jejich prázdné jevové složky – jakési schránky,
kterými je libovolně manipulováno. Není divu, že se
v posledních Typltových malbách objevují reinterpretace motivů zpřítomňujících aktivitu podvědomí,
zde především motiv prázdných obličejů, které známe z malířského díla Toyen.
Současný obraz tak, jak ho vnímá Lubomír
Typlt, je chimérickou situací, ke které autor dospívá přirozenou cestou – opakovanými pokusy
o syntetický výraz. Objem dat, se kterými pracuje
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lidský mozek, už dávno vylučuje možnost jejich důsledného kritického zpracování. Proto také obraz zůstává sice konstruovanou, ale otevřenou situací. Tyto
otevřené obrazové konstelace Typlt rozvíjí především
na základě inverzního vztahu mezi námětem (figurou)
a pozadím (rámcem). Figura či námět se stávají „obětí“ pokusů a experimentů, které se je snaží ponížit
a ovládnout. Figura je barevně rozkládána, rentgenována, deformována pohybem či vnějšími tlaky, je na ní
pácháno fyzické i psychické násilí. Rámec je proměňován střídavě v otevřený a uzavřený horizont, do něhož jsou zasazovány nepatřičné, cizorodé elementy
– např. krychle. Vše odkazuje na jakousi krutou hru.
Inverzní skutečnost obrazu rozptyluje divákův zrak
a v jeho vědomí rozehrává chaos. Ten autor místy
odlehčuje, místy stupňuje temným humorem a ironií. Pomocí malířských prostředků vytváří dokonalý
model informačního a vizuálního přesycení. Zviditelňuje únavný informační smog a upozorňuje na jeho
neblahé důsledky pro lidskou orientaci ve světě.

Ladislava Gažiová: Pes na střeše, 17.4. - 31.5. 2015
Obrazy Ladislavy Gažiové jsou charakteristické
svou úsporností a významovou jinotajností. Autorka jako by využívala odvrácenou stranu výrazových
prostředků. Volí introvertní tvarosloví, které je blízké její uzavřené, spíše skeptické povaze. Žádná
efektní barevnost, žádná velká gesta, žádné přílišné
proklamace. Místo velkého „řečnění“, pár tichých
slov jdoucích pod kůži. Na první pohled jsou obrazy
Gažiové nebarevné, sjednocené jakousi zneklidňující „špinavostí“, která se sama mění ve složku výrazu, v součást toho, co je tu skrze obrazy sdělováno.
Základem obrazového světa Ladislavy Gažiové je
metaforický příběh. Ten je konstruován jako situace volených, často z experimentu se rodících forem
(sprej, šablona, objekt). Tvarosloví a námět se často
prolínají, místy i splývají. Vytvářejí významotvorná
prostředí, v nichž dochází k pohybu mezi odkazem
na předmět, jeho znakem a asociací, která původní
znak rozrušuje a přetváří v další významový kontext.
Příkladem mohou být koruny palem v džungli, které
připomínají lidské vlasy, a tedy skrytý či mimovolný odkaz na tělesnost, nebo vrstvy zeminy, které ve
výtvarné zkratce zpřítomňují „historii“ jako proces
dění, jež se usazuje, a který má určitou metodickou
logiku a zpětně nahlížený řád.
V souvislosti s malbou Gažiové lze vůbec hovořit
o zvláštním vztahu k dějinnosti, potažmo ke zhmotněnému času, o osobité fúzi mezi osobní pamětí
a dějinami, jež reprezentuje vztah rozmanitých idejí
a různě pokulhávající společenské praxe. K evokaci situace stačí několik vybraných atributů (lopata,
krumpáč, sídliště, plech). Podmnožinou paměťových databank je autorčino vyhraněné sociální cítění. Prvními na žebříčku jejích hodnot jsou člověk
a zvíře jako bytosti mající starost. Jsou to základní
existenciály, které stojí za jednáním (hra, boj, zápas, pud, konfrontace), jež se odehrává v nich a
mezi nimi. Toto jednání je opodstatněné nikoliv však
omluvitelné. Skepse kontaminuje obraz. Umělecké dílo se stává zároveň osobní výpovědí autorky
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Pes na střeše

