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ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019

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, ro-
mantických 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 spo-
lupracuje 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, praco-
viště 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 v Podolí. 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 424 ročních povolení (pro rezidenty, firmy, handicapované občany z řad majitelů hrobů)  
a 619 dočasných či jednorázových povolení k vjezdu. Důvodem vysokého počtu dočasných povolenek je 
velký zájem produkčních společností o natáčení v areálu, svatby v areálu a také nárůst kulturních akcí po-
řádaných v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad.



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.

V současné době jsme schopni školám nabídnout programy pro širokou věkovou skupinu dětí. Od před-
školní třídy mateřské školy až po studenty středních škol a gymnázií. V naší nabídce máme níže uvedené 
edukativní programy:

Program je primárně určen pro žáky 3. – 5. třídy základních škol. Ať žije republika je vypravěčská inscenace, 
která propojuje příběhy známých i neznámých postav a interaktivně zapojuje diváky prostřednictvím her  
a úkolů. Vlastní zážitek z vyprávění napomáhá chápat dobové souvislosti a uceluje kontext.
Anotace:
Píše se rok 1918, končí světová válka a uprostřed Evropy vzniká Československá republika. Kdo by měl být 
jejím prezidentem? Kde bude hlavní město? A jakou zvolit hymnu? Společně s námi budete u vzniku nového 
demokratického státu! Provázet nás bude T.G.M, Tomáš Baťa, českoslovenští legionáři i naši prapradědeč-
kové, kteří tenkrát byli ještě dětmi. Podíváme se, jak se žilo v době, kdy se rodičům vykalo. V době, kdy vám 
z rozhlasu přál hezké prázdniny sám tatíček Masaryk. 

Edukativní programy pro školy

ČINNOST ÚSEKU PROGRAMU, PROPAGACE A VÝSTAV

Ať žije republika!

Turnaj krále Karla

Program je primárně určen pro žáky 1. a 2. tříd základních škol. 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.



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 po-
věstí o Libuši a zakončí ji návštěvou podzemního sálu  
Gorlice.

Budíme češtinu

Staré pověsti české

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 té-
matem 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. Pro-
to 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 čes-
kých dějin. Představení nenabízí dětem pouhou návštěvu divadla, ale komplexní program, do kterého jsou 
aktivně zapojeni.

Hravý loutkový příběh na motivy Dalimilovy kroniky a Starých pověstí českých Aloise Jiráska pro 1. až 4. 
ročník základních škol. Pojďme si přiblížit dobu, kterou si nepamatují už ani naše praprababičky a v příbě-
zích Libuše a Přemysla, Bivoje a Horymíra s Šemíkem zapátrat, jak to skutečně bylo! Byl Bivoj doopravdy 
takový silák, nebo spíš párátko? Proč mají přemyslovci ve znaku orlici a jak to bylo ve skutečnosti s šemí-
kovým skokem? Prastaré archivy vydají svá tajemství! Po představení obdržíte sadu pracovních listů, které 
vás provedou Vyšehradem a pomocí zábavných her budete moci prožít některé situace z představení na 
vlastní kůži. Po splnění všech bodů vás čeká závěrečný úkol. Najít poklad kněžny Libuše v podzemním sále 
Gorlice.

Mise Vyšehrad

Interaktivní vycházka po Vyšehradě Mise Vyšehrad 
je určena pro 4. - 7. třídy základních škol a nižší tří-
dy 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. 



Jedná se o netradiční interaktivní prohlídku Vyše-
hradu pro 8. a 9. třídy základních škol, 1. a 2. roční-
ky gymnázií a středních škol. Tématem programu je 
genius loci Vyšehradu, důležitá i zapadlá místa, vý-
znamné osobnosti a historické momenty, které jsou 
s Vyšehradem spjaty. Během Výpravy navštíví třídy 
kasematy se sálem Gorlice, kde jsou umístěny ori-
ginály 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 průvod-
cem, se kterým zkoumají jednotlivá místa, diskutují 
a řeší různé situace.

Výprava

Divadelní představení  
s navazujícím programem  
pro děti z 1. až 4. třídy ZŠ



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, pohádky Aničky Duchaňové, Divadlo Pruhované panenky, divadelní 
spolek absolventů uměleckých škol – Loutky bez hranic a Toy machine, či pohádky z produkce divadelního 
Studia Damúza. 

Program pro děti a jejich rodiče

program pro děti
Staré purkrabství Vyšehrad

září—prosinec  2019

Ne 20. 10., 15:00 Cirkusárium
       Divadlo Toy Machine 

Ne 3. 11., 15:00  Cirkus Prdítko
       Ústav úžasu

Ne 10. 11., 15:00 Svatomartinská  
       výtvarná dílna

Ne 17. 11., 15:00 Program k výročí  
       sametové revoluce
       NKP Vyšehrad

Ne 24. 11., 15:00 Deset černoušků
       Divadlo Lokvar

Ne 1. 12., 15:00  Vánoční hvězda
       Divadlo Krasohled

Ne 8. 12., 15:00  Papírový věnec jako  
       živý
       Výtvarná recyklodílna

Ne 15. 12., 15:00 Ukradené Vánoce
       Divadlo Toy Machine

Ne 22. 12., 15:00 Ovečka Betlémská
       Studio Damúza

Ne 13. 10., 15:00 Ošklivé káčátko
       Divadlo Volfi

Ne 15. 9., 15:00  Ententýky
       R. Tesárková, J. Hervert, M. Rudovský

Ne 22. 9., 15:00  Nejvzácnější věc pod  
       Sluncem    
       Divadlo Krab

Ne 6. 10., 15:00  Bao Bao
       Studio Damúza
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Pro veřejnost

Návštěvníkům nabízíme komentovanou prohlídku Vyšehradu, v rámci které se společně s průvodcem, 
podívají na nejzajímavější místa Vyšehradu a do všech stálých expozic. Tuto službu nabízíme jak v českém 
jazyce, tak i v dalších světových jazycích (např.: angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština  
a japonština). Prohlídka je vyhledávána turisty i školními skupinami. Dále pak nabízíme návštěvníkům pra-
videlné víkendové prohlídky odsvěcené kaple Stětí svatého Jana Křtitele a Martinských kasemat.

