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ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016
Správa historického majetku města, rehabilitace a prezentace jedinečné památkové lokality je základním posláním Národní kulturní památky Vyšehrad (dále NKP Vyšehrad). Specifikum Národní kulturní památky 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, pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, okrsek Městské policie Praha 2, Úřad MČ Praha 2, Spolek Svatobor,
ZŠ Vratislavova a také Ústav péče o matku a dítě. 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 337 ročních povolení (pro rezidenty, firmy, handicapované občany z řad majitelů hrobů) a 513
dočasných či jednorázových povolení k vjezdu. Důvodem vysokého počtu dočasných povolenek je velký
zájem produkčních společností o natáčení v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad, svatby v areálu
a také nárůst kulturních akcí.

ČINNOST ÚSEKU PROGRAMU, PROPAGACE A VÝSTAV
Programová činnost v komorním sálu Starého purkrabství
a v areálu NKP Vyšehrad
Již několik let se dramaturgie Národní kulturní památky Vyšehrad, úseku programu, 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 předškolních tříd mateřských 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.

Turnaj krále Karla
V roce 2016 jsme připravili nový edukativní program s názvem Turnaj krále Karla, který je primárně určen
pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ. Představení hravou formou informuje žáky o životě významného českého panovníka Karla IV. Součástí představení jsou i pracovní listy s úkoly, které žáci plní společně s paní učitelkou.
Program bude nadále v naší stálé nabídce pro školy.
Dále nabízíme následující edukativní programy:

Mise Vyšehrad
Interaktivní vycházka po Vyšehradě Mise Vyšehrad
je určena pro 4. - 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 vyprávění plné 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 storytellingovým 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 originály soch 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 Duchaňové, divadelní spolek
absolventů uměleckých škol – Loutky bez hranic a Toy machine, či pohádky z produkce divadelního Studa
Damúza.
Další pravidelnou součástí programové skladby byly
nedělní tvůrčí dílny.

výtvarné dílny Pro radost
Výtvarné dílny se konaly vždy jednu neděli v měsíci
od 15:00 do 18:00 hod. Dílny byly určeny všem dětem od 3 do 11 let, jejich sourozencům i rodičům.
V roce 2016 se uskutečnily následující dílny:
14.2.
13.3.
10.4.
15.5.
23.10.
27.11.
11.12.

Skleněný obrázek
Trpělivá slepička a zbrklý zajíc
Vodící loutka z ponožky
Větrník
Lampion „světluška“
Hrad kombinovanou technikou
Anděl

Výtvarné dílny se svatými
Dílny se věnují 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 vyrobily jeden
z atributů vázající se k životu svatého, který si pak
odnesly domů.
V roce 2016 se uskutečnily následující dílny:
24.1.
Kniha evangelistů Matouše, Marka, Lukáše
a Jana
Svatí Matouš, Marek, Lukáš a Jan jsou známí jakožto
autoři evangelií tvořících Nový Zákon. Každý z evangelistů je provázen jedním z atributů – Matouše doprovází anděl, Marka Lev, Lukáše býk a Jana orel. Na
této dílně si po vzoru čtyř evangelistů děti vyrobily
svojí vlastní knihu, případně svůj vlastní Zákon. Vedle
toho si děti zkusily i techniku výroby ručního papíru.
28.2.
Šperky Máří Magdaleny
Máří Magdalena byla jedna z nejbližších žen, které
doprovázely Ježíše. Říká se o ní, že dřív, než potkala
Ježíše, žila hříšný život. Po seznámení s Ježíšem se
změnila a stala se jeho nejoddanější družkou. Děti si
na této dílně vyrobily několik druhů šperků - dřevěné,
keramické a skleněné šperky a zároveň si vyzkoušely
techniku plstění.
20.3.
Květiny sv. Antonína
Svatý Antonín bývá zobrazován, jak v jedné ruce drží
malé Jezulátko v druhé ruce bílou lilii jako symbol
nevinnosti. Legenda praví, že ho takto uzřel hrabě,
když se u něj svatý Antonín zdržel na návštěvě. Jelikož se dílna uskutečnila na jaře, využili jsme symbolu
bílé lilie a s dětmi si vyrobili několik květin.
24.4.
Oheň a voda sv. Floriána
Svatý Florián je známý především jako patron hasičů
a dalších profesí souvisejících s ohněm. Bývá zobrazován v oblečení římského vojáka, jak v ruce drží
nádobu, kterou hasí hořící stavení. Sochy svatého
Floriana se stavěly jako ochrana proti požárům. Na
této dílně si děti vyzkoušely práci s dvěma živly doprovázející svatého Floriana, tedy jak práci s ohněm,
tak práci s vodou.

29.5.
Léčivé bylinky sv. Jana Křtitele
Svatý Jan Křtitel byl prorokem, který kázal o příchodu Ježíše a křtil své následovníky v řece Jordán.
Bývá znázorňován oděn do kožešiny, jak stojí na břehu řeky. Často drží v ruce kříž a je doprovázen beránkem. Jan Křtitel je spojován s významným červnovým
svátkem Svatojánská noc. Lidé věří, že Svatojánská
moc má magickou sílu a bylinky v tu dobu nasbírané
mají výjimečně léčivé a kouzelné účinky. Na této dílně si děti namíchaly různé léčivé lektvary z bylinek.
25.9.
Svatojakubská mušle z dalekých cest
Patron poutníků svatý Jakub, jeden z dvanácti apoštolů, bývá nejčastěji zobrazován s mušlí. Na počest
svatého Jakuba se chodí nejznámější poutní cesta
do španělského Santiaga de Compostela. Společně
s dětmi jsme zavzpomínali na letní cestování a vyráběli jsme obrázky z toho, co si na dalekých cestách
nasbírali – z mušlí, kamínků, písku a dalších pokladů.
16.10.
Svatý Martin na bílém koni
Na svátek svatého Martina se hoduje a ochutnává
nové víno z podzimní sklizně. Se svatým Martinem
je také spojeno množství pranostik předpovídajících
začátek zimy: „Na svatého Martina, bude dobrá peřina“ nebo „Svatý Martin přijíždí na bílém koni“. My s
dětmi oslavili svátek svatého Martina trochu s předstihem. Každé dítě si vyrobilo svého koníka na tyči,
na kterém odjelo domů.
4.12.
Koleda, koleda Štěpáne…
Svátek svatého Štěpána, prvního křesťanského mučedníka, byl v minulosti spojován s koledováním, kdy
po vesnici chodily děti a vykoledovávaly si výslužku.
Na této předvánoční dílně děti vyráběly dárečky pro
své blízké, svíčky z včelího vosku a vánoční přáníčka.

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 dalších ). 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.
V roce 2016 jsme v Cihelné bráně otevřeli druhé infocentrum na Vyšehradě. A tak mají návštěvníci možnost získat potřebné informace u obou vstupů do areálu.
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).

Oslavy výročí 700 let od narození Karla IV.
V rámci oslav jsme zorganizovali několik zajímavých
akcí. Společně se Sdružením Nového města pražského, jsme uspořádali venkovní výstavu na Královské a knížecí akropoli s názvem „Šifra otce
vlasti“. Vernisáž výstavy proběhla dne 23. června
a výstava byla k vidění na akropoli do 31. července.
Projekt byl zaměřen na prezentaci Nového Města pražského a osobnost Karla IV. coby stavitele
a velkého vizionáře, který na krátký čas učinil z Prahy metropoli středověké Evropy. Ideová a urbanistická koncepce Nového Města, plánovaného jako
zhmotnění nebeského Jeruzaléma, dodnes udivuje svou velkorysostí a promyšleností. Vedení ulic,
velikost a rozmístění hlavních prostorů stejně jako
jednotlivých církevních dominant a jejich zasvěcení
nebylo náhodné. Odpovídalo složitému ideovému
plánu, jehož smysl se nám po staletích vytratil. Venkovní výstava byla zaměřená na specifickou úlohu
Vyšehradu v konceptu Nového Města pražského.
Dvacet výstavních panelů představilo středověkou
podobu Vyšehradu, kterou mu vtiskla velkolepá přestavba za vlády Karla IV.
V rámci projektu jsme zorganizovali přednášky s vycházkami.
29. 6. 2016 Královský hrad – přednáška ve Starém purkrabství na Vyšehradě
Veřejná přednáška zaměřena na velkolepou přestavbu Vyšehradu za vlády Karla IV. Ta byla motivována nejen snahou posílit opěrný bod královské
moci na jižním okraji pražského souměstí, ale také
prezentovat symbol nejstarších českých dějin a přemyslovské dynastie, na kterou Karel IV. programově
navázal.
9. 7. a 23. 7. 2016 Královský hrad – vycházka ve
2 termínech
Veřejná vycházka, v rámci které jsme přiblížili podobu středověkého Vyšehradu přímo v terénu. Vycházka byla spojena s návštěvou vybraných vyšehradských památek, jako například torza gotické
brány Špička a kostela Stětí sv. Jana Křtitele, prostoru gotického sklepa a dalších.
Pro velký zájem veřejnosti jsme venkovní výstavu
modifikovali do interiérové verze a je k vidění ve
foyer Starého purkrabství od 28. listopadu.