galerie Vyšehrad
17.04.– 31.05.2015
a zároveň, v druhém plánu, kritickým nástrojem
vůči tomu, co je ve společnosti obecně pociťováno jako lež, křivda, nespravedlnost a násilí. Zářící
oči v džungli vyjadřují úzkost. Kdo má ale ve skutečnosti strach? Zvířata, kterým oči patří, nebo lovec, kterého pozorují? Obě strany se obávají blížící
se konfrontace. Úzkost z toho, co přijde, a strach
z „jiného“, neznámého, dosud nepoznaného, stejně
jako z toho, co je „v čase“ pomíjivé, to jsou klíčové
momenty obrazové poetiky Ladislavy Gažiové. Pes
si ze strachu vyleze co nejvýše, až na střechu, aby
měl přehled. Pak už ale nemá kam, nemůže jinak
a v sebeobraně zaútočí. Zdánlivě pohádkový motiv
se proměňuje v cosi varovného, co zneklidňuje. Do
obrazu jinotajně vstupuje současnost.

Zbyněk Sedlecký: Židle, stojan a model v bílé košili, 5.6. - 12.7. 2015
Zbyněk Sedlecký (nar. 1976 v Ostravě) patří do silné
malířské generace nastupující na českou uměleckou scénu na přelomu tisíciletí. Absolvoval brněnskou FaVU (prof. Jiří Načeradský) a pražskou AVU
(prof. Jiří Sopko). V roce 2000 studijně pobýval na
Staatliche Akademie der bildenden Künste ve Stuttgartu a v roce 2003 na Koninklijke Academie voor
Shone Kunsten v Antverpách. Do kontextu současného umění zařadily Sedleckého například projekty Artnow.cz (2003, Praha), Resetting. Jiné cesty
k Věcnosti (2007-08, Praha), účast v dlouhodobé
expozici Po sametu (2009-13, Praha), na Liverpool
biennal (2010) či projektu Ein Tanz (2011, Salzburg).
Naposledy vystavoval v bratislavské Galerii Krokus
(2014). Autor ve svém malířském díle reflektuje posuny vizuality a vizuálního sdělování v době modelované techno-imaginací. Výzkumu, který ovlivňuje
samotný malířský proces, podrobuje především
lidskou paměť ve vazbě na různá prostředí (exteriér
města, pomníky, tranzitní zóny, veřejná prostranství,
architektura, interiéry apod.).
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05.06.– 12.07.2015
galerie Vyšehrad

Zbyněk Sedlecký
Židle, stojan a model
v bílé košili

Pro Galerii Vyšehrad připravil Sedlecký prezentaci obrazového souboru reflektujícího výukové prostředí
vysoké umělecké školy, kde sám působí jako pedagog. Odtud také název výstavy Židle, stojan a model
v bílé košili. Proces školení ve figurální kresbě je tu „dekonstruován“ z komponentů školního vybavení, které
ubírají prostor, z figur (studenti, modelové) a světelných prvků, jež svými skladebnými proměnami odkazují
na fyzický čas ubíhající za okny školy. Jako by se tu rušila iluze oddělující útočiště školy od zbytku světa.

Jan Poupě: Židle, MATHERIA, 17.7. - 30.8. 2015
Jan Poupě (nar. 1988 v Praze) absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění (ateliér Malba I, prof. Jiří Sopko). Roku 2011 prošel stážemi
v rámci AVU (Ateliér hostujícího profesora, Otto Silke-Knapp; Ateliér Intermédia II, prof. Jiří Příhoda).
V roce 2012 studijně pobýval na Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid ve Španělsku, kde
v prostoru microRezidencies Islandia vytvořil pozoruhodnou malbu-instalaci nazvanou Inner Space.