Expozice v Cihelné bráně „Vyšehrad v dějinách pražského opevnění“, prostor bývalé strážnice, ved-
le 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 je-
jich 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 ve-
duty, 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 prezen-
tací Ing. arch. Petra Kučery.

V prostorách Gotického sklepa, jež je torzem jedné ze čtyř palácových staveb, postavených za vlá-
dy Karla IV., je i nadále stálá expozice Historické podoby Vyšehradu. Expozice představuje Vyšehrad  
v jeho různých historických podobách. Nejstarší exponáty dokládají pobyt a činnost lidí na Vyšehradě již ve  
4. a 3. tisíciletí před Kristem. Návštěvníci se mohou dozvědět přímo na místě více informací o proměnách 
této lokality, jejího určení a pochopení v čase. Expozice byla otevřena v roce 2006 a v současné době již 
zastarává, proto ji plánujeme v následujících letech obnovit.



30. výročí sametové revoluce

K příležitosti 30. výročí sametové revoluce jsme na Starém purkrabství připravili komponovaný interaktivní 
program pro děti a jejich rodiče s názvem Sametovka na Vyšehradě. Bylo to odpoledné plné úkolů, her a 
tvoření zakončené storytellingovým představením.

Ve foyer Starého purkrabství jsme pro návštěvníky, společně s Památkovou komorou ČR a Katedrou spo-
lečenských věd při ČVUT, připravili volně přístupnou výstavu Tajemství české měny, která se na panelech 
věnovala 100. výročí zavedení československé měny. Jako doprovodný program k výstavě byl vytvořen 
edukační program pro 2. stupeň základních škol s názvem Bankovka.



Jako spolupořadatel se Národní kulturní památka 
Vyšehrad podílela na organizaci řady akcí pro širo-
kou veřejnost. 

Poprvé proběhl na Starém purkrabství divadelní 
festival KUK! určený nejmenším dětem od 10 měsí-
ců do 3 let. Tento festival se setkal s velmi kladnou 
odezvou diváků, museli jsme přidávat představení, 
proto v roce 2020 proběhne znovu.

V sobotu 18. května 2019 proběhlo v Praze na 
Vyšehradě zahájení jedenáctého ročníku putovní 
výstavy Má vlast, cestami proměn. Hlavním po-
řadatelem této akce je Asociace Entente Florale 
CZ – Souznění, o.s. Výstava Má vlast přináší svě-
dectví o zvelebování opomíjených míst a objektů  
v sídlech a krajině, o proměnách chátrajících staveb 
v důstojné objekty s užitečnou náplní, o zkrášle-
ných náměstích a návsích, nádražích, sakrálních 
stavbách. Přispívá k posílení osobního i národní-
ho sebevědomí a k šíření dobré pověsti naší země  
v zahraničí. 

V červnu se Vyšehrad zapojil do celopražské akce 
Pražské vinice. O víkendu 8. – 9. června měli ná-
vštěvníci možnost navštívit městské i soukromé vi-
nice a seznámit se s jejich historií a současností. 

Koncem srpna se opět proměnila Královská a kníže-
cí akropole v ráj všech čajomilců ze střední Evropy. 
Již po desáté se zde konal festival Čajomírfest. 
Festival je pro všechny, kteří mají rádi čaj.

Od 3. a tentokrát až do 13. září proběhl na Vyšehra-
dě již 16. ročník interaktivního festivalu pro rodiče 
a jejich děti VyšeHrátky 2019. Ve všední dny festi-
val nabídl dopolední program pro školy. Na víkend 
6. - 8. září organizátoři přichystali bohatý program 
pro širokou veřejnost. Divadelní bojovku, pohádky, 
workshopy, promítání, dílny, koncert a mnoho dal-
šího.

Poslední zářijový víkend mohli návštěvníci na Krá-
lovské a knížecí akropoli a v komorním sále Starého 
purkrabství navštívit velice netradiční festival, který 
se v průběhu let změnil z festivalu  pěti smyslů na 
festival soběstačnosti Vegefest. Celý víkend je vě-

Spolupořadatelské akce



nován tématům udržitelného a soběstačného život-
ního stylu. Hlavními body programu byly přednášky 
a workshopy z oblastí permakultury, přírodního sta-
vitelství, zdravého stravování, domácí výroby, zero 
waste, alternativních zdrojů energií a mnoho dal-
ších. Festival otevřel prostor jak pro nové informace 
a vzdělávání, tak pro sdílení již nabytých zkušeností 
ze soběstačného života.

Od 7. září do konce prosince byla v Karlachových 
sadech k vidění druhá výstava z cyklu „České za-
hradní umění a krajinářská architektura v kon-
textu evropského vývoje“. Výstava představila na 
40 velkoformátových panelech vývojové trendy ev-
ropského zahradního umění a jejich vliv na podobu 
zahrady a zahradní kultury v našem prostředí.

V říjnu realizovala Československá obec legionářská 
akci Republika na Vyšehradě, která byla určená ši-
roké veřejnosti. Přiblížila historické události vzniku 
Československa formou sportovně-vzdělávacích 
disciplín připravených v duchu sokolskýcha legio-
nářských zásad.



Kromě výše uvedených akcí se Národní kulturní památka Vyšehrad podílela na organizaci dalších kulturních 
programů v areále Vyšehradu i v komorním sále Starého purkrabství. Za zmínku stojí tradiční jarní oslavy ja-
ponského svátku jara - Bodaidžu macuri - Svátek lip, Podvečery s osobnostmi zahradní a krajinářské 
tvorby, několik adventních koncertů, přednášek a seminářů. 
 