Dále jsme pak pro rodiny s dětmi a školní kolektivy (2. – 6. třídy ZŠ) připravili program „Po stopách krále
Karla IV.“. Divadelní bojovka byla dvouhodinovým zážitkovým vzdělávacím programem, vhodným pro
rodiny s dětmi. Program přirozeně propojoval hru, divadlo a vzdělávání. V rámci osmi stanovišť – scénograficky zpracovaných objektů, u kterých byly děti hercem vtaženi do části příběhu. Po projití všech stanovišť
se účastníkům složil příběh života Karla IV. a také panovníkův přínos pro naši historii.
Program byl postaven na silném zážitku dětí. Vybízel k dialogu žáků a učitelů i rodičů s dětmi a snažil se
podpořit společné trávení volného času u rodin a rozvíjení spolupráce mezi dětmi ve školních kolektivech.
Účastníci se seznámili se stavbou mostů, budováním Nového města pražského, sňatkovou politikou i útrapami, kterými si mladý Karel IV. musel na začátku své vlády v Čechách projít. Cílem projektu bylo nejen
představit Karla IV. jako nejvýznamnějšího českého panovníka, ale také jako urbanistu a velkého vizionáře
– renesančního člověka, který v mnohém předběhl svou dobu. Akce se uskutečnila v termínu od 6. do 10.
června ve Starém purkrabství a na Královské a knížecí akropoli.
V rámci oslav jsme připravili další edukativní program s názvem “Turnaj krále Karla”, o kterém jsme se
zmínili již výše.

Spolupořadatelské akce
Jako spolupořadatel se Národní kulturní památka
Vyšehrad podílela na organizaci řady akcí pro širokou veřejnost. V sobotu 21. května 2016 proběhlo v
Praze na Vyšehradě zahájení již osmého 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. Hlavním
partnerem ročníku 2016 byl Zlínský kraj.
Koncem srpna se opět proměnila Královská a knížecí akropole v ráj všech čajomilců ze Střední Evropy. Již po osmé se zde konal festival Čajomírfest.
Festival je pro všechny, kteří mají rádi čaj - hostitele,
hosty, čajovny, nadšené amatéry, vyznavače dobrého jídla, pití a netradičních zážitků.
Od 3. a tentokrát až do 11. září proběhl na Vyšehradě již 13. ročník interaktivního festivalu pro rodiče
a jejich děti VyšeHrátky 2016. Ročník 2016 byl věnován Karlu IV. VyšeHrátky již 13 let prodlužují dětem prázdniny o týden a zábavnou formou je seznamují s významnými tématy českých dějin a kultury.
Koncem září mohli návštěvníci na Královské a knížecí akropoli a v komorním sále 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 Národní kulturní památka Vyšehrad podílela na organizaci dalších kulturních
programů v areálu Vyšehradu i v komorním sále Starého purkrabství. Za zmínku stojí tradiční jarní oslavy
japonského svátku jara - Bodaidžu macuri - Svátek lip, Podvečery s osobnostmi zahradní a krajinářské tvorby, několik adventních koncertů, přednášek a seminářů.
I v roce 2016 se Národní kulturní památka Vyšehrad zapojila do akce Muzejní noc, kterou navštívilo
2563 lidí.

Letní scéna
Sezónu letních akcí pod širým nebem zahájilo Vyšehraní. Tentokrát s podtitulem „Sen noci
vyšehradské …“ a koncem června vystřídalo festival Vyšehraní divadlo Studio Dva se svým divácky oblíbeným festivalem s názvem Metropolitní léto hereckých osobností. Vedle těchto pravidelných akcí se na
Letní scéně uskutečnilo několik koncertů a divadelních představení.
Další akce v areálu
Areál je také hojně vyhledáván filmovými štáby. Organizují se zde svatební obřady a různé společenské
a kulturní akce např.: exteriérové divadelní představení, semináře, turnaj pétanque, konference a mnoho
dalších akcí.
Ostatní činnost
Jak už bylo zmíněno výše, v roce 2016 se nám podařilo vytvořit v Cihelné bráně další infocentrum, na Vyšehradě již druhé a koncem roku 2016 jsme spustili nové webové stránky. Díky struktuře jsou pro všechny
uživatele přehledné a jejich další výhodou je optimalizace pro smartphony a tablety.
Podrobné informace o návštěvnosti jsou obsaženy v Ekonomické části Zprávy o výsledku hospodaření
za rok 2016.

náhled nového webu - česká a anglická verze

Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní)

Sezóna 2016 navázala na započatou koncepci
v roce 2015, kterou 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.

V každoroční výstavní dramaturgii je vyhrazen jeden termín na prezentaci vybraného nadaného
studenta vysoké umělecké školy. V loňském roce
byl vybrán Argišt Alaverdyan student Akademie výtvarných umění, ateliéru Malba IV u profesora Martina Mainera.

Výstavní dramaturgie se 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.

Galerie Vyšehrad má ambici dlouhodobě mapovat
aktuální projevy současné malby a nabízet svým návštěvníkům aktuální společenská témata vizuálního
umění srozumitelnou a vstřícnou formou.

V uplynulé sezóně byli veřejnosti představeni autoři
mladé generace, kteří se i přez svůj věk etablovali na
domácí profesionální výtvarné scéně. Představení
byli Jakub Tomáš, Adéla Součková, Adam Štech,
Dalibor David, Jakub Sýkora a Ondřej Roubík

Galerie má vlastní grafický vizuál včetn loga,
které odpovídá současnému provozu a vystihuje jeho 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.
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 2016
Jakub Tomáš: Hanka a Linda, 4.3. - 17.4. 2016
Jakub Tomáš (* 1982), nedávný absolvent pražské
AVU, se od své diplomové práce (2011-12) pravidelně objevuje na české umělecké scéně jako výrazný
malíř schopný aktualizovat svébytným způsobem
obraz pro současnost. Pro autora je typické svobodné, nikoliv však samoúčelné nakládání s malířskými
výrazovými prostředky, smysl pro nové formátování obrazu v závislosti na proměně lidského vědomí,
osvojení si malířské iluze, kterou lze přetvářením
demaskovat a rozvinout tak celou řadu otázek přesahujících úzké vymezení jedné umělecké disciplíny
- malby.
První radikální krok v reformování obrazu souvisel
u Jakuba Tomáše se zrušením jeho kvadratury, když
ostré úhly formátu nahradil zaoblením. Druhým radikálním krokem bylo otevření problematiky obrazové iluze jako procesu demaskování čistě malířského efektu, třetím pak byla evokace různě datované
malířské ikonografie jako zkoumaného historického „balastu“, který je třeba apropriací, obnažením
a přetvořením nově aktualizovat. Dějiny umění se
tak autorovi staly vstupem do ztuhlých historických
modelů, ke kterým je třeba si najít nový, živý vztah,
což se často neobejde bez drastického „přepracování“ a re-kontextualizace vybraných předloh. Tento „smysl pro tvůrčí destrukci“ je charakteristickým
rysem malíře negujícího „reprodukovatelnost světa“
a přemýšlejícího o manipulacích a mystifikacích,
které se za společenskou distribucí různých forem
reprodukcí dovedně skrývají.
Výstava v Galerii Vyšehrad se volně inspirovala sochami Josefa Václava Myslbeka. Základním metodickým východiskem k negaci se tu pro Jakuba
Tomáše stala jak jednotlivá Myslbekova sousoší
umístěná v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad, tak také podhoubí, z kterého díla vyrostla, tj.
celý podivný svět obrozeneckého meta-vyprávění
dodnes uložený v dochované sochařské ikonografii
a symbolice. Čím dnes promlouvají k divákovi alegorie Přemysla a Libuše, Lumíra, Ctirada a Šárky,
Záboje a Slavoje? Spíše nežli živý mýtus zpřítomňují
sochařské formy jiný konkrétní historický problém
spojený s konstruováním minulosti a dějinnou my-