17.07. – 30.08.2015
galerie Vyšehrad
Jan Poupě
Matheria

V roce svého absolutoria AVU (2014) se stal laureátem 7. ročníku Ceny kritiky za mladou malbu
s přesahy. Galerie kritiků v Praze mu uspořádala samostatnou výstavu nazvanou Solaris (2014) a doprovodila ji vydáním stejnojmenného autorského katalogu. Po tomto úspěchu byly jeho práce zařazeny
také na výstavu Metaplay, Praha – Tokyo, která měla
po pražské premiéře reprízu v tokijské Galerii TOKI.
Jan Poupě je malířem současnosti s přesahy do budoucnosti. Z uvažování, které překračuje tradiční obrazový formát a do výrazu integruje systematičnost
a operativnost nových technologií, si autor vytvořil
vlastní specifický jazyk založený na průzkumu struktur
a optické iluze, v kterém zhodnocuje především zkušenosti s „chybovou“ geometrií, optikou
a barvou.
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Miroslav Polách: Důvěrná sdělení, 4.9. - 11.10. 2015
Miroslav Polách (nar. 1980 v Čeladné), patří do silné malířské generace nastupující na českou uměleckou scénu na přelomu tisíciletí. Absolvoval v letech 1999-2005 pražskou AVU (prof. Jiří Sopko). Do
kontextu současného umění zařadily Polácha především projekty Nová trpělivost (Výstavní síň Mánes, Praha, 2007) a Resetting. Jiné cesty k věcnosti (GHMP - Městská knihovna, Praha, 2007-2008).
V roce 2009 se stal finalistou Ceny kritiky za mladou malbu. Naposledy vystavoval společně s Vladimírem Vélou v pražské Nové galerii (projekt Reverze, 2014-15). Autor dlouhodobě experimentuje
s malířským výrazem ve vztahu k námětu. Tento vývoj ho přivedl k průzkumu tradiční malířské iluzivnosti, která v sobě obsahuje často více kódovaná
sdělení i kritiku samotného média prováděnou ovšem s nejvyššími nároky na malířskou kvalifikaci.
Pro Galerii Vyšehrad připravil autor výstavu nazvanou Důvěrná sdělení.

Miro Polách
Důvěrná sdělení

04.09. – 11.10.2015
galerie Vyšehrad
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Ondřej Basjuk: Papírová zeď, 16.10. - 29.11. 2015
Ondřej Basjuk (nar. 1983 v Domažlicích), studoval
design knižní kultury v Ústavu umění a designu
v Plzni (2002-2004), mediální a didaktickou ilustraci
tamtéž (2004-2007) a Akademii výtvarných umění
v Praze (2006-2012; ateliér Grafika II, prof. Vladimír
Kokolia). V roce 2013 obdržel Cenu kritiky za mladou malbu s přesahy. Pravidelně vystavuje od roku
2006, mezi jeho výstavní projekty patří Explorerista
(Galerie OFF/FORMAT, Brno, 2012), Magnet 7/69
(Nau Gallery, Praha, 2013), Kultovní výstava (Fait
Gallery, Brno, 2014) nebo Podprahově (společně
s V. Kokoliou, Galerie Jelení, Praha 2014). Patří mezi
autory nejmladší generace, kteří pracují s rozmanitým a mnohovrstevnatým dědictvím malby s respektem a zároveň bez rozpaků. Pro Basjuka je obraz
určitým fórem pro explikaci názorového stanoviska,
které je alternativou diskursivnímu myšlení. Paralelně se zabývá redefinicemi obrazové konstituce, námětů i motivů, čili samotného „jazyka malby“. Papírová zeď je jak aktualizací a tematizací současného
společenského a politického dění v Evropě, tak také
prověřováním toho, jakou mají dnes platnost symbol
a metafora a jak je lze na základě současnosti nově,
jinak obrazově konstruovat či rozkládat.

Ondřej Basjuk
Papírová zeď

16.10. – 29.11.2015
galerie Vyšehrad

Národní kulturní památka Vyšehrad
galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní)
otevřeno denně
9.30 – 17.00 hodin (listopad – březen)
9.30 – 18.00 hodin (duben – říjen)
www.praha-vysehrad.cz
facebook.com/vysehradgalerie

Markéta Hosová: Nežiju ve vzduchoprázdnu, 4.12. - 20.12. 2015
Poslední výstava v roce 2015 byla, dle koncepce
galerie, věnována prezentaci vybraného nadaného
studenta vysoké umělecké školy. Na realizaci výstavy se podílela také Hlávkova nadace.