I v roce 2019 se Národní kulturní památka Vyšehrad zapojila do akce Muzejní noc, kterou navštívilo 2 207 lidí. 

Letní scéna

Sezónu letních akcí pod širým nebem zahájil festival Loser open air, který nabídl program složený  
z novocirkusových představení a hudebních koncertů. Díky velkému zájmu pubika se v roce 2020 festival 
uskuteční znovu. 

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. 
Za zmínku stojí představení Prodaná nevěsta v podání úpických ochotnílů. Legendární verzi představení, 
kterou vymyslel v osmdesátých letech kvartet královéhradeckých tvůrců z Divadla DRAK – Josef Krofta, 
Miroslav Klíma, Jiří Vyšohlíd a Petr Matásek. Dále několik představení hry Cyrano z Bergeracu odehrála 
divadelní společnost Indigo Company.

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, konference, turnaj pétanque a mnoho 
dalších akcí.



Dramaturgii výstav roku 2019 opět připravil kurátor, 
krtitik a historik umění Petr Vaňous (1975), který se 
dlouhodobě specializuje na proměny malby a obra-
zu v rámci vizuální kultury a v podmínkách současné 
informační společnosti.

Výstavní koncepce se zaměřuje na mladé a nej-
mladší autory vyjadřující se malbou, tvorbou obra-
zu, 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 vy-
užívá, používá a nově výrazově transformuje.  
Prvotní záměr představovat důležité a zajímavé 
umělce, jejichž předností je koncentrovaná práce  
v jednom médiu (s přesahy), se osvědčil a tato  
dramaturgická linka galerie je plánovaná i do  
dalších let. 

V uplynulé sezóně byli veřejnosti představeni autoři
mladé generace, kteří se i přes svůj věk etab-
lovali na domácí profesionální výtvarné scé-
ně. Představeni byli Ondřej Maleček, Petr 
Malina, Radka Bodzevič Doubravová, Petr 
Gruber, Markéta Hlinovská,  Tomáš Absolon  
a Markéta Bábková.

Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní)

Každoročně je v programu galerie vyhrazen jeden 
termín na prezentaci vybraného nadaného stu-
denta vysoké umělecké školy. V loňském roce 
byla vybraná Markéta Bábková studentka Akade-
mie výtvarných umění. Na realizaci výstavy se opět 
podílela Hlávkova nadace.

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

Galerie má vlastní grafický vizuál včetně loga, 
které odpovídá současnému provozu a vy-
stihuje jeho náplň a energii. Ke každé výsta-
vě je vydávána graficky kvalitně zpracovaná  
a dobře vytištěná skládačka s kurátorským textem  
k výstavě, s údaji o vystavujícím autorovi a s několi-
ka reprodukcemi prací. 

K vernisážím jsou pravidelně vydávány tiskové 
zprávy. O nových výstavách referovala mimo jiné 
např. tato média: Česká televize (Události v kultu-
ře, TV Praha zpravodajství), Artyčok.tv, Český roz-
hlas Vltava, Hospodářské noviny, Lidové noviny, 
Art a Antiques, Protisedi.cz, Artalk.cz, Artmap.cz  
a další.



Výstavy 2019

Ondřej Maleček (nar. 1977 v Praze) – v l. 1997-
2001 absolvoval pražskou AMU (Divadelní fakultu, 
obor scénografie, BcA) a v l. 2000-2006 Vysokou 
školu uměleckoprůmyslovou v Praze (ateliér malby 
prof. Pavla Nešlehy a doc. Stanislava Diviše). V r. 
2005 studijně pobýval na Vysoké škole výtvarných 
umění v Aténách. V r. 2010 obdržel stipendium MK 
ČR na rozvoj tvůrčí činnosti. Od r. 2010 působí jako 
sezónní externí lektor NG v Praze. Od r. 2006 se 
poměrně často účastní domácích i mezinárodních 
uměleckých sympozií, workshopů a stipendijních 
pobytů (např. 7. Sympozium současného umění Je-
newein, Kutná Hora, 2007; 1. Česko-německé ma-
lířské sympozium Šumava, Kvilda, 2008; 2. Malířské 
sympozium v Uherském Ostrohu, 2009 nebo sti-
pendijní pobyt v Egon Schiele Art Centru v Českém 

Ondřej Maleček: All cats are grey
6.3. - 21.4. 2019

Krumlově, 2015 a 2016). Do r. 2007 členem skupiny 
OBR. Od r. 2009 se účastní výstavních aktivit vol-
ného sdružení EX. Pravidelně vystavuje od r. 2000. 
Naposledy např. v rámci společných výstav Jak lesy 
myslí (OGV, Jihlava, 2018), nebo samostatně (Male-
ček, GKK, Klatovy, 2018; Doma na výletě – s D. Pe-
šatem, The White Room Gallery, Pragovka District, 
Praha).

Petr Malina: Křižovatka
26.4. - 2.6. 2019

Petr Malina (nar. 1976 v Praze) – v l. 1994 – 2001 
absolvoval pražskou AVU (ateliér prof. Jiřího Sopka 
a doc. Jiřího Davida). V roce 1998 studijně pobýval 
na Staatliche Akademie der Bildenden Künte v Ka-
rlsruhe a v roce 2000 na Middlesex University v Lon-
dýně. Pravidelně vystavuje od roku 1996. Do kon-
textu současného českého umění zařadily Malinovo 
dílo mezi jinými výstavní projekty Artnow.cz (Výstav-
ní síň Mánes, 2003), Perfect Tense/ malba Dnes (Jíz-
dárna Pražského hradu, 2003), Intercity Berlín Praha 
(Haus am Waldsee, Berlin, 2005), IV. zlínský salon 
mladých (KGVU ve Zlíně, 2006), Resetting. Jiné ces-
ty k věcnosti (GHMP – Městská knihovna, Praha, 
2007-08), Rovnostranný trojúhleník (Meetfactory, 
Praha, 2010), VI. zlínský salon mladých (KGVU ve 
Zlíně, 2011), Současná česká krajina (GMU v Hradci 

Králové, 2011), Art Europarl, Evropský parlament, 
Brusel (2012), Příběh dne/s (GMU v Hradci Králo-
vé, 2017) nebo Jiný život momentky (OGV v Jihlavě, 
2017). Dílo autora je zastoupeno ve sbírce Národní 
galerie v Praze, Evropského parlamentu v Bruselu, 
Východočeské galerie v Pardubicích ad.