stifikací. Dobové spory o pravost tzv. rukopisů jsou
cíleně zvolenou platformou pro hledání analogií se
současným společenským a politickým děním u nás
i v celé Evropě. Jakub Tomáš proniká svými obrazy
do zákulisí toho, co kdysi mělo na způsob scénáře
založit trvalou tradici a co mělo jednou provždy definovat problematickou kategorii identity, ať už národní, slovanské nebo evropské. Zatímco z obrozeneckého pokusu dnes zbyly jen ruiny, otázky po identitě
zůstávají a dokonce se stávají čím dál tím více jak
aktuální tak také ošemetné. Jakub Tomáš na základě
historické látky parafrázuje prostředky mystifikace,
které stojí za uměle vytvářenou davovou manipulací v každé době, tedy i dnes. Malbou pojmenovává
a zobecňuje situaci. Specifická oblast rozhraní mezi
skutečnou minulostí a bájí vede u Tomáše k transformacím a modifikacím myslbekovských titánů.
Mýtotvorný duch je rozpuštěn v metaforické ironizu-
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jící negaci a patafyzickém humoru. Bájné bytosti ztrácejí s odstupem času své tváře. Slovanský bojovník
dostává místo hlavy kopací míč. Hanka už není „autorem rukopisů“, ale žena v modrém kostýmku. Vše je
poslepováno z různých rekvizit a odpadových materiálů, aby nakonec jednotlivá sousoší tvořila nezpochybnitelnou „vesmírnou“ konstelaci v podobě jakéhosi Atomia, které ale připomíná spíše trapně vyhlížející
a naprosto zbytečný kutilský pseudo-předmět.
Tomášovy obrazy odkazují k jakémusi zkopírovanému a deformovanému světu, virtuálnímu lapidáriu, k pohřebišti soch i idejí, jimž díla propůjčila tvar. Defiluje před námi skladiště mrtvých zpředmětněných příběhů,
které splnily svou politickou roli v minulosti a dnes jsou opuštěna a zapomenuta. Znepokojující je akcent
kladený autorem na nebezpečí skrytém v prostoru mezi politickou manipulací, literaturou a uměním vůbec.
Jakoby se Tomáš tázal sám sebe: proč dnes umělec maluje, proč píše? Tuto základní premisu by si měl každý tvůrce patrně včas ujasnit, aby nakonec pouze nesloužil nějaké falešné reprezentaci právě se formující
ideologie a neztratil přitom, jako bájný Johann Faust, sám sebe. Jakub Tomáš toto všudypřítomné úskalí
s živým zájmem ostře a důsledně sleduje.

Adéla Součková: Virtuální jeskyně a zlatá klícka, 22.4. - 29.5. 2016
Adéla Součková (nar. 1985) absolvovala pražskou
Akademii výtvarných umění (prof. Jitka Svobodová, doc. Vladimír Skrepl) a Hochschule für Bildende Künste (HfBK) v Drážďanech (prof. Ralf Kerbach, prof. Ulrike Grossarth). V současné době
dokončuje na HfBK tzv. Meisterschüler. Dvakrát
se stala finalistkou Ceny kritiky za malbu s přesahy (v r. 2014 a 2015). V roce 2013 vydala společně s Nikolou Čulíkem knihu Atlas podkožních
zážitků a v roce 2014 kreslený dvojjazyčný komentářový deník Otázky/ Questions. Věnuje se průzkumu
kresby ve vazbě na jazykovou a znakovou symboliku
a emblematiku, kam patří také aktualizace spojené
s všeobecně se rozšiřující uživatelskou počítačovou
grafikou a grafickým designem ve veřejném prostoru. Zároveň se zabývá interpretační performancí,
zpravidla opět ve vazbě na kresebné médium.
„Zapouštím kořeny, když třídím informace?“, ptá se
Adéla Součková na jedné z kreseb ve své knize Otázky
z roku 2014. Tázací větu doplňují trychtýře s šipkami orientujícími směr průtoku umístěné na naznačený horizont. Máme před sebou v kresebné
zkratce nastíněný aktuální filosofický problém. Touto metodou prolínající kresbu a text autorka otevírá široký prostor pro „tázání se“. Prostor, který
nepodléhá pravidlům diskursu, a který se vymyká
i jednoznačnosti jazyka vůbec, neboť je rozkročen
mezi slovo a obraz a vytváří tak situační asociace, jejichž základní vlastností je otevřenost v počtu
a povaze odpovědí, jež mohou být i dalšími nekonečnými otázkami.
Základním okruhem, který Součková kresbami tematizuje, je vztah, respektive jeho aktualizace. Ta vzniká
tázáním se na konkrétní současné životní situace, kterými člověk prochází, a k jejichž vysvětlení hledá klíč
v tradičních systémech a řádech, které zformovala minulost (mýtus, mytologie, pohádka, ikonografie, výchova, symbol, znak, slovo, obraz, tvar ad.).
Jak tyto nástroje fungují v době permanentního informačního převrstvování? Kam se poděl horizont,
k němuž se naléhavé otázky vlastně vztahují? Odcizuje informační magma jazyk v jeho znacích a symbolech? Nebo tento datový průtok jazyk přetváří
a generuje nové znaky a symboly odpovídající rytmu
současnosti? Jak se dnes vlastně jazyk skutečně
používá a k čemu? Co je a co už není komunikace?

Kam všude se infiltruje účelová redukce jazykových
forem? A jak se projevuje v lidském chování, vnímání a jednání?
Tento okruh otázek je sám konstituujícím se horizontem, k němuž se vztahuje dílo autorky. Součková
kombinuje symboly, znaky a heraldické figury zastupující minulost (např. ruce, tolik důležité v židovské
ikonografii, bájná a heraldická zvířata jako je jednorožec, lev, jelen, orel, had ad.) se znaky, které ustavuje současnost ve svém globálním měřítku (např.
kindervejce, emotikon, počítačová plocha, monitor,
počítačové ikony, internet, smart phone ad.). Kombinací kresby a textu Součková problematizuje samotný statut informace, tj. jejího významového založení. Nechává významy slov „viset ve vzduchu“, aby
mohla klást otázky po jejich současných intencích.
Hledá významové úběžníky, které dávají jazyku dorozumění smysl. Odkrývá stav „kontaminace“ jazyka
čímsi novým, cizorodým, co se teprve integruje do
komunikace a co ji jednoznačně proměňuje. Jazyk
distribuovaný technologiemi, například digitálními,
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přenáší pouze část myšleného / vědomého. Něco se v přenosu vytrácí. Co to je, co se nakonec vytrácí i ze
samotné komunikace? Je to smíření? Ontologický rozměr zkušenosti a s ní i smysl pro solidaritu a lidskou
pospolitost?
Za generováním prázdných slov, slovních spojení, prázdných obrazů a prázdnoty obecně lze objevovat
eskalaci ontologické nejistoty. Adéla Součková usiluje o nové zcitlivění jazyka. Zkoumá základní „pravdy“ – úsloví, říkadla, říkánky, aforismy, moudrosti, výroky – a odstraňuje z nich odér skanzenové didaktiky
a nános básničkovské základoškolské rutiny. Nechává žhnout obnažené prostředí globálního prázdna,
které je přesyceno informacemi, jejichž životnost má však povahu spotřebního zboží. Metaforicky nechává
jednorožce proběhnout finanční burzou, nebo počítačovou grafiku nechává rodit nový mýtus o rozumu
a jeho panství. Značkovaný a značkový svět. Znak nahrazuje značka vyjádřená grafikonem. Vyjadřuje svět
homogenizovaný pro provoz, výkon a spotřebu, nikoliv pro pochybnost a úzkost. Z jeskyně se stává virtuální pojem, jehož platnost odpovídá zlaté klícce, tj. něčemu, co podmiňuje existenci v její svobodě. Znak
odpovídá buď redukci, nebo syntéze. Rafinovanost je v tom, že obojí vypadá podobně. Zůstává však pravdou, že redukce, tj, korektnost operativního jazyka, pouze vytěsňuje a skrývá, nikoliv odstraňuje přítomnost
úzkosti, bolesti a šílenství existence vyplývající z její fyzické konečnosti. Pouze je izoluje od provozu, který
nemá být rušen lidskou chybou.