Markéta Hosová
Nežiju ve vzduchoprázdnu

V loňském roce galerii představila Markétu
Hosovou. Markéta Hosová (nar. 1992 v Jihlavě) absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v
Heletíně. Od roku 2012 studuje na pražské Akademii
výtvarných umění, nejprve ateliér Grafiky II u prof.
Vladimíra Kokolii a od roku 2014 v ateliéru Malba I
u prof. Jiřího Sopka. Na výstavě klauzurních prací,
kterou se vždy na konci školního roku AVU otevírá veřejnosti (červen 2015), na sebe posluchačka
upozornila souborem barevně kultivovaných obrazů
s motivy venkovského sídla a retro-zátiší.
„Zajímají mě přeplněné místnosti. Místa, kam známí
či anonymní lidé ukládají své věci, které jsou zrovna v určitý okamžik bez užitku. Líbí se mi přijít do
místnosti, která je zaplněná nejrůznějšími věcmi
a přemýšlet, co vše se tam skrývá, přehrabovat se,
hledat předměty staré a zapomenuté. Nejvíce jich
bývá na půdách, ve stodolách, ale někdy se dají objevit i doma ve staré skříni. Lidé odloží věc, kterou
v tu chvíli nepotřebují, a většinou tam zůstane už
navždy. Je to forma sběratelství, ze které následně vznikají náhodné prostorové kompozice, které
se časem mění. Tím, že přibývají další a další předměty, se prostor naplňuje a dochází tak k dalšímu
vývoji daného místa. Daná kompozice je pro mě
odrazovým můstkem, který si následně přizpůsobím
intuici, nejprve namaluji nedotčený prostor a poté se
věnuji jednotlivým věcem. Snažím se o jakési oživení starých nepotřebných věcí. Skládám z nich zátiší

04.12. – 20.12.2015
galerie Vyšehrad
Národní kulturní památka Vyšehrad
galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní)
otevřeno denně
9.30 – 17.00 hodin (listopad – březen)
9.30 – 18.00 hodin (duben – říjen)
www.praha-vysehrad.cz
facebook.com/vysehradgalerie
ve spolupráci s AVU
a nadací Nadání J. a Z. Hlávkových

nebo je maluji jednotlivě. Vyzdvihuji artefakty, které
jsou původně na stejné úrovni jako ostatní předměty
v místnosti. V cizím sběratelství si hledám své vlastní
cíle sběratelství. Vrstvením - malováním předmětů,
vytvářím svou vlastní sbírku, která je pro mě znázorněna v přirozeném vyjadřovacím médiu. Následně
se dá pracovat s formou, měřítkem a perspektivou
v rámci mého intuitivního uvažování.“ Uvedla k plánované výstavě autorka.

ČINNOST STAVEBNĚ-HISTORICKÉHO ÚSEKU
Činnost stavebně-historického úseku i v tomto roce postupovala dle plánu stavebních prací a byla kontrolována v měsíčních intervalech na kontrolních dnech (KD )za účasti zástupce Národního památkového
ústavu ( NPÚ) a zástupce Archeologického ústavu Akademie věd České republiky ( AV AVČR ) a na akcích
zástupcem odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy ( OPP MHMP ).

Oprava hradeb včetně bastionů
V roce 2015 pokračovala oprava hradeb včetně bastionů, a to:
●
Části nároží bastionu č. XXXIII ( nad Vratislavovou ul.).
●
●
●
●
●

Dokončena byla oprava bastionu č. XXXIX směrem k Táborské bráně, kde si ještě vyžádal
zástupce pam.péče provést dvě sondy, které budou po zimě vyhodnoceny a poté zpět dozděny.
Taktéž byla dokončena oprava nároží a říms bastionu sv. Pavla .
Pokračovala oprava gotického smíšeného zdiva za budovou ředitelství Národní kulturní
památky Vyšehrad ( Lumírovy sady ).
Průběžně je sledován stav zdiva v průjezdu Táborské a Cihelné brány.
Bylo opraveno nefunkční odvodnění bočních svahů Cihelné brány.

Odvodnění bočních svahů u Cihelné brány

Průběžně byly odstraňovány graffiti jak z hradeb, tak objektů v areálu NKP Vyšehrad.

Příklad odstranění graffiti z cihelného zdiva

Ostranění graffiti z pamětní desky - pískovec

Ostranění graffiti nad Letní scénou

Mimořádné akce nad rámec běžné údržby hradeb
1) Účelová neinvestiční dotace na opravu a obnovu havarijní hradební zdi na parc.č. 93 a 86, která probíhala za dohledu zástupců NPÚ a OPP MHMP na pravidelných i mimořádných KD akce. Tato oprava byla
mimořádně náročná, jelikož stav hradební zdi a havarijního nároží byl v horším stavu, než předpokládala
dokumentace statického zajištění, a proto na stavbu dohlížel statik.

