
STARÉ PURKRABSTVÍ  
PRONÁJEM

Uspořádejte svou akci v nejkrásnější části Vyšehradu – v budově Starého purkrabství  
z 18. století, sousedící s bývalou knížecí a královskou akropolí a s hradebním ochozem 
nad Podolím a Vltavou. 

Národní kulturní památka Vyšehrad zde nabízí k pronájmu sál pro vaše představení, koncert, 
firemní akci, konferenci, školení, teambuilding, prezentaci pro klienty či soukromou akci. 

Sál s kapacitou do 80 osob při divadelní 
úpravě je vybaven pódiem, kvalitní světelnou 
a zvukovou technikou, projektorem a pro-
jekčním plátnem. Při stolové úpravě je ka-
pacita snížena na 20 až 40 osob v závislosti 
na rozložení stolů a orientaci sedících. Kavá-
renská úprava je taktéž možná ve spolupráci 
s ověřenými dodavateli, s nimiž lze domluvit  
i catering (Café Citadela, restaurace U Šemíka, 
catering Holiday Inn). V případě akcí na stání  
je kapacita sálu 100 lidí. 



Kromě sálu je k dispozici také prostor před Starým purkrabstvím (vydlážděný povrch a část 
trávníku), foyer a WC pro diváky. V zázemí pro účinkující je šatna s WC a sprchovým koutem. 
V ceně pronájmu je dále zahrnut dozor na akci a základní úklid po ní, 80 dřevěných designo-
vých židlí a 10 stolů. Také 5 povolení k vjezdu do areálu. Parkování je možné v ulici K Pevnosti 
(cca 400 m). 

CENA PRONÁJMU: 

- za hodinu akce: 5 500 Kč + DPH 
- za hodinu přípravy: 2 500 Kč + DPH 

Pozn.: Cena platí při využití interního vybavení nebo smluvního partnera NKP Vyšehrad. V pří-
padě spolupráce s jiným dodavatelem mobiliáře, techniky nebo cateringu bude účtován pří-
platek 10 000 Kč. Je-li potřeba obsluha (tzn. nejen příprava) světelné či zvukové techniky, 
je nutná přítomnost technika NKP Vyšehrad za příplatek 500 Kč za hodinu. Akce v prostoru 
před Starým purkrabstvím mají konec stanoven nejpozději na 22:00, vnitřní akce na 0:00.  
U neziskových či charitativních akcí je po dohodě možné snížení ceny



TECHNICKÉ PARAMETRY  

Kapacita: 80 sedících osob/20-40 osob při stolové úpravě/100 osob na stání 

Pódium: 5 x 4 x 0,6 m + 2x schůdky 

Hlediště: 6 x 10 m 

Židle: 80 ks  

Stoly: 10 ks (80 x 138 cm) 

Světla: FHR 1000 2 ks, FHR 500 7ks, Par 56 6ks, Stativ Manfroto 2x, 
Světelný pult ETC Colorsource

Zvuk: pasivní reproduktor Dynacord 2 ks, aktivní reproduktor RCF 708 2 ks, reprostativ 2ks, 
mikrofonní stativ K&M 4 ks, Shure SM58 2 ks, Bezdrátový mikrofon Sennheisser 1 ks
zvukový pult Allen & Heath ZED-12FX

Projektor o rozlišení Full HD s HDMI vstupem o svítivosti 5000 ANSI umístěný na trussu  
u stropu před pódiem 

Laptop (k projektoru) + prezentér (dálkový přepínač pro prezentace)  

Plátno: 185 x 290 cm, elektronické rolování, napevno nad pódiem

KONTAKT 

MgA. Bohdana Kolenová 
Úsek programu a propagace NKP Vyšehrad 
Tel: 222 513 505 
Mob: 606 937 057 
E-mail: kolenova@praha-vysehrad.cz
www.praha-vysehrad.cz