Adam Štech: Tragikomedie, 3.6. - 17.7. 2016
Adam Štech (nar. 1980 v Podbořanech) absolvoval
v l. 2001-08 pražskou Akademii výtvarných umění (Ateliér Malba I, prof. Jiří Sopko; Ateliér Malba II, doc. Vladimír Skrepl). Mezitím v roce 2007
studijně pobýval na vysoké umělecké škole Bellas Artes v Portu. V roce 2010 se stal finalistou Ceny kritiky pro mladou malbu s přesahy
a v roce 2011 jejím laureátem. Do kontextu současného umění zařadily autora výstavní projekty jako Prague
Biennale III (2007, Karlin Hall, Praha), Nová trpělivost
(2007, Výstavní síň Mánes, Praha), Resetting. Jiné cesty
k věcnosti (2007-08, GHMP – Městská knihovna, Praha), Citace a interpretace II (2012, Galerie NoD Roxy,
Praha) nebo Motýlí efekt? (2013, Galerie Rudolfinum,
Praha). Naposledy autor samostatně vystavoval v
bruselském Prague House (projekt Watchman, 2016)
a v Galerii města Třince (projekt Žyvot, 2016).
Pro Galerii Vyšehrad připravil výběr z posledních prací
pod souhrnným názvem Tragikomedie, který přesně vystihuje charakteristickou jednotu rozporů a rozpornosti
v autorově pojetí malby a obrazu, jejímž hlavním rysem je osobité přepracování a reinterpretace modernistických malířských východisek stejně jako smysl
pro jejich aktualizaci a nové způsoby živého zpřítomnění.

tí). Ironické přepracování předloh tuto ztuhlost boří.
Dějiny umění se z tohoto tvůrčího pohledu otevírají
jako akumulace obrovského množství obecné lidské
zkušenosti, již lze zužitkovat v rovině tvůrčích impulzů a východisek. Spatřujeme tu jedno z postmoderních stanovisek uvedené do praxe. Autor nemá
ambici měnit minulost, nýbrž radikálně přehodnocuje svůj konkrétní vztah k ní. Proměna vztahu zakládá obraz jako novou rovinu, která minulost definuje benjaminovsky „proti srsti“, tj. nikoliv v souladu
s úctou, ustálenými tradicemi a konvencemi, jež by
napodobovaly, uchovávaly či konzervovaly jakési dědictví, ale prostřednictvím osobitého vstupu, jenž má
svou vlastní nemilosrdnou, nekompromisní a bezohlednou logiku. Přetavit to, co bylo, v něco jiného, co
by rezonovalo se současností.
Tento kritický obrat, založený na negaci předloh, charakteristický pro autory postmoderny, byl doposud u
Adama Štecha apriorní a nosný. Poslední práce ale přinášejí další posun. Po určitém vyčerpání metodického
přepisu historických motivů a námětů v režii především
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Pro obrazy Adama Štecha je v širším pohledu charakteristické volné zacházení s přejatými formami vyjímanými z různých vývojových fází dějin malířství. Vyjímání
a přetváření výrazových forem minulosti má své autorské opodstatnění - aktualizaci pro současnost.
Mrtvé knižní reprodukce děl nebo jejich datové přepisy kolující na internetu něčím iritují. Mají statut pouhé
vizuální informace. Jsou příliš vzdálené, příliš uzavřené, příliš neosobní a nedotknutelné…Proč je tedy
nezcizit, nepřepracovat, nedestruovat, aby se tímto
procesem – tvůrčí totalizací – rozbily, zpochybnily a
vydaly ze sebe skrytý potenciál? Je to přímá cesta k
tomu, jak oživit minulost v její strnulosti a jak docílit
toho, aby se již jednou nalezené a prověřené tvarosloví stalo znovu součástí aktuálního vizuálního dění.
Místy je to přístup chladně metodický, až programově
kombinatorický, zvláště u Štechových starších koláží
a montáží. Je z nich patrný autorův distanc vůči minulosti, která je nahlížena buď jako příliš patetická a
nostalgická (což je nutné potlačit ironií), nebo jako
příliš muzeální a nudná (což je nutné změnit hravos-
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modernistického jazyka pocítil autor paralelně také určité odcizení, které pouhý metodický přepis generuje a šíří.
Obrazové náměty a jejich formální provedení se natolik vzdálily osobnímu životu a prožívání toho, kdo je vytvářel, že vyvolaly obrat nový. Úběžníkem se tentokrát stal způsob personalizace námětů. Patrné je to především
v rovině volených témat. Oproti předchozí nezávaznosti a náhodnosti se poslední práce ustalují v tradičních
malířských disciplínách autoportrétu, portrétu a podobizny. Jedná se tu tedy o zkonkrétnění negace jednoho
vybraného žánru s tím, že se navíc tento žánr personalizuje, tj. provazuje s osobním životem autora. Autoportrét, portrét syna, dvojportréty autora s přáteli apod. Do obrazů se dostává současnost nově také podchycením
autorových mezilidských vztahů, jež se staví proti odcizenosti a chladu malířského světa forem „o osobě“ i proti
kalkulu a ekvilibristikám, které s nimi lze donekonečna provádět, byť by to bylo sebezábavnější.
Personalizované motivy a jejich vytržení z času směřují k indexaci tváří z okruhu rodiny, blízkých a známých.
Obrazy tak nově nastolují otázky, např. co je dnes rodina? Kdo jsou přátelé? Kdo známí? Proč tomu tak je? Jaký
smysl mají tyto zdánlivé samozřejmosti? Podstatné nejsou odpovědi, ale samotný způsob tázání se, tj. malířské
formulace, jež v sobě skrývají, nebo lépe odkrývají problém vztahu, vztahování se – k lidem, předmětům, okolí, ke světu. Nikoliv ale ve vztahovém schématu subjekt-objekt, ale způsobem, jež si lze představit spíše jako
průnik množin země a světa, skrytosti a neskrytosti, tak, jak onen vztah svého času pojmově definoval Martin
Heidegger. Předností takto pojímaného vztahu je, že směřuje k prohloubení zkušenosti. A to i v obraze.

Dalibor David: Dnes zůstanu doma, 22. 7. - 4. 9. 2016
Dalibor David (nar. 1972 ve Valašském Meziříčí), absolvoval v l. 1986 – 1990 SUPŠ v Uherském Hradišti
a v l. 1990 – 1997 Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér Malba I, škola prof. Jiřího Sopka). V druhé
polovině 90. let se účastnil výstavní iniciativy studentů Sopkova ateliéru, jejichž výstupem byly projekty
nazvané „Punčový řez“. Do kontextu současné malby zařadily díla Dalibora Davida výstavy 4 x 1 (Galerie
VŠUP, Praha, 2002) a Resetting / Jiné cesty k věcnosti (GHMP - Městská knihovna, Praha, 2007-08).
V r. 2011 vystavoval David společně s Jiřím Sopkem
v Galerii Sýpka (Valašské Meziříčí). Na začátku roku
2016 uspořádala autorovi samostatnou výstavu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.
Dalibor David patří mezi výrazné koloristy současné
české malby. Své náměty, jimiž bývají zpravidla jednoduché předměty denní potřeby nebo osamocená
lidská figura, redukuje na nepodstatnější vztah, který bychom mohli definovat jako „figura“ a „místo“.
Tato zdánlivá banalita, se kterou je digitální fotoaparát okamžitě hotov, otevírá pro malíře naopak nedozírné pole možností, jak problém řešit. Lze říci, že je
tento „vztah“ dokonce jedním z hlavních nosných
problémů malby vůbec. Oč se tu jedná? Především
o diferenci mezi barvou jako materiálem a barvou
jako světlem. Každý předmět má nějakou (výrobní)
barvu. Ta se ale proměňuje se světelnými podmínkami. Jinak vypadá lampička, když svítí, jinak když
je zhasnutá, jinak ve dne brzy ráno, jinak v poledne a
jinak večer apod. Tento popsaný moment vyjadřuje
časovou dimenzi námětu. Vedle ní je tu však ještě jeden podstatný aspekt, který digitální technika
opomíjí, a tím je autorův osobní vztah k zobrazovaným předmětům vyjádřený nejen výběrem a určitou
intimitou, ale také samotným „rozvrhem“ a „propracováním“ námětu. Obeznámenost s věcmi obsahuje
jejich blízkost. Společně vytvářejí úběžník, kterým je
v případě Davida pocit zázemí, či domova, jednoduše prostředí, v němž se člověk cítí klidně a bezpečně. Přes náměty předmětů denní potřeby, pracovní nástroje, interiérové vybavení se David dostává
k tematizaci širšího problému obsaženého ve slově
domov. Domov je prostor pro tělo uzpůsobený co
nejvíce tak, aby v něm bylo člověku i psychicky co
nejlépe. Podobnou roli hraje také oblečení. Přebírá
funkci ochrany v okamžiku, kdy opouštíme svůj do-