2) Od roku 2014 probíhá postupná oprava havarijního stavu hradební zdi při ulici Štulcova.
V roce 2015 byla opravena havarijní hradební zeď u Štulcových sadů, za důsledného dozoru zástupců památkové péče a statika.

Zeď u Štulcových sadů

Při opravě v roce 2015 bylo zjištěno narušení této hradební zdi pokračující směrem k Letní scéně.
Po potvrzení statikem bylo ze strany parku „Libušinka„ (nad ulicí Na Libušince) postaveno ochranné lešení
a objednána PD statického zajištění hradby včetně navrhované opravy.
Finanční prostředky na odstranění tohoto havarijního stavu byly organizaci poskytnuty v prosinci 2015,
jako účelová neinvestiční dotace. Prosíme ponechat nevyužité finanční prostředky do roku 2016, kdy bude
oprava dokončena.

Běžná údržba objektů
Běžná údržba objektů zahrnovala opravu části parkové cesty od jižního rohu bastionu sv.Ludmily do
cca poloviny chodníku nad zahradou Ústavu péče pro matku a dítě.
Dále průběžné opravy povrchů parkových cest v areálu NKP Vyšehrad.

Parková cesta nad Ústavem péče pro matku a dítě.

Pravidelně provádíme čištění vyšehradské skály a obtížně dostupných míst podél hradební zdi vně
areálu, údržbu svěřených hrobových míst (Zelený, Fibich, Mařánek) na Vyšehradském hřbitově,
údržbu podia, zázemí a lavic na Letní scéně Vyšehrad.

Bylo opraveno schodiště v objektu čp. 12 (bytový dům„ Popelky Biliánové“), které bylo napadeno dřevomorkou. V Táborské bráně probíhá oprava zastaralého el.vedení a oprava podlahy. Zároveň byl zateplen
střešní plášť tohoto objektu.

Schodiště v čp.12

Investiční výstavba
V závěru roku byla zahájena výstavba veřejných WC a občerstvení na části parc.č. 123 nad tenisovým
kurtem v ulici V pevnosti.

Výkop pro základové pasy

Vizualizace WC

Ve spolupráci s fakultou architektury ČVUT byly vypracovány studenty variantní řešení úprav Letní scény
a bastionu č.XXXIV. Práce poté byly prezentovány zástupcům institucí sídlících na Vyšehradě, a to v prostorách Starého purkrabství, kde byly vystaveny.

ÚSEK PARKŮ
Vyšehradské parky včetně předpolí Táborské brány, porostu Vyšehradské skály, parku Pod hradbami (Libušinka), pod Cihelnou bránou a korun hradeb spravuje a udržuje NKP Vyšehrad - úsek parků.
Péče o stromy probíhá v souladu s projektem Stromy pod kontrolou, www.stromypodkontrolou.cz. Průzkumy a provoz portálu zabezpečuje firma Safe Trees. Data o zdravotním stavu stromů, provedených a
navrhovaných zásazích a navrhovaném kácení jsou transparentní, viditelná pro veřejnost. V roce 2015
proběhla kontrola bezpečnostních vazeb u akátu před Leopoldovou bránou, instalace vazby akátu proti
rotundě, zkouška stability obou těchto stromů a vazba mahalebky nad schodištěm u Štulcových sadů. Byl
proveden bezpečnostní řez stromů ve Štulcových sadech a na Akropoli. Kvalitní péči o stromy prověřily
letošní vichřice. Stromy na veřejně přístupných plochách vydržely, zlomila se vyvětvená borovice na letní
scéně. Proběhlo kácení dvou javorů, v Karlachových sadech a na Libušince, oba z bezpečnostních důvodů.
Keře jsou udržovány v dobré kondici zmlazováním a hnojením kompostem podle potřeby. Živé ploty jsou
tvarovány řezem 2-4x ročně, podle aktivity růstu. Slabé větve drtíme a užíváme jako mulč nebo kompostovací surovinu, silnější větve a dřevo z pokácených stromů je užito k vytápění infocentra.
Vinice sestávají z rezistentních odrůd Bianca, Marlen a Festival. Jsou pěstovány tradičním způsobem
vedení „vertico“, na akátových kůlech. Letos poprvé
bylo úspěšně využito dravých roztočů jako biologické ochrany proti škodlivým roztočům a sviluškám.
Pro zvýšení izolační funkce vinice na střeše gotického sklepa jsme oseli meziřádky travou. Důvodem
je posílení vodoizolační funkce, kterou po celá léta
plní. Letošní slunné léto způsobilo výbornou cukernatost hroznů. Zpracované víno je žádaným propagačním materiálem NKP Vyšehrad.
Kvalita trávníků je limitována dostatkem vody. Automatický závlahový systém Rain Bird zalévá centrální citadelu vltavskou vodou, prostory u Táborské
brány a ředitelství NKP Vyšehrad vodou z městského řadu. Vltavskou vodu čerpáme v areálu Ústavu
péče o matku a dítě, se kterým spolupracujeme na
údržbě čerpacího systému. Hnojíme kompostem
v kombinaci s plnými hnojivy. Tyto zásahy zlepšují také podmínky pro růst stromů. Nezbytné je jarní
prořezání a provzdušnění trávníků a podzimní vyhrabání. Četnost sečí odpovídá klimatickým podmínkám. Organické zbytky zpracováváme ve vlastní
kompostárně sdílené s Jedličkovým ústavem a školami. Koruny hradeb a skála jsou sekány 2x ročně,
práce provádějí horolezci.

