ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017
Správa historického majetku města, rehabilitace a prezentace jedinečné památkové lokality je základním
posláním Národní kulturní památky 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. 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 371 ročních povolení (pro rezidenty, firmy, handicapované občany z řad majitelů hrobů)
a 646 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 sále 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 předškolní třídy mateřské školy 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
Program 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 / s panem učitelem.

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. 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 skledbu 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, 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 2017 se uskutečnily následující dílny:
22. ledna , LOUTKY
Období masopustu se hemží maškarami, pojďme si
vyrobit vlastní malou loutku, od nejjednodušších na
špejli pro ty nejmenší, přes hýbací s patentkami až
po zjednodušenou verzi marionety. Kdo by stihnul
loutku, může pro ni vyrobit i divadélko. Kdo rád maluje, může loutky kreslit či malovat na papír či kartón, kdo raději lepí, budou k dispozici i jiné materiály,
drátky, odstřižky látek a kůží, stužky, bavlnky, knoflíky, korálky apod.
19. února, LEPORELO
Vyrobíme si rozkládací knížku, ve které různými technikami zobrazíme každý svou oblíbenou pohádku,
vlastní příběh, atlas vymyšlených zvířat nebo ji můžeme připravit jako fotoalbum či herbář, které si pak
naplníme až doma.
12. března, FROTÁŽ, KOLÁŽ, ASAMBLÁŽ
Kdo rád kreslí, může složit obraz z „ofrotovaných“
předmětů (přenesených reliéfních struktur tahem
pastelky na papír položený přes předmět), kdo raději lepí, může obraz složit s výstrižků obrázků, látek,
bavlnek, korálků, drobných předmětů anebo zkombinovat dohromady kreslení a malování s lepením,
materiálu přinesu plnou krabici, ať je z čeho vybírat.
9. dubna, MAŇÁSCI A HADROVÉ PANENKY
Tentokrát si bez šití vyrobíme maňásky z lichých ponožek (u kterých nám druhou snědla pračka), rukavic
(od kterých jsme druhou ztratili na procházce), děravých punčoch či látky jinak zrecyklovatelné, např.
z oblíbeného trička nebo sukýnky, ze které už jsme

vyrostly. Na hraní si je pak můžeme udělat navlékací
na ruce anebo je vycpat, aby byli jen na mazlení.
14. května, 3D SVĚT
Vytvoříme z papíru vlastní prostorový pohled krajiny
s několika plány, téma si každý vybere podle toho,
co koho baví a zajímá: rozkvetlou louku s motýly, město budoucnosti, vysněný dětský pokojíček,
akvárium, horské panorama, vesmírná tělesa, cestu
do fantazie...
8. října, OBYDLITELNÝ KARTON
Přijďte si vyrobit si z kartónu boudu pro svého psíka, chatku pro kočku nebo třeba palác pro křečka,
vilku pro panenky či kolébku pro miminko, stáj pro
koně, garáž, auto, raketu, loď, televizi, do které se
vejde jedna malá rosnička nebo moderátor... Opět
se vlastní invenci meze nekladou.

12. listopadu KARTON OŽÍVÁ
Tentokrát nám karton poslouží jako materiál, ze kterého nám pod rukama vyrostou sochy zvířat a figurek, modely se mohou rozrůst na celé situace, dvorky statků, les a skály jeskyněmi, botanickou zahradu,
zoo, železniční stanici...
10. prosince KARTON NAD ZLATO
Blížící se sváteční chvíle si zaslouží opravdu slavnostní výzdobu, ta vlastnoručně vyráběná obzvlášt
zahřeje u srdce. Opět naším základním materiálem
bude karton, tentokrát však z něj budeme vyrábět
betlém, závěsnou kometu s hvězdami, originální vánoční dekorace do oken, na dveře, ke sváteční tabuli, na stromeček, dle individuálních potřeb účastníků
dílny.
Dále pak pravidelné výtvarné dílny s názvem „Výtvarné dílny se svatými“, od září pak „Výtvarné
dílny staré pověsti české“, které se konaly jednou
měsíčně a věnovaly se významným českým a světovým svatým a patronům, následně pak pověstem.