mov, zázemí, a vydáváme se do džungle veřejného
prostoru, kde prší, jezdí automobily, spaluje slunce,
jednoduše tam, kde očekáváme nějaké překážky
a komplikace.
Výstava Dnes zůstanu doma tedy tematizuje jak
autorův intenzivní vztah k předmětům, které spoluvytváří intimitu domova, tak problematiku kultury
odívání jako formy ochrany, skrytosti a mimikry vůči
okolí, o níž (formě, pozn. aut.) lze přeneseně uvažovat také jako o jakési „mobilní skrýši“ či „zázemí“
pro tělesnou schránku jedince i pro jeho psychickou „pohodu“. Typ a barva oblečení může prozradit lidský charakter stejně, jako ho může dokonale
skrýt. Někdo si přeje být mezi všemi viděn, stát se
středem pozornosti, jinému vyhovuje nenápadnost
či dokonce maximální neviditelnost. Tělesná přítomnost a psychické naladění modelují proměny vnímání - naše i těch, které s odstupem pozorujeme.
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Čím je tělesnost v malbě Dalibora Davida? Na to dává odpověď jeho zacházení s předmětností jako takovou. Předmět stejně jako figura unikají jakýmkoliv objektivním formám. Pokud je chce malíř zaměřit, mizí jejich obrysy v množství různých fenoménů, které je zasazují do prostředí a činí z nich součást
nekonečného prostorového kontinua. Tento princip si autor přivlastňuje a používá jej s osobitou ironií
a nadsázkou, jež zároveň zohledňuje psychickou rovinu vnímání. Příkladem je ležící figura mizící v pestrobarevných pruzích gauče (Pruhovaná přikrývka, 2013), nebo obraz Pan kytka (2013), kde motiv ležící figury
s groteskními prvky macešky místo tváře a překříženými nohami v kostkovaných kalhotách odkazující na
postavu Harlekýna mizí v pestrobarevném záhonu skvrn, jež mohou být stejně tak květinami jako obecnějším barevným vlněním světla. Figura se tu stává jak průvodcem po světě jevů, jejichž intenzita je pro
malíře typu Dalibora Davida přitažlivá, fascinující a nevyčerpatelná, tak po odstínech lidské psychiky, která
proměňuje dramatičnost a hloubku viděného. Proti principu výkonu, neustálé zaměstnanosti a zrychlenosti,
staví Dalibor David zklidnění a koncentraci. Stačí se někde posadit, nebo si lehnout a dívat se kolem sebe.
Nejlépe je, alespoň na chvíli, splynout s okolím. Doma se to daří lépe, než kdekoliv jinde. Nic tu nevyrušuje.
Z mnoha důvodů je někdy dobré zůstat „jen tak“ doma.

Jakub Sýkora: Radiátor ve křoví, 9. 9. - 23.10. 2016
Jakub Sýkora (nar. 1984 v Rakovníku) absolvoval Střední průmyslovou školu grafickou – Hellichova v Praze (2000–2004) a pražskou Akademii výtvarných umění (2006–2012, ateliér Nová
média II Veroniky Bromové, ateliér Malba I Jiřího Sopka). V roce 2010 půl roku studijně pobýval na Satakunta University of Applied Sciences
v Kankaanpää (Finsko). V roce 2013 obdržel Cenu
Jana Zrzavého pro mladé české a francouzské umělce pracující v Bretani a v roce 2014 se stal finalistou
Ceny kritiky pro mladou malbu s přesahy. Kromě volného umění se věnuje také grafickému designu (např.
spolupráce na komiksu Chyba, Lipnik 2011). Veřejně
vystupuje paralelně pod pseudonymem Kukryniksa.
Práce autora byly zastoupeny například na projektech Absolventi vídeňské a pražské akademie (Centrum Egona Schieleho, Český Krumlov, 2014) nebo
Černý koně (Richard Adam Gallery, Brno, 2015).
Radiátor ve křoví
V posledních obrazech Jakuba Sýkory je stále více
akcentován určitý smysl pro situovanost. Patrně
proto, že pro autora hrají důležitou roli impulzy – vizuální či věcné, které jsou součástí složitějších konfiguračních celků (ve smyslu vnější i vnitřní konstituce), jež člověk nemůže obsáhnout v jejich plném
rozsahu (Universum, 2015; Tůň, 2016). Základní
autorský princip spočívá v tom učinit tuto složitost
transparentní, převézt to, co je ve složitosti fascinující a podnětné do nového přehledného vizuálního
tvaru (Rozhraní plotů, 2016). Zachovat podstatné
prostřednictvím redukce a modifikace, zachovat
tedy původnost toho, co je „situované“ (Permafrost,
2016). Co je však „to podstatné“?
Zatímco ve starších pracích to byl „věcný stav“
předmětů s pamětí, v nichž ještě autor zohledňoval
bytnost věci v její alespoň přibližné jevové podstatě
(např. autorova výstava Gauč je gauč, Galerie Dole,
Ostrava, 2014), nyní jsou to elementárněji (ve smyslu redukce) pojaté konstelace, pro které je typické
strukturální či texturální uspořádání (Dráty, 2016;
Zlaté sídliště, 2016). Autor se vymaňuje z vazby na
fenomenální svět předmětů (např. předmět-nepředmět jakým je švihadlo, viz Švihadlo, 2015) a stále
více míří ke strukturálním vazbám mezi jednotlivými
prvky a celkem, v nichž jsou nejpodstatnější právě

dynamické vztahy, jež váží částice (elementy) mezi
sebou a tímto způsobem rekonstruují motiv jako
principiálně uspořádaný celek (Model lesa 2, 2015).
Ani ten však nebývá Sýkorou nahlížen jako neměnný. Autor nesměřuje k „čistým a nehybným geometrickým tvarům“, nýbrž k evokaci dynamické proměny, jež se zpravidla ohlašuje pulzujícím, neklidným
rámcem či chybou v rastru (podoba jakýchsi signálních soustav). Chyba zasévá do celku referenci
o nadcházející proměně (Virus, 2015). Obraz, ač
využívá reduktivních postupů struktury, respektuje
zároveň projevy lidského vnímání a to především v
rovině vědomých a podvědomých asociací (Hejno
ptáků, 2016). Proto nelze obrazy Jakuba Sýkory jednoznačně formálně zařadit (Chaluhy 1, 2015). Ponechávají si volnost tolik důležitou pro živost samotné
malby. Jakmile obrazy dosáhnout podoby „modelové situace“ a hrozí jim formální ztuhnutím, je tato
„modelovost“ okamžitě zpochybňována, ironizována a negována (Rastr, 2015; Radiátor v křoví, 2016;
UFO, 2015).
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Kdybychom celý problém chtěli zjednodušit, pak by se dalo říci, že se tu jedná o uplatňování vědomého
protipohybu: zatímco forma (a v ní jako hlavní složka barva!) sleduje princip redukce, tj. zjednodušení na
podstatné (opodstatněné jádro tvarosloví), malířské provádění této redukce ji samotnou vztahově „zlidšťuje“ a otevírá jak směrem k percepci a propracování původních věcných východisek, tak k lidské asociativní
imaginaci, jež si zachovává formy hravosti a smysl pro poetizaci a metaforičnost samotných dějů vycházejících z původní percepce (Radiátor ve křoví, 2016). Výsledek vede k syntetickým situacím, jež bývají vnitřně
rozporné - geometrie a spontánní lidské gesto, pravidelnost a náhodnost, matematické znaky a organické
tvary, číslice a barva, rovina plochy a struktura kresby, název a tvar, slovo a barva, přírodní a mechanický
pohyb apod.
Autor vytváří obrazy-situace, v kterých nechává přirozeně vyplynout to, co působí buď intenzivně (Vstup,
2015; Hladina, 2016), nebo nelogicky či nepatřičně (Pavulam, 2016; Pařezy, 2016). Dochází k poznání, že
není nutné násilím ohýbat a podrobovat si formy. Stačí nechat jim dialogický prostor k tomu, aby se samy
za daných podmínek projevily. Aby bylo ticho barev prolomeno a v plné míře zaznělo.