Květinové záhony jsou založeny v reprezentativních prostorech Vyšehradu a těší se velké oblibě návštěvníků. Záhon na svahu Malé zahrady (u hřiště Ze starých pověstí českých) se po roce velmi dobře zapojuje.
V roce 2015 jsme založili nový květinový pás v Karlachových sadech po odstranění proschlých keřů.

Trvalky nakvétají postupně během vegetace. Jsou kombinovány s cibulovinami pro jarní efekt. Technologie
pěstování obnáší jarní odkrytí trvalek a okopčení růží, během vegetace odstraňování odkvetlých částí, pletí,
hnojení, mulčování štěpkou, zálivku a ošetřování rostlin po poranění vandaly a psy. U růží probíhá jarní řez,
průběžné odstraňování odkvetlých květů, hnojení a u pnoucích růží uchycování výhonů ke konstrukcím. Na
podzim provádíme řez trvalek, přikrytí záhonů chvojím a nakopčení růží.
Dětské hřiště vyžaduje pravidelné měsíční a čtvrtletní kontroly a pečlivou údržbu. Proběhly opravy
obou lanovek, začištění zdrsnělých povrchů, nátěry
dřevěných prvků, dotažení šroubů, doplnění kačírku
do dopadových ploch a na konci roku celková revize
odbornou firmou. Hřiště pro dospělé je bezúdržbové, probíhají zde úklidy a kontroly. Letos jsme proměnili zdejší smrk v krásný vánoční strom.
Každodenní celoroční rutinou jsou úklidy odpadků,
vysýpání košů a v zimně zabezpečování schůdnosti cest. Tyto práce jsou zajištěny i během víkendů
a svátků.

Investiční akce
Proběhla instalace závlahového systému na Severních Šancích v části u Cihelné brány - od Štulcových
sadů k odbočce ke Gorlici, včetně úpravy ovládací jednotky a výměny čerpadel na vltavskou vodu.

ZHODNOCENÍ ZÁVĚRŮ ROKU 2015
V roce 2015 jsme zrealizovali zásadní změnu koncepce Galerie Vyšehrad. Vedla nás k tomu stagnace zájmu
návštěvníků o zde pořádané výstavy. Rozhodli jsme se provést změnu koncepce, kterou jsme implementovali již od začátku roku 2015. Přišli jsme s koncepcí, která má jasné směřování a bude dodržovat kontinuitu
v čase. Galerie Vyšehrad na sebe strhla pozornost nejen návštěvníků, ale i odborníků z oblasti výtvarného
umění a zájem médií.
Neustále se nám daří zkvalitňovat prezentaci Národní kulturní památky Vyšehrad právě programovou skladbou a neustálým rozšiřováním nabídky programů, jak pro rodiny s dětmi, školy, ale také širokou veřejnost.
V tomto trendu chceme pokračovat i v následujících letech.
Významnou akcí pro areál Národní kulturní památky Vyšehrad bylo vydání nového návštěvního řádu (s účinností od 1.9.2015 ), ve kterém jsou nyní jasně vymezeny pokyny pro volný pohyb ( venčení ) zvířat a mimo
jiné především zákaz jízdy na Sagway. K úpravám návštěvního řádu jsme přistoupili po konzultacích s MČ
Praha 2 a a Městskou Policií Praha 2.
V roce 2016 plánujeme nadále zkvalitňovat služby návštěvníkům. V červenci 2016 předpokládáme otevření nového infocentra „Cihelka“ v prostorách Cihelné brány, a budeme připravovat revitalizaci Letní scény
( zpracování projektové dokumentace a veřejnoprávní projednání ) tak, aby byl prostor důstojný jak pro
návštěvníky zde pořádaných kulturních akcí, tak i pro samotné účinkující s termínem realizace v roce 2017.
Jako velký přínos pro budoucí návštěvníky areálu Národní kulturní památky Vyšehrad je zahájení výstavby
dalších veřejných WC, s dokončením v roce 2016.
Hospodaření organizace bylo v roce 2015 v souladu s plánem. Havárie hradebních zdí se nám daří opravovat díky mimořádným neinvestičním dotacím, a to nám umožňuje s ostatními opravami a údržbou majetku
hl.m.Prahy pokračovat dle harmonogramu oprav.