Radka Bodzevič Doubravová (nar. 1991 v Šum-
perku) – v l. 2007 – 2011 absolvovala Střední školu 
umění a designu v Brně a v l. 2011 – 2017 pražskou 
Akademii výtvarných umění (ateliér Grafika II, Škola 
prof. Vladimíra Kokolii). V r. 2016 studijně pobývala 
na Robert Gordon University-Gray’s School of Art v 
Aberdeen (Skotsko). V r. 2017 obdržela ateliérovou 
cenu (AVU, Grafika II) a v témže roce obdržela grant 
The Elizabeth Greenshields Foundation. V r. 2018 se 
stala finalistkou berlínské ceny Leinemann-Stiftung 
für Bildung und Kunst Award. Vystavuje od r. 2014. 
Mezi důležité projekty, kterých se autorka zúčastni-
la, patří např. výstava Přirozený svět/ Natural World 
(Prague House, Brusel) nebo Negativní realismus/ 
Negative Realism (České centrum, Berlín).

Radka Bodzevič Doubravová: Epikúrova zahrada / Slast života bez povšimnutí
7.6. - 21.7. 2019

Petr Gruber (nar. 1989 v Havlíčkově Brodě) – v 
l. 2004 – 2008 absolvoval Střední uměleckou školu 
grafickou (SUŠG) v Jihlavě a v l. 2008 – 2014 praž-
skou Akademii výtvarných umění (prof. Zdeněk Be-
ran a prof. Jiří Sopko). V rámci studia na AVU pro-
šel stáží v ateliéru Grafika II prof. Vladimíra Kokolii 
(2012). V r. 2013 studijně pobýval na AdBK München 
v malířské ateliéru prof. Günthera Förga. V l. 2010 a 
2014 se zúčastnil sympozia Na hranici/ Grenznah 
(Bavorský les). V r. 2014 byl nominován na němec-
kou cenu Leinemann Stiftung (Berlin). V Revolver re-
vue (č. 106/ 2017) vyšel s autorem rozhovor k jeho 
malířské tvorbě. V r. 2018 se zúčastnil rezidenční-
ho pobytu v bavorském Schwandorfu (Oberpfälzer 
Künstlerhaus). Pravidelně vystavuje od r. 2011.

Petr Gruber: Odraz stanoviště
25.7. - 1.9. 2019



Markéta Hlinovská: CO2

5.9. - 20.10. 2019

Markéta Hlinovská (nar. 1978 v Praze) – v l. 2002-
2008 absolvovala Akademii výtvarných umění v Pra-
ze (ateliér Grafika I, prof. Jiří Lindovský). V l. 2006-
07 studijně pobývala na École Nationale Supérieure 
d‘ Art v Dijonu. V r. 2008 obdržela zvláštní cenu 
národního kola soutěže Henkel CEE Art Award za 
kresbu (Shortlist nejlepších děl). V témže r. 2008 ob-
držela také Cenu rektora AVU za nejlepší diplomo-
vou práci. V r. 2017 vycestovala na rezidenční pobyt 
v AXÉNE07, Otawa (Kanada). Pravidelně vystavuje 
od r. 2007. Mezi důležité projekty, které zařadily dílo 
autorky do kontextu současného českého umění 
lze jmenovat např. INTERCITY: Berlin – Praha (Vý-
stavní síň Mánes, Praha 2007; Saarländische Gale-
rie, Palast am Festungsgraben – Unter den Linden 
Strasse, Berlin 2008), Cargo (České centrum, So-
fie), Černobílé zlaté město 09 (Topičův salon, Praha 
2009-10), Fundamenty & Sedimenty. Vzpoura hra-
ček 2011 (GHMP – Městská knihovna, 2011),

Tomáš Absolon (nar. 1987 v Uherském Hradišti) 
– v l. 2007 -2013 absolvoval pražskou Akademii vý-
tvarných umění (ateliér Malba III, Škola prof. Micha-
la Rittsteina; ateliér Kresba, Škola Jiřího Petrboka).  
V r. 2011 studijně pobýval na VŠUP v Praze (ateliér 
malby, doc. Jiří Černický). V r. 2016 se stal finalis-
tou Ceny Kritiky pro mladou malbu s přesahy. Od 
r. 2014 pracuje a žije na Mallorce. Spolupracuje s 
pražskou Galerií Svit. Vystavuje od r. 2010. Mezi dů-
ležité projekty, kterých se autor zúčastnil, patří např.  
Spolupráce (Galerie Trafačka, Praha, 2011), Krize 
beze smyslu (Galerie Luxfer, Brno, 2013), Typogra-
phy (České centrum, Rotterdam, 2015), Painting the 
Sky blue (Lungren Gallery, Palma, 2015), 9. ročník 
Ceny Kritiky (Galerie Kritiků, Praha, 2016), Obrazy / 
Paintings (Galerie Svit, Praha, 2016), nebo Echo. Vý-
běr ze sbírky Fait Gallery (Fait Gallery, Brno, 2019). 
Naposledy samostatně vystavoval v r. 2017 (Pla-
kaat, společně s J. Horčíkem, NoD Gallery, Praha)  
a v r. 2018 (Deadhead, Fiducia: Galerie Dole, Ost-
rava).