Ondřej Roubík: Temné noci duše, 28.10. - 4.12. 2016
Ondřej Roubík (nar. 1988 v Plzni), absolvoval v l.
2007-2014 akademii výtvarných umění v Praze (ateliér Grafika II Vladimíra Kokolii a ateliér Kresby Jiřího
Petrboka). V l. 2011-2012 pobýval v rámci roční rezidence na The Royal’s Drawing School v Londýně,
kde také v r. 2012 v závěru rezidenčního pobytu představil své kresby na půdě R.D.S. Gallery. V roce 2014
se zúčastnil Mezinárodního bienále mladého umění
v Moskvě a v roce 2015 byl pozván jako účastník na
15. ročník Sympozia současného výtvarného umění
Jenewein do Kutné Hory. Naposledy samostatně vystavoval v pražské Nau Gallery (2016) a v Galerii Ve
Věži (Planá u Mariánských Lázní, 2016).
V obrazech a kresbách Ondřeje Roubíka se objevují
dva významné aspekty, které činí jeho tvorbu autorsky
svébytnou, přitažlivou a originální. Prvním je inklinace
k tradičním malířským postupům vyznačujícím se
jakousi vědomou archaičností a sklonem k historismům romantického, symbolistního a realistického
ražení, ale i k poučení manýrismem. Jistotu kresebného rozvrhu vhodně doplňuje stažená, psychologizující, zpravidla temnější barevnost a splývavý malířský rukopis. Druhým aspektem je koncentrace na
podobiznu a portrét; na figuru/-ry v prostředí, které
spoluvytváří její/-jich psychologickou auru. Rámce
pro portrétovaného nebývají nijak výpravné, právě
naopak. Autor si často vystačí se skromným komparsem (cesta, mrak, předmět, zeď, obzor, okno,
květina, kanape, hračka ad.), který ale funguje jako
podprahový spínač pro různě se vyvíjející asociace. Někde autor záměrně poruší tíživost realismu
s jeho dusivou prozaičností (Muž, 2009), když do
obrazové situace vloží metafyzickou nepatřičnost,
jako vznášející se figuru (Brighton, 2012), nimbus
(Velký den, 2013) nebo měřítkovou přesmyčku (Beran, 2009; Totalismus, 2009). U Roubíka si přes popisnou formu jeho obrazů nikdy nemůžeme být zcela
jisti, kam nás jejich autor prostřednictvím vizuality
a narace vlastně vtahuje.
Výstava nazvaná Temné noci duše je volně inspirovaná textem autorovy oblíbené stejnojmenné knihy
amerického psychologa a psychoterapeuta Thomase Moora, jejíž podtitul zní Průvodce na cestě těžkými životními zkouškami. Přes klinické pojmosloví
a terapeutickou zaměřenost publikace lze jít v rovině východisek zpět, před exaktní profesní disciplí-

nu s její aplikovatelnou klinickou praxí a ocitnout se
v prostředí přívětivějším, ve výrazovém světě poezie
a básnictví. Autor knihy se totiž odkazuje k slavné
básni Temná noc (Noche oscura del alma) španělského křesťanského mystika Jana od Kříže pocházející
z 16. století. Oč se jedná?
Ondřej Roubík vytvořil soubor obrazů, v nichž tematizuje stav určitého psychického vykolejení. Jedná se
o intenzivní situaci vnitřního prožívání, která má své
příčiny, průběh (trajektorii) a výsledky. Zatímco věda
diagnostikuje a předkládá pro pacienta řešení, umělec vytváří obrazový svět, který na toto podráždění
reaguje proměnou imaginace. Společnou podmnožinou, jak to dokazuje také odkaz psychoterapeuta na
básnické dílo, je totalita konkrétní rozporné situace,
kterou lze číst metaforicky jako křižovatku na cestě,
potažmo stav rozhodování se ve chvíli krize. Postavy,
které Roubík zobrazuje, mají cosi společného. Procházejí „krizí“. Zatímco dřívější autorovy podobizny
se zaměřovaly na psychologii jedince, nyní je postup
odlišný. Pozornost je koncentrována na abstrahova-
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ný pocit, jehož jsou lidé nedobrovolnými hostiteli. Z jedinců se stávají matrice, v nichž jsou otiskovány atributy
a symboly spojené s překonáváním úzkosti. Temná noc Jana od Kříže promlouvá především o „temnotě“
a „zatemnění mysli“, stejně jako o možnostech, jak tuto temnotu proměnit prostřednictvím imaginace v novou
kvalitu a tím se emancipovat od úzkosti vyvolávající temnotu. Odtud by se dala vést další historická spojnice
zpět k duchovním cvičením (exercicie), které inicioval Ignác z Loyoly, zakladatel řádu jezuitů. A právě studium
jezuitské koleje Jan od Kříže před vstupem do karmelitánského řádu absolvoval.
Je to osvobozující role imaginace, která je schopna transformovat negativní zkušenost v novou kvalitu. Bere
si z úzkosti pouze ty impulzy, které lze zobecnit do roviny, v níž by se subjektivní zkušenosti mohly přetvářet
ve srozumitelný stav sdílení, v zakládající dialogickou platformu, v místo a prostor, byť imaginativní, kde se
budou potkávat různé bytosti sdílející shodné nebo blízké pocity. Temnota se tak může jevit jako intenzivní
„prožití rozpornosti“, jako totalizace, z níž vedou dvě hlavní cesty. Jedna k jejímu překonání a druhá, jež by se
dala přirovnat k poeovskému pádu do malströmu. První pozdvihuje člověka v jeho duchovním rozvoji, druhá
z něho činí oběť špatné nekonečnosti. Vnitřní drama proměny se na povrchu může jevit nevinně, například
jako stav permanentního zasnění. Někdy je těžké rozlišovat. Zákruty a labyrinty lidské duše jsou nevyzpytatelné. A právě tuto nejistotu zpřítomňují Roubíkovy nové obrazy.

Argišt Alaverdyan: Kontakt, 9.12. - 22.12. 2016
Poslední prosincový výstavní termín v Galerii Vyšehrad je opět vyhrazen prezentaci vybraného nadaného studenta vysoké umělecké školy. Na její
realizaci se podílí Hlávkova nadace. Letos galerie
představuje diplomanta Argišta Alaverdyana, posluchače 6. ročníku Akademie výtvarných umění v Praze, malířského ateliéru prof. Martina Mainera.
Argišt Alaverdyan (nar. 1991 v Arménii) – od r. 1993
žije v České republice. V l. 2007-2011 absolvoval Výtvarnou školu Václava Hollara v Praze. V současné
době je posluchačem posledního diplomového 6.
ročníku Akademie výtvarných umění v Praze, v ateliéru Malba IV prof. Martina Mainera. V r. 2011-12
prošel ateliérem Klasických malířských technik prof.
Zdeňka Berana a v r. 2015-16 ateliérem Malba II doc.
Vladimíra Skrepla. Vystavuje od r. 2013. Jeho práce
byly mimo jiné představeny v rámci projektů Přirozený svět (2016, Prague House, Brusel) nebo Nultá
generace (2016, Jihlava).
Argišt Alaverdyan se narodil v r. 1991 v Arménii, ale
od roku 1993 žije v České republice. Autor se v pracích z posledních dvou let (2015-2016) kontinuálně
zabývá abstraktním malířským výrazem. Východisko nalézá ve dvou základních zdrojích. Prvním jsou
racionální systémy deskových her, jejichž systematičnost a herní principy si vyžádaly specifickou podobu vizuality (soubor Board games, 2015). (Autor
je mimo jiné náruživý šachista.) Druhým východiskem je potom arménská knižní malba (miniatury),
především to, jak ve svém tradičním založení pracuje s barvami a jejich vztahy (mezi plochami i ve
vztahu k linii a obrysové kresbě). Obě východiska
nejsou pro tvorbu Alaverdyana nijak fundamentální,
přirozeně se však váží k principu, jakým vnímá obraz
a jeho konstituci.
Základním vstupem do problematiky obrazu je jakási „racionální vize“, jejíž předobrazy lze nacházet
v obou zmíněných východiscích (stolní hry, arménské miniatury). Zatímco začátek celého procesu hledání obrazu je formulován konceptuálně jako projekt, cíl se neomezuje na jeho důslednou realizaci,
nýbrž je nacházen-hledán-zpochybňován v samotném procesu realizace (malba), který v sobě integruje jak množství změn a korekcí, tak také náhod
a momentů překvapení. Jak se o tom zmiňuje sám

autor: „Podstatným momentem v mé práci je předem definované množství východisek a naznačení
dílčích směrů. Cíl však není nijak jasně formulován.
K němu se poměrně složitě promalovávám. Dochází
k pnutí mezi konceptem a malířským procesem.“
Základní geometrický rozvrh obrazu funguje jako
osnova. Tvarosloví volně přejaté ze stolních her
umožňuje členit obrazovou plochu, která zakládá
svébytně formulovaný malířský problém: jak řešit
barevné vztahy vzniklé tímto racionálním rozvrhem?
Zatímco v osnově obrazu je uložena pracovní metodika, vztahy je nutné teprve nalézt, neboť operační
program k jejich definici neexistuje. Autor nakonec,
jak sám říká, řeší „v podstatě tradiční malířské problémy“, kterými jsou kompozice, objemy, iluze prostoru, linie, plochy a především barva. Jednotlivé
pracovní fáze, které formují obraz, si autor fotografuje. Snímky mu pomáhají nacházet optimální barevné vztahy, budovat barevná rozhraní, která nelze
odvodit z přírodní skutečnosti. Výsledek by měl být
co nejvíce „fotogenický“. Měl by být v souladu s tím,