V Praze dne 8. února 2016
Ing. František Stádník
ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad

EKONOMICKÁ ČÁST
(komentář k přiloženým tabulkám)

Běžné výdaje
● hlavní činnost – tabulka č.1
● doplňková činnost – tabulka č.2
		
Kapitálové výdaje
● tabulka č. 3
Výkonové ukazatele
● tabulka č. 4
Mzdová oblast
● tabulka č. 5
Účelově určené finanční dary
● tabulka č.6
Rozvaha – bilance, Výkaz zisku a ztráty
Tabulky finančního vypořádání

Zpracovala: Matějková
		
734 638 845
V Praze dne: 8. února 2016

KOMENTÁŘ K PŘILOŽENÝM TABULKÁM
Schválený neinvestiční příspěvek na provoz v roce 2015 - 31 127,0 tis. Kč
úpravy v průběhu roku 2015:
usnesení RHMP č.553		
zvýšení neinv.příspěvku o 3 809,6 tis. Kč
účelově vázané prostředky:
usnesení RHMP č. 2955		
zvýšení neinv.příspěvku o 24,5 tis. Kč
usnesení ZHMP č.12/68
		
RHMP č. 3197		
zvýšení neinv.příspěvku o 760,0 tis. Kč
										

oprava historické zdi
zvýšení platových tarifů
havárie hradební zdi ulice		
Štulcova směr k Letní scéně

Upravený neinvestiční příspěvek na provoz v roce 2015 - 35 721,1 tis. Kč
Závazné ukazatele organizace:
1.
Limit prostředků na platy schválený
5 024 000,- Kč
				
upravený
5 042 300,- Kč
				
skutečnost
5 513 392,- Kč
				
rozdíl
471 092,- Kč
								
2.
Limit - Odpisový plán
schválený
2 639 000,00 Kč
				
upravený
2 647 000,00 Kč
				
skutečnost
2 646 746,30 Kč
				
rozdíl		
-253,70 Kč

usnesení RHMP č. 2955
překročení schváleno - usnesení RHMP 		
č.2726 – čerpáni Fondu odměn
usnesení RHMP č.3100
nižší výše odpisů

3.

Účelově vázané finanční prostředky:
* na zajištění opravy a obnovy hradební zdi na parc.č.86 a č.93 k.ú. Vyšehrad
				
schváleno
3 809 643,18 Kč usnesení RHMP č.553
				
čerpáno
3 809 643,18 Kč
* na odstranění havárie hradební zdi v ulici Štulcova směrem k Letní scéně Vyšehrad
				
schváleno
760 000,00 Kč usnesení ZHMP č.12/68 a RHMP č.3197 		
						
nečerpáno
Hospodaření organizace v hlavní činnosti k 31.12. 2015 - HV 885 268,13 Kč.
z toho:
1.
760 000,00 Kč činí nevyčerpané účelově vázané finanční prostředky na opravu havárie hradebního
		
zdiva. Tyto inanční prostředky byly organizaci poskytnuty až v prosinci 2015. Organizace plánuje 		
		