Výtvarné dílny se svatými
Dílny se věnovaly významným českým a světovým svatým a patronům. Návštěvníci se dozvěděli
o životě svatých a o tom, jak bývají zobrazováni ve
výtvarném umění. Na každé z dílen si děti vyrobily
jeden z atributů vázajících se k životu svatého, který
si pak odnesly domů.
V roce 2017 se uskutečnily následující dílny:
29.1., Socha sv. Šebestiána
Svatého Šebestiána, kterého poznáme podle atributů šípů, najdeme i na Vyšehradě. Patří mezi často zobrazované světce a objevuje se i na barokních
morových sloupech. Barokní sochy, a to nejen ty na
morových sloupech, byly převážně sochané do pískovce. Děti si na dílně vyzkoušely jednoduché sochání do ytongu (náhrady pískovce), pro menší děti
byla připravená keramická hlína.
26.2., Koruna sv. Kateřiny
Svatá Kateřina patří mezi populární světice. Zobrazovaná bývá s kolem a často i s korunou, symbolem
vítězství. Na dílně si děti vyrobily korunu z hliníkové folie a vyzkoušely si techniku tepání. Korunu pak
zdobily ještě barevnými tušemi.

26.3., Pes sv. Dominika
Svatý Dominik je znám jako zakladatel řádu Dominikánů. Říká se, že před Dominikovým narozením se
jeho matce zdálo, že jí z klína vyskočil pes, který s
pochodní v tlamě zapaloval celý svět. Děti vyráběly
malého pejska z ovčího rouna pomocí techniky plstění.
30.4., Jelen sv. Huberta
O svatém Hubertovi se vypráví, že jednou při lovu
narazil na jelena, který měl mezi parožím zářící kříž a
který na něj promluvil lidskou řečí. Lovec Hubert se
po tomto zážitku stal knězem. Děti vyráběly masku
jelena a dalších lesních zvířátek.
21.5., Mušle sv. Jakuba
Patron poutníků svatý Jakub, jeden ze 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 si vysnili letní dovolenou u moře a vyrobili obrázek z barevných písků a mozaiku z mušlí,
kamínků a dalších pokladů.

Výtvarné dílny staré pověsti české
24.9., O praotci Čechovi a zemi zaslíbené
Říká se, že do naší země nás kdysi zavedl praotec Čech. Z keramické hlíny děti vyrobily starodávného slovanského bůžka, a nebo přímo praotce Čecha.
22.10., O Krokovi a jeho dcerách a o tom, jak Bivoj kance ulovil
Mezi první panovníky naší země patřil vojvoda Krok se svými dcerami. Na dílně děti vyráběly loutky z ponožek. Vytvořily jednu z Krokových dcer, vojvodu Kroka či Bivoje a jeho kance.
26.11., O Libuši a Přemyslovi a městu, jehož sláva hvězd se dotýká
Kněžna Libuše byla obdařena zvláštní věšteckou mocí. Jednou takto ve svých vidinách předpověděla vznik
města Prahy. Na dílně děti vyrobily z krabiček a kartonů svoje městečko či hrad.

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.: angličtině, němčině, španělštině, francouzštině, ruštině
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 expozici, 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 jako barokní pevnost).

Spolupořadatelské akce
Jako spolupořadatel se Národní kulturní památka
Vyšehrad podílela na organizaci řady akcí pro širokou veřejnost.
První tři dny v květnu se na Vyšehradě potkal nový
cirkus se starými pověstmi českými. Studenti
a pedagogové z Cirqueonu připravili ve spolupráci
s Národní kulturní památkou Vyšehrad jedinečné
cirkusové site specific představení Cirkusové legendy, které proběhlo v prostorách kasemat, Gorlice a parku v areálu Vyšehradu.Talentovaní studenti
a lektoři z Cirqueonu pod režijním vedením Filipa Jeviče diváky provedli Vyšehradem a jeho tajemným
podzemím za pomoci akrobacie, žonglování, tance
a balančních technik. Dramaturgie představení se
opírala o Staré pověsti české.
V sobotu 20. května 2017 proběhlo v Praze na Vyšehradě zahájení již devátého 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 či sakrálních stavbách.
Další významnou akcí v květnu, která proběhla na
Královské a knížecí akropoli a přilehlých částech Vyšehradu, byl Prague food festival, 26. – 28. května.
Hlavní myšlenkou festivalu je nabídnout návštěvníkům vysokou gastronomii za přijatelnou cenu a zanechat v nich unikátní kulturní zážitek, což se pořadatelům podařilo.
Vyšehrad se stal jednou ze zastávek festivalu
Sculpture line, 7. 6. - 30.9. 2017. Festival umisťuje
současná sochařská díla do veřejného prostoru tak,
aby do něj vnesla nové emoce, dala mu novou tvář,
naznačila nové příběhy. Na Vyšehradě byla k vidění
instalace Pocta pro Josepha Beuyse od akademického sochaře Antonína Kašpara. Tři kovové klavíry s křížem namísto křídla jsou památkou na přítele
autora, nestora moderního konceptuálního umění
Josepha Beuyse.