Tomáš Absolon: Dunaj
25.10. - 1.12. 2019

Nulla dies sine linea (Galerie E. Filly, Ústní n. La-
bem, 2014) nebo Expozice (Letohrádek Ostrov, Ost-
rov n. Ohří). Naposledy jsme se mohli setkat s jejími 
pracemi na samostatných výstavách Srst ve městě 
(GHMP, Praha 2018) a Helium II (Galerie Havelka, 
Praha 2018).



Markéta Bábková (nar. 1993 ) – absolvovala v l. 
2009 – 2013 Střední školu umění a designu, stylu a 
módy v Brně (obor Užitá malba, ak. mal. Petr Veselý) 
a v l. 2013 – 2019 pražskou Akademii výtvarných 
umění (ateliér Malba III, Škola prof. Michal Rittstei-
na, Škola Josefa Bolfa). V r. 2007 studijně pobývala 
na Universitatea Nationala de Arte, Bucharest (Ate-
liér malby, Conf. univ. dr. Petru Lucaci). Tři roky po 
sobě (2016-2018) obdržela v rámci studia na AVU 
Ateliérovou cenu. V r. 2019 obdržela hlavní cenu 
Grafiky roku 2018 v kategorii C/B (malý formát/ stu-
dentská práce) a v kategorii Tisk z výšky (speciál-
ní cena za grafické techniky). Vystavuje od r. 2013. 
Naposledy jsme se mohli setkat s jejími pracemi 
na pražské výstavě studentů a absolventů ateliéru 
Malba III (Ateliér malířství III, 2001 – 2018) doprová-
zející rozsáhlou samostatnou výstavu prof. Michala 
Rittsteina (Jízdárna Pražského hradu, Praha, 2019), 
který tuto malířskou školu v uvedených letech vedl. 
Na realizaci vyšehradského projektu se podílí AVU  
a Hlávkova nadace.

Markéta Bábková: Derivace
6.12. - 22.12. 2019



ČINNOST STAVEBNĚ-HISTORICKÉHO ÚSEKU 
Činnost stavebně-historického úseku i v tomto roce postupovala dle plánu stavebních prací a byla kontro-
lována na pravidelných měsíčních Kontrolních dnech za účasti zástupce památkového dohledu Národního 
památkového ústavu, a zástupce  Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.
Náročnou stavební údržbu Národní kulturní památky Vyšehrad se nám daří plnit se stabilním týmem stati-
ků, projektantů a ověřených dodavatelů, kteří již mají zkušenosti se stavebními pracemi  a technologiemi 
uplatňovaných na kulturních památkách pod dohledem památkářů.
Zachování genia loci této významné památky pro příští generace je naší prioritou.

V tomto roce jsme pokračovali opravou hradeb, bastionů a objektů:

• oprava části hradebního zdiva parc.č. 71 – za „hřištěm“ u Cihelné brány
• oprava a údržba kamenného soklu bastionu č.XXXIII
• restaurátorská oprava kamenného ostění a průjezdu Táborské brány

• oprava omítek Kostela Stětí sv.Jana Křtitele 
• údržba kasemat 
• oprava schodiště od Letní scény k učňovskému středisku



• průběžná kontrola a oprava stavu zdiva v průjezdech  Leopoldovy a Cihelné brány, částečná    
 oprava redanu Letní scény
• průběžné odstraňování graffiti z hradeb i objektů v areálu Národní kulturní památky

• oprava zázemí Letní scény
• údržba jeviště a hlediště Letní scény 
• odstranění náletů – Libušina lázeň



Mimořádné akce nad rámec běžné údržby hradeb
odstraňování havarijních stavů 

Obnovení vstupu do Podolských kasemat   na parc.č. 121/2          
Nevyčerpané mimořádné účelové neinvestiční dotace od zřizovatele na obnovení vstupu do Podolských 
kasemat , které jsme začali využívat na sklonku roku 2018 , kdy práce byly zahájeny, jsme dočerpali  v 
prosinci 2019.  Práce probíhaly za dohledu  Archeologického ústavu Akademie věd České republiky a zá-
stupce NPÚ. 
V roce 2020 budou stavební práce pokračovat vnitřními úpravami tak, aby byla zajištěna bezpečnost ná-
vštěvníků.



Havárie části hradební zdi  
parc.č. 122  ( „studánka“ )

Nevyčerpané mimořádné účelové neinvestiční dota-
ce od zřizovatele na  havárii části hradební zdi par-
c.č. 122  ( „studánka“ ), které nám byly poskytnuty  
v roce 2018 byly dočerpány v roce 2019 a oprava se 
statickým zajištěním části hradební zdi parc.č. 122 
a odvodněním studánky, která je skryta v  cihelném 
obložení u paty hradební zdi, byla dokončena . 
Při zajištění opravy  hradební zdi par.č. 122 bylo 
zjištěno horolezci poklepem a následně potvrzeno 
přístrojovou technikou (kamera NIR, kamera TER-
MO FLIR E2 , kamerová sonda, fotoaparát RGB ), 
že odtržené části hradeb pokračují ještě ke koruně 
hradeb a směrem k bastionu č. XXXIII, proto budou 
opravy pokračovat i v roce 2020.

Běžná údržba objektů zahrnovala v roce 2019  opravu zázemí  a údržbu hlediště s podiem na Letní scéně,  
opravu schodiště od Letní scény na parc.č. 36/1, restaurátorskou opravu kamenného ostění a průjezdu 
Táborské brány, opravu omítek Kostela Stětí sv.Jana Křtitele 



V průběhu celého roku 2019 jsme průběžně opra-
vovali povrchy chodníků a antiparkovacích sloupků 
v areálu Národní kulturní památky a pokračovali v 
opravě dalšího úseku parkových cest, a to směrem 
od vnitřního rohu bastionu XXXV k  dětskému hřišti.