Argišt Alaverdyan
Kontakt
09.12. – 22.12.2016
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

jak vidí technický (digitální) aparát. Autor se tu dotýká problematiky abstraktního výrazu ve vztahu k tzv.
druhé přírodě, tj. odvozené, nikoliv přírodní předmětnosti, za jejímž konstruováním a výrobou stojí člověk se
svou empatií, kalkulem a inteligencí. Pro dnešek navíc platí paradox, že tato předmětnost nemusí vlastně
fyzicky existovat, stačí, když je uložena ve formě datového zápisu a takto, v křivkách, připravena kdykoliv
k příležitostné výrobě či jiné aplikaci.
Odehrává-li se Alaverdyanova práce s obrazem v deklarovaném „pnutí mezi konceptem a malířských procesem“, pak je to „dotýkání“ nějaké hranice definované nikoliv z pozic, které by chtěly oba tvůrčí principy
oddělovat, nýbrž z pozic, které je dialekticky sjednocují. Vytvářejí kontakt, který je možný pouze v míře
rozpornosti a napětí, jež se neustále dynamicky proměňuje. Odtud také název výstavy.

ČINNOST STAVEBNĚ-HISTORICKÉHO ÚSEKU
V roce 2016 postupovala činnost stavebně-historického úseku dle předběžného plánu stavebních prací,
byla kontrolována v měsíčních intervalech na Kontrolních dnech za účasti zástupce Národního památkového ústavu a zástupce Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.

V roce 2016 jsme pokračovali opravou hradeb a bastionů, a to
●
●
●
●
●
●
●

hradby za Táborskou bránou – tzv. Hornwerk
nároží bastionu č. XXXIII (z lešení nad Vratislavovou ul., horolezeckou metodou nad parc. č. 159/1)
smíšené hradební gotické zdivo za budovou ředitelství Národní kulturní památky ze strany
Lumírových sadů
oprava dělící empírové „zdi u Akropole v ul. K Rotundě, podél Baziliky sv.Petra a Pavla
byla zahájena oprava hradebního zdiva Letní scény a redanu
stav zdiva v průjezdech Táborské a Cihelné brány je průběžně sledován a opravován
průběžné odstraňování graffiti z hradeb i objektů v areálu Národní kulturní památky

příklad odstranění grafitti z cihelného zdiva redanu

příklad odstranění grafitti z objektu Galerie

Mimořádné akce nad rámec běžné údržby hradeb
Byla zahájena a dokončena oprava havarijní hradební zdi u Štulcových sadů směrem k Letní scéně, která navazovala na již v minulém roce opravovanou část, při které bylo zjištěno narušení této další
části a proto zde bylo v prosinci r.2015 postaveno
ochranné lešení.
Dále byla zahájena oprava havarijní gotické zdi za
infocentrem Špička, u které se sesunula v letních
měsících část „opěrné zdi“.
Práce probíhají dle Posudku a návrhu oprav Ing.Čermáka Csc, za konzultace se zástupcem NPÚ.

Běžná údržba objektů
Běžná údržba objektů zahrnovala pokračování opravy části parkových cest nad zahradou Ústavu péče
pro matku a dítě cca do poloviny cesty na bastionu XXXV. Dále průběžné opravy povrchů chodníků a
antiparkovacích sloupků v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad.
Bylo opraveno rumpálové kolo u černé studny, které bylo utrženo vandaly. Zároveň byly ošetřeny všechny
kovové části.

Pravidelné čištění vyšehradské skály a obtížně dostupných míst podél hradební zdi vně areálu je již samozřejmostí, taktéž údržba svěřených pomníků na Vyšehradském hřbitově a údržba podia, zázemí a lavic
na Letní scéně Vyšehrad.

Mimořádné akce nad rámec údržby objektů
Úprava prostor levé části Cihelné brány na zázemí pro kustody a pokladnu s malým infocentrem. Pro
nejnutnější případy je zde i WC pro návštěvníky, které není ale prezentováno, neboť jsme v tomto roce dokončili výstavbu veřejných WC před Leopoldovou bránou ( viz.investiční výstavba).
V Cihelné bráně byly ošetřeny kovové mříže a vstupní dveře do všech prostor.

interiér infocentra

Investiční výstavba
V závěru roku 2015 byla zahájena výstavba veřejných WC, jejichž součástí je prodejní okénko, na části
parc.č. 123. Po provedeném archeologickém ohledání výkopu a mírné zimě bylo možno pokračovat ve
výstavbě i v zimních měsících, a tak byla stavba dokončena oproti předpokládanému termínu již v září.
Na stavbě probíhaly pravidelné kontrolní dny za účasti zástupce NPÚ. Objekt byl uveden do provozu pro
veřejnost v říjnu 2016.
leden 2016

únor 2016

březen 2016

červen 2016

srpen 2016, osázená zelená střecha objektu

září 2016, dokončená stavba

ÚSEK PARKŮ
Stav vyšehradských parků vnímá veřejnost velmi příznivě. Probíhají zde mnohé společenské aktivity pro
všechny věkové kategorie, zejména mladé lidi. Velmi oblíbené jsou tu svatby, pikniky, setkání s přáteli, cvičení v přírodě a naučné vycházky.
V roce 2016 proběhla úprava Pravých Šancí, parků podél severních hradeb v úseku od Cihelné brány ke
Gorlici. Zahrnovala prořezání keřů, odstranění náletu, zpevnění svahů, revitalizaci trávníků a instalaci závlahového systému.

Vegetační prvky vyšehradských parků
Stromy sledujeme průběžně vizuálně i v rámci projektu Stromy pod kontrolou. V souladu s výsledky průzkumů probíhají bezpečnostní kácení, zdravotní, bezpečností a výchovné řezy, instalace a kontrola bezpečnostních vazeb. V případě pochybností o bezpečnosti stromu objednáváme tahové zkoušky zjišťující
stabilitu stromu. Přihnojujeme organickými hnojivy i kompostem z vlastní kompostárny.
Bylo provedeno kácení stromů ohrožujících bezpečnost. Jednalo se převážně o stromy s rozsáhlými kmenovými hnilobami. Kromě jedenácti stromů v parku byly pokáceny tři smrky na parcele 123, z nichž jeden
se vyvrátil a poškodil střechu Jedličkova ústavu. Upozornil tak na stejné riziko u dvou zbývajících. Podobný
scénář mělo kácení borovic na letní scéně, jedna se zlomila.

Letos jsme poprvé provedli injektáž tří jírovců k posílení odolnosti proti klíněnce. Očkované stromy sledujeme. V létě 2017 vyhodnotíme účinnost a další využitelnost.

Dosadby stromů nadále řešíme především formou
výsadby potomků památných stromů z hlavních
partnerských krajů projektu Má vlast cestami proměn. Vyšehrad se tak opět propojuje s celou českou
zemí a získává kvalitní stromy se silným genetickým
potenciálem.
Sedm potomků památných stromů vysazených
v letech 2000 – 2013 je z podnětu veřejnosti zdokumentováno v propagační brožuře Poselství stromů.
PhDr. Marie Hrušková a kolektiv sepsali příběhy památných stromů, jejichž potomci rostou na Vyšehradě. Spolupracoval také Mgr. Václav Větvička.
Na Vyšehradě vysazujeme také staré druhy ovocných stromů. Velkou zajímavostí pro návštěvníky
i odbornou veřejnost jsou kdouloně obecné (Cydonia oblonga), které bývaly obvyklé na farských a zámeckých zahradách a téměř z nich vymizely. Vyšehradské kdouloně letos poprvé bohatě plodily.