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 4. a tentokrát až do 10. září proběhl na Vyšehradě již 14. ročník interaktivního festivalu pro rodiče
a jejich děti VyšeHrátky 2017. Ve všední dny festival nabídl dopolední program pro školy. Na víkend
8. - 10. září organizátoři přichystali bohatý program
pro širokou veřejnost. Divadelní bojovku, pohádky,
workshopy, promítání, dílny, koncert a mnoho dalšího.
Poslední zářijový víkend 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.
24. a 25. října 2017 proběhl nultý ročník závodu Republika, který byl pořádaný k výročí vzniku Československé republiky ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, Sokolem a Národní kulturní
památkou Vyšehrad. Program byl určen pro 2. stupeň ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Záštitu
převzal předseda poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan Jan Hamáček.
Závod žákům přiblížil historické události vzniku
Československa formou sportovně-vědomostních
disciplín připravených v duchu sokolských a legionářských zásad. V rámci dobrovolných programů se
zúčastnili i příslušníci Klubu vojenské historie Roty
Nazdar a také Sokola v dobových uniformách.

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 2017 se Národní kulturní památka Vyšehrad zapojila do akce Muzejní noc, kterou navštívilo
2650 lidí.

Letní scéna
Sezónu letních akcí pod širým nebem zahájilo Vyšehraní. Již 14. ročník festivalu, tentokrát s podtitulem „Buď u toho …“.
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.
Podrobné informace o návštěvnosti jsou obsaženy
v Ekonomické části Zprávy o výsledku hospodaření
za rok 2017.

Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní)

Sezóna 2017 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
byla vybrána Marta Zechová studentka Akademie
výtvarných umění, ateliéru Malba I, škola Roberta
Šalandy.

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 přes svůj věk etablovali
na domácí profesionální výtvarné scéně. Představeni byli David Pešat, Vladimír Véla, Robert Šalanda, Dana Sahánková, Jakub Janovský a Jonáš
Czesaný.

Galerie má vlastní grafický vizuál včetně 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 televize (Události v kultuře,
Artmix, TV Praha (zpravodajství), Artyčok.tv, Český
rozhlas Vltava, Hospodářské noviny, Lidové noviny,
Art a Antiques, Protisedi.cz, Artalk.cz, Artmap.cz
a další.

Výstavy 2017
David Pešat: Konec nekonečna
3.3. - 16.4. 2017
David Pešat (nar. 1980 v Praze) – absolvoval
v l. 2001 – 2007 pražskou Akademii výtvarných
umění (ateliér Malba I, škola prof. Jiřího Sopka),
v l. 2005-2007 studoval také na VŠUP v Praze.
V r. 2004-2005 vycestoval na stáž na School of Bella Artes in Granada ve Španělsku a v l. 2005-2006
studijně pobýval na School od Art in Kankaanpaa
ve Finsku. V r. 2009 se stal finalistou Ceny kritiky za
mladou malbu s přesahy. Je člen volného sdružení EX, s nímž podniká výstavní projekty. Pravidelně
vystavuje od roku 2004. Do kontextu současné malby zařadily díla Davida Pešata např. výstavy 2:15.
Junge Kunst aus Dresden und Prag (Topičův salon,
Praha, 2010), Fundamenty & Sedimenty. Vzpoura hraček 2011 (GHMP, Praha, 2011), EX (Topičův
salon, Praha, 2012), projekt EX: Není lhostejné, kde
právě jsme (Galerie Caesar, Olomouc, 2013) nebo
Klenová Art Schwandorf (Galerie Klatovy-Klenová,