Horolezeckou metodou je prováděn úklid a čištění 
vyšehradské skály a obtížně dostupných míst podél 
hradební zdi vně areálu Národní kulturní památky.

V závěru roku 2019  Národní kulturní památka Vyše-
hrad požádala zřizovatele o možnost použití inves-
tičniho fondu na opravu a údržbu pro opravu omítek 
Kostela Stětí sv.Jana Křtitele, který byl na opravu 
vyčerpán.



Archeologický výzkum, který na Vyšehradě probíhal letos v létě přinesl významný objev - dílnu na zpraco-
vání stříbrné rudy z období kolem roku 1000.

Spolupráce s Archeologickým ústavem AV ČR



ÚSEK PARKŮ

Parky ve správě Národní kulturní památky Vyšehrad zaujímají rozlohu 13 ha. Vytvářejí důstojný rámec histo-
rickým stavbám a jsou i svébytnou hladinou vnímanou návštěvníky jako jedna z hlavních podob Vyšehradu. 
Vzhledem k výjimečnosti místa a síle památkové ochrany jsou udržovány v souladu s principy památkové 
péče a soudobými zásadami ekologického hospodaření. Důležitými součástmi systému jsou 
• kompostárna založená a provozovaná ve spolupráci s Jedličkovým ústavem a školami a Výzkum 
 ným ústavem zemědělské techniky v Praze 6 – Ruzyni 
• automatický závlahový systém s čerpací soustavou umístěnou ve vodárenském domku  
 Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí
• počítačový program Stromy pod kontrolou pro kvalitní evidenci péče o stromy. 

Vegetační prvky vyšehradských parků

Stromy vysazené většinou počátkem 20. století 
tvoří základní body parkového systému. Jsou evi-
dovány v systému Stromy pod kontrolou. U každé-
ho stromu je uveden popis, zdravotní stav a návrh 
péče. Průběžně doplňujeme aktuální zásahy. Hlav-
ním cílem péče o stromy je zachování provozní 
bezpečnosti porostů a ochrana objektů NKP Vy-
šehrad. V r. 2019 proběhl zdravotně bezpečnostní 
řez stromů u Táborské brány, za Špičkou, na Akro-
poli a v Karlachových sadech a ošetření 2 stromů  
u purkrabství proti invazivnímu brouku blánatce lipové. Výsadby probíhají cíleně dle projektů z minulých 
let, zpravidla po uvolnění prostorů po stromech odumřelých. 18.5.2019 byl vysazen na Akropoli 9. po-
tomek památného stromu, lípy srdčité z Chyše v Karlovarském kraji. Sázíme domácí taxony, jejichž je-
dinečnost spočívá v síle tradice a genetického potenciálu. Děje se tak při slavnostním zahájení národní 
putovní výstavy Má vlast cestami proměn – příběhy domova. Právo výsadby má hlavní partnerský kraj. 
Nová generace vyšehradských stromů posiluje význam Vyšehradu jako silného duchovního centra země  
a nese poselství propojení míst z celé naší vlasti.



Keře: Volné keřové skupiny tvoří obvodové pláště 
parkových ploch na Velké louce, v Topolce a na Ak-
ropoli a porosty svahů v přírodně krajinářských par-
tiích. V předjaří provádíme průklesty, odstraňování 
náletů a zmlazovací řezy. Svah pod Cihelnou brá-
nou je zpevněný pletivem z důvodu narušené skály. 
Pletivem prorůstají keře a výmladky stromů, udržu-
jeme je ve stadiu nízkých kompaktních keřů. Proto 
zde provádějí horolezci každoročně celkový zmla-
zovací řez.

Živé ploty – třikrát až čtyřikrát ročně, dle počasí, 
probíhá tvarovací řez, odstraňování náletových dře-
vin a přihnojení kompostem, a v přísušcích zálivka.

Růže jsou cenné svým kvetením v plném létě  
a odolností k suchu. Vyžadují jarní odkopčení, při-
hnojování a pletí, odstraňování odkvetlých kvě-
tů, pnoucí růže vyvazování výhonů k opoře a řez 
tvarovací. Na podzim je nutné pnoucí a záhonové 
růže zazimovat, tzv. nakopčit. Probíhá hnojení pl-
nými hnojivy a kompostem z naší kompostárny. 
Máme zde tři zástupce slavné růže Nette Ingeborg 
od českého šlechtitele Josefa Havla, která obdrže-
la dvě zlaté medaile (Řím 1995 a Vídeň 2003). Na 
Vyšehradě byly vysazeny z iniciativy Společnosti za 
pozitivní přístup k životu v Den stromů 20.10.2014.  
Podle slavného šlechtitele je pojmenována i planetka „Rosahavel“ 
(15917)=1997 UX7, objevená 28.října 1997 českou astronomkou 
Lenkou Šarounovou Kotkovou z observatoře Ondřejov.

Květinové záhony v Karlachových sadech, Štulco-
vých sadech, před ředitelstvím a na Topolce proza-
řují Vyšehrad od časného jara (talovín, krokus, tu-
lipán) do podzimu (chryzantémy, astry, svíčkovec). 
Poskytují radost návštěvníkům a kulisy filmařům, 
svatbám a dalším kulturním a společenským akcím. 
Potřebují pletí, kypření půdy, hnojení, řez odkvetlých 
částí, závlahu v přísušcích a zimní kryt proti vymr-
zání.