Keřové porosty jsme omezili na obvodové pláště
parkových ploch a porostní skupiny v přírodně krajinářských partiích. V předjaří provádíme průklesty
a zmlazovací řezy, nejméně třikrát do roka probíhá
řez živých plotů, dle klimatických podmínek.
Trvalkové záhony jsou sestaveny z postupně
nakvétajících druhů rostlin, od předjarních a jarních
cibulovin (talovín, krokus, tulipán) po podzimní chryzantémy a astry. Složení vychází z tradiční české zahrádky. Upřednostňujeme odolné trvalky nenáročné
na vodu. Doplňují je letničky. Významnou část zaujímají léčivé byliny - máta, meduňka, dobromysl,
divizna.
Růže vyžadují zmlazovací a jarní řez, pnoucí růže
na trelážích ještě v průběhu vegetace řez tvarovací.
Průběžně odstraňujeme odkvetlé květy, přihnojujeme, podle potřeby zaléváme. Na podzim je nutné
pnoucí růže zazimovat.

Trávníky jsou spolu se stromy nejvýraznějšími vegetačními prvky vyšehradských parků. Jejich kvalita závisí
na dostatku vody, kvalitě půdy a profesionální péči. Cenný je pro ně kompost vlastní provenience a závlahový systém, který je zásobuje vodou z Vltavy. Vodu odebíráme na základě smlouvy s Povodím Vltavy
a přivádíme na Vyšehrad přes areál Ústavu péče o matku a dítě. Vodárenský domek slouží pro systém
ÚPMD i NKP Vyšehrad. Dispečeři ÚPMD spolupracují na údržbě a opravách našeho systému. Tato spolupráce je pro nás velmi cenná.
Vinice jsou pýchou Vyšehradu. Všechny tři jsou střešními zahradami. S nimi jsme vrátili do barokních zdí
zaniklou středověkou tradici a vytvořili nový atraktivní vegetační prvek pro návštěvníky. Protože jsme se
stali „pražskými vinaři“, a s námi i další vyšehradští vinaři – kapitula, Jedličkův ústav a ÚPMD, probíhá zde
vždy v červnu přátelské setkání pražských vinařů. Účastní se ho i představitelé Cechu českých vinařů.

Hřiště
Obě hřiště v areálu NKP Vyšehrad jsou velmi oblíbenými místy dětí i dospělých. Dětské hřiště Ze starých
pověstí českých je v létě výrazným akustickým orientačním prvkem, stačí jít „po zvuku“. Letos jsme odstranili malou lanovku uvnitř hřiště – pro velký provoz v okolí začínala být nebezpečná. Doplnili jsme též
oplocení do jalovců proti rotundě. Na dětském hřišti jsme i letos na Vánoce nechali ozdobit smrk jako vánoční strom. Měl velký úspěch u dětí i dospělých.
Vícegenerační hřiště s cvičebními prvky je vyhledávané sportovci i seniory. Prvky jsou téměř bezúdržbové
a využitelné v každém počasí. Hraje se tu i petang. Probíhají zde soutěže a hry dětí. V zimě se na svazích
sáňkuje.
Obě hřiště podléhají pravidelným kontrolám v souladu s ČSN EN 1176.
Závady a poškození se odstraňují průběžně. Na konci sezóny probíhá roční revize a po ní následují rozsáhlejší opravy, kterými se hřiště připraví na novou sezónu.

Kompostárna a Ekocentrum
Kompostárna je vybudována v rámci ekocentra na pozemku spravovaném Jedličkovým ústavem. Kompostujeme trávu a organické zbytky vzniklé při zahradnických pracích. Hnojením, závlahou, kompostováním a dobrou péčí jsme zvýšili kvalitu stromů, zlepšili jejich stabilitu a vzhled, potlačili klíněnku jírovcovou
a omezili další škůdce.

Ve spolupráci se spolkem Ekodomov a s Výzkumným ústavem zemědělské techniky (VÚZT) v Ruzyni
zde pořádáme od letošního roku výchovné programy
pro děti a mládež – od základních po vysoké školy.
Seznamujeme účastníky s technologií kompostování, s citlivými postupy při produkci a zpracování
odpadů, s možnostmi, jak sami mohou snížit svou
osobní ekologickou zátěž. Předvádíme technologie
kompostování a diskutujeme o možnostech zpracování domovního odpadu. Vysokoškoláky seznamuje dle jejich zaměření s normami EU, s chemickými
procesy při kompostování, s mechanizací.
Na téma kompostování publikujeme společně
s VÚZT v odborných časopisech.

Koruny hradeb, cesty a mobiliář
Úsek parků pečuje také o koruny hradeb, park
pod hradbami a Vyšehradskou skálu. Stará se také
o studny ve správě NKP Vyšehrad, zajišťuje jejich
údržbu a čištění. Ke všem uvedeným pracem užívá
služeb horolezců.
Udržujeme také všechny parkové cesty. Každoročně na jaře probíhají údržbové práce – úprava odvodnění, dosypání obrusné vrstvy mlatových cest
a opravy obrubníků a dlažeb.
Průběžně pečujeme o mobiliář. Udržujeme lavičky,
koše, fontánu, pítka, zábradlí. Opravujeme poškozené části, čistíme odpady, provádíme nátěry, odstraňujeme nápisy a reklamy atd.
Aktuálně v roce 2016
Proběhla instalace závlahového systému na Pravých Šancích podél severních hradeb. Také nově
instalovaný systém je napojený na letní vodovod
s vltavskou vodou.
Obnovili jsme živé ploty na Levých Šancích. Jsou
přes 30 let staré, s omezenou vitalitou. Silně prosychaly a po řezu pomalu a řídce olisťovaly. Původní ploty tvořil zimolez, měníme jej za vitálnější ptačí
zob.
Obnovili jsme povrch přístupové cesty do Gotického sklepa na parcele 96. Slouží zejména hendikepovaným návštěvníkům. Povrchová úprava je tvořena materiálem zvaným „kamenný koberec“ vhodným pro
památkově chráněné území, protiskluzovým, propustným pro vodu. Průběžně probíhají úklidy, v zimě udržování schůdnosti chodníků.

ZHODNOCENÍ ZÁVĚRŮ ROKU 2016
V roce 2016 jsme nadále zkvalitňovali 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.
Rok 2016 byl na Vyšehradě věnován mimo jiné oslavám významného výročí 700. let od narození krále
a císaře Karla IV. Během celého roku jsme realizovali mnoho akcí, věnovaných památce významného panovníka. Edukativní program, který vznikl právě k tomuto výročí, zůstává i nadále ve stálé nabídce programů Národní kulturní památky Vyšehrad.
Za účelem zklidnění dopravní situace v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad jsme iniciovali obnovení
činnosti tzv. Koordinační komise. Jejími účastníky jsou vlastníci, správci a nájemci objektů v tomto areálu,
dále zástupci odboru dopravy MČ Prahy 2 a Prahy 4, Policie České republiky, Městské policie a Technické
správy komunikací. Výsledkem je vydané Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na
pozemní komunikaci, a to tak, že v areálu Národní kulturní památky bude od 1.2.2017 zaveden režim Pěší
zóny.
Velkým přínosem pro návštěvníky areálu Národní kulturní památky Vyšehrad bylo dokončení a zprovoznění
veřejných WC u Leopoldovy brány – viz.oddíl Investiční výstavba.
V říjnu jsme také otevřeli nové infocentrum a pokladnu „Cihelka“ v bývalých a jen částečně využívaných
prostorách Cihelné brány. Návštěvníkům areálu je tak umožněno získat potřebné informace u obou hlavních vstupů do areálu.
Uplynulý rok 2016 byl pro naší organizace rokem příznivým. Dařilo se nám plnit všechny úkoly plynoucí
z našeho hlavního poslání daného zřizovací listinou v souladu s rozpočtem organizace. Havárie hradebních
zdí v roce 2016 nezatížily schválený rozpočet organizace díky pochopení zřizovatele, tj. schválením mimořádných účelově vázaných neivestičních dotací.

V Praze dne 6. února 2017
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
Rozvaha – bilance, Výkaz zisku a ztráty
Tabulky finančního vypořádání

Zpracovala:
		

Matějková
734 638 845

V Praze dne: 6. února 2017