2016). Autor naposledy samostatně vystavoval v
Galerii Prokopa (Děčín, 2016) a společně v rámci
experimentálního projektu EX: Předobraz (Nitrianska galéria, Nitra, 2016-17). Více info: http://www.
artlist.cz/david-pesat-108535/

Vladimír Véla: PRECESE
21.4. - 4.6. 2017
Vladimír Véla (nar. 1980 v Turnově) – absolvoval
v l. 1994-1998 SUPŠ v Turnově, v l. 1999-2000
SUPŠ a VOŠ v Jablonci n. Nisou a v l. 2000 – 2006
Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér Klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana
a ateliér Intermediální tvorby prof. Milana Knížáka).
V l. 2008 a 2009 se stal finalistou Ceny NG 333
a skupiny ČEZ. Je člen volného sdružení EX, s nímž
podniká od r. 2011 výstavní projekty. Pravidelně
vystavuje od r. 2001. Do kontextu současné české
malby zařadily díla Vladimíra Vély např. výstavy III.
zlínský salon mladých (KGVU Zlín, 2003), IV. zlínský
salon mladých (KGVU Zlín, 2006), Finalisté Ceny
NG 333 (NG, Veletržní palác, Praha, 2008), Finalisté Ceny NG 333 (NG, Veletržní palác, Praha 2009),
V. zlínský salon mladých (KGVU Zlín, 2009), Motý-

lí efekt? (Galerie Rudolfinum, Praha 2013), Czech
Dream (Czech House, New York, 2015), Jehla v kupce sena (Topičův salon, Praha, 2015).

Robert Šalanda: Nadějná kompozice
9.6. - 23.7. 2017
Robert Šalanda (nar. 1976 v Olomouci) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (1995
– 2002). V roce 2000 absolvoval studijní stáž na Facultad de Bellas Artes Cuenca ve Španělsku. V roce
2011 pak residenční pobyt na ISCP v New Yorku
a v roce 2016 residenční pobyt AIR Antverpy v Belgii a v MeetFactory v Praze. Je spoluzakladatelem
galerie SPZ (2011). Od roku 2017 působí jako vedoucí pedagog ateliéru Malba I na AVU Praha. Jeho
výstavní činnost zahrnuje např. tyto projekty: Nespolehlivý vypravěč (galerie 1.patro, Praha, 2017),
Pasivní pachatel (galerie Futura, Praha, 2016), Český sen (Czech House, New York, 2015), Doporučuji (galerie 35m2, Praha, 2014), Poklady (galerie
Entrance, Praha, 2014), 7 Nový Zlínský Salon (Zlín,
2014), Slovo dalo slovo (galerie MeetFactory, Praha,
2013), Morse (St.Garden/WinterSpace, New York,
2011), Česká malba nulté generace (Wennieck galerie, Brno, 2011), Fundamenty a sedimenty (GHMP,
Městská knihovna, Praha, 2011), Po sametu (GHMP

Dana Sahánková: Stopy v popelu
28.7. - 3.9. 2017
Dana Sahánková (nar. 1984 v Praze) absolvovala
v l. 2005-2011 pražskou Akademii výtvarných umění
(ateliér Kresby prof. Jitky Svobodové). V roce 2008
studijně pobývala na Ecole Nationale Supérieure
d’art v Dijonu a v roce 2009 v ateliéru Nová média
II Veroniky Bromové (AVU). Ještě za studií v r. 2010
byla její práce představena v rámci cyklu Start Up
v pražské GHMP; v r. 2011 byla zařazena do bilančního projektu Česká malba generace nultých let 21.
století v brněnské Wannieck Gallery. V roce 2012
se stala finalistkou Ceny kritiky, kde obdržela Cenu
sympatie diváků. Naposledy samostatně vystavovala v kutnohorském GASKu (projekt Vertikála šerosvitu; 2016).