Trávníky tvoří spolu se stromy základ kompozice vyšehradských parků. Klademe velký důraz na jejich 
kvalitu. Parkové pobytové trávníky musí být reprezentativní a zároveň unést nápor návštěvníků a kulturních  
a společenských akcí. Nepostradatelné jsou voda a živiny – závlahový systém a kompost vlastní provenien-
ce.  Trávníky luční ponecháváme na korunách hradeb, na Vyšehradské skále, na svahu severních Šancí, na 
Libušince a na svahu u ředitelství, z důvodů ekologických i ekonomických. V pobytových územích to není 
možné z hygienických důvodů, zejména kvůli klíšťatům a psím výkalům, a také pro komplikované sekání při 
ulehnutí porostu. Trávníky vyžadují následující pracovní operace: Jarní prořezání a provzdušnění, hnojení 
kompostem 2-3 x ročně, přihnojení organickými hnojivy, průběžné zavlažování, seč, odvoz posekané trávy 
na kompostárnu, kompostování. Parkové trávníky sekáme ve vegetační době dle počasí cca 2x měsíčně, 
luční trávníky na Libušince, vyšehradské skále a u ředitelství 2-3 x za rok a zavlažované luční trávníky 4 - 6x. 
Koruny hradeb a skálu sekají horolezci.

Závlahový systém Rain Bird zajišťuje distribuci vody k závlahám parků. Zásadní měrou ovlivňuje vitalitu 
trávníků, keřů, květin i stromů. Napomáhá posílení přirozené imunity rostlin - odolnosti proti chorobám  
a škůdcům. Splachuje prachové částice, zvyšuje vlhkost vzduchu a tím zlepšuje kvalitu prostředí pro ná-
vštěvníky. Na většině území využívá vltavskou vodu.  Systém udržuje zahradnická firma a zprovozňuje, 
opravuje a vypouští firma odborná.  

Kompostárna a Ekocentrum 

Kompostárna je nepostradatelnou součástí péče o 
vyšehradské parky. Je umístěna na pozemku Pra-
hy spravovaném Jedličkovým ústavem a školami a 
slouží jim i NKPV. Zpracování organických zbytků – 
navážení, překopávání, prosátí a distribuci – zajišťu-
je zahradnická firma pečující o vyšehradské parky. 
Jsou zde zpracovávány organické zbytky vzniklé 
při péči o park a vracejí se zpět do půdy formou 
kompostu jako hnojivo, prostředek na úpravu půdní 
struktury a cenné léčivo.



Ve spolupráci se spolkem Ekodomov a Výzkumným ústavem zemědělské techniky v Ruzyni zde pořá-
dáme od roku 2016 výchovné programy pro děti a mládež, od základních po vysoké školy. Seznamuje-
me účastníky s technologií kompostování, s doporučenými postupy při produkci a zpracování odpadů,  
s možnostmi, jak kompostovat doma a jak 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. Publikujeme spo-
lečně s VÚZT v odborných časopisech. 

Vinice u Starého purkrabství 

Vinice jsou střešními zahradami nad sklepením bývalého přemyslovského paláce a nad zázemím budovy 
Starého purkrabství. Obsahují 260 hlav odrůd Bianca, Marlen a Festival. Oživují zaniklou tradici středověké-
ho vinohradnictví. Zavazují nás k zodpovědné péči díky starému úsloví, že dokud jsou na Vyšehradě vinice, 
je v České zemi dobře. Víno se pne po akátových kůlech, které jsou trvanlivé a pro svůj přírodní tvar vhodné 
do památkově chráněných území. Probíhá opakovaný řez, hnojení, ošetřování proti plísním a dalším škůd-
cům, pletí, seč travnatých pásů. Před sklizní pak zaplocení („zavření hory viniční“ dle Karla IV.) a po dozrání 
vinobraní. Původně byla réva pěstována systémem vedení „vertico“, nyní provádíme řez „na hlavu“. Víno  
z vyšehradských vinic zpracovává vinař profesionál a stáčí do půllitrových lahví s charakteristickou vině-
tou. Od r. 2016 zahájilo Hlavní město Praha nový projekt k propagaci pražských vinic, jehož součástí jsou 
i vinice vyšehradské. Víkend pražských vinic v gesci Odboru památkové péče Hlavního města Prahy pro-
běhl 8. - 9.6.2019.  Na Vyšehradě jsme jej zajistili ve spolupráci s Královskou kolegiátní kapitulou sv. Petra  
a Pavla a Cechem českých vinařů. Podávala se zde exkluzivní česká vína. Vyšehradské víno se při Víkendu 
vinic nepodává, je velmi vzácné. Slouží k propagaci Prahy a Vyšehradu.



Hřiště Ze starých pověstí českých 
Hřiště je příjemným oživením pro děti i dospělé a přirozeným interaktivním místem k výuce legend naší 
země. Údržba zahrnuje péči o herní prvky, povrchy, pítko a další mobiliář. Vyžaduje pravidelné týdenní, 
měsíční a čtvrtletní kontroly a roční revizi. Letos jsme mimo jiné vyměnili ráhno houpačky a lanovky a pro-
vedli další opravy stanovené kontrolami a roční revizí. V adventním čase jsme opět nechali ozdobit vánoční 
strom, přirozeně rostoucí smrk stříbrný. Nejlepší vizitou hřiště je fakt, že děti odmítají z hřiště odcházet.

Vícegenerační hřiště 
Hřiště s cvičebními prvky a kolotočem je vyhledávané sportovci i návštěvníky všech generací. Místní sku-
pina holdující petangu si zde tajně uložila i petangové koule. Hřiště žije svým životem. Cvičební prvky jsou 
téměř bezúdržbové a využitelné v každém počasí.

Cesty
Udržujeme také parkové cesty a odvodňovací kanály. V r. 2019 proběhla komplexní oprava mlatových cest 
na Akropoli, v Karlachových a Štulcových sadech, u Táborské brány a u Gorlice. 

Mobiliář
Udržujeme lavičky, koše, fontánu, pítka, zábradlí. Opravujeme poškozené části, provádíme nátěry, odstra-
ňujeme nápisy, reklamy atd. Proběhla komplexní oprava zábradlí u kaple Panny Marie.

