
Národní kulturní památka Vyšehrad
(dále jen NKP Vyšehrad)

Návštěvní řád
Vážení návštěvníci, vstupujete na území Národní kulturní památky Vyšehrad. Toto památné 
místo právem požívá nejvyšší památkové ochrany. Je součástí Pražské památkové rezerva-
ce, zapsané v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Tento Návštěvní řád ukládá návštěvníkům povinnost chovat se podle obecných pravidel sluš-
nosti, občanského soužití a s ohleduplností vůči historickému dědictví, přírodnímu prostředí, 
ostatním návštěvníkům a majetku. Nedodržením tohoto návštěvního řádu se návštěvník vy-
stavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných právních předpisů. Při hrubém porušení 
tohoto návštěvního řádu může být návštěvník vykázán z prostor areálu NKP Vyšehrad.

Vstupem do areálu NKP Vyšehrad potvrzujete svůj souhlas s tímto návštěvním řádem.



1. Bezpečnost osob

1.1. Návštěvníci jsou povinni se při pobytu v areálu NKP Vyšehrad pohybovat s opatrností 
a předcházet riziku možnosti úrazu. NKP Vyšehrad neodpovídá za úrazy a škody vzniklé v dů-
sledku porušení tohoto Návštěvního řádu.

1.2. V zájmu osobní bezpečnosti a památkové ochrany objektů je zakázáno opírat se  
o hradební obvodové zdi, naklánět se přes ně a sedat na ně.

1.3. Za psa či jiné zvíře odpovídá jeho vlastník v souladu s platnou legislativou. Za dodržo-
vání tohoto návštěvního řádu odpovídá osoba, která toto zvíře právě venčí (dále jen „odpo-
vědná osoba“).

1.4. V celém areálu NKP Vyšehrad je odpovědná osoba povinna  v souladu s občanským 
zákoníkem zvířeti zabránit, aby jakkoli ohrožovalo či obtěžovalo ostatní návštěvníky, ničilo 
veřejné prostranství hrabáním děr, okousáváním větví nebo jiným způsobem a aby ohrožova-
lo památky nebo napadalo jiná zvířata. Na všech plochách je odpovědná osoba povinna po 
zvířeti uklízet výkaly bez ohledu na skutečnost, zda jsou v držácích k dispozici úklidové sáčky.
 
Dále je odpovědná osoba povinna mimo speciálně vyznačené plochy držet zvíře v celém  
areálu NKP Vyšehrad na pevném bezpečném vodítku do 3 metrů délky a respektovat účel 
vymezených ploch, viz níže. Netýká se služebních psů v akci a slepeckých psů.

1.5. Vymezení ploch:
V areálu NKP Vyšehrad je zakázáno vstupovat se zvířaty na tyto plochy :
● předpolí Táborské brány - travnaté plochy vymezené ulicí V pevnosti, Na Bučance  

   a pevnostními hradbami

● na obě veřejně přístupná dětská hřiště - Ze Starých pověstí českých a U Gorlice

● na hřbitov

Volný pohyb zvířat, bez vodítek, je umožněn pouze hlasem ovladatelným zvířatům a to 
výlučně na dvou vyznačených níže uvedených plochách:
● Uvnitř areálu NKP Vyšehrad v parku u Táborské brány vymezeném ulicí V Pevnosti,  

   parkovou cestou na hradby nad ul. Lumírovou, opevněním nad ul. Lumírovou a cestou  
   s tunýlky mezi Podolím a Nuslemi a v oploceném prostranství nad Infocentrem ,,Špička“.

● V parku pod Cihelnou bránou rámcově vymezeném ulicí Vratislavovou, pevnostními  

   hradbami od Cihelné brány a ploty přilehlých zahrad.

Výše uvedené plochy slouží i dalším návštěvníkům a je nutné i zde dodržovat tuto vyhlášku, 
zejména pokyny týkající se bezpečnosti a čistoty.

1.6. Vjezd motorových vozidel a koňských povozů do areálu vnitřní pevnosti vymezené 
hradbami a bránami Cihelnou a Leopoldovou je možný pouze po pozemních komunikacích  
a s povolením ředitelství NKP Vyšehrad.

1.7. Mimo dopravní pozemní komunikace je v areálu NKP Vyšehrad zakázána jízda moto-



rovými vozidly, na koni nebo s koňskými povozy a na kole. Netýká se vozidel údržby, zásobo-
vání a pohotovostních služeb. Jízda na kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardu nebo 
segway a lyžování jsou zakázány v celém areálu NKP Vyšehrad.

2. Ochrana památek a zeleně v areálu
V celém areálu je zakázáno
● poškozovat rostliny a vybavení parku a hřišť

● poškozovat stavební objekty a hradební zdi

● rozdělávat oheň nebo s otevřeným ohněm manipulovat, tábořit

● odhazovat odpadky mimo odpadkové koše, jinak znečišťovat prostředí

● lovit zvěř nebo ji rušit

● vylepovat plakáty bez povolení ředitelství NKP Vyšehrad.

3. Dodržování klidu
● Je zakázáno obtěžovat jiné návštěvníky hlukem, např. hlasitou reprodukovanou hudbou, 
psím štěkotem apod.

● Hudební, pěvecká, divadelní a jiná vystoupení v areálu NKP Vyšehrad jsou možná výhrad-
ně na základě povolení ředitelství  NKP Vyšehrad.

● Areál NKP Vyšehrad není s ohledem na památkovou ochranu a jeho odpočinkový charakter 
vhodný pro shromažďování většího počtu osob za jiným, než kulturním účelem a v regulova-
ném režimu podléhajícím povolení NKP Vyšehrad.

4. Dodržování pořádku a čistoty
● Každý odpovídá za znečištění a poškození veřejného prostranství a životního prostředí, ke 
kterému došlo jeho jednáním, opomenutím nebo v souvislosti s jeho činností.

● Ten, kdo znečistí veřejné prostranství či znečistí nebo poškodí veřejné zařízení, je povinen 
neprodleně vzniklou závadu nebo znečištění odstranit nebo zajistit na své náklady její od-
stranění v nejkratší možné době, a to v součinnosti s ředitelstvím NKP Vyšehrad. Odstranění 
je nezbytné provést tak, aby nedošlo k nevratnému, dalšímu nebo neodbornému poškození 
majetku nebo vzniku úrazu. Návštěvník je povinen vznik škody v areálu oznámit ředitelství 
NKP Vyšehrad. Způsobenou škodu je návštěvník povinen nahradit NKP Vyšehrad nebo jeho 
vlastníku.

● Užívat území NKP Vyšehrad jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než ke 
kterým jsou určena, lze pouze na základě písemného souhlasu vydaného ředitelstvím
NKP Vyšehrad na základě včasné písemné žádosti.

● Natáčení a focení v areálu pro jiné než soukromé účely je možné pouze s povolením NKP 
Vyšehrad.

Na dodržování Návštěvního řádu dohlíží Městská policie Prahy 2 a Policie ČR.

Tento Návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2015. 
Současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

Národní kulturní památka Vyšehrad
Ing. František Stádník, ředitel