Dům u Zlatého prstenu, Praha, 2009), Prague Biennale 4 (Praha, 2009), CZ-SK Současná mladá malba (Wennieck gallerie, Brno, 2008), Resetting/ Jiné
cesty věcnosti (GHMP, Městská knihovna, Praha,
2007-08), Akné (galerie Rudolfinum, Praha, 2006),
Intercity: Berlín – Praha 01 (galerie Haus am Waldse,
Berlín, 2005).

Jakub Janovský: Má vlk jehně rád, nebo ho nenávidí?
8.9. - 22.10. 2017
Jakub Janovský (nar. 1984 v Jihlavě) absolvoval
v letech 2004-2010 pražskou Akademii výtvarných
umění (ateliér Kresby prof. Jitky Svobodové). V roce
2007 byly jeho práce zařazeny do sborníku GA2LERIE. V roce 2009 vystavoval v rámci projektu Start
up v GHMP. Roku 2009 a 2011 se stal finalistou
Ceny 333 NG a v roce 2010 finalistou Ceny Kritiky.
V roce 2016 autorovi vydala pražská Galerie Trafačka autorský katalog ke stejnojmenné výstavě Silicon
Family..

Jonáš Czesaný: Hybridní monotyp
27.10. - 3.12. 2017
Jonáš Czesaný (nar. 1972 v Praze), absolvoval
v letech 1991-1999 Akademii výtvarných umění
v Praze (ateliér malby prof. Františka Hodonského
a ateliér grafiky prof. Vladimíra Kokolii). Vedle malby a grafiky se věnuje také kresbě a příležitostně
ilustraci. Do kontextu českého současného umění
zařadily autora např. projekty Resetting. Jiné cesty
k věcnosti (GHMP, Praha, 2007-08) nebo Fundamenty & Sedimenty. Vzpoura hraček 2011 (GHMP,
Praha, 2011). Autor je zastoupen ve sbírce NG
v Praze. Naposledy jsme se mohli setkat s jeho pracemi na kolektivních malířských výstavách Příběh
dne(s) (GMU Hradec Králové, 2017) a Jiný život momentky (OGV, Jihlava, 2017).

Marta Zechová: Tichý svědek
8.12. - 22.12. 2017
Marta Zechová (nar. 1989 v Opavě) – v letech
2004-2008 absolvovala Střední školu průmyslovou
a uměleckou v Opavě, v letech 2008-2011 získala
bakalářský titul na Fakultě umění Ostravské univerzity a v letech 2011-2013 magisterský titul na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě,
obor Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ. Od
r. 2014 dosud studuje na pražské Akademii výtvarných umění (ateliér Kresby, škola Jiřího Petrboka.
V l. 2016-2017 pobývala v rámci AVU na stáži v ateliéru Malba I, škola Roberta Šalandy.
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ČINNOST STAVEBNĚ-HISTORICKÉHO ÚSEKU
Jedním z hlavních poslání Národní kulturní památky Vyšehrad je zachování, a tedy údržba a opravy nám
svěřených historických památek, hradeb a kasemat pro příští generace a zachování genia loci této významné kulturní památky.
Stavební údržba je náročná, ale daří se nám ji úspěšně plnit se stabilním týmem statiků, projektantů a dodavatelů, kteří mají s tímto typem památky již mnohaleté zkušenosti .
Údržba a opravy jsou konzultovány s Národním památkovým ústavem a odborem památkové péče Magistrátu hl.m.Prahy.
V roce 2017 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 tomto roce jsme pokračovali opravou hradeb a bastionů:
•
•
•
•
•

spodní část bastionu č. XXXVIII – za „hřištěm“ u Cihelné brány

nároží bastionu č. XXXIII (z lešení nad Vratislavovou ul.)
pokračovala oprava hradebního zdiva Letní scény a redanu
průběžně kontrolujeme a opravujeme stav zdiva v průjezdech Táborské , Leopoldovy
a Cihelné brány
průběžné odstraňování graffiti z hradeb i objektů v areálu Národní kulturní památky

Mimořádné akce nad rámec běžné údržby hradeb
Byla dokončena oprava havarijního stavu gotické zdi za infocentrem Špička. V průběhu opravy
byla zjištěna stavebním znalcem další destrukce
pokračující směrem k infocentru Špička. Proto jsme
požádali zřizovatele o mimořádné finanční prostředky, které nám byly koncem roku přiděleny. V prosinci 2017 jsme zahájili opravu této části hradebního zdiva. Oprava bude dokončena v roce 2018.
Práce i nadále probíhají dle Posudku a návrhu oprav
stavebního znalce Ing.Čermáka Csc, za konzultace
se zástupcem NPÚ.