Úklidy
Průběžně probíhají úklidy celého areálu, v zimě udržování schůdnosti chodníků, schodů a vybraných parko-
vých cest. Ve spolupráci s firmou Komwag pečujeme v zimě i o cesty a chodníky ve správě TSK. Každoročně  
v předjaří probíhá velký úklid lokalit, které jsou po olistění keřů nedostupné.
Úsek parků pečuje také o zeleň korun hradeb a vně hradeb o park Pod hradbami (Libušinka) a Vyšehrad-
skou skálu. 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. Zajišťuje sezónní květinovou 
výzdobu oken ředitelství a poskytuje poradenství JÚŠ a Kapitule.



Aktuálně 2019 

•	 V rámci spolupráce s JÚŠ a FA ČVUT vznikly semestrální práce studentů na téma úpravy   
 parku Jedličkova ústavu. Byly prezentovány na FA a v lednu jsou vystaveny spolu s koncepčními  
 studiemi Vyšehradu v galerii Vyšehrad. 
• Ve spolupráci s Technologiemi Hlavního města Prahy jsme zajistili doplnění 3 luceren VO ke scho- 
 dům u galerie
• Zajistili jsme výměnu pítka u galerie a zakoupili 3 velké odpadkové koše, 1 k bazilice a 2 na hradby
• V souladu s dokončením základních úprav vyšehradských parků a ustálením nových  
 funkcí jednotlivých objektů a z důvodu potřeby vyřešení kolizních částí území vzniká od  
 r. 2017 památkový záměr – koncepční studie Vyšehradu. V roce 2017 byla zpracována histo- 
 rická rešerše území, v r. 2018 proveden průzkum názorů veřejnosti odborné i laické a konzultace  
 s ČKA a dalšími subjekty na téma nejvhodnějšího tipu soutěže. Poté byl spuštěn vlastní  
 proces: Ke spolupráci byl přizván arch. Miroslav Vodák jako administrátor a sestavena  
 porota a tým poradců. Byl zvolen postup „zakázka malého rozsahu“:
 - zveřejnili jsme výzvu architektům se žádostí o portfolia
 - ze 17 nabídek zvolila porota dle filozofie přístupu 5 finalistů, kterým jsme zadali zpracová- 
  ní studie za předem stanovený honorář
 - komise zvolila vítěznou studii – atelier Till Rehwaldt. 
  Akce byla stěžejním tématem úseku parků roku 2019.



V roce 2019 vedle již etablovaných akcí pro veřejnost přibyly na Vyšehradě nové, které se, díky velmi klad-
ným ohlasům diváků, budou opakovat i v roce nadcházejícím - jedná se o divadelní festival pro nejmenší 
diváky KUK! a Losers Open Air festival věnovaný novému cirkusu a hudebním koncertům. 

Rok 2019 byl také rokem, kdy jsme si připomněli třicetileté výročí Sametové revoluce. Sedmnáctého lis-
topadu jsme připravili komponované odpoledne pro rodiny s dětmi a stali jsme se spolupořadateli části 
vzpomínkové akce „Přines květinu“, v rámci které na Vyšehrad zavítali tisíce lidí

Našich sedm edukačních programů navštívilo v roce 2019 více jak 2500 žáků základních škol z celé České 
republiky. Byl to rok, kdy jsme také začali připravovat nový edukační program s tématikou totality po druhé 
světové válce, program, který by měl mimo jiné žákům přiblížit osobnost Milady Horákové.

V roce 2019 jsme začali s obnovou vstupu do Podolských kasemat, které bychom chtěli zpřístupnit veřej-
nosti v první polovině roku 2020. Je to místo, kde se bude odehrávat část výše zmíněného nového edu-
kačního programu.

I nadále se schází Koordinační komise Vyšehrad (vlastníci, správci, nájemci objektů, zástupci Policie ČR, 
Městské policie, odboru dopravy MČ Prahy 2, Technické správy komunikací, Správy pražských hřbitovů a 
Královské kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla), která iniciuje drobné změny a vyhodnocuje vzniklé problémy 
v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad.

Hospodaření organizace bylo v roce 2019 v souladu s upraveným neinvestičním příspěvkem. Závazné 
ukazatele jsme dodrželi. Návštěvnost areálu Národní kulturní památky Vyšehrad je velmi ovlivněna povětr-
nostními podmínkami. Rok 2019 byl příznivý jak na počet platících návštěvníků, tak na celkovou výši tržeb 
ze vstupného a prodeje propagačních materiálů.

V druhé polovině roku 2019 byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na služby, jejímž cílem bylo 
nalezení nejvhodnější návrhu „Koncepční studie parků Národní kulturní památky Vyšehrad“. Mezi pěti zpra-
covanými návrhy byl odbornou porotou jako nejvhodnější vybrán návrh architektonického a krajinářského 
ateliéru Rehwaldt Landscape Architects. S vybraným ateliérem bude uzavřena smlouva na dlouhodobou 
spolupráci, spočívající v dokončení koncepční studie a jejím naplňování formou projektové a konzultační 
činnosti v průběhu následujících pěti let. 

Koncem října roku 2019 byl Usnesením Rady hl. m. Prahy oznámen výsledek výběrového řízení na pozici 
ředitele Národní kulturní památky Vyšehrad. Tím se stal Ing. arch. Petr Kučera s nástupem od 1.1. 2020. 
Odcházejícímu řediteli panu Ing. Františku Stádníkovi bylo vysloveno poděkování za jeho mnohaletou práci 
na správě a rozvoji Národní kulturní památky Vyšehrad.  

ZHODNOCENÍ ZÁVĚRŮ ROKU 2019

V Praze dne 5. února 2020

Ing. arch Petr Kučera
ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad
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