provést odstranění této havárie hradební zdi v nejbližším možném termínu v roce 2016
2.
125 268,13 Kč – nevyčerpaný neinvestiční příspěvek v roce 2015.
Přehled darů převedených do Rezervního fondu organizace
V roce 2014 organizace obdržela účelově určený finanční dar ve výši 80 tis. Kč.
Darovací smlouva č. D1/2014 v čl.I určuje, že finanční prostředky budou použity pouze a výhradně na provoz a propagaci spojenou s Galerií Vyšehrad a dále na další služby spojené s organizací vermisáží výstav pořádaných
v tomto prostoru. V roce 2014 tento finanční dar organizace nečerpala.
V roce 2015 organizace obdržela účelově určený finanční dar ve výši 29 tis. Kč.
Darovací smlouva č. D2/2015 v čl.I určuje, že finanční prostředky budou použity pouze a výhradně na provoz a propagaci spojenou s Galerií Vyšehrad a dále na další služby spojené s organizací vermisáží výstav pořádaných
v tomto prostoru.
Čerpání účelově určených finančních darů v roce 2015 je uvedeno v tabulce č.6 „Dary – účelově určené – rezervní
fond“.
Na organizaci se nevztahuje povinnost odvodu za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené.

Tabulka č. 1 Rozbor hospodaření PO za rok 2015 – hlavní činnost
Výnosy
Podrobné členění výnosů organizace uvádíme v tabulce č.4 - Výkonové ukazatele Národní kulturní památky Vyšehrad – skutečnost r. 2015.
V roce 2015 se nám podařilo překročit výnosy ze vstupného do stálých historických expozic i z prodeje propagačních
materiálů.
Ostatní výnosy tvoří výnosy ze spolupořádání a úroky z BÚ celkem 307,1 tis. Kč a krytí nákladů čerpáním peněžních
fondů organizace – Fond odměn a Rezervní fond v celkové výši 568,6 tis. Kč
Náklady
Proti schválenému rozpočtu se nám podařilo snížit náklady na energie a výkony spojů (úprava smluv s dodavateli a příznivé klimatické podmínky v zimních měsících). Naopak proti schválenému rozpočtu jsme překročili náklady na drobný
dlouhodobý majetek z důvodu instalace nových výstavních panelů v Galerii Vyšehrad a zvýšení návštěvnosti v expozicích vyvolala zvýšení nákladů na úklid a ostrahu v těchto objektech.
Tabulka č. 2 Rozbor hospodaření PO za rok 2015 - doplňková činnost
Tržby jsou tvořeny především příjmy z pronájmů a tržbami za prodej občerstvení v informačním centru „Špička“.
Doplňkovou činnost provozujeme v souladu se Zřizovací listinou a Živnostenským zákonem.
Organizace je plátce DPH. Zisk po zdanění činí 1 265 307,92 Kč. Organizace navrhuje rozdělit tento zisk
z doplňkové činnosti takto: 500 000 Kč do Fondu odměn a 765 307,92 Kč do Rezervního fondu organizace.
Tabulka č. 5 Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2015
Limit počtu zaměstnanců byl doržen a limit prostředků na platy byl překročený o 471 092,- Kč. Toto překročení je kryté
čerpáním Fondu odměn organizace na základě usnesení RHMP č. 2726.
Investiční činnos (tabulky č. 3)
1. inv.akce č. 42565 – Výstavba veřejných WC – akce byla zahájena v roce 2014. Financována z Investičního fondu organizace . V roce 2015 investiční akce pokračovala za podpory finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy. Finanční
prostředky byly vynaloženy na veřejnoprávní řízení a prováděcí projektovou dokumentaci. Vybudování nových veřejných
WC umožní zabezpečit hygienické zázemí pro návštěvníky areálu Národní kulturní památky Vyšehrad. V současné
době je existence jediných veřejných WC v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad naprosto nedostačující. Akce
bude dokončena v roce 2016.
2. inv.akce č. 42566 – Závlahový systém III – v roce 2015 byla instalována 1.část zavlažovacího zařízení na území nad
Cihelnou bránou . V roce 2016 bude akce ukončena instalací 2. části zavlažovacího zařízení na území nad podzemním
sálem Gorlice.
Čerpání fondů organizace
Fond odměn
Rezervní fond
Investiční fond

471 092,00 Kč		
97 488,00 Kč
387 864,58 Kč

Vypracovala: Ludmila Matějková
Dne 8. února 2016

usnesení RHMP č. 2726 – překročení limitu prostředků na platy
čerpání účelového finančního daru na Galerii Vyšehrad
odvod části odpisů z finančního vypořádání r. 2014