Další akcí bylo zahájení opravy havarijního stavu části bastionu sv.Leopolda (č. XXXVIII) a cihelného zábradlí nad balustrádou, kde byly
zjištěny velké trhliny. Práce mohly být zahájeny
v závěru roku 2017 díky mimořádné neinvestiční
účelové dotaci od zřizovatele. Práce budou pokračovat v roce 2018.

Běžná údržba objektů zahrnovala v roce 2017 rozsáhlou opravu střechy Táborské brány s dřevěným přístřeškem nad vstupním schodištěm

Mimořádná účelová neinvestiční dotace od zřizovatele nám byla také poskytnuta na opravu havarijního stavu části hradebního zdiva na parc.č.
126. Oprava byla zahájena v závěru roku 2017 a její
oprava bude pokračovat v r. 2018.

V průběhu celého roku 2017 jsme pokračovali v opravě dalších úseků parkových cest. Byla dokončena
výměna povrchů nad zahradou Ústavu péče pro matku a dítě v Podolí do části cesty nad bastionem XXXV.
Průběžné opravy povrchů chodníků a antiparkovacích sloupků v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad jsou již samozřejmostí. Byly také opraveny směrové tabule v areálu.

Provedli jsme též údržbu podia, zázemí a lavic na
Letní scéně Vyšehrad, drobné opravy svěřených
pomníků na Vyšehradském hřbitově .
Horolezeckou metodou je prováděn úklid a čištění vyšehradské skály a obtížně dostupných míst
podél hradební zdi vně areálu Národní kulturní památky.
Byla zahájena oprava světlíku – vitráže v objektu
kaple p.Marie na hradbách.

Opravili a ukotvili jsme zábradlí v části parku
„Libušinka“ směrem k Rašínovu nábřeží.

ÚSEK PARKŮ
Parky ve správě Národní kulturní památky Vyšehrad
jsou udržovány v souladu s principy památkové
péče a zásadami ekologického hospodaření. Základními součástmi systému jsou kompostárna založená a provozovaná ve spolupráci s výzkumným
ústavem zemědělské techniky v Praze 6 – Ruzyni,
automatický závlahový systém využívající na většině
území vodu z Vltavy a počítačový program Stromy
pod kontrolou pro kvalitní péči o stromy.

Vegetační prvky vyšehradských parků

Stromy jsou evidovány v systému Stromy pod kontrolou. U každého stromu jsou uvedeny jeho parametry, stav v době hodnocení a návrh péče. Průběžně
jsou doplňovány všechny zásahy na stromech provedené. Hlavním cílem programu je zachování provozní bezpečnosti porostů a ochrana národní kulturní památky.
Dosadby stromů řešíme mimo jiné také formou výsadby potomků památných stromů z hlavních partnerských krajů projektu Má vlast cestami proměn.
Keřové porosty jsme z bezpečnostních i estetických důvodů redukovali 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.

Růže sadové vyžadují zmlazovací řezy, záhonové
růže a růže pnoucí ještě v průběhu vegetace řez
tvarovací. Na podzim je nutné pnoucí a záhonové
růže zazimovat, „nakopčit“. Máme tu tři keře slavné
růže Nette Ingeborg, která obdržela stříbrnou medaili ve Francii v r.1994 a dvě zlaté medaile – v Římě
v r. 1995 a ve Vídni v r. 2003.

Letos jsme poprvé provedli injektáž tří jírovců k posílení odolnosti proti klíněnce. Očkované stromy
sledujeme. V létě 2017 vyhodnotíme účinnost a další využitelnost.
Trvalkové záhony se již staly přirozenou součástí
Vyšehradu. Paleta barev a tvarů od jarních cibulovin
po podzimní chryzantémy a astry poskytují radost
návštěvníkům a ceněné kulisy filmařům a svatbám.
Trávníky tvoří spolu se stromy základ kompozice vyšehradských parků. Klademe velký důraz na
jejich kvalitu. Musí být dostatečně reprezentativní
a zároveň unést nápor návštěvníků a kulturních
a společenských akcí. Nepostradatelné jsou voda
a živiny – závlahový systém a kompost vlastní provenience. Závlahový systém využívá na většině území vodou z Vltavy.

Tři drahocenné vinice jsou střešními zahradami
nad sklepením bývalého přemyslovského paláce
a nad zázemím pro budovu Starého purkrabství.
Díky nim křísíme zaniklou tradici středověkého vinohradnictví. Od r. 2016 zahájilo Hlavní město Praha nový projekt k propagaci pražských vinic jehož
jsme se stali přirozenou součástí. Během roku tedy
probíhá několik organizačních schůzek na MHMP
nebo na zúčastněných vinicích včetně Vyšehradu.

Hřiště
Obě hřiště v areálu NKP Vyšehrad jsou velmi oblíbená. Dětské hřiště Ze starých pověstí českých se těší
velké oblibě místních i mimopražských návštěvníků
a je příjemným oživením vyšehradského areálu pro
děti. Údržba je poměrně náročná. Vyžaduje pravidelné měsíční a podle potřeby i častější kontroly.
Letos jsme mimo jiné vyměnili ochranná lana u velké
lanovky a kvůli změně legislativy posunuli jednoho
houpacího koníka. V adventním čase jsme opět nechali ozdobit krásný smrk, který zde roste.
Vícegenerační hřiště s cvičebními prvky je vyhledávané sportovci i seniory. Prvky jsou téměř bezúdržbové a využitelné v každém počasí.

Kompostárna a Ekocentrum
Kompostárna se stala zcela přirozenou a nepostradatelnou součástí péče o vyšehradské parky. Je umístěna na pozemku spravovaném Jedličkovým ústavem a slouží oběma uvedeným institucím.
Ve spolupráci se spolkem Ekodomov a s Výzkumným ústavem zemědělské techniky v Ruzyni zde pořádáme od roku 2016 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 omezit svou osobní ekologickou stopu. 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.
Úsek parků pečuje také o zeleň korun hradeb, parku Pod hradbami a Vyšehradské skály. Stará se
o studny ve správě NKP, zajišťuje jejich údržbu a čištění. Ke všem uvedeným pracem a ke kácení ve ztížených podmínkách užívá služeb horolezců a stromolezců.
Udržujeme také všechny parkové cesty a odvodňovací kanály v parcích. Každoročně na jaře probíhá
údržba mlatových cest. Pečujeme o mobiliář. Udržujeme lavičky, koše, fontánu, pítka, zábradlí. Opravujeme poškozené části, čistíme odpady, provádíme nátěry, odstraňujeme nápisy a reklamy atd. V průběhu
zimy 2017-18 probíhá kompletní výměna dřevěných částí parkových lavic.

Aktuálně v roce 2017
V návaznosti na dokončení závlahového systému na Pravých Šancích, u Pražské (Cihelné) brány a u Gorlice, bylo doplněno příslušenství ve vodárenském domku na území Ústavu péče o matku a dítě v Podolí
(ÚPMD). Také byla upravena vodoměrná šachta na Akropoli.
Pokračovala obnova živých plotů na Levých Šancích a výměna bezpečnostního pletiva.
Průběžně probíhají úklidy, v zimě udržování schůdnosti chodníků, schodů a vybraných parkových cest.
Ve spolupráci s firmou Komwag pečujeme v zimě i o chodníky ve správě TSK.
V rámci kontroly stavu stromů proběhlo letos tzv. „štítkování stromů“ u Gorlice, v místě, kde stromy rostou
velmi hustě a mohlo by dojít k jejich záměně při udržovacích pracích. Štítky jsou umístěny tak, aby byly
čitelné, ale mimo hlavní pohledové směry a dostatečně vysoko, aby nebyly poškozovány.
V souladu s vývojem území a ustálením nových funkcí jednotlivých objektů nastává čas na vyřešení kolizních částí území. Za tím účelem vzniká Památkový záměr. V roce 2017 byla zpracována historická rešerše,
která bude přílohou zadávacích podmínek.

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
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Matějková
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V Praze dne: 31. ledna 2018

